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Sammanfattning 

Idag skapas och lagras enorma mängder data, samtidigt som endast en liten del av datan 

analyseras och används. Big data är ett begrepp som cirkulerat i flera år, men på senare år har 

det fått allt större innebörd. Allt fler företag börjar få upp ögonen för big data, samtidigt som få 

verkligen vet hur det ska användas. Vissa frågar sig till och med: finns det någon affärsnytta? 

Med fokus på detaljhandelsbranschen undersöker vi huruvida det finns en affärsnytta med big 

data, och framförallt vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplade till det. Begrepp 

som business intelligence och analytics diskuteras i sambandet. I denna kvalitativa studie har 

tre experter från olika företag; IBM, Knowit och Exor, intervjuats. Resultatet från intervjuerna 

har kopplats till den teori som tagits fram ur litteratur kring ämnet, och jämförts i analysen. 

Samtliga identifierade utmaningar och möjligheter har listats, och bland slutsatser ses att de 

etiska och mänskliga faktorerna har stor betydelse, och att affärsnyttan kan vara beroende av 

ett företags storlek och marknad. Uppsatsen är skriven på svenska. 

 

 

Nyckelord: big data, business intelligence, analytics, affärsnytta, möjlighet, utmaning, 

detaljhandelsbranschen 

 

 

 

 

Abstract 

Enormous amounts of data is created and stored today, all the while only a small amount of 

data is being analysed and used. Big data is a term that has circulated for years, however in 

recent years its meaning have been increased. More enterprises are starting to open their eyes 

for big data, while few understand how to actually use it. Some even ask themselves: is there a 

business benefit? With a focus on the retail industry, we examine whether there is a business 

benefit with using big data, and above all what challenges and opportunities are connected to 

it. Terms such as business intelligence and analytics are discussed in the relationship to big 

data. In this qualitative study, three experts from different enterprises; IBM, Knowit and Exor, 

have been interviewed. The results from the interviews has been connected to the theory from 

the literature around the subject, and has been compared in the analysis. All identified 

challenges and opportunities have been listed, and among the conclusions can the ethical and 

human factors be seen to have a major importance, and that the business benefits can be 

dependent of an enterprises’ size and market. The essay is written in Swedish. 

 

 

Keywords: big data, business intelligence, analytics, business benefit, challenge, opportunity, 

retail industry 

  



Begreppsdefinitioner 
 

Här redovisas de begrepp som behandlas och är relevanta för studien; många begrepp som ofta 

associeras med big data har uteslutits, då de inte har något syfte för denna studie. 

 

big data, på svenska ibland “stora data”, innebär stora mängder data men saknar specifik 

definition (NE, 2014), vilken innebär att vad som räknas som stora mängder data är subjektiv. 

Handlar vanligtvis om stora mängder data och hur de ska hanteras i dimensioner av volym, 

hastighet och variation (Zikopoulos et al., 2012). 

 

sakernas internet, engelska “internet of things”, innefattar alla enheter som är uppkopplade mot 

internet (NE, 2014). 

 

datalager, engelska “data warehouse”, där information sammanslås från flertal källor och 

struktureras för underlättar avancerad analys (Zikopoulos et al., 2012). 

 

datautvinning, engelska “data mining”, innebär att söka data och sätta denna i en värdefull 

kontext. Söker efter mönster, samband och trender (NE, 2014). 

 

business intelligence, ett samlingsbegrepp för olika funktioner som stödjer effektivt 

beslutsfattande inom ett företag. Begreppet har existerat länge, men har idag blivit synonymt 

med big data (Ohlhorst, 2013). 

 

big data analytics, avancerade tekniker för att manövrera big data. Nära kopplat till business 

intelligence (Chen, et. al., 2012).  

 

Apache Hadoop, mjukvaruplattform som används för att utveckla applikationer inriktade på att 

underlätta hanteringen av stora datamängder (Frantzell, 2012, 6 maj), den är open-source och 

är ideal för att göra semistrukturerad och ickestrukturerad data logisk (Simon, 2013). 

 

moln, engelska “cloud”, innebär att en användare kan nyttja någon typ av tjänst (t.ex. 

programvara eller lagring av data) över internet från någon annans dator (Ferguson-Boucher et 

al., 2011). 
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1    Inledning 

Under denna rubrik redovisas bakgrunden för den undran som studien gäller för, vilket område 

som undersökts, vilket syfte samt vilken kunskapskaraktärisering studien har. 

1.1 Bakgrund 

“Big data är i sin linda än så länge. I dag analyseras omkring 0,5 procent av 

den samlade datamängden som finns, men det kommer att bli lika stort som 

när ångmaskinen uppfanns”, Mikael Hagström, chef för Asien och Europa på 

SAS Institute (Ogelid, 2014, oktober). 

 

Idag lagras ofantliga mängder data. I boken The Human Face of Big Data, skriven av Rick 

Smolan och Jennifer Erwitt, beskrivs det hur oerhört mycket mängden data har ökat år efter år. 

Från begynnelsen av känd tid till år 2003 skapades fem miljarder gigabyte data. År 2011 

skapades så mycket data varannan dag, och 2013 skapades lika mycket data var tionde minut 

(Fortune, 2012, 10 september). 

 

Big data är ett aktuellt område med nya utmaningar som konstant uppkommer, vilket lett till 

stora osäkerheter kring hur det ska hanteras. Det handlar om den stora mängden data som finns 

i vårt samhälle idag, och hur man ska hantera denna i dimensioner av bland annat volym, 

hastighet och variation, och framförallt hur man ska använda datan och i vilken kontext. IT-

industrin går mot att bli mer modellbaserad snarare än databaserad; modeller får allt mer 

betydelse i verksamheter och de företag med kraftfulla modeller får starkt inflytande och 

hamnar i ledande position. 

 

“Google och Facebook skapar modeller för att analysera data. De är 

modellfabriker, medan Oracle och Microsoft kan betraktas som datafabriker 

fokuserade på data. Inte på modeller. [...] Alla företag, oavsett vilken bransch 

de befinner sig i, konkurrerar med Google. Nordea till exempel måste inse att 

man ytterst konkurrerar med Google. [...] Det är bara en tidsfråga innan fler 

inser det”, Mikael Hagström, chef för Asien och Europa på SAS Institute 

(Ogelid, 2014, 30 oktober). 

  

Google använder big data på många sätt. Till exempel använder de vad de kallar för ”AdWords” 

för att påverka sökningen till att rikta resultaten till en intressents fördel. Ett annat område är 

att de lagrar information om sökningar och användare, bland annat till vad de kallar “Google 

Trender”. Där kan vem som helst se hur populärt ett särskilt ämne är i vissa länder. De kan även 

se hur influensaktiviteten ser ut i olika länder i närmast realtid (Google, 2014). IBM (2014) 

visar hur big data kan användas i mängder av branscher. Till exempel för sjukvården kan det 

användas för att bygga hållbara system, förbättra vården och dess utfall samt öka tillgången till 

hälso- och sjukvård (IBM, 2014). När IBM förklarar sina tjänster för regeringar nämner de att 

de kan använda big data för att förutse och förhindra hot, upptäcka bedrägeri, slöseri och 

missbruk, även för skatter och brott (IBM, 2014). 
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Nätbutiken Amazon använder big data för att stärka sin kundlojalitet. De lagrar dels information 

om användarens köp och även allt som användaren tittat på. Amazon är inte unika med att samla 

sådan data, men Sean Madden (2012, 2 maj) menar att de är unika med att använda datan för 

att bygga ett förhållande med sina kunder. Madden skriver att använda big data på en individ-

nivå är viktigt, men lågt prioriterat av företag. När en kund är i kontakt med Amazons kund-

support kan den anställde på Amazon få fram riktad information kring kunden denne är i 

kontakt med. När en kund ringer, mailar eller pratar med en anställd har denne initialiserat en 

konversation och företaget har kundens fullständiga uppmärksamhet, vilket är ett viktigt ögon-

blick för företagets varumärke, skriver Madden. Vidare menar Madden att det är viktigt att 

företag visar för sina kunder att de känner till vad de har handlat (och all annan relevant 

information), dock utan att gå in för mycket i detalj, vilket kan vara avskräckande. Så länge 

kunden har kontroll och får transparens kommer denne att känna sig trygg, fortsätter Madden, 

och menar således att big data i hand på personal med kundinteraktion kan skapa lojalitet och 

stärka ett företags rykte. 

 

Internationella storföretag visar vägen för användningen av big data och i Sverige kan 2014 

komma att bli ett genombrottsår, enligt Martin Wallström. Enligt International Data 

Corporation (IDC) hade 44 % av företagen redan installerat eller varit på väg att installera big 

data i Sverige (Wallström, 2014, 14 februari). 

 

Wallström nämner Coop som ett exempel på ett företag som satsar på big data (Wallström, 

2013, 5 augusti). I deras fall kommer data in från kassor, smarttelefoner, sms och webben. 

Denna data kan användas för att utforma sortimentet, sätta priser och ta fram kunderbjudanden, 

skriver Wallström. Kent Bredal, beslutsstödsansvarig på Coop intervjuas i artikeln, och 

förklarar att med big data kan de optimera priserna utifrån efterfrågan i varje butik. 

Avslutningsvis nämner Bredal att han anser big data vara en evolution, snarare än en revolution: 

“Trenden är att beslutsfattandet går från magkänsla till faktabaserade beslut, där big data ökar 

både marginaler och omsättning.” 

 

Allt visar på att det finns stor potential för big data, men vad anser svenska big data-experter 

vara de mest intressanta möjligheterna och utmaningarna kring big data, framförallt gällande 

detaljhandeln? 

1.2 Problembeskrivning 

Big data är fortfarande ett väldigt främmande begrepp. Idag analyseras endast 0,5 procent av 

all data (Ogelid, 2014, 30 oktober). Faktum är att det inte ens finns en bestämd definition på 

ämnet. Datamängderna blir större och får mer variation, och denna data måste effektivt 

analyseras. Hur ska detta gå till? Finns det någon nytta med det? Ämnet är aktuellt och mycket 

tyder på att det inom en snar framtid kommer bli av vikt i många branscher, inte minst i detalj-

handeln. 

 

Det finns inte en enstaka lösning på problemet, utan det kan lösas på flera sätt. Vi ämnar göra 

problemet mindre främmande genom att undersöka situationen enligt våra forskningsfrågor, 

och därmed komma med insyn till vilka utmaningarna och möjligheterna kring big data är. 
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1.3 Motiv & forskningsfrågor 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens syfte, kunskapsbidrag och kunskapskaraktärisering. 

1.3.1 Syfte 

Denna studie syftar till att ge en förståelse och utvecklad kunskap om vad big data är för något 

och hur det används hos företag inom detaljhandeln. Studien ämnar även svara på huruvida det 

i praktiken finns en affärsnytta, och vilka möjligheter samt utmaningar som associeras med 

denna, genom att intervjua experter på etablerade företag som arbetar med big data. 

 

Forskningsfrågor: 

 Finns det en affärsnytta med big data för detaljhandeln?  

 Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 

1.3.2 Kunskapsbidrag 

Det kunskapsbidrag studien ämnar att ge är att göra begreppet big data mindre främmande och 

ge privatpersoner såväl som företag och andra intressenter förståelse för hur big data används 

och/eller kan användas; vilken nytta det finns med det och av vilken betydelse det har. 

1.3.3 Kunskapskaraktärisering 

Studien utvecklar en kategoriell kunskap. Forskningsfrågorna bygger på att begreppsliggöra 

vad big data är och hur det används eller kan användas och vilken nytta som kan dras utav det.  

1.4 Avgränsning 

En avgränsning har gjorts till detaljhandelsbranschen, och de möjligheter samt utmaningar och 

den affärsnytta som finns associerad med big data i denna bransch.  

1.5 Disposition 

Denna studie är baserad på den disposition som föreslås i Uppsatsmanualen 2014-2015 på 

Uppsala universitet, institutionen för informatik och media för informationssystem, vilken 

uppdaterades senast i mars 2014 av kursansvarige Franck Tétard. 

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel redovisas metod för studien, formulering av forskningsstrategi och 

datainsamlingsmetodik samt redogörelse för dataanalysen. 

 

Kapitel 3: Teori 

I kapitel tre ges en introduktion och djupare teori om big data, business intelligence och big 

data analytics. Utöver introduktion till de vitala begreppen och viss djupare kunskap kring 

termer presenteras även framförallt de utmaningar och möjligheter som identifierats i 

litteraturen. 
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Kapitel 4: Empiri 

Detta kapitel innehåller presentation av respondenterna samt resultat från den empiriska under-

sökningen. Informationen har analyserats ur en deduktiv ansats. Resultatet redovisas uppdelat 

på de tre respondenterna.  

 

Kapitel 5: Analys 

I det femte kapitlet presenteras analysen av teorin och empirin i två delar: dels som tabell och 

dels i flytande text. 

 

Kapitel 6: Slutsats och reflektion 

I det avslutande kapitlet presenteras vår slutsats och en reflektion över resultatet, studien och 

metoden. Även förslag på vidare forskning presenteras. 
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2    Metod 

Under denna rubrik redovisas metod för studien, formulering av forskningsstrategi och datain-

samlingsmetodik samt redogörelse för dataanalysen. 

2.1 Forskningsansats 

Studien är kvalitativ och har en deduktiv ansats då det är ett främmande ämne och därför 

inhämtades teori för att skapa en förståelse om ämnet (Oates, 2013). I studien genomfördes en 

litteraturgenomgång där teorier om big data samlades in. Därefter genomfördes intervjuer. I 

analysen kopplades sedan teorin till empirin och jämfördes. Det fanns samtidigt inte några 

förväntningar kring vilken slutsats som skulle upptäckas, det vill säga vilka möjligheter och 

utmaningar som finns, därav valet av semistrukturerade intervjuer. (Oates, 2013). 

2.1.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin innefattar både interpretivistiska och pragmatiska inslag. Interpretivistiskt 

då det finns flera subjektiva verkligheter kring hur big data kan användas och den påverkan 

som det kan innebära. Pragmatiskt då studien undersöker konsekvenser (nytta och 

användbarhet) kring big data, vilket kan uppfattas som mer filosofiskt. Studien undersöker 

verkliga situationer och tar även del av litteratur och aktuella artiklar; eftersom verkliga 

situationer har flera tolkningar är det ytterligare en anledning för att studien skall vara 

interpretivistisk.  

 

Studien har en fallstudieansats, eftersom den undersöker på djup snarare än bredd, vilket 

innebär att ett fåtal enheter undersöks kvalitativt. Gällande tidsdimension berörs samtid, vilket 

är kopplat till kategoriell kunskap (dvs. vad något är). 

2.2 Metodval 

Utifrån forskningsstrategi och kunskapsanalys har datainsamlingsmetodiken valts till att bygga 

på en kvalitativ metod. En teoretisk datainsamling har genomförts genom att undersöka 

litteratur och artiklar inom big data, och dess möjligheter och utmaningar. En empirisk datain-

samling har genomförts genom intervjuer med experter som arbetar med big data på 

väletablerade It-företag. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och genomförts med fysiska träffar. En teoretisk 

uppfattning om big data hade skapats från litteraturgenomgången innan intervjuerna 

genomfördes, men eftersom det var oklart hur det faktiskt såg ut i verkligheten, hos dessa 

företag, valdes en semistrukturerad intervjuform. Detta innebär att frågorna är öppna och 

respondenten får tala någorlunda fritt.  

 

Inför intervjuerna var frågor förberedda. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade och 

respondenten fick tala någorlunda öppet, hände det att denne svarat på vissa frågor innan de 
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hunnit bli ställda. Dessutom förekom följdfrågor. Intervjuerna har både antecknats och spelats 

in. 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ studie är det relativt svårt att bedöma validitet och reliabilitet. Validitet är ett 

mått på om undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. En kvalitativ undersökning 

som denna avser inte mäta något, utan snarare söka efter information om hur big data kan 

användas för att generera affärsnytta. Det som uppskattades i förväg är att insamlingstekniken 

kommer ge information som behövs för att svara på forskningsfrågan. Reliabilitet är ett mått på 

tillförlitligheten hos en mätning: uppstår samma resultat vid upprepade mätningar under samma 

förutsättningar? I en kvalitativ studie som denna är det svårt att komma fram till ett resultat som 

är byggt på statistik och siffror och därmed är det svårt att värdera reliabiliteten (Oates, 2013). 

2.3 Forskningsprocess 

Nedan redovisas tillvägagångsätt för teori- och empiriinsamling samt analys av dessa.  

 

2.3.1 Datakrav för teoriinsamling 

De datakrav som bestämdes var att verk från 2011 och tidigare i största mån skulle filtreras bort 

och enbart inkluderas om det fanns särskild anledning, till exempel om de fortfarande ansetts 

varit aktuella. Sökmotorerna Proquest, Scopus och Google Scholar har använts vid insamling 

av teori. Samtliga sökningar har filtrerats på vetenskapliga publikationer. Källorna som angavs 

i bakgrunden är emellertid inte nödvändigtvis vetenskapliga. Dessa används heller inte i teori, 

analys eller slutsats. 

 

2.3.2 Val av respondenter  

Tre personer med kompetens och erfarenheter kring big data har intervjuats. Valet av 

respondenter har varit anställda på konsultföretag eller tillverkare av big data-lösningar. Inga 

personer från in-house team på detaljhandelsföretag har intervjuats. Anledningen till detta är 

att de tidigare anses ha en bredare uppfattning och större erfarenhet kring big data och innehar 

kunskap både kring mjukvaruutveckling och beställarens krav och kriterier. 

 

2.3.3 Dataanalys 

Nyckelord och termer rörande utmaningar och möjligheter identifierades först ur empirin och 

därefter ur teorin, med det identifierade resultatet från empirin som bas. Detta användes sedan 

för att finna samband mellan utmaningarna och möjligheterna. 

 

2.3.4 Källkritik 

Vid litteraturgenomgången dominerades sökresultaten av författare som är experter på företag. 

Många av dessa författare har gett ut ett flertal böcker om big data och har erfarenhet av 

utvecklande och ibland även försäljning av big data-lösningar. Av denna anledning är det 
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viktigt att diskutera källkritik. Med åtanke på studiens syfte, att ta reda på big datas utmaningar 

och möjligheter samt att reda ut affärsnyttan, är det lämpligt att använda litteratur av experter 

som har lång erfarenhet med big data. Det råder dock en medvetenhet om att många författare 

på ett eller annat sätt är anknutna till företag som utvecklar och säljer big data-lösningar, vilket 

kan innebära att frågan på huruvida det finns en affärsnytta kan bli fylld av värderingar. Trots 

det anses dessa experter vara lämpligast för studien, framförallt då mycket fokus ligger på 

utmaningar och möjligheter. 

 

Delar av litteraturen är publicerad av förlaget John Wiley & Sons, vilka är specialister på bland 

annat akademiska publikationer. Förlaget är grundat 1807, och har idag flera tusen anställda. 

De har publicerat över niotusen böcker och fyra miljoner artiklar. Deras produkter används av 

bland annat individer på högre utbildningar samt forskare inom tekniska, medicinska och andra 

vetenskapliga ämnen. Därav anses tryckta källor utgivna av John Wiley & Sons ha hög 

trovärdighet.  

 

IBM och SAS Institute är två företag som ofta syns i artefakter som är kopplade till big data, 

inte minst litteratur, och framför allt det tidigare företaget. IBM är en utvecklare och försäljare 

av big data-lösningar, men besitter en mycket stor kompetens. Att exkludera litteratur 

associerad med IBM för att uppnå ett inbillat opartiskt perspektiv anses inte vara rimligt. 

Gällande SAS Institute förekommer även detta företag ofta i artefakter om big data, i denna 

studie framförallt i bakgrunden. Bakgrunden ämnar inte vara vetenskaplig, utan existerar för 

att väcka intresse hos läsaren. Detta gäller givetvis även de citat från en chef på SAS Institute 

som framkommer i bakgrunden. I övrigt har vi inte uteslutit verk kopplade till SAS Institute av 

samma anledning som IBM. 

2.4 Teoretiskt ramverk 

I teorikapitlet presenteras det som är studiens teoretiska ramverk: den bas som använts för att 

tillsammans med empirin svara på forskningsfrågorna. Detta ramverk har också använts för att 

formulera intervjufrågorna. Det teoretiska ramverket innehåller en presentation av big data samt 

de utmaningar och möjligheter kopplade till begreppet som valts att vara studiens utgångspunkt. 

Utöver dessa diskuteras även business intelligence, big data anlytics och datautvinning, vitala 

begrepp som har använts på samma sätt som avsnitten om big data. 
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3    Teori  

I detta kapitel ges en introduktion och djupare teori om big data, business intelligence, big data 

analytics och datautvinning. Utöver introduktion till de vitala begreppen och viss djupare 

kunskap kring termer presenteras även framförallt de utmaningar och möjligheter som 

identifierats i litteraturen.  

3.1 Introduktion till big data 

Big data är ännu ett främmande begrepp utan bestämd definition, och det finns heller ingen 

bestämd svensk översättning av termen på Svenska Datatermgruppen (2014), dock har termen 

“stora data” använts i svenska sammanhang. I denna uppsats kommer den engelska termen “big 

data” att användas. 

 

Nationalencyklopedin (NE, 2014) definierar big data som en “icke-specificerad dataterm med 

innebörden stora mängder data”. Vad som egentligen är stora mängder är subjektivt. Det beror 

inte minst på intressentens storlek (m.a.o. för ett litet företag kan hundra terabyte vara en stor 

mängd data, medan det för ett enormt företag kan röra sig om många petabyte), utan även på 

vilket år det är. Maddens (2012) definierar big data som data vilken är för stor, för snabb eller 

för svår för existerande verktyg att hantera.  

 

Redan under sent 1980-tal, när big data började diskuteras i detaljhandelsbranschen, blev de 

stora vinnarna de företag som lyckades bygga analysdrivna affärsapplikationer för att kunna 

förutse vad kunderna ville ha. Företag började ta strategiska beslut vad gäller prissättning, 

placering av produkter i butiken, kampanjer m.m. (Schmarzo, 2013). Att använda big data i 

dessa syften är således inget nytt, utan har gjorts av detaljhandeln länge. På de senare åren har 

big data blivit ett mycket mer aktuellt ämne i och med den enorma ökningen av data, inte minst 

från sociala medier och sakernas internet (artefakter uppkopplade mot internet, vilket idag är 

flera miljarder), och i och med nya analystekniker och idéer kring vad det går att få ut ur data. 

Många organisationer och anställda känner sig överväldigade kring big data (Simon, 2014). 

 

Simon (2014) nämner Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter och Netflix som exempel på 

exemplariska utövare av big data, och hävdar att de kommer fortsätta vara det inom den 

närmaste framtiden. Dessa företag känner till och förstår hur viktig data är, såväl liten som stor. 

3.2 Möjligheter med big data 

Big data innebär många möjligheter för företag. Med kraftfulla verktyg, som blivit allt billigare, 

kan företag analysera så väl sig själva som sin marknad, för både djupa och breda insikter.  

 

3.2.1 Analyser 

Big data låter organisationer göra kraftfulla analyser, vilka ger dem ett övertag över sina 

konkurrenter, oavsett vilken bransch de tillhör. Det är just det som Zikopoulos et al. (2012) 
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menar är poängen med big data: att ge ett bredare spektrum av data, och förespråkar för företag 

att investera i strategier för analys av big data. “[...] early analytics adopters are extending their 

leadership. If you want to lead, you have to know analytics, and if you want to be on the 

forefront of analytics, you have to put your arms around Big Data” (Zikopoulos et al., 2012). 

De förklarar att big data kan ge större insikter i marknaden: vad den vill ha, när den vill ha det 

och hur den vill ha det. 

 

Det finns många områden där big data skulle kunna användas för analys. Som exempel nämner 

Zikopoulos et al. (2012) en flygresa. Ett enda flyg mellan två punkter kan generera runt 650 

terabyte data. Majoriteten av denna data undersöks aldrig, såvida det inte skulle ske någon 

katastrof. Om all denna data effektivt analyseras kan företag få fram mängder med insikter och 

möjliga förbättringar (Zikopoulos et al., 2012). 

 

3.2.2 Ökad lönsamhet och produktivitet 

Ett team på MIT Center for Digital Business genomförde en studie hos 330 Nordamerikanska 

företag, och kom fram till att företag som karaktäriserade sig som datadrivna i sitt 

beslutsfattande var fem procent mer produktiva och sex procent mer lönsamma än sina 

konkurrenter (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Deras slutsats är att beslut baserade på data ofta 

är bättre beslut, och att chefer måste komma till denna insikt. 

 

3.2.3 Undersöka biprodukt 

En annan möjlighet är att undersöka all data som ignoreras (data exhaust) och den data som 

uppkommer som biprodukt av digitala aktiviteter. Ett exempel på detta är nätbutiker där det 

“sista steget” undersöks; varför lämnas fyllda onlinekundkorgar? I vilket steg lämnas de? 

(Zikopoulos et al., 2012). 

 

3.2.4 Analysera ostrukturerad data 

Zikopoulos et al. (2012) skriver även att big data-lösningar är ideala för att analysera inte bara 

strukturerad data, utan även semistrukturerad och ostrukturerad data från en mängd källor (olika 

typer av strukturering av data förklaras mer i detalj längre fram i teorin). 

 

3.2.5 Kraftfullare verktyg 

Big data-lösningar är även ideala när ett företag känner att deras algoritmer inte räcker till eller 

mer data behöver analyseras, eftersom de är kraftfulla och skapta för att hantera stora mängder 

data såväl till volym som till hastighet (Zikopoulos et al., 2012). 

 

3.2.6 Utforskande av data 

Big data-lösningar är även ideala när en intressent vill utforska data, även när denne är osäker 

på vad undersökningen kommer att resultera i (Zikopoulos et al., 2012).  
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3.2.7 Analysera kunders känslor och uppfattningar på social media 

Katal et al. (2013) skriver att det största användningsområdet för big data är social media och 

kundernas känslor och uppfattningar. Det går idag att använda verktyg som läser av alla inlägg 

på till exempel det sociala nätverket Twitter. Användaren av verktyget väljer om denne vill se 

resultat där kunder antyder intention att köpa en produkt, agerar positivt eller negativt till en 

produkt et al. Det går också att se generella trender, med andra ord se vilka termer (eller 

produkter i detta sammanhang) som människor diskuterar. Denna feedback är värdefull för att 

företag ska kunna modifiera beslut och få ut mer av sina affärer. Zikopoulos et al. (2012) 

beskriver även hur de har hjälpt kunder som fått dåligt rykte på sociala nätverk. De analyserade 

varför det hänt, och huruvida det påverkade försäljningen.  

 

3.2.8 Upptäcka fall som står ut i mängden 

Zikopoulos et al. (2012) berättar att det går att upptäcka bedrägeri genom analys. Som exempel 

ställer de den retoriska frågan “vem köper en förlovningsring klockan fyra på morgonen”, och 

nämner även telefonräkning som ett annat exempel. När en individ kollar på sin telefonräkning 

räknar denne säkerligen inte ihop alla de tusen minuter denne ringt denna månad, däremot står 

ett sjuttio minuter långt samtal ut. Att kunna upptäcka fall som står ut i enorma mängder data 

kan underlätta upptäckten av bland annat bedrägerier.  

 

3.2.9 Billiga alternativ och mycket jobb 

Collet (2011) menar att dagens lågkostnadsservrar och open source-alternativ har ändrat om-

ständigheterna för företagens nyttjande av big data till det bättre: tack vare utvecklingen av 

mjukvara och sänkta kostnader för datalagring har allt fler infört big data-lösningar. I och med 

detta behov av kompetens har många företag börjat söka efter personer med kunskap inom big 

data. Enligt Manyika et al. (2011) kommer det att vara få personer med analytisk kompetens 

med kunskap inom big data, vilket innebär att det kommer bli en arbetsmarknad med goda 

utsikter för jobb. 2018 räknas det att bara i USA kommer det saknas 1,5 miljoner chefer och 

analytiker med kunskap kring hur big data kan användas och dess affärsnytta. 

3.3 Utmaningar med big data 

Big data innebär stora utmaningar. Nationalencyklopedin (NE, 2014) nämner inhämtning, 

lagring, delning, överföring, analys och presentation som utmaningarna med big data. 

 

Vid diskussioner om utmaningarna kring big data lyfts ofta ett antal “V:n” fram; en del 

beskriver enbart de tre första, vissa talar om fyra, andra pratar om uppemot sex eller sju “V”. 

De följer (engelska): volume, velocity, variety, veracity, value, viability samt visibility. I detta 

arbete kommer vi använda oss av svenska översättningar av begreppen, i respektive ordning: 

volym, hastighet, variation, sanningshalt, värde, identifiering av nytta samt synlighet. Vi 

kommer att undersöka de fem förstnämnda. 
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3.3.1 Volym  

Som tidigare nämnts finns det idag enorma mängder data, och just volym är big datas mest 

uppenbara karaktärsdrag. Oavsett vilka exempel som skulle ges här skulle siffrorna redan vara 

utdaterade när du läser detta arbete. 

 

Zikopoulos et al. (2012) skriver att språket kring volym av data har förändrats. De nämner att 

volymer som tidigare mättes i terabytes snart därefter började mätas i petabytes och idag i 

zettabytes. En zettabyte (ZB) är en miljard terabytes. År 2009 fanns det 0,8 ZB data i världen. 

2010 över en 1 ZB och i slutet av 2011 var det redan omkring 1,8 ZB data. Runt 2018-2019 

beräknas det finnas åtminstone 35 ZB data i världen (Zikopoulos et al., 2012). 

 

Katal et al. (2013) lyfter fram loggfiler och data från sensorer som enorma tillgångar, men 

nämner att de består av enorma volymer data. Alla industrier använder sig av enorma mängder 

data från sensorer idag, trots att de endast använder en liten del av det för analyser. Anledningen 

är att analysteknikerna och lagringsinfrastrukturen är bristande. Även sociala medier lyfts fram 

som en punkt som skapar enorma mängder data, vilka kan vara utmanande att lagra. De menar 

även att molnet inte heller är en optimal lösning, då terabytes av data tar lång tid att ladda upp, 

och datan förändras så snabbt att det blir omöjligt att uppdatera den i realtid.  

 

3.3.2 Hastighet 

Med hastighet avses hur snabbt data hanteras och förstås (Zikopoulos et al., 2012), och är inte 

begränsad enbart till hur snabbt data kommer in utan innefattar även hur snabbt den skapas 

(Katal et al., 2013). Idag vill många företag hantera data i närmast realtid; som exempel 

nätbutiker vilka genast vill rekommendera produkter kunden kan vilja köpa (Zikopoulos et al., 

2012). 

 

Oavsett vilken bransch en organisation rör sig i kan den hamna i en maktposition genom att 

snabbt förstå och hantera data. Trots detta är hastighet en av de mest förbisedda aspekterna av 

big data (Zikopoulos et al., 2012). 

 

3.3.3 Variation 

För inte alltför länge sedan var majoriteten av all data strukturerad. Idag är situationen helt 

annorlunda. Data är allt ifrån foton, grafiska bilder och filmer till pdf-filer, powerpoint-

presentation och åsikter på Facebook (Ohlhorst, 2013). Det talas även om sakernas internet; 

otroligt många enheter är uppkopplade till internet och producerar data. Det uppstår 

ostrukturerad data. 

 

Ostrukturerad data har ingen som helst organiserad struktur i tabellform och kan inte tolkas 

eller struktureras i en relationsdatabas, däremot går den att märka med taggar med vilka det går 

att separera de olika elementen utifrån fält som definierar datan (Ohlhorst, 2013). Zikopoulos 

et al. (2012) nämner att all data egentligen har någon sorts struktur, och menar att med 

ostrukturerad data menas att underkomponenterna inte har en struktur, med andra ord kan till 

exempel en bild ha ett datum kopplat till sig, men själva bilden i sig är ostrukturerad. De nämner 

även ett inlägg på det sociala nätverket Facebook som exempel. Visserligen är datum, 
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användarnamn, inlägget i sig med mera strukturerat, men den enligt Zikopoulos et al. (2012) 

mest värdefulla delen, innehållet i inlägget, är väldigt svårt att analysera, men om företaget 

lyckas kan de få ut väldigt mycket av det. 

 

Zikopoulos et al. (2012) ger som tankeställare ett exempel att kunna analysera vad en klient 

säger i telefonen. Antag att klienten i frustrerad och höjd ton nämner att denne haft tre 

strömavbrott på en enda vecka. En big data-lösning skulle inte bara identifiera “tre” och 

“strömavbrott” som negativitet vilken kan leda till missnöje, utan även klientens tonfall. Detta 

skulle vara ostrukturerad data, som sedan kombinerat med klientens strukturerade data; 

transaktionshistoria och dylikt, kan visa en personlig modell av kunden. 

 

Strukturerad data är givetvis enklast att arbeta med, och återfinns i traditionella databaser, där 

data är organiserad i tabeller, såsom relationsdatabaser eller kalkylblad (Ohlhorst, 2013). 

 

Data kan även vara semistrukturerad, vilket kan ses som en form av strukturerad data som inte 

kan lagras i en traditionell relationsdatabas men innehåller någon form av tagg eller märkning. 

 

3.3.4 Sanningshalt 

Datas sanningshalt diskuteras allt mer och mer, framförallt i sammanhang med analyser av 

sociala medier. Det som avses är kvalitén och trovärdigheten på datan, vilken kan bestå utav 

användbara signaler men även brus; data som inte går att lita på eller som inte är användbar för 

organisationen i fråga (Zikopoulos et al., 2012). Spam är ett exempel på data som kan förstöra 

sanningshalten. 

 

Zikopoulos et al. (2012) nämner presidentvalet i Mexiko 2012 som ett exempel på mängder 

med data med låg sanningshalt, då många falska konton och skadliga hashtags cirkulerade på 

Twitter. 

 

3.3.5 Värde 

Värde tas upp som ännu en utmaning till big data. Liksom det är dyrt för gruvarbetare att få 

fram guld och andra mineraler, är det dyrt för datagrävare att få fram data (Zikopoulos et al., 

2012). Ohlhorst (2013) skriver att det krävs analytiska processer för att kunna få ett värde ur 

lagrad data. 

 

Siegel (2013) menar att det är simpelt att se datans värde: allt är kopplat till allt, om än indirekt. 

Data är inte bara en mängd händelser. Ett köp kan kopplas till kundens köpvanor: vilka föremål 

denne tittat på, vilken betalmetod kunden föredrar med m.m. Hur nöjd en person är med sitt 

jobb kan kopplas till personens lön, befordringar och uppskattning. Han menar att data talar, 

och lyfter fram “The Data Effect: Data is always predictive” (data är alltid förutsägbart). 

 

Siegel (2013) fortsätter med att hävda att data är den “nya” oljan. Det är århundradets bästa 

egendom och en av organisationernas mest värdefulla tillgångar, skriver han. 
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3.3.6 Etik 

Hantering av big data medför en del svårigheter; en av de viktigaste samt känsligaste 

utmaningar som finns är etiska problem gällande integritet och säkerhet. Katal et al. (2013) 

beskriver ett antal risker som finns med dataanalys, däribland personlig information som kan 

utvinnas från en stor mängd data. Det kan vara privat information som personen i fråga inte vill 

att dataägaren skall kunna utröna. 

 

Företag utvinner information för att ge ett mervärde till deras affärsverksamhet genom att skapa 

en inblick i kundernas vanor, vilket kunderna själva inte alltid är medvetna om: detta kan skapa 

upprördhet hos personen i fråga. En annan viktig konsekvens är att höginkomsttagare blir 

vinnarna i den prediktiva analysen medan de med lägre inkomst kan bli behandlade på ett sämre 

sätt. Katal et al. (2013) menar att de individer som drabbas av att bli sämre behandlade inte har 

någon möjlighet att slå tillbaka. Ett exempel kan vara att företagen lagrar viktig data kring 

kundernas köpvanor och andra intressanta siffror om deras ekonomi och utifrån detta tas beslut 

om huruvida de skall tillhandahålla omedelbar service när en kund kliver in i en butik eller inte.  

 

Booch (2014) menar att lagring av personlig data har kommit att bli lika vidsträckt som 

opersonlig data. Stora företag som Google, Facebook, Amazon m.fl. registrerar ständigt 

personers vanor. En individ är både en användare och även ett objekt som man vill tjäna pengar 

på. Detta borde inte vara främmande för användarna men samtidigt sker lagringen på ett 

intetsägande sätt och användarna är inte alltid medvetna om det. Data samlas in från olika källor 

som telefonsamtal, transportmedel, smarta telefoner, elektroniska produkter m.fl. och detta i 

kombination med annan information från omvärlden. De strategier och beslut som tas utifrån 

den kombinerade datan är det som gör att moralen och etiken med big data-lösningar blir 

mycket oklar. Vidare menar Booch (2014) att analys av data och beslut tagna utefter analysen 

har en påverkan på människan och menar att de mänskliga rättigheterna bör beaktas som EU 

tydliggjort: det är en mänsklig rättighet att få vara privat.   

 

3.3.7 Arbetsmarknad 

Då allt fler företag börjar inse vilken affärsnytta big data kan generera kommer efterfrågan på 

kompetent personal att öka. Enligt Manyika et al. (2011) kommer det att vara en stor brist på 

personal med analytisk kompetens vilka har kunskap kring big data. 2018 räknas det att bara i 

USA kommer det saknas 1,5 miljoner chefer och analytiker med kunskap kring hur big data 

kan användas och dess affärsnytta. 

 

3.3.8 Hantering  

McAfee & Brynjolfsson (2012) skriver att medan de tekniska utmaningarna kring big data är 

väldigt viktiga, är chefsutmaningarna mycket större. En av de mest kritiska aspekterna kring 

big data är dess påverkan på hur beslut fattas och vem som får fatta dem. Det krävs erfarenhet 

för att fatta sådana beslut, framförallt i de fall då data inte redan finns i digital form, är svår att 

få tag på eller om den är dyr att ta fram. Vidare tror de att i industrin överlag är det för stor tillit 

på intuition och för lite på data. Deras förslag är att chefer/styrelser skapar en disciplin genom 

att fråga vad datan säger, var den kommer ifrån och hur trygga de är med resultatet.  
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Det är fem områden som McAfee & Brynjolfsson (2012) framförallt lyfter fram kring 

utmaningen med hantering av big data. Den första punkten de lyfter fram är ledarskap. Företag 

som lyckas i big data-eran gör det inte enbart för att de har bättre eller mer data, utan för att 

ledningen satt konkreta och tydliga mål. Det nästa decenniets lyckade företag är de vars ledare 

kan förstå hur marknaden utvecklas, se möjligheter och föreslå nya visioner. Vidare är det 

viktigt att ta vara på individer med talang och expertis. Allt eftersom data blir billigare, blir 

datavetare med kunskap att hantera stora mängder data och ostrukturerad data viktigare. Även 

visualiseringstekniker blir värdefullare. 

 

Den tredje punkten McAfee & Brynjolfsson (2012) tar fram är just teknologin. Verktygen att 

hantera “V:na” har förbättrats mycket under senare år, och är både relativt billiga och ofta open-

source. Samtidigt kräver verktygen kunskap för att kunna hanteras. Beslutsfattande och 

företagskultur är de sista punkterna McAfee & Brynjolfsson (2012) lyfter fram. De kulturella 

utmaningarna är enorma, skriver de. När de undersökte företag i Nordamerika upptäckte de att 

många företag förfinade sina rapporter med datadrivna beslut – på beslut de redan fattat med 

traditionella tillvägagångssätt. De menar att många företag låtsas vara mer datadrivna än de 

egentligen är. 

 

Även Katal et al. (2013) skriver att data används för sällan, och att den bör integreras mer hos 

företag. De lyfter fram riskanalyser som kritiskt exempel. De håller även med om att det är 

viktigt att det finns personer med kompetens inom big data, och menar att individer måste få 

mer träning kring ämnet. Universitet måste erbjuda kurser som introducerar big data. 

3.4     Business intelligence 

Business intelligence (BI) översätts på svenska oftast till affärsanalys eller beslutsstöd. BI är 

ett samlingsbegrepp för olika funktioner som stödjer effektivt beslutsfattande inom företag. De 

olika funktionerna kan vara färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder. Med 

hjälp av BI kan företag ta bättre affärsbeslut genom att använda sig av stödsystem som är 

faktabaserade på den insamlade datan. Big data har kommit att bli synonymt med business 

intelligence. Det handlar inte bara om lagringen av stora mängder data utan affärskoncept för 

att dra vinning utav den. 

 

Att lagra data och analysera den är egentligen inget nytt. Verksamheter har under en lång tid 

använt sig av business intelligence för att dra affärsnytta. Däremot har mängden data som lagras 

och analyseras förändrats. Generellt går det att säga ju mer data som insamlas desto mer 

information kan utvinnas. 

 

En generell regel säger att ju större volym data desto mer precis och noggrannare blir resultatet 

av analysen (Russom, 2011).  
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3.5    Big data analytics  

Big data analytics avser den strategi som används för analyser. I denna uppsats kommer vi 

använda den engelska termen analytics, eftersom det är ett mer utbrett begrepp. På svenska kan 

termen översättas till analytisk. 

 

Big data analytics handlar om att med hjälp av avancerade analytiska tekniker manövrera big 

data. Det går hand i hand med business intelligence (Chen et al., 2012).  I takt med att enorma 

mängder data och dataströmmar görs tillgängliga utvecklas tekniken. Russom (2011) beskriver 

big data analytics på följande sätt: ”Big Data analytics is the application of advanced analytics 

techniques to very Big Data sets”. Två tekniska entiteter, big data med massiv mängd lagrad 

information och avancerade analytiska metoder, genererar tillsammans det som kallas big data 

analytics. 

 

Genom att samla in information och trender från databaser kan framtiden förutsägas. Därför är 

big data analytics en viktig del inom finans- och vetenskapsvärlden. Det primära syftet med 

analysen är att identifiera risker och möjligheter för affärsverksamhet, samt dess marknad och 

tillverkning inför framtiden (Ohlhorst, 2013). 

 

Inom många branscher, exempelvis hälso- och sjukvården, offentliga sektorn och 

detaljhandeln, kan företag och organisationer analysera deras insamlade data för att få en bättre 

insyn i kundernas önskemål. Datan blir basen till att skapa attraktiva produkter och tjänster för 

kunderna vid rätt tillfällen. För att kunna analysera data krävs att ett antal nyckelelement 

identifieras som går att mäta kvantitativt. Det är inte alltid lätt för företag att börja hantera big 

data: utmaningar med bland annat mängden och lagringen följer. Hårdvara, mjukvara, personal 

och support som sköter om big data medför stora kostnader (Ohlhorst, 2013). 

 

Enligt Russom (2011) kan analytics hjälpa till att upptäcka nya inslag hos kunder, identifiera 

de bästa leverantörerna, identifiera och jämföra likvärdiga produkter med varandra, identifiera 

säsongsberoende kampanjer, förutse framtiden m.m. Avancerade analytiska tekniker kan vara 

upptäckande. Det finns olika former av verktyg för att upptäcka ny information ur data, det går 

bland annat att använda databasprogrammerings-frågor, datautvinning, statistiska analyser, 

faktabaserade samlingar, datavisualisering, textanalyser, artificiell intelligens (Russom, 2011). 

 

Dyche (2012) beskriver traditionell business intelligence som en pyramid som representerar 

klassificering av analytics. Många företag jobbar idag med enklare analyser och de saknar rätt 

kombinationer av kompetens och teknik för att kunna genomföra avancerade analyser och 

modelleringar. 

3.6    Datautvinning och datalager 

Datautvinning, eller informationsutvinning som det också kallas, innebär att med hjälp av 

verktyg söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder. Med hjälp av 

datautvinning går det att besvara komplexa problem. Effektiva algoritmer kan förutse trender, 

identifiera mönster, skapa regler och rekommendationer, analysera sekvenser ur en komplex 

mängd data och ge nya insikter (Microsoft, 2014). 
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Cios et al. (2007) beskriver datautvinning som ”the aim of data is to make sense of large 

amounts of mostly unsupervised data, in some domain”. Vidare beskriver de att datautvinning 

inte bara går ut på att få en förståelse för den insamlade datan utan även skaffa sig kunskap om 

branschen inför vad som komma skall och på ett bättre sätt möta framtiden. Slutligen pratar 

Cios et al. (2007) om vikten av att ha med experter inom området som arbetar nära 

datautvinnarna.  

 

Datautvinning görs ur ett så kallat datalager där information sammanslås från ett flertal källor. 

I och med den stora tillförseln av data har kraven på datalagren ökat markant, och idag talas det 

om terabyte och petabyte när arbetsbelastningen för datalager beskrivs. Traditionella 

tillvägagångssätt för datalager håller på att bli utdaterade. Organisationer idag kräver en platt-

form som är simpel, pålitlig och som kan hantera in princip vilken arbetsbelastning som helst 

utan att komplexitet hamnar i vägen. Den största utmaningen för datalagringstekniker är att 

uppnå ett konsistent uppförande mot ökande mängder av big data och andra belastningar, utan 

att öka kostnaden för ägande av datalager (Zikopoulos et al. 2012). 
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4    Empiri  

Detta kapitel innehåller presentation av respondenterna samt resultat från den empiriska under-

sökningen. Informationen har analyserats ur en deduktiv ansats. Resultatet redovisas uppdelat 

på de tre respondenterna. Alla respondenter har tillfrågats om de vill vara anonyma; samtliga 

har tackat nej. 

4.1 Respondent 1: Peter Jönsson, IBM 

Peter Jönsson är en big data- och business intelligence-specialist. Han arbetar idag på IBM, ett 

av världens ledande företag inom informationsbehandling, vilka har över 400 000 medarbetare 

världen över. I denna kontext är de kända för sina många, populära och kraftfulla big data-

lösningar. Således har de stor erfarenhet kring big data. Intervjun med Jönsson genomfördes 

fredagen den 5 december 2014. 

4.1.1 Utmaningar med big data 

Den första utmaningen Jönsson nämner är att se till att nyttan hamnar hos medborgare, och inte 

bara används till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Därefter anser han även att mycket 

bygger på att folk ska vara villiga att dela med sig av sina uppgifter, och huruvida folk är villiga 

att låta sig övervakas. Det mänskliga mötet är viktigt, fortsätter Jönsson, det får inte ersättas 

helt av maskiner. 

 

Han menar även att företag inte tar tillvara på den data de har, framförallt inom detaljhandeln. 

Det finns inget affärsvärde i att bara ha data liggandes i ett Hadoop-kluster, berättar Jönsson, 

och fortsätter med att nämna att det är mycket data som kunderna villigt delat med sig av. 

Många svenska företag har inte upptäckt nyttan med big data, och detta kan även vara en av 

anledningarna till att Sverige ligger efter i big data-utvecklingen. Vidare förklarar han även till 

viss del att det är svårt att mäta sanningshalten i big data, och även att visualisera big data, med 

hänvisning till professorn Hans Rosling, bland annat känd för sina lösningar gällande 

pedagogisk visualisering av data. 

 

Jönsson berättar att idag tas information fram på många sätt; det finns sensorer i det mesta – till 

och med bilar – och att sakernas internet har lett till ännu fler metoder att samla in data, som i 

samband med sociala medier, vilket Jönsson senare också diskuterar, har lett till att mängden 

data ökat mycket. 

 

Att samla in ostrukturerad data är ytterligare en utmaning som Jönsson nämner. Han menar att 

alla företag besitter strukturerad data och att det inte är något nytt. När vi frågade om honom 

om kostnader menar han att vinsten (return on investment) är högre än utgifterna. Visserligen 

är den analytiska kompetensen och verktygen kostsamma, men vinsterna som större företag kan 

tjäna täcker utgifterna. "Analys är inte dyrt, men att inte göra något [med data] är dyrt", säger 

han.  
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4.1.2 Möjligheter med big data 

I vårt samtal med Jönsson lyfter han fram många möjligheter. Han berättar hur det idag finns 

sensorer i mängder av föremål (bl.a. genom sakernas internet), vilka har stor potential att 

analyseras. Han berättar även att folk är villiga att dela med sig av information, vilken beskriver 

all möjlig information om kunderna själva, deras köpbeteende och inkomst m.m. 

 

Jönsson nämner flera exempel på hur företag i detaljhandeln kan ta tillvara på den data de har. 

Han nämner en klädbutik som exempel. Antag att butiken har ett par anställda som rör sig i 

butiken, hänger upp kläder och ser till att allt ser snyggt ut. Samtidigt rör det sig mycket kunder 

i butiken, och det kan vara svårt för personalen att hinna bemöta alla kunder, eller att ens veta 

vilka kunder som de skall bemöta. Jönsson menar då att, genom sensorer placerade vid butiks-

ingången, avläsa vilken kund det är som kommer in. Har personen handlat där tidigare vet 

butiken hur mycket den tidigare handlat för, hur ofta den gör det, vad den jobbar med, och så 

vidare. De kan även få fram information om när kunden eller dennes nära familj fyller år. Det 

Jönsson menar att butiken kan göra med denna information är att prioritera denna kund; 

personalen bör meddelas så snart kunden kommer in, och bemöta denne och ge denne relevanta 

tips. 

 

Vidare nämner Jönsson exempel på hur anställda på ett möbelföretag emellanåt följer efter 

kunder och studerar hur de rör sig i butiken. De undersöker dels vilken typ av person kunden 

är (är denne där ensam, vilket kön, ungefär vilken ålder), och ser sedan vilken väg de går, hur 

snabbt de går förbi hyllor, vilka som går tillbaka, hur mycket de handlar och så vidare. Jönsson 

syftar till att denna manuella process skulle kunna ske enklare med big data-lösningar. 

4.2 Respondent 2: Antonio da Silva, Knowit 

Antonio da Silva är databasspecialist på Knowit Decision Helikopter AB och har åtta års 

erfarenhet i branschen. Företaget har business intelligence som sin kärnverksamhet och hjälper 

kunder att effektivt använda sin egen information för att få fram bättre beslutsunderlag och 

planera sin verksamhet. Knowit AB finns på 20 orter i Sverige och har drygt 1800 specialister. 

De är ett av Nordens ledande konsultbolag. Intervjun med da Silva genomfördes den 5 

december 2014. 

4.2.1 Utmaningar med big data 

Antonio da Silva beskriver att den största utmaningen med big data är att först och främst förstå 

vad begreppet är för något, den behöver klargöras för att garantera att samtliga parter pratar om 

samma term. Vidare beskriver han nästa utmaning, som är kopplat till Hadoop, och det är att 

hitta personer som har rätt kompetens, det vill säga personer som kan syssla med Hadoop och 

data warehousing. Att hitta analytiker, datavetare, personer som har en matematisk, statistisk 

och analytisk hjärna som förstår prediktiv analys samt har detta i kombination med erfarenhet 

i SQL eller programmeringsspråk är viktigt.  

 

En annan utmaning är att få verksamheten/företaget att förstå nyttan med satsningen på big 

data. Det krävs att en stor aktör ska göra en Hadoopsatsning för att startskottet skall gå. Det är 
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viktigt att kunna se en return of investment (dvs. se en lönsamhet), se vad som gjorts och vad 

som det sålts mer av; generellt sagt se de ekonomiska vinsterna av införandet av big data. 

 

Vidare berättar da Silva att en utmaning i just detaljhandeln kan vara att identifiera vem som 

handlar vad och i vilken kombination kunden gör det. Han nämner stora detaljhandelskedjor 

som har butik i butik där exempelvis läkemedel kan köpas samtidigt som mat. Att försöka 

identifiera sambanden kan generera en nytta. 

Webbaserade företag är tvungna att lära känna sina kunder som i en fysisk butik, men det krävs 

andra metoder. Exempelvis genom att identifiera klickströmningen och hur personen beter sig 

på webbsidan. Detta är den komplicerade delen av vad som kallas för kundens 360 graders vy 

(ett generellt use case).  

 

En annan viktig utmaning är personers integritet och sekretess. Kunder och personer som 

kommer i kontakt med datalagringen måste vara medvetna om villkoren innan de exempelvis 

laddar ner en mobilapplikation för lagring av data om deras vanor eller innan de blir 

kundklubbsmedlemmar hos en butik. Det måste alltid finnas ett val till att inte lagra ens 

uppgifter. 

 

Sanningshalten i data är en utmaning men det beror på vad det är för data. Ju fler identifierade 

källor med data ur 360 graders vyn över en kund desto högre sanningshalt på den insamlade 

datan. Men om du är tvungen att kombinera gissningar med den data du har samlat in kan det 

bli lägre sanningshalt, det beror även på hur pass bra den statistiska delen är.  

4.2.2 Möjligheter med big data 

Antonio da Silva beskriver att den största möjligheten med big data är den prediktiva analysen 

som kan göras. Företag kanske vet att deras försäljning går upp vid särskilda omständigheter 

men de kan inte riktigt se sambandet och vad uppgången beror på. Med olika datakällor kan 

företag ta fram ett möjligt samband. 

 

Genom att identifiera vem som handlar vad och i vilken kombination kan företag ge kunder 

personliga crossovererbjudanden, exempelvis rabatter på apoteksprodukter i kombination med 

matvaror. Da Silva menar att detta är ett generellt use case för många företag, och handlar om 

något som kallas 360 graders-vyn vilket också ger mer sanningshalt i och med fler källor. 

 

Som registrerad kund hos en butik kan denne via en mobilapplikation få direkta ”live-

erbjudande” när kunden går in i butiken. Utifrån tidigare lagrad information om vad kunden 

handlat kan denne få rekommendationer på liknande eller lämpliga tillbehör till tidigare köp. 

 

Genom att börja lagra mer ostrukturerad data så som väderprognoser eller GPS-positioner kan 

samband identifieras. Ett exempel som da Silva nämner är att företag kan göra en exakt 

identifiering av vad folk köpt mest av när solen sken en varm dag i juni. 

 

Da Silva ser möjligheter med big data och har insett att det inte är många konsulter som arbetar 

med detta, vidare berättar han att det är något som Knowit vill satsa på i framtiden. 



 

20 

 

4.3 Respondent 3: Jörgen Enström, Exor 

Jörgen Enström är grundare och verkställande direktör för företaget Exor, en IT-byrå med drygt 

30 anställda baserad i Uppsala. De arbetar med databassystem samt avancerad webbutveckling 

och design. Intervjun med Enström genomfördes den 10 december 2014. 

4.3.1 Utmaningar med big data 

Enström menar att den största utmaningen med big data är att ha en skalbar lösning för själva 

databasen. Den ska klara av att fylla på och hämta ut data. Det ska gå fort att köra SQL-frågor 

när någon vill hämta ut data, och denne ska inte behöva vänta i flera dagar för att få svar på en 

fråga. 

 

De övriga tekniska utmaningarna är att få allt synkroniserat, det måste finnas enheter på flera 

platser på jorden. Lagringen är mer sekundär eftersom det finns billiga lösningar idag men det 

är när det behövs backuper på flera databaser och de behöver synkroniseras med varandra som 

det blir kostsamt. 

 

Enström tror att anledningen till att Sverige ligger efter vad gäller big data är för att de finns 

för få stora företag: ett företag med omkring eller färre än hundra anställda är vanligen betraktat 

som mikroföretag i USA. Mindre företag har mer fokus på det dagliga arbetet, många beslut tas 

på magkänsla utan analys av någon data. Han berättar om en egen erfarenhet då han sitter i 

styrelsen för ett It-bolag där de flesta beslut tas med magkänslan. Men Enström tror att big data 

kommer att bli allt viktigare i framtiden, dock innebär det inte att magkänslan inte fortfarande 

kommer finnas kvar, framförallt hos mindre företag. 

4.3.2 Möjligheter med big data 

Enström beskriver möjligheterna med big data som stora och att det finns mycket att jobba med 

vad gäller att plocka ut information ur data. Vidare förklarar Enström att med hjälp av statistik 

kan de flesta företag oavsett storlek utvinna intressant information så som besöksstatistik. 

 

Detaljhandeln kan definitivt dra nytta av big data, anser Enström. Det finns många möjligheter 

så som prissättning efter efterfrågan och exponering av varor som företag vet att folk vill ha 

under vissa tider. Till viss del görs detta idag men det kan göras mer. Exempelvis om en butik 

har en stamkund som alltid handlar vissa varor i sin matkasse kan denne erbjudas en färdig påse 

med det kunden brukar köpa. Med big data kan framtiden förutses och det kan även bli lättare 

för individer att handla på internet. 

 

Enström ser även molnet som en bra lösning för att hantera skalbarheten av databasen. Med en 

molnbaserad lösning ökas databasutrymmet allteftersom mer data lagras. 
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5    Analys 

Den första delen av analysen består utav två kortfattade och strukturerade tabeller över de 

utmaningar och möjligheter som identifierats i teorin samt empirin. Den andra delen av 

analysen består av utförlig beskrivning av samma information.   

5.1 Tabellöversikt utmaningar och möjligheter  

Den vänstra kolumnen i tabellerna presenterar de utmaningar med big data som identifierats i 

teorin och empirin. Den högra kolumnen presenterar möjligheterna med big data. 

 

Där det funnits ett visst samband har utmaningar och möjligheter kopplats ihop i samma rad, 

detta innebär att om en utmaning och möjlighet omfattar samma område redovisas de på samma 

rad; emellertid innebär detta inte nödvändigtvis att utmaningen och möjligheten går ihop, även 

om så ibland är fallet, utan kan även innebära att utmaningen och möjligheten motsäger sig 

varandra. Detta innebär också att vissa celler är tomma, eftersom en utmaning eller möjlighet 

inte alltid har kunnat matchas. 

 

Tabellen har delats in i två delar. Den första tabellen presenterar de tekniska utmaningarna och 

möjligheterna, medan den senare presenterar de mänskliga utmaningarna och möjligheterna. 

Med mänskliga möjligheter avses hantering av big data, frågor om etik i kombination av big 

data samt arbetsmarknaden kring big data. 

 

Tekniska utmaningar med big data Tekniska möjligheter med big data 

Hantering av stora volymer data (Zikopoulos et 

al., 2012).  

 

Finns inte stora volymer data hos många 

företag i Sverige (Enström; da Silva). 

 

Ostrukturerad data producerad av sensorer, 

sakernas internet och sociala medier är svår att 

analysera (Jönsson) och svårtolkad (Ohlhorst, 

2013). 

Sensorer, sakernas internet och sociala 

medier producerar stora volymer data vilket 

gör att analyser kan göras över vad folk 

diskuterar om just nu (Katal et al., 2013).  

 

Möjlighet att samla in data (Jönsson). 

 

Data från flera källor kan underlätta för att 

upptäcka sammanhang (da Silva).  

 

Finns många verktyg att analysera med 

(Zikopoulos et al., 2012; Jönsson). 
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 Big data-lösningar ger bred vy och insikt i 

marknaden, kan vara till hjälp för att skapa 

bättre strategier, produktplaceringar och 

personliga kampanjer (Zikopoulos et al, 

2012; Russom, 2011; da Silva; Jönsson).  

 

Statistik från big data kan få fram understöd 

till beslutsfattande (Enström). 

 Går att använda förfluten data för att 

“förutse” framtiden, med andra ord använda 

data prediktivt (Ohlhorst, 2013; da Silva; 

Enström). 

Uppnå konsistent uppförande mot databaser är 

svårt (Zikopoulos et al., 2012).  

 

En utmaning att ha en skalbar lösning för 

databasen, det ska gå fort att hämta och lagra 

data (Jönsson).  

 

Molnlösning kan ta för lång tid för de som vill 

analysera data i realtid (Katal et al., 2013). 

Molnbaserade databaser är en lösning där 

kapaciteten är flexibel till datavolymen 

(Jörgen).  

Hastigheten som data skapas i är en stor 

utmaning (Zikopoulos et al., 2012). 

 

Data kan bestå av mycket varierande 

sanningshalter (Zikopoulos et al., 2012; da 

Silva).  

Ju fler källor med data som identifieras och 

desto mindre gissningar, desto högre 

sanningshalt (da Silva). 

 

 

Mänskliga utmaningar med big data Mänskliga möjligheter med big data 

Sverige ligger efter i utvecklingen av big data, 

på grund utav att många företag i Sverige är 

små och har för lite data (Enström; da Silva), 

inte har information om vad big data tillför 

(Jönsson) och/eller begreppet big data måste 

klargöras (da Silva). 

Datadrivna företag är mer lönsamma än 

icke-datadrivna (McAfee & Brynjolfsson, 

2012). 

Det är svårt att få ut och förstå värdet i data 

(Zikopoulos et al., 2012; Siegel, 2013). 

 

Svårt att få chefer/ledningar att förstå och 

använda data (McAfee & Brynjolfsson, 2012). 
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Visualisering av data måste bli bättre (McAfee 

& Brynjolfsson, 2012; Jönsson). 

Finns verktyg att inspireras av (Jönsson). 

Integritet, säkerhet och privat information 

påverkas (Katal et al., 2013).  

 

Kunderna måste vara medvetna om villkoren 

(da Silva; Jönsson).  

 

Nyttan ska hamna hos medborgarna, inte bara 

för att tjäna pengar (Katal et al., 2013).  

 

Särbehandling innebär att vissa individer 

prioriteras över andra (Katal et al., 2013).  

 

Mänskliga mötet är viktigt och måste bevaras 

(Jönsson).  

Många användare har villigt delat med sig 

av data (Jönsson).  

 

Särbehandling kan leda till större lönsamhet 

för företag (Katal et al., 2013). 

Stor utmaning att hitta personer med rätt 

kompetens (da Silva; Manyika et al., 2011; 

Dyche, 2012, november).  

Mycket jobb inom branschen (Manyika et al. 

2011; da Silva).  

Personal, support, mjukvara och hårdvara 

medför kostnader (Ohlhorst, 2013).  

 

Det dyra med big data-lösningar är personalen 

(da Silva; Jönsson). 

 

Idag finns det billiga alternativ för big data-

lösningar, i och med att lågkostnadsservrar 

och open source-alternativ har gjorts enkelt 

tillgängliga (Collet, 2011).  

 

Intäkterna kan ofta överväga utgifterna 

(Jönsson). 

5.2 Utmaningar och möjligheter med big data 

Volym uppfattas både som utmaning och möjlighet. Det innebär stora mängder, och vad som 

uppfattas som stora mängder varieras. Jönsson menar att vad som är stora mängder data är 

relativt, med andra ord kan en mindre mängd data uppfattas som stor data för ett mindre företag, 

medan da Silva och Enström menar att många företag i Sverige är små och inte innehar big 

data. Enström menar som exempel att företag med färre än hundra anställda ofta inte har stora 

datamängder och heller inte har alltför mycket nytta av sådan data. Det hänger också ihop med 

en annan utmaning: att Sverige ligger efter i utvecklingen av big data, något som inte diskuterats 

i studiens teori då det inte påträffats teoretiska källor kring denna diskussion, dock omnämns 

det i populärvetenskapliga magasin. Både Enström och da Silva menar att Sverige ligger efter 

på grund utav att företag i Sverige är av mindre storlek och inte har stora mängder data. Enström 

förklarar att många beslut i Sverige tas av magkänsla utan analys av data, och menar att det 

fungerar bra på det viset när företag är mindre, men enligt McAfee och Brynjolfsson (2012) är 

beslut fattade på data ofta bättre än beslut tagna på bara magkänsla. Jönsson och da Silva menar 

dock att företag ibland vet något med säkerhet, men inte har något underlag eller bevis för det; 
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att de inte har data eller kompetens/resurser att analysera data, och Jönsson menar att detta kan 

lösas med big data analytics. Enström menar även att svenska företag är av mikrostorlek jämfört 

med amerikanska företag och därför inte har samma lönsamhet med att använda big data. 

Jönsson berättar kortfattat att företag i Sverige ännu inte förstått vilken lönsamhet det finns med 

big data-lösningar, och menar att de måste få bättre förståelse för detta, vilket även da Silva 

diskuterar då han nämner att begreppet big data måste klargöras för att fler ska förstå vad det 

egentligen handlar om.  

 

Jönsson fortsätter med att nämna att det inte finns något värde i att bara ha data liggandes i ett 

Hadoop-kluster. Både Zikopoulos et al. (2012) och Siegel (2013) skriver att det är svårt att få 

ut och förstå värdet i data, och McAfee och Brynjolfsson (2012) menar att det är en utmaning 

att få chefer och ledningar att förstå och använda data. 

 

Katal et al. (2013) skriver att sensorer, sakernas internet och sociala medier producerar stora 

volymer av data, vilket även Jönsson nämner som möjlighet för att samla in data, samtidigt som 

han berättar att denna ostrukturerade data är en utmaning, då den är svårare att analysera. Katal 

et al. (2013) förklarar emellertid att sociala medier gör det lättare att lära sig vad personer 

diskuterar just nu och vad det har för avsikt att köpa. Zikopoulos et al. (2012) menar att det idag 

finns många verktyg att analysera ostrukturerad data med, samtidigt som Ohlhorst (2013) 

skriver att sådan data är svårtolkad. Det kan dock underlätta för att upptäcka sammanhang, 

säger da Silva, till exempel för väderprognoser eller att använda sig av GPS-positioner. Det kan 

förklara vad kunder mestadels köper exempelvis en solig och varm dag. 

 

Zikopoulos et al. (2012) menar att big data-lösningar ger en bredare vy, vilket ger mer 

information och hjälper till att skapa bättre strategier, produktplaceringar och personliga 

kampanjer. De menar att det ger stor potential till analyser. Även Russom (2011) skriver att 

analyser av big data kan ge bredare vyer, då det kan vara till hjälp för att till exempel identifiera 

leverantörer och säsongsberoende kampanjer. Enström berättar att statistik från big data kan 

användas för att få fram intressant information till beslutsfattande. Han säger även att det kan 

användas för matvarubutiker för att anpassa beslut så som kampanjer, prissättningar, 

produktplaceringar och exponering av varor. Även da Silva diskuterar liknande exempel, där 

företag kan ta fram personliga erbjudanden, och snart även kombinerade erbjudanden, bland 

annat där kunder kan få rabatt på läkemedel i samband med köp av livsmedel. Han diskuterar 

även möjligheten att skapa direkterbjudanden, med andra ord erbjudanden som kunden får så 

snart denne kommer in i en butik. Russom (2011) skriver att med hjälp av big data analytics 

kan företag upptäcka inslag hos kunder. Jönsson säger att till exempel personalen i en klädbutik 

skulle kunna få en personlig signal när en kund kommer in, med information om vilken 

prioritering kunden har och vilken sannolikhet det är att en denna kund kommer spendera en 

viss mängd pengar. 

 

Enligt Ohlhorst (2013) går det att genom insamling av information och trender från databaser 

förutse framtiden, vilket även da Silva och Enström nämner. Den tidigare beskriver detta som 

den största möjligheten med big data: den prediktiva analysen. 

 

McAfee och Brynjolfsson (2012) menar att företag måste bli bättre på att visualisera data. Även 

Jönsson menar att visualisering är viktigt, och nämner exempel på inspirerande 

visualiseringstekniker.  
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Zikopoulos et al. (2012) beskriver att en utmaning med datalagringstekniker är att uppnå 

konsistent uppförande mot ökande mängder av data, utan att öka kostnaden. Enligt Enström är 

den största utmaningen att ha en skalbar lösning för själva databasen: det ska gå fort att hämta 

och lämna data och användaren skall inte behöva vänta lång tid för att få ett svar. En lösning 

menar han kan vara molnbaserade databaser, där kapaciteten är flexibel till datavolymen. Katal 

et al. (2013) nämner däremot att en molnlösning inte är optimal då det kan ta tid att ladda upp 

och hämta data, till exempel om användaren vill ha data i realtid och en fördröjning skulle ske.  

 

Kopplat till hastighet nämner även Zikopoulos et al. (2012) datahastighet som en teknisk 

utmaning, dock är detta ingenting som framgick i intervjuerna. En annan teknisk utmaning är 

att data kan bestå av mycket varierande sanningshalter (Zikopoulos et al., 2012). Även Jönsson 

och da Silva anser att det är en utmaning. Som exempel menar da Silva att sanningshalten på 

data baserad från en kund får högre sanningshalt desto fler källor som identifieras, och vice 

versa: desto fler gissningar, desto lägre sanningshalt.  

 

Arbete med big data innebär många etiska utmaningar. Katal et al. (2013) menar att integritet, 

säkerhet och privat information påverkas. Detta är något som även da Silva anser vara viktigt. 

Kunderna måste vara medvetna om villkoren, berättar han. Även Jönsson menar att personer 

själva ska vara villiga att dela med sig av sin information, och poängterar samtidigt att 

människor uppenbarligen ofta är villiga att göra det. Han argumenterar även att en stor 

utmaning med big data är att nyttan hamnar hos medborgare, och inte bara för att tjäna pengar. 

Katal et al. (2013) diskuterar även särbehandling, i såväl positiv som negativ bemärkelse. Detta 

kan kopplas till Jönssons tidigare nämnda exempel med personalservice som prioriterar vissa 

kunder över andra, baserat på till exempel tidigare köp eller kundens inkomst. En avslutande 

aspekt som Jönsson nämner kopplat till etik är att det mänskliga mötet är viktigt och måste 

bevaras.  

 

Enligt da Silva är det en stor utmaning att hitta personer med rätt kompetens: bra förståelse för 

både det matematiska och analytiska, i kombination med förståelse för programmeringsspråket 

SQL (ett programmeringsspråk för databashantering) eller andra programmeringsspråk. Även 

Manyika et al. (2011) menar att det är svårt att få tag på personer med rätt kompetens och Dyche 

(2012, november) menar att det idag råder bristande kompetens på företag. Å andra sidan menar 

Manyika et al. (2011) att det finns mycket jobb i branschen, en situation som även da Silva 

beskriver, och att företaget han jobbar på kommer satsa mycket på projekt inom big data.  

 

Personal medför kostnader, skriver Ohlhorst (2013), och likaså support, mjukvara och hårdvara. 

Jönsson menar att vinsterna överväger kostnaderna, och argumenterar att analys inte är dyrt, 

däremot är det dyrt att inte göra någonting med datan. Även da Silva menar att det är viktigt att 

se de ekonomiska vinsterna och att vinsterna måste överskrida kostnaderna. Enligt Collet 

(2011) är det idag billigare än tidigare att använda big data-lösningar, i och med att lågkostnads-

servrar och open source-alternativ har gjorts enkelt tillgängliga. Även da Silva och Jönsson 

menar att det dyra i sammanhanget är kompetensen, snarare än mjukvaran. 
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6    Slutsats och reflektion 

Målet med studien var att ge en förståelse och utvecklad kunskap om vad big data är för något 

och hur det kan användas eller redan används hos företag i detaljhandeln. Vi ville ta reda på 

huruvida det i praktiken finns en affärsnytta, och vilka möjligheter och utmaningar som 

associeras med big data. Vi genomförde tre intervjuer på företag. Slutsatsen är baserad på både 

teori och empiri, och torde således ha hög spårbarhet och riktighet. 

6.1 Slutsats 

Studien hade följande forskningsfrågor: 

 Finns det en affärsnytta med big data för detaljhandeln?  

 Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 

 

Gemensamt för respondenterna är att de har varit positivt inställda till big data-lösningar och 

att de ser en affärsnytta hos företag, även om vissa respondenter menar att det också är beroende 

av företagets storlek. Affärsnyttan blir uppenbar först på större företag. Mindre företag, sådana 

vars personalstyrka kan vara hundra eller färre, har mer fokus på dagliga arbetsuppgifter, har 

mindre mängder data och har inte samma lönsamhet av att implementera big data-lösningar. 

Fler beslut tas på magkänsla, vilket ofta kan räcka. Emellertid varierar det också på vad för typ 

av företag det är; till exempel kanske ett e-handelsföretag måste använda big data, men i 

allmänhet är det snarare hos större företag som big data är intressant. 

 

Vi har lyckats identifiera de vitala utmaningarna och möjligheterna vilka presenterades i 

analysen. Många tekniska och mänskliga faktorer kan ses som både en utmaning och möjlighet, 

med andra ord gick uppfattningen om huruvida något var en utmaning och möjlighet ihop. 

Gemensamt är att de största utmaningarna är kopplade till mänskliga faktorer; etiska och 

organisatoriska, snarare än de tekniska faktorerna. Det handlar om att företag måste ta hänsyn 

till integritet och säkerhet för kunderna, personalen måste ha rätt kompetens och chefer och 

ledningar måste ha förståelse för big data. Därför behöver större företag få ledningen att inse 

vilken nytta de kan få av big data-lösningar och få tag på den kompetens som behövs, eftersom 

företag som fattar beslut baserat på data är mer lönsamma än icke-datadrivna företag. Alla 

respondenter menar att viktiga möjligheter med big data är att dessa ger en bredare vy och insikt 

i marknaden: kundernas vanor och beteenden samt vad som är trendigt just nu i branschen. Det 

ger även mer information om kunden, som kan få mer personliga erbjudanden, och kan 

dessutom ligga som understöd till beslutsfattande. 

 

Fokus för studien har varit detaljhandelsbranschen, och även om stora delar av resultatet kan 

appliceras till många branscher finns det många intressanta användningsområden som vi 

identifierat hos detaljhandeln. Det rör sig bland annat om nya möjligheter att stärka 

kundlojalitet genom att erbjuda en support med information om kunden, personliga 

erbjudanden och personal som agerar så snart en kund kommer in i butiken baserat på dennes 

tidigare köphistorik. Det kan även underlätta för detaljhandelsföretagen att sätta säsongs-

beroende kampanjer och ge insikt i vad som säljer bäst, var det gör det och när det gör det. Med 

prediktiv analys kan detaljhandelsföretagen förbereda sig på kommande perioder, inte minst 



 

27 

 

med sitt lager, och således säkerställa att de alltid har rätt produkter i lager. Allt detta innebär 

att de kan öka sin lönsamhet, då de kan sälja mer produkter till fler människor och vara väl 

förberedda på framtiden. 

6.2 Reflektion 

Vi anser att studien har en hög validitet då vi undersökt det vi ämnat undersöka för att uppnå 

syftet och besvara våra frågeställningar. 

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att få djupa insikter baserade på bedömningar 

från ett litet antal experter som arbetar med big data. Dessa respondenter är mycket kunniga i 

sitt ämne och arbetar på väletablerade företag med mycket kunskap i branschen, och således 

anser vi att den information och de åsikter vi fick fram av dem är pålitliga och tillräckliga för 

studiens empiri. 

 

Samtidigt, menar vi, är den information vi fått fram, såväl från teori som från empiri, inte att 

uppfatta som en objektiv sanning. Vi tycker oss kunna konstatera att källorna delvis motsäger 

varandra och i vissa fall tycks ha olika subjektiva uppfattningar om en viss fråga, vilket kan 

bero på att upphovsmakarna bakom källorna, såväl de teoretiska som empiriska, stundtals har 

olika erfarenheter och uppfattningar. Detta speglar bara, tror vi, komplexiteten i big data och 

svårigheten att göra träffsäkra förutsägelser om dess framtid.  

 

Vi anser att det var ett bra och lämpligt beslut att genomföra en kvalitativ studie, eftersom en 

kvantitativ studie inte skulle ge samma djup och öppenhet. Med en kvantitativ studie hade vi 

varit tvungna att känna till alla utmaningar och möjligheter i förväg. I verkligheten finns det 

fler utmaningar och möjligheter än de som står i teorin, vilket hade gjort en sådan kvantitativ 

studie bristande. 

 

Att genomföra semistrukturerade intervjuer var ett bra beslut, framförallt att låta 

respondenterna prata öppet. I efterhand anser vi att vi kunde ha varit ännu öppnare med frågorna 

och inte frågat specifikt om vissa utmaningar och möjligheter, samtidigt hade frågorna i 

efterhand även kunnat vara mer stängda och mer fokuserade på vissa kärnmöjligheter och 

utmaningar. Det är mycket möjligt att respondenterna skulle svara annorlunda efter att ha läst 

vår analys, eftersom resultaten möjligen hade kunnat stimulera dem att reflektera ytterligare, 

men det hade krävt en annan undersökningsdesign. 

6.3 Vidare forskning 

Eftersom big data är ett aktuellt område finns det väldigt mycket att forska kring; således finns 

det mycket vidare forskning som kan göras efter vår uppsats. 

 

Bland annat går det att undersöka vilka konsekvenser som uppkommer allteftersom big data 

utvecklas och används i större utsträckning, till exempel hur kundernas integritet och sekretess 

påverkas. Det kan även vara intressant att undersöka utmaningar och möjligheter igen i 
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framtiden; eftersom industrin ändras snabbt kan det komma att dyka upp andra relevanta 

faktorer. 

 

Ett annat intressant område är att undersöka om det går att göra det lättare att se hur lönsamhet 

skapas med big data-lösningar, och identifiera målgruppen av företag som kan få en lönsamhet 

av en investering i en big data-lösning (med andra ord vilken typ av handel de bedriver, vilken 

storlek de har m.m.). 

 

Det kan också vara intressant att titta på nyttan med big data i andra branscher. Till exempel är 

det mycket intressant att undersöka sjukvården, staten, bankväsendet, polisen eller varför inte 

flygindustrin? Bara kring ämnet bedrägerier kan säkerligen en hel uppsats skrivas: vi hittade 

mycket intressant litteratur kring möjligheten att upptäcka fall som står ut i mängden och andra 

metoder som kan förebygga bedrägerier eller andra typer av fusk. 
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8    Bilaga: intervjufrågor  

Introduktion: 

1. Är det okej att vi spelar in denna intervju? 

2. Kan vi nämna ert och/eller företagets namn i uppsatsen? 

3. Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget? Hur länge har du jobbat med 

big data? 

4. Hur många projekt eller år har ni jobbat med big data? 

 

Big Data: 

5. Hur skulle du definiera begreppet big data (eller hur definierar företaget begreppet)? 

6. Vilka ser du som de största möjligheterna med big data? 

7. Vilka ser du som de största utmaningarna med big data? 

8. Hur kan man mäta sanningshalten i data? 

 

Big data kopplat till business intelligence och analytics: 

9. Hur anser ni att big data är kopplat business intelligence? 

10. Vilka utmaningar ser ni vid analys av stora datamängder? 

11. Vilka verktyg använder ni för att analysera big data? 

12. Vad krävs av företag för att ni ska kunna implementera en big data-lösning åt företag? 

Med andra ord kan ni ordna allt eller krävs det någon grund från företaget? 

 

Användning av big data: 

13. Tycker ni att företag idag tar till vara på den data de har tillgång till? 

14. Vilken typ av information vill man analysera i detaljhandeln? Hur går det till? 

15. Anser du att big data kan användas för att stärka kundlojalitet? 

16. Hur kan big data användas för att “förutse” framtiden (kommande köp et al.)? 

17. Vilken övrig affärsnytta går det att få ut av big data? 

18. Finns det andra användningsområden eller funktioner som du vill lyfta fram? 

19. Idag används bara en halv procent av all data (enligt källa), tror du det kommer 

ändras? Hur?  

 

Avslutning: 

20. Finns det något annat ni vill berätta? 


