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Sammanfattning:
Syftet med denna studie är att utreda begreppen big data och analytics. Utifrån vetenskapliga 
teorier om begreppen undersöks hur konsultföretag uppfattar och använder sig av big data och 
analytics. För att skapa en nyanserad bild har även en organisation inom vården undersökts för 
att få kunskap om hur de kan dra nytta av big data och analytics. Ett antal viktiga svårigheter och 
framgångsfaktorer kopplade till båda begreppen presenteras. De svårigheterna kopplas sedan 
ihop med en framgångsfaktor som anses kunna bidra till att lösa det problemet. De mest 
relevanta framgångsfaktorer som identifierats är att högkvalitativ data finns tillgänglig men även 
kunskap och kompetens kring hur man hanterar data. Slutligen tydliggörs begreppens innebörd 
där man kan se att big data oftast beskrivs ur dimensionerna volym, variation och hastighet och 
att analytics i de flesta fall syftar till att deskriptiv och preventiv analys genomförs.

Nyckelord: big data, analytics, big data analytics, business intelligence, decision support 
systems, advanced analytics.

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the concepts of big data and analytics. The concepts 
are explored based on scientific theories and interviews with consulting firms. A healthcare 
organization has also been interviewed to get a richer understanding of how big data and 
analytics can be used to gain insights and how an organisation can benefit from them. A number 
of important difficulties and sucess facors connected to the concepts are presented. These 
difficulties are then linked to a sucess factor that is considered to solve the problem. The most 
relevant success factors identified are the avaliability of high quality data and knowledge and 
expertise on how to handle the data. Finally the concepts are clarified and one can see that big 
data is usually described from the dimensions volume, variety and velocity and analytics is 
usually described as descriptive and preventive analysis.

Keywords: big data, analytics, big data analytics, business intelligence, decision support 
systems, advanced analytics.



Begreppsdefinitioner:

Beslutsstödssystem (eng. decision support system)
Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst 
genom datorbearbetning av stora informationsmängder (Techopedia).

Business Intelligence
Business Intelligence (BI) omfattar tekniker för att stötta databaserat beslutsfattande hos 
organisationer. Det inbegriper insamling, bearbetning och analys av data. BI beskrivs som en 
teknik sprungen ur begreppet beslutsstödssystem. (Techopedia)

Byte
Byte är en informationsenhet som bland annat används i datorsammanhang för att mäta 
informationsstorlek. Enheterna i ordningsföljd; kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, 
exabyte, zettabyte, yottabyte. 

Data mining
Sökning och extraktion av meningsfulla samband i stora mängder data (ne.se).

Informationssystem
Informationssystem är ett system för kommunikation mellan människor. Det inkluderar att tillgå, 
bearbeta, distribuera och använda information. Ett informationssystem består inte bara av 
tekniskt IT-system, det innefattar även det informationsutbyte som görs inom det. (Beynon-
Davies, 2009)

Kunskap
Kunskap handlar om inlärda förmågor och kännedom om sakförhållanden eller situationer. 
Kunskap kan även handla om förståelse för ett visst ämne.

Kompetens
Utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning (ne.se).

OLAP
Online Analytical Processing (OLAP) är en teknik (databasteknik) som används för att ordna 
stora databaser och urskilja tidigare okända mönster och trender. OLAP-databaser är ofta 
uppdelade i en eller flera kuber. (Techopedia)



RSS
Really Simple Syndication (RSS), är en teknik som används för att automatiskt uppdatera och 
hämta hem information som en användare prenumererar på (w3schools.com). 

Rådata
Data som obearbetad samlas in från en källa, till exempel svar från en undersökning som sedan 
kan behandlas och analyseras.

Spam
Spam är oönskade meddelanden och icke önskvärd reklam, främst via elektronisk 
kommunikation som e-post. Men det kan även handla om inlägg på till exempel internetforum.

The Internet of things (sakernas Internet)
Sakernas Internet avser fysiska objekt som med hjälp av olika tekniker kan kopplas upp mot 
Internet och därmed kommunicera med andra enheter utan en människas inverkan (Techopedia).

White paper
Inom informationsteknik är white papers artiklar som förklarar en särskild teknologi eller en 
produkt utan att gå in på detaljer. De är mer inriktade på att förklara resultat och slutsatser. De är 
inte forskningsartiklar och har inte genomgått den godkännandeprocess som dessa genomgår.

XML
Extensible Markup Language (XML), är ett märkspråk som är designat för att beskriva och 
transportera data. Märker upp innehållet med hjälp av taggar. (w3schools)
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1 Introduktion

Organisationer har i alla tider samlat in och sparat information som genererats via verksamheten, 
allt från fakturor och order till uppgifter om kunder. Längre tillbaka hanterades denna 
information med hjälp av pappersbaserade manuella system men så småningom gick man över 
till datoriserade och delvis automatiserade system, det som kom att kallas för 
informationssystem. I många år har informationssystemens huvuduppgift varit att lagra och 
hantera interna transaktioner hos olika organisationer. (Liebowitz, 2010) 

Omkring 1990 utvecklades tankar om att de data som sparats från transaktioner skulle kunna 
vara till betydligt större nytta än vad den användes till primärt. Information om bland annat 
kundbeteende kunde utläsas och detta lade grunden för dataanalys. När Internet sedan gjorde sin 
frammarsch i slutet av 1990-talet gav detta upphov till nya typer av datakällor; webbsidor, bilder 
och videoklipp som inte sparas likt transaktioner i en databas. (Liebowitz, 2010) 
 
Både privat och jobbrelaterad användning av olika IT-komponenter ökar informationslagret. 
Inom vården genereras mängder av information från olika register och patientjournaler, men 
även från medicinska instrument. Webbaserade communities genererar också en stor mängd data. 
(Chen, Chiang & Storey, 2012) Detta har lett till vad man idag kallar för big data, även om det är 
oklart hur begreppet först myntades (Lohr, 2013).
 
Big data är en teknik som det talas allt mer om vilket mynnat ut i benämningen att vi just nu 
befinner oss i en så kallad big data-era. I big data-eran har fokus skiftat från datatransaktioner till 
dataanalys och snabbt beslutsfattande baserat på stora mängder information. (Chen et al., 2012)

1.1 Bakgrund

Big data är en benämning på det moderna dataintensiva samhället där ny teknik konstant 
genererar tonvis med data, som lagras i databaser runt om i världen. Det handlar om att anamma 
nya tekniker som gör det möjligt att lagra, bearbeta och analysera data som tidigare inte gjorts 
tillgänglig för analys (Zikopoulos, Deeros, Parasuraman, Deutsch, Corrigan & Giles, 2013).

Varje dag skapas massiva mängder information och bara under de senaste två åren har 90 procent 
av all de data som existerar i världen skapats (IBM, 2013). Sociala medier är en av anledningarna 
till den stora informationsökningen, enbart Facebook genererar dagligen drygt 500 terabyte ny 
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data (Kern, 2012) vilket motsvarar 31 250 iPods med ett lagringsutrymme på 16 gigabyte per 
enhet. Mikrobloggtjänsten Twitter har fler än 100 miljoner användare som tillsammans skapar 
över 300 miljoner meddelanden varje dag (Jenselius, 2012) och på videotjänsten Youtube laddas 
det upp över 100 000 timmar film varje minut (Haglund, 2013).

Men det är inte bara sociala medier som påverkar informationsspridningen, till exempel har 
positioneringsteknikens frammarsch möjliggjort till ytterligare information om vart föremål och 
personer befinner sig (Rosengren, 2012). Radio frequency identification (RFID) är en teknik som 
blir allt vanligare och används bland annat för att spåra olika föremål. Användningen av RFID-
teknik är allt från att hålla reda på enskilda lagervaror och spåra bagage till att hålla reda på 
konferensdeltagare. I slutet av 2011 fanns det 30 miljarder RFID-taggar i cirkulation runt om i 
världen och de förväntade prissänkningarna inom området gör att tekniken troligen kommer få 
en ännu större spridning. (Zikopoulos et al., 2013)

Big data kan ses som en stor möjlighet inom många verksamhetsområden, kunskapen att 
kontrollera och analysera big data kan skapa stora konkurrensfördelar för dagens företag och 
organisationer. Möjligheterna som data och analys medfört har skapat ett stort intresse kring 
området (Chen et al., 2012). Genom att göra kvantitativa analyser på de data som finns 
tillgänglig för en organisation kan man utveckla nya insikter och skapa en djupare förståelse för 
den egna verksamheten (Davenport, 2010). Den information som skapas idag är rik och 
detaljerad och kan ofta placeras i ett sammanhang vilket skapar unika möjligheter till analys 
(Chen et al., 2012). På vägen dit följer också många utmaningar. Den senaste tidens utveckling 
har skapat en allt större komplexitet och bidragit till svårigheter kring hur man hanterar dessa 
stora datamängder och den variation som finns i dem. Samtidigt har kostnaderna för datalagring 
och nya tekniker som möjliggör bearbetning och analys minskat, vilket öppnar möjligheterna att 
ta tillvara på de data man tidigare haft svårt att fånga upp (Zikopoulos et al., 2013).

1.2 Problemformulering

Som beskrivs ovan har de ständigt växande informationsmängderna skapat nya problem kring 
hur man hanterar data för att skapa en bra grund att genomföra analyser på. Big data är ett 
begrepp där definitionen är tvetydig och därför bör begreppet till att börja med redas ut och 
förklaras. Analytics är ett relativt nytt begrepp och skiljer sig från beskrivningen av traditionella 
beslutsstöd och bör därför också förklaras närmare. Big data och analytics behandlas i tidigare 
forskning ofta som separata. Då de har en nära koppling till varandra finns ett intresse i att 
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sammanställa de aspekter som en organisation bör ta hänsyn till, när de arbetar med big data och 
med de aspekter som är viktiga i arbetet med analytics.

1.3 Syfte och frågeställning

Studien syftar till att ge läsaren en fördjupad förståelse för big data och analytics. Utifrån 
vetenskapliga teorier om begreppen undersöks hur konsultföretag uppfattar och använder sig av 
big data och analytics. För att skapa en nyanserad bild har även en organisation inom vården 
undersökts för att få kunskap om hur de kan dra nytta av big data och analytics. Fokus ligger på 
att utreda begreppen och dess innebörd för att undersöka hur väl de teoretiska begreppen passar 
in i de praktiska projekt som konsultföretagen genomför. Där av är det även intressant att 
undersöka vilka svårigheter och framgångsfaktorer som är viktiga vid hantering av big data och 
analytics. Därefter sker en sammanställning där de viktigaste aspekterna sammanflätas.

Den centrala frågeställningen för studien ser ut enligt följande;

• Hur definierar konsultföretagen big data och analytics? 
• Vilka svårigheter stöter organisationer på i sitt arbete med big data och analytics?
• Vilka faktorer ser organisationer som viktiga för att komma över dessa svårigheter?
• Vad har organisationer för nytta av att analysera stora datamängder?

1.4 Avgränsning

Viktiga aspekter inom big data och analytics har förklarats då det finns olika definitioner för 
dem. De tekniska verktyg som finns inom området kommer inte att tas upp då de aktörer vi valt 
att intervjua har sina egenutvecklade verktyg inom området och det är där av inte intressant för 
denna studie. Det är enligt Stubbs (2011) svårt att ta fram alltför specifika riktlinjer att följa vid 
implementering av analysverktyg. De olika analystekniker som finns, till exempel data mining 
och OLAP samt programvara för ändamålet skiljer sig från fall till fall vilket gör att alltför 
specifika råd inte är tillämpbara. Därför är det motiverbart att denna typ av studie ligger på en 
mer övergripande nivå. Studien berör inte heller de brister i säkerhet som uppkommer av big data 
eller frågor av ekonomisk eller politisk karaktär.
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1.5 Kunskapsintressenter

Den målgrupp uppsatsen vänder sig till är verksamheter som överväger att införa beslutsstöd 
som baseras på stora och komplexa datamängder. Med denna studie är förhoppningen att ge goda 
grundkunskaper om ämnet då vi anser att den bäst lämpar sig för de organisationer som är lite 
obekanta med ämnet. Fler kunskapsintressenter kan vara konsultföretag och forskare som arbetar 
inom området och vill få en uppfattning utifrån ett kundperspektiv.

1.6 Disposition 

I kapitel 2 redovisas det vetenskapliga tillvägagångssätt, där forskningsansats, forskningsstrategi 
och datainsamlingsmetodik presenteras. Studien bygger på ett interpretivistiskt synsätt där en 
kvalitativ metod har legat som grund för de “små-N-studier” som genomförts. För 
datainsamlingen har tre stycken intervjuer hållits.
 
I kapitel 3 presenteras de vetenskapliga teorierna som ligger till grund för studien. Begreppen big 
data och analytics förklaras mer ingående.
 
I kapitel 4 presenteras det empiriska materialet och även de respondenter som intervjuats. 
Underlaget beskrivs efter de teman som materialet har analyserats efter.
 
I kapitel 5 diskuteras resultatet av studien utifrån de teorier och den empiri som presenterats i 
tidigare kapitel.
 
I kapitel 6 redovisas de slutsatser som uppsatsen lett fram till, även en reflektion och förslag på 
vidare forskning presenteras i kapitlet.
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2 Metod

I det här kapitlet kommer val av metod och det vetenskapliga tillvägagångssätt som tillämpats 
under arbetet med uppsatsen presenteras genom att beskriva vetenskaplig ansats, 
forskningsstrategi och forskningsprocess.

2.1 Forskningsansats

Uppsatsen bygger på deduktiv ansats, där de teorier som uppsatsen ämnar undersöka först 
inhämtats för att sedan se om dessa stämmer överens med verkligheten. Kritik som riktas mot 
denna ansats menar att forskaren då enbart letar efter information denna finner relevant vilket 
kan leda till att man begränsar informationstillgången och viktig information kan då förbises. 
Valet att använda en deduktiv ansats för denna studies grundar sig i att ämnet är relativt nytt och 
inga förkunskaper fanns. (Jacobsen, 2002)

Studien hamnar inom det interpretativa paradigmet som grundar sig i ett synsätt där flera 
sanningar existerar och där forskaren undersöker flera faktorer i ett socialt sammanhang. Målet 
med interpretativa studier är att få en detaljerad förståelse och skapa rika insikter för en unik 
företeelse. (Oates, 2006) Paradigmet passar in på studien eftersom de centrala begreppen som 
studien utgår från är tvetydiga i sin innebörd och behöver därför förklaras.

2.2 Forskningsstrategi

Då uppsatsen syftar till att undersöka big data och analytics på djupet och fokuserar på att skapa 
en rik och detaljerad beskrivning av ämnet som helhet har “Små-N-studier” valts som 
forskningsstrategi. ”Små-N-studier” är nära besläktade med fallstudier men fallstudier används 
oftast för en unik situation eller plats medan “små-N-studier” företrädesvis används då en rik 
beskrivning av ett specifikt fenomen ska undersökas. Enheter väljs ut och undersöks från flera 
kontexter, där fenomenet står i fokus och kontexten nedtonas till skillnad från fallstudier. 
(Jacobsen, 2002)
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2.3 Forskningsprocess

Jacobsen (2002) beskriver ett antal faser som bör användas vid kvalitativ metod. De faserna som 
bör behandlas är; utformning av problemställning, val av undersökningsupplägg, val av 
metodansats, val av datainsamlingsmetod, val av respondenter, analys av empiriskt material, 
källkritik och tolkning av data (ibid).

Under den här studien har de ovan beskrivna faserna arbetats igenom efter den kronologiska 
ordning som presenterats ovan, däremot har teoribakgrunden samlats in parallellt med 
utformningen av problemställningen. Därefter valdes undersökningens upplägg till ”små-N-
studier” då studien inte hade en tillräckligt tydlig avgränsning mot en fallstudies upplägg. I 
diskussionskapitlet kommer tolkningen av data att presenteras. De följande faserna presenteras 
närmare nedan.

2.3.1 Datainsamlingsmetodik

Teoretisk datainsamling
För att skapa en bild av de områden som undersökts och vad som finns skrivet om dem har en 
litteraturgenomgång genomförts. Materialet som samlats in till bakgrundsteorin ämnar förklara 
begrepp inom big data och analytics samt vilka teorier som finns inom områdena. Insamling har 
skett via böcker, artiklar och så kallade white papers. Även sökningar på Internet har använts för 
att undersöka ämnets aktualitet.

Empirisk datainsamling
Intervjuer har använts för att samla in det empiriska materialet. När en undersökning syftar till att  
undersöka ett visst tema eller ett problem som är av relevans för olika miljöer är informella, 
kvalitativa intervjuer en praktisk och användbar metod (Repstad, 2007). Intervjuer är lämpligt 
när man vill få fram detaljerad information och ha svar på komplexa frågor där svaren ofta är 
öppna och kan variera beroende på vem man frågar. Det är även passande när man vill få fram 
värdefull information som respondenten annars inte skulle lämna ut, till exempel via enkäter 
(Oates, 2006). Eftersom innebörden av de begrepp som skulle undersökas var oklara, var det 
viktigt att möjligheten att ställa följfrågor och diskutera begreppens innebörd med 
respondenterna skulle finnas. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, där förberedda 
frågor använts men ordningen har anpassats efter hur intervjuerna fortskridit och nya frågor har 
formulerats under intervjuns gång då nya aspekter eller frågor uppkom. Semistrukturerade 
intervjuer används ofta då man vill ge respondenterna möjlighet att tala fritt och där syftet ofta är 
att undersöka något snarare än att kontrollera om något är på ett visst sätt (ibid), vilket stämmer 
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väl överens med undersökningens syfte. Intervjuerna har spelats in för att kunna återges på ett så 
korrekt sätt som möjligt. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att respondenten känner sig 
bekväm i intervjumiljön där av har intervjuerna genomförts i lugna miljöer så som konferensrum 
och i lobbyn på ett hotell. För att fånga olika perspektiv har intervjumaterialet anpassats 
beroende på om respondenterna varit från ett av konsultbolagen eller från den vårdorganisation 
som intervjuats. 

2.3.2 Val av respondenter

Valet av respondenter har skett med stöd av de huvudkriterier som Repstad (2007) anser vara 
avgörande vid ett sådant val. Han menar att det är forskarens bedömning av hur väl de personer 
som anses aktuella för intervjun besitter viktig och relevant information i förhållande till 
undersökningens frågeställning och problemformulering som är avgörande (ibid). Eftersom 
syftet är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en organisation vid arbete med analys av 
stora datamängder har representanter från två stora konsultföretag som är experter på ämnet 
intervjuats för att fånga deras perspektiv. Sedan har en organisation som nyligen implementerat 
ett stort projekt av det här slaget intervjuats för att få en bild av vad de anser varit viktigt vid 
genomförandet av projektet. Totalt har fem personer intervjuats, två från SAS Institute, en från 
IBM och två personer från Stockholms läns landsting. Dessa företag och de personer som 
intervju genomförts med kommer presenteras närmare längre fram i uppsatsen.

2.3.3 Bearbetning av empiriskt material

Under planeringen av intervjuförfarandet skrevs frågorna efter de olika teman som studien tar 
upp (se bilaga 1 och 2). Denna analysmetod kallas tematisering (Dalen, 2007). Efter 
intervjugenomförandet har det empiriska materialet som samlats in transkriberats och bearbetats 
för att sedan strukturerats efter de ursprungliga temana. Efter transkriberingen av intervjuerna 
har delar som inte varit relevanta för studien tagits bort innan materialet analyserats. Eftersom 
intervjuerna har syftat till att samla in fakta har transkriberingen och tematiseringen gått relativt 
fort. De teman som frågorna från början strukturerades upp efter följdes upp bra under 
intervjuernas genomförande. 
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2.3.4 Validitet och reliabilitet

För att stärka trovärdigheten för en undersökning bör man sträva efter validitet och reliabilitet. 
Validitet handlar om undersökningens giltighet, det vill säga; undersöker man det man avser att 
undersöka? Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet. Vid kvalitativa undersökningar är 
det svårt att generalisera resultatet, det är därför viktigt att vara tydlig med hur undersökningen 
har genomförts vilket metodkapitlet styrker. (Dalen, 2008) I den här studien intervjuades 
personer från två konsultföretag som ligger i framkant på sin marknad. De har båda ett intresse i 
att framställa sin kunskap och sina insikter i ämnet som de bästa och mest välutvecklade. 
Eftersom vi för denna studie har valt att bortse från tekniska tillämpningar så som programvara 
för att utföra analyser, har sådan information från konsultbolagen sorterats bort. 

2.3.5 Källkritik

Det har funnits svårigheter att hitta information om ämnet. Då det är relativt nytt har det inte 
funnits så mycket forskningsmaterial att bearbeta. Som en lösning på det har material samlats in 
från undersökningar i så kallade white papers som ofta har anknytning till ett företag. Dock är 
många undersökningar gjorda i samarbete med universitet och flera av författarna är anställda 
där. Böcker skrivna av personer med goda kunskaper inom ämnet, men som delvis har koppling 
till olika företag har även använts. Författarnas olika bakgrund har gett olika syn på ämnet men 
ett kritiskt förhållningssätt har även tagits i beaktande. Endast böcker utgivna av väl etablerade 
förlag inom professionell akademisk litteratur har använts.
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3 Bakgrundsteori

I detta kapitel förklaras de begrepp som har anknytning till big data. Tidigare avsnitt har förklarat 
uppkomsten av begreppet och fler anledningar till dess aktualitet. Nedan beskrivs de dimensioner 
som ingår i big data, svårigheter inom området samt dess koppling till analytics.

3.1 Big data

”What is big data? Hint: You are a part of it every day”
(Eaton, Deroos, Deutsch, Lapis & Zikopoulos, 2012)

Det finns många olika definitioner kring big data, där vissa menar att insamling, 
sammanställning och analys innefattas av begreppet medan andra menar att begreppet endast tar 
insamling och sammanställning i beaktning. Big data och big data analytics är relativt nya 
begrepp och används för att beskriva stora datamängder och komplexa analystekniker (Chen et 
al., 2012). Enligt Gobble (2013) definieras inte big data efter ett visst antal terabyte utan snarare 
utifrån komplexiteten som föreligger vid behandling av data.

3.1.1 Dimensioner av big data

Organisationer idag möter allt större utmaningar när det kommer till big data. De har tillgång till 
mängder av data men i ett format som är svårt att hantera (Eaton et al. 2012). Big data handlar 
inte bara om stora volymer, utan anses bestå av tre dimensioner; volym, variation och hastighet 
(se fig. 1). På engelskan benämns dessa i form av tre V; det vill säga Volume, Variety och 
Velocity. Olika aktörer har tillfört ytterligare faktorer som Veracity (tillförlitlighet), Value (värde) 
och Complexity (komplexitet).
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4     Analytics: The real-world use of big data

These results align with a useful way of characterizing three 
dimensions of big data – “the three Vs:” volume, variety and 
velocity. And while they cover the key attributes of big data 
itself, we believe organizations need to consider an important 
fourth dimension: veracity. Inclusion of veracity as the fourth 
big data attribute emphasizes the importance of addressing and 
managing for the uncertainty inherent within some types of 
data (see Figure !). 

The convergence of these four dimensions helps both to  
de"ne and distinguish big data: 

Volume: The amount of data. Perhaps the characteristic most 
associated with big data, volume refers to the mass quantities  
of data that organizations are trying to harness to improve 
decision-making across the enterprise. Data volumes continue 
to increase at an unprecedented rate. However, what 
constitutes truly “high” volume varies by industry and even 
geography, and is smaller than the petabytes and zetabytes 
often referenced. Just over half of respondents consider 
datasets between one terabyte and one petabyte to be big data, 

while another #$ percent simply didn’t know how big “big”  
is for their organization. Still, all can agree that whatever is 
considered “high volume” today will be even higher tomorrow. 

Variety: Different types of data and data sources. Variety is 
about managing the complexity of multiple data types, including 
structured, semi-structured and unstructured data. Organizations 
need to integrate and analyze data from a complex array of both 
traditional and non-traditional information sources, from within 
and outside the enterprise. With the explosion of sensors, smart 
devices and social collaboration technologies, data is being 
generated in countless forms, including: text, web data, tweets, 
sensor data, audio, video, click streams, log "les and more. 

Velocity: Data in motion. The speed at which data is created, 
processed and analyzed continues to accelerate. Contributing 
to higher velocity is the real-time nature of data creation, as well 
as the need to incorporate streaming data into business processes 
and decision making. Velocity impacts latency – the lag time 
between when data is created or captured, and when it is 
accessible. Today, data is continually being generated at a pace 

Figure 2:!"#$%!&'()*+'#*+!#,!-'.!&/0/1

Big data in dimensions

VelocityVarietyVolume

Veracity

Data at scale

 

Data in many forms

Data uncertainty

Managing the reliability and predictability
of inherently imprecise data types 

Data in motion
Analysis of streaming data 
to enable decisions within

fractions of a second 

Terabytes to 
petabytes of data

Structured, unstructured,
text, multimedia

Fig 1. Dimensionerna av big data. (Källa: Schroeck et al., 2012)

Volym
Varje dag genereras enorma mängder data och det är därför inte så konstigt att volym (eng. 
volume) ses som det primära attributet när man beskriver big data (Eaton et al., 2012). Mycket 
ny teknik bidrar till informationsökningen, till exempel genereras 650 terabyte data enbart på en 
flygning mellan London och New York (Zikopoulos et al., 2013). I tidigare avsnitt beskrivs fler 
exempel på hur omfattande denna volymökning egentligen är. I en undersökning utförd av IBM 
och Saïd business school så svarade respondenterna att de tre vanligaste sätten de samlar in data 
på är från transaktioner, dataloggar, händelser och e-mail. Först på fjärde plats kom sociala 
medier (se bilaga 3). Undersökningen visade även att drygt hälften av respondenterna primärt 
samlade in data inom den egna organisationen. (Shroeck, Shockley, Smart, Romero-Morales & 
Tufano, 2012)

Variation
Den stora variation (eng. variety) som finns i data syftar till dess olika format. Idag är inte all 
data strukturerad i ordnade databaser och datalager. Data genereras från en mängd olika källor 
och kommer i en mängd olika format. Strukturerad data känner många igen från databaser. Där 
är informationen uppdelad i olika celler och kommer i ett förbestämt format. Halvstrukturerad 
data är information lagrad i exempelvis XML och RSS. Ostrukturerad data är data som inte har en 
fördefinierad modell och inte heller passar in i en relationsdatabas. Exempel på ostrukturerad 
data är bildspråk, sensorer, video, dokument, loggfiler och e-post (Russom, 2011). Ungefär 80 
procent av all data är ostrukturerad där en bidragande orsak är att det är den snabbast växande 
datatypen (Eaton et al., 2012). Olikt de data som man samlade in på 80-talet är dagens data 
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mindre strukturerad, men den innehåller en rikare mening och information om bland annat 
beteenden (Chen et al., 2012).

Hastighet - data i rörelse
Hastighet (eng. velocity) handlar om i vilken hastighet data skapas, bearbetas och analyseras 
(Shroeck et al. 2012). Det kan sägas beskriva hur fort information når och lagras hos en 
organisation. Data som strömmar från en källa till en annan handlar om hastighet. Ny teknik som 
möjliggör dataöverföring genom sensorer, även kallat the Internet-of-things ökar dataflödet i 
världen. Det kan handla om en så enkel sak som en termometer som sparar registreringar om 
temperaturen. (Russom, 2011) Vetskapen om datas hastighet är inte ny, under ett par år har 
många webbsidor redan registrerat hur användare navigerar mellan olika menyer för att skapa 
riktad reklam till dessa (ibid). Nya dataflöden skapas kontinuerligt och har relativt kort livslängd. 
Detta innebär att det allt oftare är viktigt att fånga upp och reagera på de data som genereras 
medan den fortfarande är ”i rörelse” (Eaton et al., 2012).

Tillförlitlighet
Ytterligare en dimension är tillförlitlighet (eng. veracity). Som tidigare presenterats inom de 
andra dimensionerna av big data skapas det stora volymer snabbt och i många olika former. 
Tillförlitligheten syftar till att skilja den data som kan anses pålitlig från den som är opålitlig och 
ej bör användas. Otillförlitlig data kan vara falsk data, till exempel ett twitterkonto i någon 
annans namn, skräpdata (eng. spam) eller data som inte gör någon nytta för din analys. 
(Zikopoulos et al., 2013) Tillförlitligheten av de data som kommer från mänskliga miljöer såsom 
sociala nätverk kan ses som osäker. Ett sätt att hantera denna osäkerhet är att kombinera flera 
källor och utläsa vad majoriteten säger (Shroeck et al., 2012).

Värde
Big data medför en ökning av datamängderna, men tillför inte nödvändigtvis mer värde (eng. 
value) till en organisation. Kaisler, Armour, Espinosa och Money (2013) beskriver denna 
problematik som kvalitet kontra kvantitet, där det gäller att hitta en stor mängd högkvalitativ data 
som kan ligga till underlag för analys. Att göra analys på data som inte passar syftet kan ge 
felaktiga slutvärden. Kaisler et al. (2013) beskriver value som värdet av de beslut som kan fattas 
baserat på data, och inte värdet av data i sig. Stubbs (2011) menar att värde skapas ‘när man 
agerar på något’ och inte enbart genom att skapa insikt i ett ämne.
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Komplexitet
Kaisler et al. (2013) belyser komplexiteten (eng. complexity) i data som de flerfaldiga relationer 
som finns mellan olika dataenheter. Det gör att små ändringar kan påverka andra delar av den 
sparade data, vilket kan få stor effekt i data som helhet. Det kan påverka datas betydelse och på 
så vis slutresultatet av en analys (ibid). 

3.1.2 Svårigheter med big data

För att kunna dra nytta av de stora datamängder som existerar finns det en del svårigheter som 
organisationer behöver komma över. Enligt en studie som genomförts av IBM i samarbete med 
Saïd business school är de största problemen att precisera en bra affärsplan, förstå hur big data 
kan användas, identifiera vad som är bra datakvalitet, undersöka vilken teknisk och analytisk 
kompetens som behövs samt fokus på drift och förvaltning. (Shroeck et al., 2012) Russom (2011) 
presenterar en tidigare genomförd studie som visar att de största svårigheterna är otillräcklig 
kompetens bland de anställda, att det är kostsamt, att brist på stöd från organisationen ofta 
förekommer, att det är svårt att få till en bra arkitektur i ett big data och analyssystem. Där 
redovisas också att det kan vara svårt att specificera en bra affärsplan samt att det finns 
svårigheter i att göra big data användbart för slutanvändarna (se bilaga 4).

Kaisler et al. (2013) belyser problem som lagring och transport, hantering och bearbetning av 
data. Problem med lagring uppstår eftersom det inte går att lagra alla typer av data, främst 
ostrukturerad sådan på ett enkelt sätt i något medium. När tidigare datatyper har tillkommit så 
har nya medium för dess förvaring även uppfunnits, till exempel mp3-format och CD-skivor för 
musiklagring. Men uppkomsten av sociala medier har inte triggat bildandet av något nytt 
medium. Transportproblematiken gäller överföringshastigheten av dessa datamängder, där det 
skulle ta längre tid att transportera och spara data än att enbart bearbeta den. Ett sätt att råda bot 
på den problematiken är att flytta analyserna dit data finns. Vidare beskriver Kaisler et al. (2013) 
problemen kring hantering som ett av de svåraste kopplat till big data. Hantering av data 
innefattar äganderätt samt användning och förvaltning. Problemen uppstår kring vem som äger 
data, vem som har rätt att använda den och dela med sig av den. Detta regleras av lagar och 
regler i olika länder men det finns många gråzoner som ej hanteras kring de data som exempelvis 
skapas genom sociala medier. Bearbetning av data tar mycket tid, med dagens processorer och 
beräkningskapacitet skulle det ta flera hundra år att bearbeta data från början till slut. (ibid)
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3.1.3 Varför big data och analys hänger ihop

Hal Varian som är chefsekonom på Google menar att något som blir allt mer aktuellt och som 
inte går att bortse från är information i form av data, och han menar att det som kompletterar data 
är analys. Som beskrivet tidigare är big data väldigt komplext och därför svårt att hantera för 
många organisationer. Men med rätt kompetens och kunskap kan många dra stor nytta av big 
data. Att endast samla in och strukturera all data räcker inte, utan ett analysverktyg som kan 
analysera data och presentera värdefull information är inte big data-tekniken värd speciellt 
mycket. Därför är det viktigt att kombinera arbetet inom big data med analys. (Chen et al., 2012)

Beslutsfattande i organisationer utgörs ofta av att en högt uppsatt person fattar beslut baserade på 
tidigare erfarenheter och gissningar. Detta sätt att fatta beslut på kallar McAfee och Brynjolfsson 
(2012) intuition, vilket de inte anser vara något man bör eftersträva. Istället bör viktiga beslut 
fattas med stöd grundade på data. McAfee och Brynjolfsson (2012) presenterar en undersökning 
som gjorts på amerikanska företag, där man sökte svar på huruvida företag som tar beslut efter 
sina data presterar bättre på sin marknad. Resultatet visade att så var fallet, företagen som ansåg 
sig fatta beslut utifrån dataanalys var mer produktiva och gick med större vinst (ibid).

3.2 Analys av big data

I detta avsnitt följer en presentation av analytics och advanced analytics samt viktiga faktorer 
som presenteras av Davenport, Harris och Morisons (2010) och Russom (2011) som hjälpmedel 
för att lyckas med analys.

3.2.1 Analytics

Davenport (2007) beskriver analytics som statistiska och kvantitativa analyser, förklarande och 
prediktiva modeller som ger ett bra beslutsunderlag. Analytics är en del inom beslutsstöd (eng. 
decision support system) som syftar till att ta reda på proaktiv information och kan därför ge 
djupare och mer värdefull information inom analys (ibid).

Analytics står för analyser som görs med hjälp av olika analysverktyg på olika typer av data som 
en organisation har tillgång till. Många organisationer använder sig av analys för att ta beslut 
kring försäljningssiffror, lagerhantering och produktion. Den typen av analys kan kategoriseras 
som “det förflutna”. Genom analytics kan frågor besvaras kring det som händer nu och i 
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framtiden. (Davenport, 2010) Avancerad analys (eng. advanced analytics) går ett steg längre och 
tillåter inte bara analys av strukturerad data utan kan även analysera vanlig text eller genom 
kombinerade tekniker få ut ännu mer information. För att utföra avancerad analys krävs större 
mängder data med högre detaljrikedom. Kombinationen av avancerad analys och big data 
sammanfattas i begreppet big data analytics. (Russom, 2011)

3.2.2 Kriterier för att lyckas med analys

Som utgångspunkt har Davenports et al. (2010) kriterier för att lyckas med analys använts. De 
benämns på engelska som Data, Enterprise, Leadership, Targets och Analysts (DELTA). På 
svenska har dessa översatts till data, organisatoriska förutsättningar, ledarskap, mål samt kunskap 
och kompetens. Nedan följer en genomgång av dessa kriterier.

Data
Data ses som grundförutsättningen för all typ av analys. Davenport et al. (2010) beskriver att en 
organisation behöver data som speglar målen som en organisation vill uppnå, därför är det viktigt 
att alla DELTA-faktorer ställs upp efter analysarbetets syfte. Det kan till exempel vara viktigt att 
identifiera unik data som gör att man kan skapa insikter och upptäcka mönster som ingen annan 
organisation har tillgång till. 

Organisatoriska förutsättningar
De organisatoriska förutsättningarna handlar om att skapa sig en enhetlig verksamhetsförståelse 
och arbeta över organisationsgränserna. En organisation innehåller många delar, däribland 
individer som har olika åsikter och därför agerar olika på samma information. Där av krävs det 
ett tydligt ledarskap för att organisera och styra alla individer i organisationen att arbeta mot 
samma mål. (Stubbs, 2011) Utan ett övergripande perspektiv på verksamheten är det svårt att 
lyckas med analys och att fatta strategiska beslut. Organisationer som arbetar mycket 
decentraliserat har ofta svårt att lyckas med sitt analysarbete, då ansvariga för olika delar gör 
egna analyser som ger olika resultat och därför har svårt att veta vilka resultat som är korrekta. 
Att enbart integrera data eller att bygga en gemensam IT-plattform är inte tillräckligt för att nå 
framgång i arbetet med dataanalys. En verksamhet behöver även god kommunikation för att 
minska denna komplexitet, bland annat skapar det förståelse för vilka andra delar i 
organisationen som kan dra nytta av den information en viss enhet besitter. (Davenport et al., 
2010)
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Ledarskap
Ledarskap ses som en av de avgörande faktorerna i arbetet med analys, hela processen med att 
samla in och bearbeta den data man vill analysera måste koordineras väl. Enbart bra strukturerad 
data räcker inte, utan personer som kan sätta upp tydliga mål för analysarbetet är minst lika 
viktiga (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Davenport et al. (2010) och McAfee & Brynjolfsson är 
överens om att ett bra analytiskt ledarskap bör uppmuntra beslut som fattas med stöd av data och 
analys, inte baserat på intuition. Ledarskapet är viktigt för att förutsäga kommande 
affärsmöjligheter samt att det finns personer som förstår marknaden (McAfee & Brynjolfsson, 
2012). Det är även viktigt att föregå med gott exempel och visa att ledarskapsrollen också fattar 
sina beslut baserat på data (Davenport et al., 2010). Vidare beskriver Davenport et al. (2010) att 
ett bra analytiskt ledarskap kan finnas på flera nivåer inom en organisation, det måste inte bara 
vara verkställande direktörer som agerar goda analytiska ledare. Ledarskapet bör präglas av 
entusiasm, uppmuntran till vidareutveckling och förmågan att ha god hand med människor (eng. 
people skills) som vilken annan ledare som helst (ibid).

Mål
Mål handlar om att identifiera de målbilder som en organisation ämnar uppnå. Som beskrivet i 
föregående avsnitt är ledarskap en viktig faktor för att sätta upp mål. När målbilden är bestämd 
är det viktigt att hitta utvecklingsmöjligheter och sätta upp en ambitionsnivå. 
Utvecklingsmöjligheterna kan man ofta finna nära en organisations kärnprocesser, där det gäller 
att differentiera sig mot sina konkurrenter. Gällande ambitionsnivån spelar de andra faktorerna in 
för vad som är genomförbart och realistiskt. Här gäller det att noga avväga vilken ambitionsnivå 
som är rimlig att uppnå med analys. En strategisk plan bör utformas efter det syfte 
organisationen har med analysen ifråga. När en sådan plan utformas måste man även ha i åtanke 
vilken nytta en analys av det slag man tänkt sig skulle kunna medföra. (Davenport et al., 2010)

Kunskap och kompetens
Även om det idag finns en mängd olika verktyg som gör mycket av analysarbetet krävs en hög 
grad av kompetens hos en organisations medarbetare. Den kompetens som efterfrågas är av 
avancerad karaktär. (Davenport et al., 2010). Chen et al. (2012) belyser att det råder en stor brist 
på professionell och djup kompetens för att till exempel hantera dimensionerna av big data. Stora 
datamängder och komplexa analystekniker skapar även krav på unik datalagring och 
visualisering men även på avancerad förvaltning. Andra kompetenser som efterfrågas när man 
skall förvandla rådata till meningsfull och användbar information är till exempel maskinkunskap 
eller kunskaper inom ekonomi och statistik. Men i en informationsbaserad företagskultur krävs 
också kvalifikationer i hur man kommunicerar denna kunskap vidare till den övriga 
organisationen. (Chen et al., 2012)
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4 Empiri

I detta kapitel kommer de “små-N-studier” som genomförts presenteras. Även de informanter 
som ställt upp på intervju samt det material som genererats vid dessa intervjuer redovisas. 

4.1 Presentation av respondenterna från de “små-N-studierna”

Johan Vallin, IBM
IBM har funnits sedan drygt 100 år tillbaka, då det startades i USA. Idag har de kontor över hela 
världen och sammanlagt över 400 000 anställda (2012). IBM skapar både hårdvaru- och 
mjukvarulösningar och har varit en stark aktör inom dataanalys sedan de första teknikerna 
utvecklades. (IBM)

Johan Vallin från IBM har intervjuats vid ett tillfälle. Han arbetar som data scientist på IBM och i 
hans arbetsuppgifter ingår att knyta ihop mjukvara, verktyg och de metoder som deras kunder 
behöver för att genomföra sitt analysarbete. (J. Vallin, personlig kommunikation, 22 maj, 2013)

Jacob Mårdfelt och Andreas Psaros, SAS Institute
SAS Institute är ett av världens största mjukvaruföretag och har sina rötter i USA, de har 30 000 
anställda världen över. SAS Institute skapar IT-lösningar för att förmedla affärsnytta genom att 
leverera produkter inom informationshantering, beslutsstöd och analys. SAS Institute har jobbat 
med statistisk dataanalys sedan företaget startade på 1970-talet och många projekt som de 
genomfört de senaste åren kan klassas som big data och analysprojekt.

En intervju har genomförts med två representanter från företaget, Andreas Psaros som är 
business intelligence-konsult och arbetar med beslutsstöd och dataanalys. Jacob Mårdfelt arbetar 
som affärsrådgivare (eng. business advisor), men har även han en bakgrund inom business 
intelligence. (J. Mårdfelt och A. Psaros, personlig kommunikation, 6 maj, 2013)

Anne-Maj Berggren och Iván Labbé-Reyna, Stockholms läns landsting 
Stockholms läns landsting har som huvuduppgift att leverera sjuk- och tandvård till länets 
invånare. Utbudet omfattar allt från telefonrådgivning till kvalificerade specialistinsatser. 
Intervju med denna organisation har genomförts i syfte att få information och kunskap om det 
big data och analysprojekt organisationen genomfört för att skapa en gemensam 
uppföljningsplattform inom vården i landstinget.
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De som intervjuats är Iván Labbé-Reyna och Anne-Maj Berggren som arbetar på IT-avdelningen 
på Stockholms läns landsting. Iván Labbé-Reyna är den som varit ansvarig för projektet i sin 
helhet och Anne-Maj Berggren har varit projektets förvaltningsledare. (I. Labbé-Reyna och A.M. 
Berggren, personlig kommunikation, 6 maj, 2013)

4.2 Big data och analytics enligt konsulterna

Johan Vallin från IBM definierar big data utifrån fyra dimensioner och inte tre som han vet att de 
annars beskrivs utifrån. Deras fjärde dimension, veracity handlar om tillförlitligheten i data och 
risken med att dra förhastade slutsatser utifrån big data. För att undvika att dra förhastade 
slutsatser är det viktigt att understödja sina antaganden genom olika typer av källor. Han ger 
sociala medier som ett exempel på en big data-källa där personer snabbt kan sprida sina åsikter. 
De data som skapas genom sociala medier är svår att verifiera och att avgöra huruvida innehållet 
är sanningsenligt. Trots att samma inforamtion sprids av flera hundra personer behöver inte det 
betyda att den informationen stämmer eller att den kan likställas med fakta. Veracity handlar om 
att knyta ihop olika dataset för att bli säkrare på sina analyser och skapa sig någon typ av 
kunskap eller en analytisk förmåga genom att titta på de data som finns.

Vallin säger också att uppfattningen om att big data enbart handlar om social media är ett vanligt 
missförstånd. Han menar att det bara är en typ av källa och en ganska liten del av hela begreppet, 
som är mycket större än så.

Respondenten anser att så länge de data man refererar till stämmer in på de fyra dimensionerna 
är det big data. Han menar att det är viktigare att prata om affärskritisk information, det vill säga 
vilket värde data har för organisationen ifråga, det är ofta de data som en organisation själv 
producerar som är mest värdefull men om man vill berika sin data kan man köpa in data från 
andra källor och på så sätt göra smartare analyser.

Vallin vill inte inkludera analytics i begreppet big data men poängterar att de har en väldigt nära 
anknytning. Han tycker att man borde ställa sig frågan om det ens är värt att bemöda sig att 
hantera big data om man inte planerar att utföra någon typ av analytics. Han gör en liknelse 
mellan big data och olja, då han anser att diskussionen tenderar att belysa råmaterialet allt för 
mycket och inte vad det kan användas till. Oljans egenskaper är inte så spännande, man kan 
konstatera att den är svart, kladdig och finns i stora volymer. Det är dock inte så intressant, utan 
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det är tillämpningarna som att man kan destillera den till bränsle och köra bil på den som är av 
betydelse. Och han menar att det är där diskussionen borde ligga inom big data och analytics.

Analytics särskiljer sig mot traditionella business intelligence-lösningar, enligt Vallin handlar det 
främst om prediktiv istället för deskriptiv analys. Deskriptiv (beskrivande) analys görs på 
historisk data och brukar ses som statiska rapporter då informationen i rapporten inte förändras 
automatiskt om det händer något i organisationen, utan den behöver uppdateras manuellt. 
Prediktiv analys är förmågan att göra prognoser, till exempel kan polismyndigheter med hjälp av 
analys se vart brott kan komma att ske och placera poliser där i förebyggande syfte och på så vis 
få ner brottsstatistiken. Vallin beskriver även preventiv analys som ett förebyggande arbete där 
det är möjligt att föreslå åtgärder i större skala och där stora system och stadsnät kan optimeras. 
Han anser att det är här man börjar närma sig det som kallas för big data analytics.

Jacob Mårdfelt och Andreas Psaros från SAS Institue beskriver big data utifrån dess dimensioner 
volym, variation och hastighet. De accentuerar att fler företag tar in nya datakällor samt kopplar 
samman olika datakällor som man tidigare inte har tittat på, där av blir många projekt big data-
projekt. I och med att fler datakällor kopplas ihop så ökar variationen i data. Hastigheten har 
även blivit en viktig faktor då man nu snabbt kan genomföra analyser och agera på dessa. Stora 
textflöden från till exempel Twitter kan analyseras efter ett nyckelord kopplat till ord med positiv 
eller negativ klang och resultatet kan visa hur detta nyckelord uppfattas av många människor. 
Mårdfelt belyser ytterligare en viktig del som hjälpt till att göra begreppet big data svårhanterligt: 
”Ett litet företag som har så stora datamängder att de inte kan hantera det, då är det big data för 
dem. Medan ett större företag inte har några problem att hantera samma mängd data.”

Vidare ser de big data och analytics som två skilda begrepp, men med en tydlig koppling, då det 
är möjligt att samla in och strukturera stora mängder data utan att göra någon typ av analys på 
det. Mårdfelt definierar begreppet enligt följande: ”Big data är datamängderna. Vi har den 
definitionen när det inte är hanterbart längre.”

Ytterligare en faktor som presenteras är värde (eng. value) som kopplas både till big data och 
analytics, då värdet först kan genereras när man agerar på resultatet av analyserna. Värde kan 
inte lika tydligt ses som en till dimension av big data men i samband med analytics så blir det ett 
centralt begrepp för att säkerställa lyckade analyser.

Analytics beskrivs i jämförelse med business intelligence, som enligt Jacob Mårdfelt fokuserar 
på rapportering av historisk data, med analytics riktas fokus på framtiden och på frågor om vad 
som skulle kunna ske. Resultatet optimeras sedan för att nå det bästa möjliga scenariot efter de 

18



förutsättningar som råder. Mårdfelt och Psaros menar att analytics är ett kraftfullare sätt att 
genomföra analyser på och att det ger möjlighet att generera ett större värde för organisationer.

4.3 Utmaningar inom big data och analytics enligt konsulterna

Johan Vallin på IBM pratar om att det är så mycket data och det flyter förbi så fort att klassiska 
metoder och klassiska tankesätt inte är riktigt applicerbara utan man måste tänka om lite grann. I 
begynnelsen av big data-begreppet pratade man om att terabytes är mycket data, sen petabytes 
och nu exabytes. Detta påverkar uppbyggnaden av infrastrukturen och man måste använda en 
helt annan hårdvara och en helt annan infrastruktur och i slutänden kunna lära sig någonting av 
allt de data och då blir den analytiska tillämpningen på något sätt essensen av det. 

En annan stor utmaning inom big data är att räkna hem investeringen. Projekten är ofta dyra, har 
avancerade tillämpningar och är komplexa. En svårighet för konsulterna kan vara att visa på 
varför en satsning inom big data bör göras. En annan svårighet är integriteten, där etik och moral 
är viktigt och att ha rutiner för hur de data ska hanteras. Vallin beskriver integritetsproblematiken 
utifrån all den information som sparas från olika hemsidor som personer surfar runt på. Utifrån 
det går det att kartlägga en stor del av en persons livssituation och det bjuder in till möjligheter 
av många slag. Med mycket information om en individ kan bra och skräddarsydd hjälp ges men 
det kan även inkräkta på den personliga integriteten. Stora informationsmängder tillgängliga på 
det här sättet kan vara lite skrämmande, beroende på i vilka syften de avses att användas. Sakta 
samlas mer och mer data in och snart kan vi vara i ett övervakningssamhälle.

De största utmaningarna kopplat till analys är att ju mer avancerad analys man bedriver krävs 
beräkningar för att skapa åtgärder på det man förutspår skall hända. Dessa beräkningar är väldigt 
krävande och man måste ha stor beräkningskraft. Det kräver också enorma mängder energi och 
stora datahallar vilket inte alltid är försvarbart.

Enligt Vallin är de viktigaste aspekterna som krävs för att lyckas med analys kunskap om den 
egna verksamheten och bra beslutsförmåga. Det är oftast inte de stora besluten som är svåra att 
fatta, utan alla mikrobeslut som behöver tas kontinuerligt. 

Andreas Psaros från SAS Institute menar att två stora utmaningar i arbetet med big data, är dels 
att korrelera den data som är intressant att analysera men det är även viktigt att det finns en 
person hos kunden som har kunskap om data som finns i organisationen. Detta för att mycket 
grundarbete förenklas om en person är väl insatt i de datamängder som ska hanteras och kan 
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bidra med att hitta den data som är intressant att analysera. Inom analytics är svårigheterna att 
genomföra bra analyser, då det krävs kompetens som statistiker besitter för att optimera resultatet 
av analysen och agera på det för att få ut det mest möjliga värdet.

Att ge ett recept på hur dessa svårigheter kan överkommas på ett bra sätt är svårt, men Mårdfelt 
och Psaros är överens om att de viktigaste framgångsfaktorerna är att datakvaliteten är bra, att 
det finns god analytisk kompetens hos kunden samt att syftet med analysen är tydlig för att 
arbetet ska lyckas. De ser även att organisationer med begränsade kunskaper inom området borde 
börja småskaligt för att snabbt se värdet i analysarbetet. Sedan är expansion möjlig vartefter 
arbetet fortlöper och organisationen blir mer rutinerade inom området.

4.4 Ett kundperspektiv - Stockholms läns landsting 

Målet med det projekt som genomförts har varit att skapa en gemensam uppföljningsplattform 
för vården i länet. Projektet har inneburit att alla enheter inom organisationen fått tillgång till 
samma information genom ett gemensamt gränssnitt där test-, utvecklings- och produktionsmiljö 
samlats på en central server. Tidigare låg olika delar på olika servrar som bara vissa enheter hade 
tillgång till.

4.4.1 Stockholms läns landstings arbete med big data

Ivan Labbé-Reyna poängterar att det är enorma mängder data som samlats på den centrala 
servern. De data som hanteras är data som skapas via alla besök och vårdtillfällen, men även 
annan data som verksamheten genererar. Det kan handla om alltifrån vårdgivare, besöksdatum, 
personuppgifter, diagnoser, åtgärder, medicinsk service, medicinska hjälpmedel, produktkoder 
och patientenkäter. I databasen finns data som kan spåras tillbaka ända till 1990-talet.

Stockholms läns landsting är en komplex organisation där många olika nämnder och 
förvaltningar genererar olika typer av information från olika system. Vid konsolidering till den 
gemensamma vårddatabasen har information hämtats från respektive källdatasystem. Vid denna 
process har varje sådant system behandlats som ett separat projekt för att på bästa möjliga sätt 
skapa en god informationsmiljö där allt hänger samman och bildar en röd tråd. Därför krypteras 
all data till samma dataformat.
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Labbé-Reyna uppger att konsolideringen av data är den delen av projektet som tagit mest tid och 
varit den största utmaningen, samt att kontrollera kvaliteten på de data som hanterats på den nya 
plattformen. Men den delen har nu minskat och man kan nu fokusera mer på analys.

4.4.2 Stockholms läns landstings arbete med analytics

Den gemensamma uppföljningsplattformen möjliggör för organisationen att samla, analysera och 
rapportera data för att planera och följa upp behov, volym, kvalitet och effektivitet i vården. 
Databasen används även för uppföljning och djupare analyser samt statistik av olika slag.

Den databas man skapat vid konsolideringen har även medfört att större mängder data gjorts 
tillgänglig för fler mycket snabbare. Tidigare var allt väldigt spritt och ineffektivt, men nu när allt  
samlas på en gemensam plattform kan alla möjliga typer av projekt och prognoser genomföras. 
Det finns inga begränsningar på vad som kan följas upp om man har de tillstånd som krävs och 
det har skapats bättre underlag för forskning uppger Anne-Maj Berggren. Till exempel görs 
många befolkningsstudier, både inom och mellan befolkningsgrupper och även jämförelser 
mellan hur vård bedrivs på olika mottagningar.

4.4.3 Viktiga framgångsfaktorer enligt Stockholms läns landsting

Labbé-Reyna och Berggren tycker sig kunna se tillbaka på ett lyckat projekt. De är nöjd med den 
informationsmiljö som skapats. De anser att en av de största framgångsfaktorerna är god 
kommunikation. De har även haft ett stort förtroende och stöd från landstingsledningen som gett 
dem makten att själva fatta snabba beslut. 

De har haft ett övergripande verksamhetsperspektiv på projektet, IT och verksamhet har hela 
tiden samspelat istället för att dessa komponenter ses som skilda från varandra. Samarbete har 
också varit en viktig framgångsfaktor enligt Labbé-Reyna. Berggren poängterar även vikten av 
strategiska val för att så tidigt som möjligt i projektet skapa nytta för det stora flertalet, och skapa 
fortsatt intresse och visa på investeringens verkan. Andra framgångsfaktorer är att de viktigaste 
nyckelpersonerna funnits kvar under hela projektet.

Nu vill de vidareutveckla plattformen och analysdelen, men respondenterna uppger att det saknas 
kunskap om hur de analysverktyg som organisationen använder ska hanteras, för det krävs en hel 
del erfarenhet och kompetens men även en god inblick i hur databaserna är uppbyggda.

21



5 Analys av teori och empiri

Nedan följer en diskussion kring begreppen big data och analytics, svårigheter kring dessa 
begrepp, vilka framgångsfaktorer som anses viktiga i arbetet med big data och analytics samt 
nyttan av att arbeta med dessa “tekniker”.

5.1 Utredande av de centrala begreppen big data och analytics

Davenport et al. (2010) ger beskrivningen av data som en viktig grundförutsättning för analys. 
Både big data och data verkar till stor del handla om samma saker, så som bra datakvalitet och 
unicitet. I benämningen big data tillkommer dock de tidigare benämnda dimensionerna volym, 
variation och hastighet men även en mängd andra faktorer. Hade big data varit entydigt och 
tydligt definierat sedan tidigare hade vi inte behövt fråga våra respondenter hur de uppfattar 
begreppet.

Utifrån den beskrivning som framkommit under studien kan big data beskrivas utifrån stora 
datamängder med olika dimensioner. Förutom volym, variation och hastighet som verkar vara 
den hittills entydiga definitionen tillkommer även värde som en aspekt av big data, inte som en 
ytterligare dimension av big data utan mer som en faktor som kan uppnås då analys har 
genomförts på ett ”lyckat” sätt. Däremot kan tillförlitlighet presenteras som en fjärde dimension, 
vilken pekar mot att det är viktigt att hitta en bra spridning på de källor man samlar in data från. 
Sociala medier verkar vara den källa som anses mest opålitlig. I bakgrundsteorin presenteras 
även komplexiteten i data och värde som dimensioner av big data, men ingen av respondenterna 
har talat om dem. 

Uppfattningen om att big data enbart är ett fenomen som uppstått i och med sociala medier är 
enligt Johan Vallin ett missförstånd, han anser att data från sådana källor bara är en liten del. Men 
i undersökning som Saïd Business school gjort hamnar social medier som källa för datahämtning 
på en fjärdeplats. Det indikerar ändå på att sociala medier får en ganska stor plats när man talar 
om big data-begreppet.

En del teoretiker menar att big data-begreppet också inkluderar analys, men utifrån empirin går 
det att utläsa att detta inte stämmer, men att de däremot har en nära koppling borde det inte råda 
någon tvekan om. Till exempel påpekar Vallin att det skulle vara onödigt att hantera big data om 
man inte planerar att göra någon typ av analys (analytics).
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I studien kan man utläsa att respondenterna inte heller är helt överens om vad begreppet analytics 
innefattas av. Mårdfelt inkluderar optimering av resultatet i prediktiv analys och ser att värde kan 
uppnås då man agerar på resultatet av analysen. Vallin beskriver prediktiv analys som förmågan 
att göra prognoser och skapa bättre insikter, vidare delar han upp begreppet i prediktiv och 
preventiv analys då han anser att aktionen kommer i den preventiva analysen då man agerar 
förebyggande. Dock verkar respondenterna vara överens om att analytics handlar om prediktiv 
analys där fokus är riktat mot att fatta beslut för framtida händelser. Men Vallin menar att 
preventiv analys är big data analytics och går därmed ett steg längre. Russom (2011) nämner 
även begreppet big data analytics som avancerad analys av datakällor som uppfyller 
dimensionerna av big data. Till skillnad från ovan beskrivna definitioner anser Davenport (2007) 
att analytics är statistiska och kvantitativa analyser där förklarande och prediktiva analyser 
skapar bra underlag för beslutsfattande. Det indikerar att Davenport (2007) inkluderar 
rapportering och analyser som syftar på historisk data i begreppet. Intressant är att Davenport 
(2010) gör skillnad på analys som sker på historisk data och prediktiv analys. Där kan man utläsa 
en tydlig skillnad i vad som innefattas av begreppet analytics. Davenports (2010) senare 
definition stämmer överens med den som inhämtats av respondenterna i studien.

Stockholms läns landsting har fört samman olika datakällor från olika delar av verksamheten för 
att göra nya typer av analyser och skaffa sig nya kunskaper. De data som förts samman kommer 
från olika källor och i olika format. Genom den gemensamma uppföljningsplattform som 
utvecklats får de snabbare tillgång till information och kan agera på analyserna fortare. Den 
beskrivning stämmer överens med den som konsulterna ger om big data. Det styrks även av att 
Vallin säger att det kan handla om big data även om det inte kommer från datakällor utanför 
organisationens gränser och Davenport et al. (2010) anser att en organisation ofta finner den mest 
värdefulla data nära den egna organisationens kärnprocesser. Stockholms läns landsting hanterar 
till största del intern data, det styrker tillförlitlighetsdimensionen. De talar inte om komplexitet 
likt Kaisler et al. (2013), för dem finns komplexiteten snarare i variationen av data. Frågan är om 
man kan säga att Stockholms läns landsting arbetar med analytics eller med analys av mer 
traditionell karaktär. 

I tabell 1 presenteras en sammanfattning av de dimensionerna som konsulterna anser ingår i big 
data-begreppet och vilka av dessa som Stockholms läns landsting kan anses uppfylla.
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Dimensioner av
 big data

SAS Institute IBM Stockholms läns 
landsting

Volym x x x

Variation x x x

Hastighet x x x

Tillförlitlighet x x

Värde

Komplexitet
Tabell 1. Dimensioner av big data.

5.2 Framgångsfaktorer

Mårdfeldt och Psaros sammanfattar de viktigaste framgångsfaktorerna för sina kunder genom att 
säga att de måste ha tillgång till data med god kvalitet och ha tillgång till god analytisk 
kompetens. Dessa faktorer stämmer in med på Davenport et al. (2010) kriterier om kunskap och 
kompetens. Respondenterna nämner också vikten av att specificera ett tydligt syfte med sin 
analys vilket också stämmer in på Davenports kriterier om mål. Vallin anser att de viktigaste 
faktorerna handlar om att ha kunskap om den egna verksamheten, att det finns en bra 
beslutsförmåga och att analys baseras på bra datakällor. Dessa passar in under Davenports 
kriterier om data, organisatoriska förutsättningar och ledarskap. Bra datakällor borde också 
kunna jämföras med tillgång till data med god kvalitet, eller åtminstone leda till det. Stockholms 
läns landsting beskriver sina viktigaste framgångsfaktorer som bra kommunikation, ledande 
personerna i projektet har snabbt kunnat fatta nödvändiga beslut och att de hela tiden haft ett bra 
helhetsperspektiv på projektet. De beskriver även vikten av att göra strategiska val, men till 
skillnad från det sätt som Davenport beskriver så har det för dem handlat om att göra detta för att  
visa på investeringens verkan. 

I tabell 2 görs en jämförelse mellan Davenports et al. (2010) faktorer och de som presenterats av 
respondenterna. 
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Davenport et al. 
(2010)

SAS Institute IBM Stockholms läns 
landsting

Data Datakvalitet Data-källans 
tillförlitlighet

Organisatoriska Kunskap om 
verksamheten

Helhetsperspektiv, 
God kommunikation

Ledarskap Bra beslutsförmåga Bra beslutsförmåga
Mål Tydligt syfte Strategiska val

Kunskap och 
kompetens

God analytisk 
kompetens

Kunskap om databaser 
och analysverktyg

Tabell 2. Framgångsfaktorer.

Man kan se att Stockholms läns landstings uppfattning skiljer sig mot konsultföretagens 
uppfattning. Konsulterna som intervjuats har svarat med en bakgrund i flera genomförda projekt 
och kan ses ge en bättre sammanfattad bild av de bidragande framgångsfaktorer som existerar. 
Stockholms läns landsting har besvarat frågorna med ett enskilt projekt i åtanke vilket kan vara 
en anledning till att deras svar skiljer sig. Intressant är även att båda konsultföretagen anser att 
datakvalitet och tillförlitlighet är bland de viktigaste faktorerna medan Stockholms läns landsting 
anser att andra aspekter har vägt tyngre. En förklaring kan vara att Stockholms läns landsting 
enbart analyserar egna datakällor i dagsläget och att de data som finns är av bra kvalitet och har 
hög tillförlitlighet.

5.3 Svårigheter relaterade till framgångsfaktorerna

Enligt den undersökning som Shroeck et al. (2012) presenterar är de största svårigheterna att 
precisera en bra affärsplan, förstå hur big data kan användas (skapa nytta), identifiera vad som är 
bra datakvalitet och undersöka vilken teknisk och analytisk kompetens som behövs. Även 
hantering och support ses som stora utmaningar. I en undersökning som Russom (2001) gjort 
presenteras otillräcklig kompetens bland anställda, höga kostnader, brist på stöd från 
organisationen, att få till en bra arkitektur och att göra big data användbart för slutanvändarna. 
Kaisler et al. (2013) beskriver problem inom hantering (äganderätt samt användning och 
förvaltning), lagring och transport och bearbetning av data. Psaros anser att korrelation av data är 
en svårighet där det är viktigt att ha kunskap om sina data. Johan Vallin ser de största 
utmaningarna i att räkna tillbaka den ekonomiska investeringen och i integritetsfrågorna som 
ännu inte fått så stor genomslagskraft.
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I tabell 3 finns en sammanställning av de svårigheter som studien identifierat, svårigheterna 
kopplas till en av de framgångsfaktorer som diskuterats. 

Svårighet Framgångsfaktor Källa på svårighet

Precisera en bra affärsplan Ledarskap, Mål
Shroeck et al. (2012), Russom 
(2011)

Förstå hur big data kan 
användas Kunskap och Kompetens Shroeck et al. (2012)

Hitta bra datakvalitet Data Shroeck et al. (2012)
Teknisk och analytisk 
kompetens Kunskap och Kompetens

Shroeck et al. (2012), Russom 
(2011)

Drift och förvaltning Kunskap och Kompetens Shroeck et al. (2012)

Hög kostnad Organisation Russom (2011)
Brist på stöd från 
organisationen Organisation Russom (2011)

Användbarhet för 
slutanvändarna Kunskap och Kompetens Russom (2011)

Bra arkitektur i systemen Data, Kunskap och Kompetens Russom (2011)

Hantering (lagar och regler) Mål Kaisler et al. (2013)

Lagring och transport Data Kaisler et al. (2013)

Bearbetning av data Data Kaisler et al. (2013)

Korrelation av data Data SAS Institute
God kunskap om den egna 
datan Kunskap och Kompetens SAS Institute

Räkna tillbaka den ekonomiska 
investeringen Organisation IBM

Integritet Mål IBM
Tabell 3. Svårigheter och framgångsfaktorer.

Ur tabell 3 kan man utläsa att det går att finna en teoretisk lösning på många av svårigheterna. 
Data ses, som tidigare beskrivits som en grundförutsättning men innefattar en del svårigheter. 
För att överbrygga dessa svårigheter krävs bra verktyg men även kunskap och kompetens.
De tekniska verktyg som finns diskuteras inte i denna studie, men man kan konstatera att det 
finns stora tekniska svårigheter och ännu inget verktyg som löser alla problem. Den 
organisatoriska framgångsfaktorn kan ses innefatta svårigheterna kring höga kostnader, bristen 
på stöd och hur den ekonomiska investeringen räknas tillbaka. Om organisationer lyckas 
koordinera sitt analysarbete och se helhetsbilden skulle det kanske vara lättare att motivera ett 
bra stöd och utföra beräkningar som visar på investeringens nytta. Svårigheten att precisera en 
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bra affärsplan handlar om tydligt ledarskap och vilka mål som ställs upp. Målbilden speglar 
ambitionsnivån och en strategisk plan bör utarbetas efter den. För att se nya affärsmöjligheter 
och ställa upp mål att arbeta mot krävs bra ledarskap. De två framgångsfaktorerna går hand i 
hand och är väldigt viktiga när en bra affärsplan ska preciseras. 

Vallin poängterar att det saknas en tydlig reglering om hur data får delas eller säljs vidare av 
företag, en sådan reglering skulle till exempel behöva specificeras inom ramen för mål. 
Svårigheterna att ha tillräcklig kompetens för att driva och förvalta big data och analytics samt 
att veta hur den ska göra nytta för slutanvändarna grundar sig i framgångsfaktorn kunskap och 
kompetens. Anställda på konsultföretagen kan till viss del vara en lösning på den bristande 
kompetens som finns, då de kan erbjuda expertkompetens inom dessa områden, men som 
tidigare beskrivits är det ändå viktigt att man har god kunskap om sin egen data, för den typen av 
kompetens kan inte konsulter erbjuda.

Data tillsammans med kunskap och kompetens kan anses vara de mest applicerbara på de 
svårigheter som påvisats. Värt att notera är även att ledarskap, vilken Davenport et al. (2010) 
ansåg vara den viktigaste faktorn inte verkar passar in på speciellt många svårigheter. Det skulle 
kunna bero på att vår undersökning inte identifierat ledarskapsfrågor som något problem, vilket 
stämmer i studien med Stockholms läns landsting som snarare haft ett väldigt välformulerat och 
tydligt ledarskap.

En fråga som uppstått är om de organisatoriska förutsättningarna, eller Davenports et al. (2010) 
kriterier i sin helhet inte är unika för ett projekt av big data-karaktär utan kanske som viktiga 
förutsättningar vid de flesta typer av systemimplementationer.

5.4 Nytta som big data och analys medför 

För Stockholms läns landsting är fördelarna många. Den gemensamma plattform som utvecklats 
har sammankopplat flera datakällor och det är möjligt att analysera nya kombinationer av data 
och se andra relationer än man gjort tidigare. Framför allt används plattformen för att följa upp 
vårdbehovet, kvalitetssäkra vården och se till att resurserna fördelas på ett bra sätt inom 
landstinget. Det möjliggör också till bättre underlag för att bedriva forskning. Även patienternas 
åsikter kan tas i beaktande när man vill se skillnader mellan hur vården bedrivs på olika 
avdelningar. Nyttan det medför speglar sig i den ökade effektiviteten, de nya relationerna som 
kan analyseras i de olika datakällorna och i att leverera en kvalitetssäkrad vård.
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6 Avslutande reflektion och slutsats

I kapitlet som följer kommer studiens resultat presenteras, här ges även en tillbakablickande 
reflektion och förslag på vidare forskning presenteras. Syftet med den här studien har varit att ge 
läsaren en djup förståelse för ämnet. Fokus har legat på att reda ut begreppen, dess svårigheter 
och framgångsfaktorer. Frågeställningen löd;

• Hur definierar konsultföretagen big data och analytics? 
• Vilka svårigheter stöter organisationer på i sitt arbete med big data och analytics?
• Vilka faktorer ser organisationer som viktiga för att komma över dessa svårigheter?
• Vad har organisationer för nytta av att analysera stora datamängder?

6.1 Slutsats

De efterforskningar som gjorts har visat att många aktörer, både inom teori och praktik beskriver 
big data som de stora datamängder som finns. Överlag börjar de tre dimensionerna volym, 
variation och hastighet att rota sig i begreppet och beskriver bra den komplexitet och svårighet 
som många möts av i big data. Begreppet definieras inte heller utifrån dess storlek, det handlar 
snarare om att svårigheterna att hantera de i och med dimensionerna de består av. Analytics 
handlar om att genom prediktiv analys skapa djupare insikter och till viss del agera 
förebyggande. En av våra respondenter inkluderar aktionen av de förebyggande åtgärderna i 
begreppet medan den andra särskiljer analytics och prediktiv analys från big data analytics och 
preventiv analys. Alla är dock eniga om att analytics främst avser analysera möjliga framtida 
scenarion. Big data har visat sig vara ett omdiskuterat begrepp, inte minst i media som 
ämnesbakgrunden visar. De många olika definitioner som existerar inom begreppet visar på att 
det fortfarande är ett trendord som ännu inte fått en tydlig förankring inom IT-branschen. 
Eftersom begreppen är nya och relativt outforskade på en akademisk nivå finns det fortfarande 
utrymme för aktörer på marknaden att lägga sin egen definition i begreppen. Diskussionen kring 
big data och analytics kommer troligtvis att fortgå ett tag framöver och den starkaste aktören kan 
troligen ha en del inflytande över hur begreppen slutligen kommer definieras. Man kan även 
komma till slutsatsen att begreppet big data inte innefattar analys men att big data har en nära 
koppling till analys verkar det inte råda någon tvekan om.

De svårigheter som finns skiljer sig åt beroende på vem man frågar, men det kan konstateras att 
hantering och lagring utgör den största utmaningen. Både teoretiker, respondenter och den 
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vårdorganisation som intervjuats är eniga om att kunskap behövs om de data man hanterar och 
förståelse för hur data kan stödja de mål som man vill uppnå med analys.

De framgångsfaktorer som anses vara de viktigaste är bra kommunikation, bra beslutförmåga, ett  
överskådligt perspektiv på verksamheten samt kunskap om databaser och verktyg. I kapitel fem 
görs en jämförelse mellan de svårigheter som studien identifierat kopplat till vilka 
framgångsfaktorer som kan sägas lösa de problemen. Vår undersökning visar att data 
tillsammans med kunskap och kompetens är de faktorer som har möjlighet att lösa flest 
svårigheter. Mål och ledarskap kan anses vara den framgångsfaktor som är minst användbar. Vi 
kan dock konstatera att alla framgångsfaktorer är viktiga då våra respondenter täckt dem väl 
utifrån sina erfarenheter. En framgångsfaktor som saknas i dagsläget är hantering av 
integritetsfrågorna då de inte fått tydligt genomslag än.

Utifrån vad Stockholms läns landsting sagt kan man konstatera att big data och analys i deras fall 
lett till en förbättrad verksamhet genom större insikt och ökad effektivitet. Deras arbete med att 
hämta och analysera information har genom den nya plattformen blivit mer lättillgänglig för de 
anställda. När nya relationer kan upptäckas i data kan högre insikter nås i resultaten, i sin tur kan 
det leda till ökad kvalitet inom vården.

6.2 Reflektion

Studien har undersökt ett unikt fenomen i dess naturliga kontext och funnit insikter både 
teoretiskt och empiriskt. Valet att använda deduktiv ansats var bra då ämnet var obekant och 
kunskaper saknades om det. En grundförståelse skapades innan intervjuerna genomfördes. Det är 
diskuterbart huruvida man bör använda induktiv eller deduktiv ansats vid undersökning av 
obekanta ämnen, men för oss var det av vikt att kunna ställa detaljerade frågor samt ställa bra 
följdfrågor vid intervjuerna. Där av anser vi att valet att följa den deduktiva ansatsen var bra i det 
här fallet.

6.3 Förslag på vidare forskning

Den här studien har genom kvalitativ ansats undersökt big data och analytics. Ett antal 
svårigheter och framgångsfaktorer har presenterats kopplat till dem. För vidare forskning kan det 
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vara intressant att fortsätta undersöka tillämpningarna av big data, det vill säga arbetet med 
analys. Där kan en kvalitativ analys som går på djupet i den nytta som organisationer kan få ut av 
analys visa intressant resultat. Eftersom många konsultföretag har svårt att påvisa resultatet av 
investeringen kan en sådan undersökning visa på vad som finns att vinna genom analys.
Vidare vore det intressant att undersöka hur människor i allmänhet ställer sig till 
integritetsfrågan. Den studien skulle kunna fokusera på vilken uppfattning personer har kring att 
så mycket information sparas om deras aktiviteter på Internet, och säljs vidare till andra parter. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor; SAS Institute och IBM

Introduktion:
1. Vill du berätta kort om företaget?
2. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter och hur länge du jobbat med detta?
3. Är det okej att vi spelar in denna intervju?
4. Kan vi nämna era namn/företagets namn i uppsatsen?

Big Data:
5. Hur många Big data-projekt har ni genomfört (senaste 10 åren/senaste 1-2 åren etc.)?
6. Hur skulle ni definiera begreppet Big Data? 
7. Hur angriper ni ett Big data-projekt? 
8. Upplever ni att Big Data och analys är en trend?
9. Vilka är de största utmaningarna kopplat till Big data?

Koppling till beslutsstöd och analys:
10. Hur skiljer sig analys (analytics) gentemot traditionella beslutsstöd?
11. Hur anser ni att Big Data hänger ihop med beslutsstöd och analys?
12. Tycker ni att företagen idag tar till vara på de data de har tillgång till?
13. Vilka är de största utmaningarna inom analys av stora datamängder?
14. Vilken typ av information vill man analysera (vad är målet/syftet)?

Kunder:
15. Vilken är den största anledningen till att företag kontaktar er?
16. Vet företagen vad de vill uppnå med ett Big Data och analys-projekt?
17. Vilka förväntningar har företag på de analysverktyg de vill implementera?
18. Vilka kriterier krävs av företagen för att analys skall vara möjligt? (ej för tekniska)
19. Vad krävs av företagen för att lyckas med analys?
20. Hur mäter man framgång?

Slutfrågor:
21. Vad tycker ni ä det viktigaste ett företag bör tänka på/ha kunskap om innan de går in i ett 
projekt av det slag vi diskuterat?
22. Är det något ni vill belysa som vi inte frågat om?

Tack för er medverkan!



Bilaga 2: Intervjufrågor; Stockholms läns landsting

Introduktion:
1. Vill du berätta kort om organisationen?
2. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter och hur länge du jobbat med detta?
3. Är det okej att vi spelar in denna intervju?
4. Kan vi nämna era namn/organisationens namn i uppsatsen?

Projektet en gemensam uppföljningsplattform:
5. När genomfördes detta projekt?
6. Under hur lång tid genomfördes detta projekt?
7. Varför startade ni detta projekt? (Vilka behov/problem ville ni lösa?)
8. Hur genomfördes projektet? 
9. Vilka utmaningar kunde ni identifiera innan projektet startade? 
10. Vilka utmaningar stötte ni på under projektets gång? 

Big data:
11. Vilka utmaningar stötte ni på under datasammanställningen?
12. Hur löste ni de svårigheter som uppkom?
13. Hur stora datamängder är det som behandlas i uppföljningsplattformen?
14. Vilken typ av data är det som behandlas?

Analys:
15. Vilka utmaningar stötte ni på i analys-delen?
16. Hur löste ni de svårigheter som uppkom?
17. Vilken information ville ni få fram med hjälp av analys? 
- Vad var målet?
- Uppfylldes målet? 
- Har ni fått några nya insikter ni inte tänkt på innan? 
18. Hur har uppföljningsplattformen förändrat arbetssättet? 

Slutfrågor:
15. Var de största svårigheterna? 
16. Hur stor del av projektet ägnades åt sammanställning av data och hur stor del åt 
implementation av analys-verktyg?
17. Vad var viktiga framgångsfaktorer för detta projekt? 

Framtiden: 



18. Har ni några planer på att vidareutveckla projektet?
19. Vilka insikter tror du i så fall ni skulle kunna utveckla?

Organisatoriska förutsättningar:
20. Har det varit utmanande att få med människorna/organisationen?
21. Hur har ni arbetat för att involvera de som ska använda systemet?
22. Vad har ni för kunskapsbehov?

Tack för er medverkan!



Bilaga 3: De vanligaste sätten att samla in data
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Respondents with active big data efforts were asked which data sources 
they currently collect and analyze. Each data point was collected 
independently. Total respondents for each data point range from  
557 to 867.
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Big data does not create value, however, until it is put to use  
to solve important business challenges. This requires access to 
more and different kinds of data, as well as strong analytics 
capabilities that include both software tools and the requisite 
skills to use them.

Examining those organizations engaged in big data activities 
reveals that they start with a strong core of analytics 
capabilities designed to address structured data. Next, they  
add capabilities to take advantage of the wealth of data coming 
into the organization that is both semi-structured (data that 
can be converted to standard data forms) and unstructured 
(data in non-standard forms).

42%

41%

41%

40%

38%

34%

43%

42%

    RFID scans or POS data

    Social media

    External feeds

Respondents were asked which data sources they currently collect and analyze,
based on those respondents whose organizations are already engaged in big data efforts.

Big data sources

Transactions 88%

7%

Log data 73%

Events 59%

Emails 57%

    Sensors

    Free-form text

    Geospatial

    Audio

    Still images/videos

Executive interviews con!rmed that many CIOs who are 
guiding their companies’ big data initiatives are beginning  
with these untapped sources of internal information, using  
the additional processing power provided by a more  
scalable infrastructure.

(Källa: Shroeck et al., 2012)



Bilaga 4: Undersökning av TDWI

12 TDWI RESE ARCH

BIG DATA A N A LY T ICS

Inadequate staffing and skills are the leading barriers to big data analytics (46%). After all, many 
organizations are still new to big data analytics. And its skill set is not quite the same as that for 
business intelligence and data warehousing, for which most organizations have developed their skills. 
Other skill-related barriers include the di!culty of architecting a big data analytic system (33%) and 
problems with making big data usable for end users (22%).

A lack of business support can hinder a big data analytics program. Survey respondents pointed to a 
lack of business sponsorship (38%) and a lack of a compelling business case (28%), plus the related 
issue of overall cost (42%).

Problems with database software can be barriers to big data analytics. Issues arise when the current 
database software lacks in-database analytics (32%), has scalability problems with big data (23%), 
can’t process analytic queries fast enough (22%), or cannot load data fast enough (21%). In a related 
issue, managing big data in a data warehouse is challenging when that warehouse is modeled for 
reports and OLAP only (22%). 

Possible barriers entered by survey respondents selecting “other” include competing with other 
initiatives, lack of test and control rigor, and sourcing and rationalizing big data from multiple 
systems.

In your organization, what are the top potential barriers to implementing big data analytics? (Select !ve 
or fewer.)

Inadequate staf!ng or skills for big data analytics 46%

Cost, overall 42%

Lack of business sponsorship 38%

Dif!culty of architecting big data analytic system 33%

Current database software lacks in-database analytics 32%

Lack of compelling business case 28%

Scalability problems with big data 23%

Cannot make big data usable for end users 22%

Current database software can’t process analytic queries fast enough 22%

Current data warehouse modeled for reports and OLAP only 22%

Current database software cannot load data fast enough 21%

Can’t !nd Hadoop experts to hire 11%

Can’t fund Hadoop’s high operational expenses 7%

Other 6%

Figure!6. Based on 1,153 responses from 325 respondents; 3.5 responses per respondent, on average. 

Big Data: Problem or Opportunity?
TDWI has seen many user organizations emerge only recently from a scalability crisis where big data 
was more of a curse than a blessing. With that in mind, we asked: “In your organization, is big data 
considered mostly a problem or mostly an opportunity?” (See Figure"7.)

Only 30% consider big data a problem. #ere’s no doubt that big data presents technical challenges due 
to its volume, variety, and velocity. Data volume alone is a showstopper for some organizations.

The vast majority (70%) considers big data an opportunity. #rough exploratory, detailed analyses of 
big data, a user organization can discover new facts about their customers, markets, partners, costs, 
and operations—then use that information for business advantage.

Big data is mostly 
an opportunity, 
not a problem.

(Källa: Russom, 2011)


