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Den tillsynes exponentiellt ökande mängden data och dess kringliggande tjänster och proces-
ser ställer nya krav på hur människor behandlar och tillgodogör sig data. Denna förmåga; 
Data Literacy, eller dataläskunnighet, blir allt viktigare allt eftersom data får en större roll i 
vårt samhälle och våra liv. Denna studie, baserad på sex intervjuer med personer på ledande 
positioner vid stora företag inom den svenska IT-tjänstesektorn, avser att undersöka hur de 
som driver den digitala utvecklingen arbetar med att bilda sina medarbetare inom Data Lite-
racy. Studien finner en relativt låg kännedom kring begreppet och dess betydelse samt få kon-
kreta initiativ för att förändra detta. Däremot upptäcks flera Data Literacy-korrelerande kom-
petenskrav inom ämnena Big Data och BI&A där IT-tjänsteföretagen har ett större och mer 
strukturerat kompetensförsörjningsarbete. Studien finner även att den svenska IT-tjänstesek-
torn sammantaget anser sig besitta en högre nivå av Data Literacy än genomsnittet och att de-
ras ständiga arbete inom datarelaterade projekt möjliggör att lära sig om Data Literacy prak-
tiskt.
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1 Introduktion 

Den kontinuerliga globala digitalisering, eller närmare bestämt digitala transformation, som 
fortlöpt under de senare decennierna har förändrat världen som vi ser och upplever den. Vi 
anses nu har övergått från en period präglad av den industriella revolutionen till en värld där 
datorer och informationssystem dominerar – informationsåldern (Baliga, 2017). 

Vi har upplevt en kontinuerlig och kraftfull utveckling av tillgänglig hårdvara. I takt med den 
exponentiella ökning av processorkraft som Moores lag (Intel, n.d.) beskriver har smarta en-
heter blivit en naturlig och återkommande del i våra liv. Utvecklingen har inte bara förändrat 
hur, när och med vem vi kan kommunicera utan den har samtidigt tillgängliggjort en enorm 
mängd data för oss direkt vid våra fingertoppar.  

Betydelsen av tillgängliggörandet av data understryks av Reinsel, Gantz & Rydning (2018). 
De hävdar att den mest essentiella och centrala del av vår digitala transformation inte är ut-
vecklingen av de smarta enheter vi interagerar med i sig utan snarare den integration av, och 
tillgång till data i allt vi gör, som de möjliggör. Det är inte heller endast konsumentelektronik 
och vardagsliv som förändrats av digitaliseringen. Organisationer och företag har transforme-
rats, affärsplaner förändrats och antalet tillgängliga IT-relaterade produkter och data-drivna 
tjänster har ökat explosionsartat.  

Med det i åtanke borde det inte förvåna någon att det finns en stark korrelation mellan Moores 
exponentiella ökning av processorkraft och en samtida exponentiell ökning av den totala 
mängd data som finns globalt. Enligt en prognos av IDC (Reinsel, Gantz & Rydning, 2018) 
beräknas den globala datasfären, d.v.s. den totala mängd data som skapas, hämtas och replike-
ras årligen öka från 33 Zettabytes (ZB) år 2018 till 175 ZB år 2025. Noterbart är att den glo-
bala datasfären endast beräknades att vara 2 ZB år 2010. Liknande beräkningar genomförda 
av databas- och statistikföretaget Statista antyder även de kraftig förväntad ökning av global 
datamängd under de närmsta åren (Holst, 2021). 

För att sätta ovan nämnda datamängder i kontext så motsvarar en Zettabyte tusen Exabytes 
eller en miljard Terabyte. För att kontextualisera de 175 ZB som förväntas utgöra den globala 
datasfären år 2025 ytterligare erbjuder Reinsel, Gantz & Rydning (2018) en mental visuali-
sering - om all denna data gick att lagra på DVD-skivor som sedan staplades på varandra hade 
det varit tillräckligt högt för att ta sig till månen 23 gånger eller runt jorden 222 gånger.  

Att digitaliseringen fortgått under en längre tid har nog inte undgått någon, däremot kanske 
insikten om att världen blir allt mer datadriven och -orienterad för varje år som går infaller 
först med vetskapen om den enorma mängd data som faktiskt existerar. Kanske finns det de 
som nått insikten till följd av ny dataskyddslagstiftning eller medierapportering kring skan-
dalomsusade dataläckor. Oavsett individuell insikt, medvetenhet eller uppfattning kvarstår det 
faktum att data får en allt mer framträdande roll i formandet av våra liv och vår framtid. Däre-
mot kan vi ställa oss undrande kring huruvida vi som individer klarar av att utveckla vår kog-
nitiva förmåga kring data i samma takt som den tillgängliggörs för att kunna dra nytta av den.  
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Den brittiske datavetaren och matematikern Clive Humby tillskrivs oftast citatet ”Data is the 
new oil. It’s valuable, but if unrefined it cannot really be used” (Bridle, 2018). Även om 
Humby år 2006 anspelade på att data, eller närmre bestämt Big Data, är ett lukrativt bransch-
område leder denna idé och analogi oss vidare till det huvudsakliga område denna studie 
kommer att beröra; Data Literacy – förmågan att kunna samla, hantera, utvärdera och appli-
cera data kritiskt (Ridsdale et al., 2015). 

1.1 Problemområde 

Data Literacy blir allt viktigare i takt med användandet av Big Data inom verksamheter och 
utbildning. I dessa fall handlar det om att inte se Big Data som den enda sanningskällan, utan 
att bemöta datadrivna svar och beslutsunderlag kritiskt för att inte tolka resultat fel (Koltay, 
2015). Gartner (Panetta, 2019) har dessutom identifierat Data Literacy som en av de främsta 
hinder att överkomma som finns för ledare inom data och Analytics. I takt med att verksam-
heter blir mer och mer data-drivna uppenbaras det tydligare att otillräcklig Data Literacy 
hämmar verksamheters tillväxt. När vi når år 2023 förväntas Data Literacy, enligt ytterligare 
en Gartner-publicerad artikel, vara en uttalad och absolut nödvändig drivkraft för att generera 
affärsvärde (Rollings, Duncan & Logan, 2020). 
 
Framsteg inom AI, maskinlärning, informationssystem och andra data-relaterade områden har 
möjliggjort sammanställning, analys och visualisering av enorma data-set samt automatisering 
av affärsprocesser relaterade till dessa. Det finns vanligen dedikerade Business Intelligence & 
Analytics-avdelningar som arbetar med Big Data i förhållande till dessa processer inom de 
större svenska IT-tjänsteföretagen. Det till trots så kvarstår det faktum att många verksamhet-
ers kanske viktigaste tillgång, dess anställda, kan besitta en bristfällig Data Literacy vilket 
försämrar förmågan till beslutsfattande och förmågan att raffinera verksamhetsdata till något 
mer värdefullt och användbart än enbart olja.  

För att verksamheter och organisationer ska lyckas hålla jämna steg med all sin data och in-
formation krävs det att man investerar i fortbildning hos människor. Den Data Literacy-orien-
terade utbildning som krävs är svår att lära ut under traditionella utbildningsformer och det 
finns en stor variation i nivå av Data Literacy bland verksamma i arbetslivet (Ridsdale et al., 
2015). Det bör därför finnas ett ansvar och ett egenintresse bland datadrivna verksamheter att 
tillgodose denna kompetens. 
 
Enligt Europakommissionens kartläggning av medlemsländernas DESI (Digital Eco-
nomy and Society Index) placerar sig Sverige på en andraplats (European Commission, 
2020); ett bevis på att den svenska marknaden ligger långt fram vad gäller arbetet med digi-
tala tjänster. Vad gäller svenska verksamheters arbete med Data Literacy för att stödja detta 
datadrivna skifte kommer däremot alla sökmotorer vi frågat fram tomhänta. Det finns alltså 
starka indikatorer på att datadrivna verksamheter är en globalt ökande trend samt att Sverige 
ligger långt fram i utvecklingen. Huruvida Data Literacy är något som svenska verksamheter 
förhåller sig till är dessvärre okänt.  
 
Av dessa anledningar är det intressant att undersöka den svenska IT-tjänstesektorns nivå av 
Data Literacy och hur de arbetar för att utveckla eller kompetensförsörja den. Besitter verkli-
gen den svenska IT-tjänstesektorn själva förmågan transformera och förädla data till informat-
ion, kunskap och slutligen visdom trots den ständigt ökande komplexiteten och mängden av 
data? 
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1.2 Forskningsfråga 

Med angiven bakgrund och den problematik som belyses formuleras studiens forskningsfråga 
därmed enligt nedan: 
 

• Hur arbetar stora organisationer inom den svenska IT-tjänstesektorn med att kompe-
tensförsörja sina medarbetare inom Data Literacy? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få svar på hur svenska IT-tjänsteföretag utbildar och förhåller 
sig till kompetensområdet Data Literacy vilket förväntas bredda diskussionen kring området 
ur en verksamhetskontext och för informatik som ämnesområde. Det är dessutom intressant 
av flera anledningar. För det första har IT-tjänsteföretag som uppgift att förse och förstå kun-
ders behov av data och stödja dem i att bli mer datadrivna av denna anledning måste IT-tjäns-
teföretagen själva besitta en hög nivå av Data Literacy för att kunna uppnå detta. För det 
andra kan man rimligtvis anta att kraven för Data Literacy höjs i samband med att den data-
drivna utvecklingen fortskrider. Av den anledningen är det intressant att undersöka om IT-
tjänsteföretagen aktivt kompetensutvecklar för att hålla jämna steg.  

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte att försöka kvantifiera nivån av Data Literacy eller recensera 
kvalitén av verksamheters utbildningsinitiativ inom området. Inte heller kommer studien att 
undersöka effekter av eventuella utbildningsinitiativ och deras eventuella påverkan på genom-
förda projekts resultat.  

Studien kommer delvis att beröra BI & Analytics. Däremot ämnar studien inte att undersöka 
områdets processer och problem utan istället kan BI & Analytics ses som en brygga mellan 
yrkesverksamma inom data-drivna områden och dess kompetens i förhållande till Data Lite-
racy.  
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2 Litteraturgenomgång 

För att bättre förstå den här uppsatsens huvudsakliga ämne Data Literacy behövs en grund-
läggande förståelse för data och dess potentiella påverkan och inflytande. Begreppet data är 
inte bara centralt för fortsättningen av denna studie utan även för att bättre förstå den mer 
data-drivna värld vi lever i. Trots det förekommer olika definitioner av begreppet och vanli-
gen även en sammanslagning och likställning av data och information.  

Nedan följer en utförlig redogörelse för, och förtydligande av, begreppet data och den föräd-
lingsprocess som ofta omnämns inom litteraturen – DIKW, från data till visdom. Därefter av-
handlas tidigare forskning och litteratur kring Big Data och Business Intelligence för att ge 
läsaren en insikt till och ökad förståelse för ämnet samt kring nödvändiga kompetenser för yr-
kesverksamma inom data-drivna avdelningar. Slutligen tas Data Literacy i sig självt upp i den 
utsträckning som är möjligt – det finns nämligen inte mycket befintlig litteratur att tillgå, sär-
skilt inte i en verksamhetskontext. 

2.1 DIKW 

Russel Ackoff anses av många vara fadern till beskrivandet av den förädlingsprocess vars 
akronym är DIKW för Data, Information, Knowledge, Wisdom. Initialt beskrev de olika hie-
rarkiska stadierna förhållandet mellan data och det mänskliga sinnets förståelse för den. Nu-
mera beskrivs de mer vanligen ur ett informationssystem-perspektiv (Rowley, 2007). 

Ackoff (1989) var kritisk till utbildningssektorns oförmåga att fokusera på att förädla inform-
ation till konkret och överförbar kunskap. Ackoff’s uppfattning var att merparten av en indi-
vids skolgång endast består av att få, eller ges tillgång till, information och att det här inte 
främjar vare sig analytiskt- eller kritiskt tänkande. Ackoff beskrev vikten av ett förtydligande 
för, och en förmåga till förädling av, data i följande steg: data, information, kunskap, förstå-
else och slutligen visdom. Idag utgör denna kunskapshierarkiska modell ett fundament inom 
informations- och kunskapslitteraturen likväl som inom informations- och kunskapshantering 
inom olika organisationer och verksamheter (Rowley, 2007). 

Zeleny (1987) argumenterade tidigt för en liknande hierarkisk struktur om än ur ett tydligare 
individuellt kunskapshanterings- och ledningsperspektiv. Strukturen beskrivs kortfattat med 
metaforer där data står i korrelation till know-nothing, information till know-how, kunskap till 
know-what och visdom till know-why.  

Trots att Zeleny (1987) beskriver individuell förmåga i förhållande till förädlingsprocessen av 
data bidrar det till en mer ingående förståelse för betydelsen av densamma ur ett sociotekniskt 
perspektiv som lämpar sig väl för den här studiens natur.  

Nedan följer definitioner och förtydliganden av modellernas gemensamt omnämnda raffine-
ringsgrader för data.  
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2.1.1 Data 

Det världsledande ordboksförlaget, Oxford Languages, definierar data som fakta och statistik 
som insamlats för referens eller analys (Lexico, n.d.) vilket stämmer väl överens med Ack-
off’s definition (Ackoff, 1989). Den internationella organisationen OECD, som arbetar mot 
att skapa internationella policys och standards, baserar även sin definition av data på den som 
återfinns i Oxford Languages ordbok (OECD, 2006).  

I en SAGE Journals-publicerad artikel har Jennifer Rowley studerat omnämnanden av DIKW-
hierarkin och tillhörande definitioner i vällästa och erkända texter i syfte att förbättra förståel-
sen och symbiosen mellan dess delar. Rowley (2007) presenterar ett resultat där data definie-
ras som ostrukturerade och obehandlade objektiva fakta eller observationer som till följd av 
avsaknad av kontext och tolkning saknar mening eller värde. 

Checkland (2011) erbjuder en än mer ingående förklaring till begreppet genom att kategori-
sera olika typer av data och dess relevans. Den enorma mängd data som finns tillgänglig anser 
Checkland vara världens givna. Studieförfattarnas tolkning av begreppet kan grovt översättas 
till världens sanning. 

Det första steget i raffineringsprocessen av data är att identifiera den mindre delmängd av data 
som är relevant för den aktuella kontexten. Checkland föreslog termen capta från det Latinska 
capere, att fånga, för att beskriva denna delmängd av data. Vidare understryker Checkland att 
urvalet av capta är av yttersta vikt och en avgörande process för individer så väl som organi-
sationer då det utgör grunden till formandet av dess skapande av mening och betydelse. Att 
kategorisera data som capta möjliggör även för en tydligare övergång till nästa steg i den kun-
skapshierarkiska modellen då det finns en kontextualiserad mening och potentiell användning 
av data (Checkland, 2011). 

2.1.2 Information 

Likt data finns det ingen globalt överenskommen och exakt definition av information men 
Checkland (2011) menar att det finns en generell enighet inom litteraturen om att information 
är resultatet av människans bidragande till att skapa mening av data i en viss kontext.  

Denna enighet bekräftas till viss del även i Rowley (2007) kartläggning av litteratur inom fäl-
ten för informationssystem och knowledge management. Resultatet som presenteras är att in-
formation ofta definieras i termer om organiserade eller strukturerade data. Att organisera el-
ler strukturera data tillåter den att bli relevant för en viss kontext och gör den därmed me-
ningsfull, användbar och värdefull vilket resulterar i att den kan klassificeras som informat-
ion. Även Ackoff (1989) särskilde data och information i enlighet med detta resultat.  

Det återspeglas däremot inte en genomgående uppfattning i studien att processen nödvändigt-
vis behöver innehålla mänsklig interaktion eller bidragande för att genomföras utan informat-
ion är snarare all data som processats för att bli förståelig och användbar för människan 
(Rowley, 2007). Denna uppfattning i förhållande till DIKW-hierarkien förtydligas ytterligare 
av Zeleny (1987) som slår fast att det är inte bara är data utan även information som kan gene-
reras utan direkt mänsklig interaktion. Det är snarare kunskap och visdom som inte kan exi-
stera utan en mänsklig medverkan för omdöme, jämförelse och beslutsfattning. 
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2.1.3 Knowledge  

Kunskap som begrepp är generellt mer svårdefinierat och konceptuellt än data och informat-
ion. Likt hur information ofta definieras i förhållande till data definieras kunskap ofta i förhål-
lande till information och omvandlingsprocessen utav densamma. Även om inte alla förfat-
tade texter inom informationssystem- och knowledge management-litteraturen som analyse-
rats är ordagrant överens kan Rowley (2007) sammanfattningsvis definiera kunskap som en 
kombination av information, förståelse, förmåga och erfarenhet.  

Viktigt att understryka är att det likt övriga delar av kunskapshierarkin även här handlar om 
en förädlingsprocess som inkluderar ovan nämnda komponenter. Vanligt förekommande pro-
cesser innehållandes dessa delar som bidrar till ackumulerad kunskap och som omnämns in-
kluderar studier och erfarenhet samt internalisering av information i referens till kognitiva 
ramverk. Aningen mer specificerat förklaras denna process med att nå kunskap som förmågan 
att strukturera och sammanställa flertalet olika informationskällor för att nå en utökad, samlad 
förståelse och erfarenhet över tid (Rowley, 2007). Checkland (2011) bygger vidare på detta 
med att säga att samlingar av strukturellt länkade data, närmare bestämt capta, tillsammans 
över tid utgör en struktur för kunskap i sig.  

Liknande Rowley (2007) och Checkland (2011) skriver Zeleny (1987) att kunskap bör refe-
rera till individens förmåga att urskilja relevant information med hjälp av tidigare erfarenheter 
och till följd av det kunna ta fram samordnade åtgärder och handlingar inom en angiven kon-
text. 

Tyst- och explicit kunskap inom organisationer 

Inom knowledge management-litteraturen delas kunskap vanligen upp i explicit och tacit, det 
senare omnämns vanligen som tyst kunskap. Differentieringen mellan de båda görs generellt i 
att det förstnämnda är kunskap som finns lagrat i olika former av databaser medan det sist-
nämnda är inbäddad individuell kunskap (Rowley, 2007).  

Smith (2001) diskuterar denna differentiering av kunskap och dess roll inom organisationer 
och erbjuder en alternativ och mer djupgående beskrivning av fördelningen ur ett individper-
spektiv. Tyst kunskap anses vara instinktiv och baserad på sunt förnuft eller know-how. Vi-
dare beskrivs det att denna kunskap är teknisk eller kognitiv i sin natur och att den utgörs av 
mentala modeller, värdegrund, uppfattning, insikter och antaganden i förhållande till en given 
kontext.  I linje med detta hävdar Liebowitz & Beckman (1998) att tyst kunskap är avgörande 
för en organisations beslutsfattningsförmåga samt att den bidrar till att forma gruppens kollek-
tiva beteende.    

Explicit kunskap baseras i sin tur på akademiska prestationer eller know-what kring data eller 
information. Denna kunskapstyp är systematisk och mer direkt kommunicerbar i sin natur 
samtidigt som den kräver en viss nivå av förkunskap, som kan nås genom akademisk utbild-
ning, för att tolka och utnyttja. I enlighet med Rowley (2007) definition betonas även att 
denna typ av kunskap finns lagrad i databaser. Där kan kunskapen snabbt och pålitligt hämtas 
och återanvändas i någon form av ett informationssystem för att lösa ett problem eller sam-
manföra individer genom kunskapsinventering (Smith, 2001). 

Vidare anser Smith (2001) att både tyst- och explicit kunskap är underutnyttjade inom organi-
sationer och presenterar till följd av detta metoder och tillvägagångssätt för att bättre balan-
sera och utnyttja dessa. Smith har studerat resultat från tidigare litteratur och undersökningar 
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genomförda vid större bolag inom tjänstesektorn och kommer sammanfattningsvis fram till 
några framgångsfaktorer som korrelerar med inomorganisatoriskt utnyttjade och spridande av 
kunskap.  

De organisationer som erkänner och använder anställdas individuella kunskapsresurser för 
problemlösning och måluppfyllelse har en stor konkurrensfördel vilket inte bör ses om en 
större överraskning. Det finns däremot ett behov till förbättring kring hur båda kunskapsty-
perna erhålls och delas inom många organisationer. Stödjande och interaktiva arbetsmiljöer 
där tillit, öppenhet och kollektivt ägandeskap återfinns beskrivs uppmuntra och främja detta. 
Monetära och icke-monetära incitament för anställda som framgångsrikt identifierar, besitter 
och delar kunskap inom organisationen nämns även som en viktig faktor till att uppnå detta 
(Smith, 2001) 

Slutligen understryks att behovet av träning inom kunskapsbaserade områden är ändlöst. 
Lyckligtvis välkomnar många möjligheten till att utbilda och bistå andra i att samla in och 
transformera data till explicit information som potentiellt slutligen även kan bli tyst kunskap 
(Smith, 2001). 

2.1.4 Wisdom 

Det finns ingen överenskommen definition av begreppet visdom men det kan enligt 
Checkland (2011) antydas innebära en kombination av erfarenhetsbaserad kunskap och in-
siktsfulla bedömningar.  
 
DIKW-hierarkins sista nivå är den minst omskrivna inom litteraturen och kanske den mest 
svårdefinierade. Rowley (2007) argumenterar för att avsaknaden av diskussion kring visdom, 
i hierarkins kontext, kan bero på att det ses som något bortom ämnesområdets ansvar eller 
bortom vad data och information kan utgöra ett fundament till. Slutligen landar Rowley i att 
visdom kan ha mer med mänsklig intuition, förståelse och handlingar att göra än de system 
som ofta är en central del av litteraturen.  
 
Zeleny (1987) är av liknande uppfattning gällande visdom och sammanfattar kunskapshierar-
kin nivåer och dess interaktion, eller interoperabilitet om ni så vill, ur ett holistiskt perspektiv 
nedan. 
 
 Data and information are parts and pieces of different levels of aggregation, but 
 knowledge refers to the intended whole (which in itself can be a part of  
 something). Wisdom then involves comparability of different wholes and the  
 explicability of their choice or preferences. Such conceived notion of knowledge 
 allows humans to face novelty, to deal with the unexpected, to engage creative 
 faculties, intuition and common sense (Zeleny, 1987 p. 5). 

2.2 Big data 

I takt med en ökad digitalisering och total mängd globala data började termen Big Data under 
2000-talets första årtionde florera allt mer inom en mängd varierande sammanhang. Samtidigt 
utvecklades och föddes en ny era av verksamheter vars affärsidé och arbete kretsade kring 
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användningen av Big Data – Google, LinkedIn och Facebook för att nämna några (Davenport 
& Dyché, 2013).  
 
Trots den position och det inflytande företag likt dessa kan anses ha idag och den ökade och 
regelbundna förekomsten av termen Big Data inom så väl akademiska som professionella och 
nyhetsrelaterade sammanhang menar De Mauro, Greco & Grimaldi (2016) att det saknas en 
formell och accepterad definition av Big Data.  
 
I ett försök att ta fram och föreslå en definition genomförde De Mauro, Greco & Grimaldi 
(2016) en litteraturstudie av akademiska- och branschartiklar som behandlat Big Data. Stu-
dien identifierade fyra huvudsakligt förekommande teman för Big Data: information, tek-
nologi, metoder och påverkan. Baserat på dessa föreslogs en formell definition enligt nedan: 
 
 Big Data is the Information asset characterized by such a High Volume,  
 Velocity and Variety to require specific Technology and Analytical Methods for 
 its transformation into Value (De Mauro, Greco & Grimaldi, 2016, p. 1). 
 
För att bättre förstå denna definition behöver vi dissekera dess beståndsdelar i form av de fyra 
centrala teman som tillsammans utgör Big Data.  

2.2.1 Information 

Det är inte ovanligt att definitioner av Big Data betonar och fokuserar på termens första ord. 
Även om mängden, eller volymen som Big anspelar till, på den tillgängliga data- eller inform-
ationsmängd som utgör Big Data definitivt är av betydelse är det inte det enda betydelsefulla 
attributet. The 3 V’s of Big Data: Volume (mängd) tillsammans med Velocity (hastighet) och 
Variety (variation) utgör tillsammans en mer omfattande beskrivning av begreppet och påvisar 
att Big Data handlar om mer än endast volym (Russom, 2011). 

Termen The 3 V’ s och den konceptualisering av Big Data i förhållande till verksamheters ar-
bete med och förståelse för Big Data som den beskriver myntades ursprungligen av Doug 
Laney, analytiker vid Meta Group (förvärvat av Gartner Inc. år 2005). Det ursprungligt publi-
cerade dokumentet som vanligtvis refereras till inom litteraturen finns inte längre tillgängligt i 
Gartners arkiv. Till följd av detta har Laney publicerat ett blogg-inlägg hos AIIM (The Asso-
ciation for Intelligent Information Management) för att tillgängliggöra sitt ursprungliga verk 
för framtida forskning och referens (Laney, 2012). 

Volume 

Redan för drygt ett decennium sedan konstaterade McAfee & Brynjolfsson (2012) att om-
kring 2.5 Exabytes, dvs. över 2 600 000 Terabytes (TB) för att sätta det i kontext, skapades 
dagligen. Senare rapporter uppskattade att den totala mängd data som skapats, replikerats och 
hämtats globalt under år 2018 var omkring 33 Zettabytes (ZB). Beräkningar tyder på att denna 
mängd kommer att öka till omkring 175 ZB år 2025 (Reinsel, Gantz & Rydning, 2018). 
 
Big Data hänvisar enligt Fan, Han & Liu (2014) till denna explosion av tillgänglig informat-
ion som skett. De menar att den enorma mängd av högdimensionella- och ostrukturerade data 
som ständigt skapas och lagras och som driver Big Data-rörelsen framåt har möjliggjorts till 
följd av betydligt lägre datarelaterade kostnader än tidigare. Notera att de inte gör någon di-
rekt distinktion mellan data och information.  
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En pågående och utökad digitalisering i kombination med dessa nedåtgående priser har resul-
terat i att enorma mängder data existerar inom praktiskt taget alla tänkbart intressanta områ-
den för en verksamhet. Även om denna data vanligtvis är ostrukturerad i sin natur finns det ett 
starkt signal-brusförhållande i data som redo att släppas lös och bli både enklare och kraftful-
lare med hjälp av dataanalys och rigorösa beslutsfattningstekniker (McAfee & Brynjolfsson, 
2012)  
 
För att cementera volymens plats inom och betydelse för Big Data citerar McAfee & 
Brynjolfsson (2012, p. 5) Googles Director of Research, Peter Norvig: ” We don’t have better 
algorithms; we just have more data”. 
 
Velocity 

För att nå insikter kring data som kan resultera i konkurrensfördelar är hastighet ibland vikti-
gare än volym för organisationer. Att kunna skapa eller generera data i real- eller nära real-tid 
tillåter ett mer agilt arbets- och förhållningssätt inom en organisation och därmed möjligheten 
till snabbare insikter (McAfee & Brynjolfsson, 2012) som i sin tur kan influera och förbättra 
beslutsfattning.  

Davenport, Barth & Bean (2012) diskuterar betydelsen av velocity ytterligare. Med tanke på 
kombinationen av volym och hastighet inom Big Data anses traditionella förhållningssätt till 
dataanalys och metoder för beslutsfattning olämpliga och otillräckliga. För att undvika att fel-
aktiga och föråldrade beslut tas samtidigt som ny data eller information tillgängliggjorts behö-
ver organisationer ur ett realtidsövervaknings-kontext analysera, besluta och agera snabbare 
och mer kontinuerligt än tidigare. 

I stället för att i ett mer reaktivt förhållningssätt använda data till att analysera det som varit 
kan denna typ av kontinuerlig bearbetning av data enligt Tom Deutsch, programchef för Big 
Data Technologies och tillämpad analys vid IBM, förbättra ett resultat redan under en på-
gående händelse (Davenport, Barth & Bean, 2012). 

Variety 
 
George, Haas & Pentland (2014) understryker att Big Data numera finns överallt och att mer 
data fortsätter att genereras dagligen utav en ständigt ökande mängd olika datakällor. Använ-
darinteraktioner och klick online samt via mobila enheter, s.k. clickstream data, finansiella- 
och affärsorienterade transaktioner, smarta sensorer och avancerad medicinsk forskning är 
alla olika exempel på bidragande källor.  

De Mauro, Greco & Grimaldi (2016) nämner den ökade förekomsten av bland annat person-
liga smarta enheter och IoT-enheter utrustade med sensorer som en framträdande möjliggö-
rare av och förklaring till den ökade mängden information. Likt George, Haas & Pentland 
(2014) nämner Davenport, Barth & Bean (2012) den clickstream data som dessa enheter ge-
nererar som en växande källa till tillgängliga data. Vidare betonar även de att Big Data inte 
endast är information formaterad för traditionella databaser utan kan omfatta allt från röst- 
och videodata till avancerade biologiska- och medicinska data. 
 
Inom Big Data är många av de mest betydelsefulla datakällorna relativt nya. Utvecklingen 
och uppgången av smarta enheter som producerar data som en biprodukt av, eller till deras 
tänka, vanliga användning har gjort oss alla till vandrande datagenererare (McAfee & 
Brynjolfsson, 2012) och därmed möjliggörare av fenomenet Big Data.   
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Notera att ingen direkt distinktion mellan data och information görs av George, Haas & 
Pentland (2014) eller Davenport, Barth & Bean (2012). Däremot konkluderar De Mauro, 
Greco & Grimaldi (2016) att ur ett DIKW-hierarkiskt perspektiv är det information snarare än 
data som utgör det fundamentala bränslet till fenomenet Big Data.  

2.2.2 Teknologi 

En nödvändig förutsättning för att kunna hantera, använda och dra fördelar av Big Data är an-
vändandet av teknologi. För att åstadkomma detta krävs IT- och informationssystem som kla-
rar av beräknings- och lagringsutrymmeskrav som skiljer sig från sina traditionella motsvarig-
heter. Utöver den ökade komplexitet av databehandling som Big Data introducerar ställs även 
högre prestandakrav på dataöverföring och nätverkskommunikation (De Mauro, Greco & 
Grimaldi, 2016). 

2.2.3 Metoder 

Likt andra delar av de teman som kan anses utgöra Big Data ställs även andra och högre krav 
på de metoder som används. Större datamängder kräver komplexare statistiska metoder och 
lösningar än vad som tidigare behövts. Olyckligtvis, poängterar De Mauro, Greco & Grimaldi 
(2016), finns det en bristfällig kompetens inom arbetsmarknaden kring dessa lösningars pot-
ential och begränsningar. 

Chen, Chiang & Storey (2012) pekar på att det krävs en djupare förståelse för hur maskinin-
lärningsmodeller som cluster analysis och regression models fungerar och att verksamheter 
behöver investera i denna kompetens. Men även en djupare förståelse i den domän maskinin-
lärningsmodellerna appliceras och kommunikationsfärdigheter behövs.  

Buhl et al. (2013) menar att det också är viktigt att göra en kulturell förändring inom verksam-
heten. Genom att lära dem att på ett effektivt rätt sätt börja använda data för att stödja deras 
beslutsfattande. Samt att denna kulturella förändring också måste få med sig att de anställde 
ser data som en värdefull tillgång för verksamheten. 

2.2.4 Påverkan 

Den sista pelaren inom Big Data är den som korrelerar till slutförandet av förädlingsprocessen 
i det att fenomenets påverkan kan vara värdeskapande. Verksamheter behöver däremot om-
pröva interna processer likt beslutsfattning och sin organisation i stort för att framgångsrikt 
kunna förvandla nya data-drivna insikter till konkurrensfördelar (McAfee & Brynjolfsson, 
2012). 

Det är även av yttersta betydelse att förstå att det huvudsakliga värdet av Big Data inte är rå-
data i sig. Det är snarare de insikter, produkter och tjänster som tillåts ta form efter behandling 
och analys utav Big Data som påverkar värdet av data (Davenport & Dyché, 2013). Data-
drivna beslut tenderar att vara bättre beslut och även om inga garantier för framgång finns för 
de som utnyttjar tillgängliga data är det samtidigt bra kort att spela för just framgång (McAfee 
& Brynjolfsson, 2012). 
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2.3 Big Data & organisationer 

Ingen enskild affärstrend har haft en lika stor inverkan på IT-investeringar inom organisat-
ioner som Big Data har haft under 2000-talet. Dessa investeringar stödjer inte enbart intern 
beslutsfattning utan utlovar även finansiella fördelar som kostnadsreduktion för datalagring, 
tidsrelaterade prestandaförbättringar eller till och med helt nya tjänster och produkter 
(Davenport & Dyché, 2013). 

Big Data har gett verksamheter möjligheten att analysera och försöka omvandla enorma 
mängder data från alla tänkbara verksamhetsområden till insikter och konkurrensfördelar 
(McAfee & Brynjolfsson, 2012). Implementation och nyttjande av smarta sensorer och tek-
nologiska lösningar likt RFID (Radio Frequency Identification) för automatisk identifiering 
och spårning av olika objekt kan generera data i realtid. Denna data tillåter organisationer att 
arbeta proaktivt och hantera förändringar i mönster medan de fortfarande pågår vilket anses 
bistå organisationer i att dra nytta av Big Data (Davenport, Barth & Bean, 2012). Fan, Han & 
Liu (2014) och Davenport & Dyché (2013) nämner båda förtydligande att analys av Big Data 
även bistår verksamheter i riskhanterings- och minimeringsarbete. 

I förhoppning att nå fördelarna ovan bekräftar Fan, Han & Liu (2014) att ett ökande antal 
verksamheter implementerar ett mer data-drivet organisatoriskt förhållningssätt med skräddar-
sydda program för att försöka förbättra beslutsfattande genom Big Data-analys.  

McAfee & Brynjolfsson (2012) lyfter samtidigt att det förekommer en viss skepticism kring 
huruvida det finns belägg för att intelligent användning av Big Data faktiskt förbättrar affärs-
resultat. I ett försök att undersöka denna hypotes genomförde de strukturerade intervjuer med 
ledare vid 330 olika Nordamerika-baserade företag. De samlade även in prestationsmätande 
data från årsrapporter och oberoende källor för respektive företag. 

Studien (McAfee & Brynjolfsson, 2012) exponerade en stor variation i attityd och strategi 
kring data-driven beslutsfattning inom samtliga branschtillhörigheter. Flertalet deltagande 
verksamheter anammade inte data-driven beslutsfattning överhuvudtaget. Intressant nog vi-
sade sig ett förhållande i studiens resultat utmärka sig över de andra: de verksamheter som i 
störst utsträckning identifierade sig som data-drivna presterade bättre gällande objektiva fi-
nansiella så väl som operationella resultat. I genomsnitt var de verksamheter som tillhörde 
den översta tredjedelen i sin respektive bransch gällande data-driven beslutsfattning 5% mer 
produktiva och 6% mer lönsamma än sina konkurrenter.  

Davenport & Dyché (2013) betonar betydelsen av att integrera snarare än att separera de av-
delningar som arbetar med Big Data med övriga delar inom en verksamhet. Efter att ha ge-
nomfört intervjuer med 20 större verksamheter fann dem att de verksamheter som kunde an-
ses mest effektiva och potentiellt framgångsrika hade en närmre samexistens mellan Big 
Data-orienterade arbetsgrupper och andra IT-avdelningar.  

En liknande betoning presenteras av Davenport, Barth & Bean (2012) som hävdar att de orga-
nisationer som kapitaliserar främst på Big Data särskiljer sig från traditionella dataanalys-mil-
jöer. Bland annat genom att förflytta analysavdelningar från IT- till operationella och produkt-
ionsbaserade avdelningar inom organisationens kärnverksamhet. 

Den kraft och påverkansmöjlighet som Big Data har eliminerar däremot inte behovet av 
mänsklig interaktion, kompetens och tolkning. Med detta kan användning av Big Data gene-
rera bättre förutsägelser och insikter som i sin tur frambringar och möjliggör bättre 
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beslutsfattning. Data-drivna beslut tenderar helt enkelt att vara bättre beslut (McAfee & 
Brynjolfsson, 2012).  

2.3.1 Big Data-kompetenser 

Fan, Han & Liu (2014) betonar att tillgången till den ökade mängden data, eller information, 
inte enbart genererar möjligheter utan att den även introducerar nya utmaningar för dataanalys 
och individuell kompetens. Ett ökat behov för kompetens inom statistisk dataanalys, ett nytt 
statistiskt tänkande och nya beräkningsmetoder omnämns som viktiga faktorer för att hantera 
dessa. 
 
En ökad tillgång och möjlighet till analys av Big Data kräver fortfarande förståelse för, och 
tolkning av, resultaten för att bli värdefulla. Om individen som förväntas att ta ett beslut base-
rat på analysverktygs-tillgängliggjord information inte korrekt kan förstå och tolka densamma 
är Big Data i sig av begränsat värde för organisationen (Labrinidis & Jagadish, 2012).  
 
Vid traditionell dataanalys anses kompetens inom statistiska metoder och tekniker betydelse-
fullt vilket även gäller för att framgångsrikt kunna arbeta med analys av Big Data. Det kräver 
däremot även kunskap som sällan ingår i traditionella statistikkursers kursplaner. Kompetens 
inom rengöring och organisering av större, ostrukturerade set av data samt användning av 
datavisualiseringsverktyg och -tekniker har ökat i värde för arbete inom kontexten för Big 
Data (McAfee & Brynjolfsson, 2012). 
 
Vidare poängterar McAfee & Brynjolfsson (2012) att kommunikation i affärsspråk- och ter-
minologi innebär förmågan att hjälpa ledare och beslutsfattare att omformulera utmaningar för 
att de bättre ska kunna hanteras med vad Big Data kan erbjuda. Davenport & Dyché (2013) 
bygger vidare på betydelsen av att kunna kommunicera Big Data. Att kunna kommunicera re-
sultat av Big Data till ledare både genom verbal- och visuell kommunikation anses vara en 
nyckelfärdighet. Kompetens inom natural language processing, text mining och olika script-
språk anses också relevant och användbart.  
  
Omfattande och kreativa IT-färdigheter och en närhet till inomorganisatoriska processer och 
produkter nämns av Davenport, Barth & Bean (2012) som en nödvändighet för att kunna ut-
föra ett bra arbete med Big Data. De understryker även betydelsen av kompetens inom pro-
grammering, statistik och kommunikation av data i enlighet med både McAfee & 
Brynjolfsson (2012) och Davenport & Dyché (2013). 

Debortoli, Müller & vom Brocke (2014) har genomfört en utförlig text mining-studie i försök 
att identifiera vilka färdigheter som vanligtvis efterfrågas annonser för Big Data-relaterade 
tjänster. Resultatet speglar den kombination av statistik- och datakunskap som presenterats 
ovan men tillägger att branschkunskap och kompetens inom databaser samt maskinlärning 
vanligen efterfrågas. Davenport & Dyché (2013) visar att det även till viss del efterfrågas mer 
underliggande tekniska färdigheter kring traditionell datahantering så som dataarkitektur, me-
tadata, datakvalitet- och korrigeringsprocesser samt datastyrning.  

Både Davenport, Barth & Bean (2012) och McAfee & Brynjolfsson (2012) understryker att 
det finns en uppenbar brist på individer med de nödvändiga färdigheter som presenterats ovan 
på arbetsmarknaden. De IT-verksamheter som kommer att bli mest framgångsrika kommer att 
utbilda och rekrytera personer med dessa kompetenser i förhoppningen av att de kommer att 
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kunna integrera dessa förmågor till existerande produktionsmiljöer (Davenport, Barth & 
Bean, 2012). 

2.4 Business Intelligence & Analytics 

Business Intelligence & Analytics (BI&A) är nära besläktat med Big Data Analytics och avser 
de verktyg, tekniker och metoder som används för att analysera verksamhetsdata för att få en 
bättre verksamhetsförståelse som tillåter att bättre beslut kan tas. BI&A har under det senaste 
decenniet varit av högsta aktualitet (Chen, Chiang & Storey, 2012). 

BI-system levererar i huvudsak information till dess användare genom olika medel. Dessa me-
del kan vara allt ifrån rapporter (samlingar av interaktiva diagram och tabeller eller KPI: er), 
urval av flera rapporter för att skapa så kallade dashboards, eller via integrationsverktyg som 
gör det enkelt att återanvända diagram, tabeller eller annan information i kontorspaket. Ofta 
har BI-system även specialiserade sökfunktioner för att sortera och leta bland verksamhetens 
data eller fungera som en fristående integrationsväg för att integrera andra applikationer mot 
samma datakälla. Allt för att hjälpa till i beslutsfattande och ge verksamheten en bättre insikt 
och förståelse för sig själva (Chen, Chiang & Storey, 2012). 

Chen, Chiang & Storey (2012) beskriver även den utvecklingen som har skett inom BI&A 
och de tekniker som används. De väljer att dela upp utvecklingen i tre olika versioner, BI&A- 
1.0, 2.0 och 3.0. Vad som började med till synes enkla databaser, ETL-processer (Extract, 
Transform, Load) och OLAP (Online Analytical Processing) i BI&A 1.0 utvecklades över tid 
till ett ökat fokus på dataanalys kring webbaktivitet, webbplatser och text i samband med Web 
2.0. Vidare betonas att framtiden för BI&A ligger i fler internetuppkopplade enheter, vilket 
kommer leda till nästa steg i utvecklingen, version 3.0.  

Chen, Chiang & Storey (2012) nämner även komplexiteten kring BI&A-projekt och att kun-
skap inom de tekniska verktyg som används, den domän projektet implementeras i samt en 
effektiv kommunikation anses vara allt viktigare. Enligt en undersökning som utförts av 
McKinsey Global Institute (Manyika et al., 2011) indikeras ett underskott av 140 000–190 
000 anställda med fördjupade analytiska förmågor samt 1,5 miljoner chefer med kunskap 
inom Big Data-analys och datadrivna affärsbeslut bara i USA, samtidigt som IBM (2011) ran-
kade analys av affärs-data som topp fyra på det kommande decenniets trender.  

2.4.1 Kompetensförsörjning 

Russom (2011) varnade i början av 2010-talet om ett stort underskott av personer kompetenta 
inom The 3 V’s of Big Data. Utbildningar inom informationssystem är unika i det avseendet 
att de fokuserar på datahantering och -analys samt IT för att driva värde för verksamheter 
(Chen, Chiang & Storey, 2012). Under de decennier där detta akademiska fält varit aktivt har 
det fokuserat mycket på värdeskapande genom hantering av interna verksamhetstransaktioner. 
Men i den nya världen av Big Data där stora datamängder ska användas för analys och be-
slutsfattande ställs också nya krav. Vidare måste man därför fundera på vilka färdigheter 
framtidens examinerade studenter, från dessa informationssystems-utbildningar, bör besitta. 
De informationssystems-utbildningar som ges ut vid ekonomihögskolor har en värdefull för-
del då dessa studenter i större utsträckning kan delta i utbildningar som stärker deras 
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kommunikation och retorik, egenskaper som är fördelaktiga för dessa typer av BI&A-projekt 
(Chen, Chiang & Storey, 2012). 
 
Chen, Chiang & Storey (2012) betonar också vikten av olika typer av kompetenser från både 
statistik- och datavetenskapen. Studenter som kan anses kompetenta inom BI&A behöver ha 
förmågan att förstå affärsbehov för att kunna komma med den rätta analytiska lösningen för 
problem. Denna typ av förstående för en verksamhets affärsbehov kräver ofta insikter i pro-
cesser som bokföring, finans, marknadsföring, logistik med flera. 

Enligt Davenport (2006) måste framtidens yrkesverksamma inom BI&A inte bara vara exper-
ter i att transformera rådata till kunskap. De måste även vara personer som besitter kommuni-
kationsfärdigheterna att förmedla insikter och föra vidare sin egen kompetens inom verksam-
heten. Davenport (2006, p. 8) kallar dessa personer för ”PhDs with personality”. 

Chen, Chiang & Storey (2012) presenterar även tre förslag kring hur utbildning kan försöka 
tillgodose de nya kompetenskrav inom BI&A som ställs på studenter. Först föreslås att skapa 
och erbjuda ett mastersprogram inom BI&A, något som redan i början av 2010-talet var i gör-
ningen på universitet som North Carolina State University, New York University och Univer-
sity of Denver. Vid skrivande stund erbjuder dessa universitet fortfarande dessa mastersut-
bildningar inom BI&A och relaterade ämnen (NSCU, n.d.; NYU, n.d.; DU, n.d.). Det andra 
förslaget är att integrera mer av denna undervisning i redan existerande masterutbildningar. 
Slutligen föreslås även att man ska kunna erbjuda praktiska certifieringar i ämnet och att 
dessa skulle kunna levereras på deltid via universitet och högskolor (Chen, Chiang & Storey, 
2012) 

Dessa insatser bör innehålla konceptet learning by doing, alltså att utbildningen skulle ha en 
praktisk vinkel, samt att detta skulle kunna underlättas genom ett samarbete mellan universite-
ten och näringslivet för att skapa en välfungerande praktisk läromiljö (Chen, Chiang & 
Storey, 2012). 

Debortoli, Müller & vom Brocke (2014) beskriver även de tekniska färdigheterna som krävs 
för att arbeta med Business Intelligence. Att vara yrkesverksam inom BI kräver ofta färdig-
heter inom databasadministration, mjukvaruutveckling och arkitekturella lösningar runt BI, 
men även mer erfarenhet av de specifika verktyg en verksamhet använder till exempel Micro-
soft BI, SAS, IBM eller QlikView menar de.  

Wixom et al. (2011) betonar vikten av kommunikation, förståelse för verksamheten och den 
domän den lever i.  De varnar även för att det akademiska fältet kan ligga långt efter vad gäl-
ler aktualitet och relevans jämfört med vad som faktiskt görs ute i verksamheter då arbetsgi-
vare anser universitets praktiska träningar att vara undermåliga och inte hålla relevans till 
verkligheten. 

Slutligen lyfter Wixom et al. (2011) även viktiga kunskaper som kan komma att krävas både 
för generalister och specialister inom BI. Intressant nog betonar de att Data Literacy är en 
viktig färdighet för dessa generalister. 

2.4.2 Self-Service Business Intelligence 

Under senare tid har även begrepp som Self Service Business Intelligence (SSBI) etablerat sig 
(Alpar & Schulz, 2016). SSBI innebär att inte bara professionella BI-utvecklare skapar 
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verktyg och rapporter för de anställda att arbeta med. BI-utvecklarna ger istället de anställda 
nödvändiga verktyg och hjälp i att själva bli data-drivna och utveckla sina egna BI rapporter. 
När de yrkesverksamma inom BI tillåts denna mer supportrelaterade roll kan de lägga mer tid 
på utmanande applikationer och genom det skapa ytterligare affärsvärde (Watson & Laney, 
2020). 

Enligt Kobielus et al. (2009) har professionella BI-utvecklare fungerat som en flaskhals då det 
är vanligt för anställd att vänta flera månader på att få en rapport man bett om att få skapad på 
grund av den stora efterfrågan. Enligt Alpar & Schulz (2016) kan man skilja på dessa två 
olika typer av anställda i power users (de som typiskt skapar BI-rapporter) och casual users 
som ber om rapporterna. SSBI bidrar till en högre produktivitet och tillåter casual users att 
införa egna, externa eller interna, datakällor och analysera tillsammans med data i verksam-
hetens data warehouse. Denna förändring gjordes tillgänglig i och med att BI-applikationer 
flyttade till webben vilket eliminerade krav på uppdateringar eller installationer för nya an-
vändare (Alpar & Schulz, 2016). Denna utökade flexibilitet tillåter användarna att inte bara 
använda data inom verksamheten utan även utforska densamma. 

Alpar & Schulz (2016) presenterar också en modell för de olika nivåerna av SSBI-integration 
i en verksamhet. Modellen består av tre nivåer där den första nivån betyder att användarna 
kan tillgå och filtrera rapporter. Andra nivån innebär att användarna har tillgång till analytiska 
funktioner och själva kan skapa rapporter. I den tredje och sista nivån kan användarna själva 
utnyttja nya datakällor och skapa dashboards. 

SSBI ses dock inte som helt oproblematiskt. Inkluderingar av fler externa datakällor, fler an-
vändare med fler rättigheter inom verksamheters BI-system höjer kraven på data governance 
och säkerhet. Vanligen kan även BI-verktyg upplevas svårhanterade för casual users och trä-
nings- eller utbildningsmöjligheter inom området vara otillräckliga eller ineffektiva (Watson 
& Laney, 2020). Frågor om vem som får lägga till data, vilken metadata som måste finnas till-
gänglig och hur länge data ska få leva kvar måste också besvaras. Kan man överkomma detta 
menar Alpar & Schulz (2016) att den riktiga kraften med SSBI kan utnyttjas, nämligen att 
släppa lös sina anställdas kreativitet.  

Ett av de vanligaste problemen, som inte uppmärksammas i en tillräcklig hög uträckning är 
däremot att verksamheter ger anställda tillgång till dessa verktyg utan att säkerställa en till-
räcklig förståelse för data och hur den kan användas. Avsaknaden av nödvändiga kunskaper 
för att hantera data resulterar i mindre värdeskapande av densamma vilket uppenbaras allt mer 
i en data-driven värld där. Det här utgör the data literacy problem (Watson & Laney, 2020). 

2.5 Data Literacy 

Data Literacy, eller översatt till svenska; dataläskunnighet definieras av Ridsdale et al. (2015) 
som förmågan att kunna ”samla, hantera, utvärdera och applicera data kritiskt”.  Definitionen 
baseras på en aggregering av vetenskapliga artiklar och inspel från experter.  

Den definition av Data Literacy som presenteras av Ridsdale et al. (2015) liknar till viss del 
annan litteraturs definition av begreppet. Bhargava & D’Ignazio (2015) beskriver att Data Li-
teracy kan innebära lite olika saker beroende på vilket akademiskt fält det appliceras inom. 
Begreppets ursprung kommer bland annat från de akademiska fälten matematik, statistik, och 
informationsvisualisering. Oavsett vilken fält du tillhör innebär Data Literacy däremot i 
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grunden förmågan att läsa, arbeta med, analysera och argumentera med data. Därefter kan 
Data Literacy ha olika innebörd baserat på akademiskt fält. Till exempel att antingen be-
härska det tekniska arbetet med data eller användandet av data för att stödja argument 
(Bhargava & D’Ignazio, 2015). 

2.5.1 Information- & Statistical Literacy 

Qin & D'Ignazio (2010) presenterar en distinktion mellan olika typer av literacy och väljer att 
särskilja på Information Literacy, Data Literacy och Science Data Literacy. De menar att In-
formation Literacy handlar om att hitta, hantera, analysera och använda information medan 
Data Literacy handlar om att hitta, organisera, evaluera och raffinera information, inte data. 
Science Data Literacy betyder i stället att samla, bearbeta, evaluera, och använda rådata som 
vetenskapligt underlag.  

Schield (2004) påtalar också komplexiteten kring begreppet Data Literacy. Begreppet är 
starkt sammankopplat med både Information Literacy och Statistical Literacy och olika aka-
demiska fält förespråkar det ena över det andra, trots att begreppen är mycket nära besläktade. 
Vidare hävdas att Data Literacy riktar sig särskilt till de inom akademiska fält som inte bara 
förlitar sig till information, utan även de som behöver sammanställa information, och tar upp 
samhällsvetenskapen och ekonomin som exempel. 

Schield (2004) föreslår att tänka på de tre begreppen som en hierarki. Där Data Literacy krävs 
för att en person ska uppnå Statistical Literacy som i sin tur är ett krav för att kunna anse sig 
vara Information Literate. Detta hierarkiska tänk exemplifieras med att facklitteratur och in-
formation ofta involverar statistik. För att kunna tolka statistik måste du behärska grafer och 
diagram, alltså måste du vara Statistical Literate. För att i sin tur kunna se dessa grafer och di-
agram på ett kritiskt sätt måste du förstå hur de skapades och hur det underliggande data-setet 
är strukturerat, därav måste du vara Data Literate.  

Calzada-Prado & Marzal (2013) diskuterar de besläktade begreppen Data-, Statistical-, och 
Information Literacy utifrån jämförelser bland många olika definitioner från andra akade-
miska källor, bland annat Schield (2004). Baserat på detta konkluderas Data Literacy att 
handla om förmågan att tillgå, utvärdera, förvalta, hantera data med hänsyn till etik och att 
denna definition, tillsammans med Statistical Literacy, formar ett typ av sammanhängande 
kunskapsområde. Stephenson & Schifter Caravello (2007) likställer samtidigt Data Literacy 
med Statistical Literacy och menar att det bara är olika benämningar för samma sak. 

2.5.2 Kompetenser 

Ridsdale et al. (2015) presenterar en Data Literacy Competency Matrix som baseras på littera-
turstudier från 32 stycken olika vetenskapliga källor. Matrisen innehåller de huvudsakliga 
kunskapsområdena som identifieras för Data Literacy: Data Collection, Data Management, 
Data Evaluation, och Data Application. Dessa grundkunskaper bryts därefter ner i mer fin-
kornig nivå och mappas utefter konceptuella-, kärn-, samt avancerade kompetenser. Nedan 
följer en kortare summering i punktform av matrisens kunskapsområden samt utvalda kompe-
tenser (Ridsdale et al., 2015). 

• Data Collection innebär färdigheter som att kunna identifiera användbara data, ut-
forska data och sedan samla denna data. Förmågan att kunna utvärdera kvalitet och 
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trovärdighet för datakällor och att kunna identifiera när data är skadad eller ofullstän-
dig nämns också.  

• Data Management involverar förmågor som att kunna organisera, manipulera och 
städa data samt att kunna identifiera avvikande prover. Även mer avancerade kun-
skaper som att kunna konvertera data mellan olika typer av format, kunna lägga till 
metadata, skydda data samt olika metoder för att lagra data presenteras.  

• Data Evaluation omfattar individuella kompetenser kring att analysera data, förstå och 
skapa visualiseringar samt presentera data verbalt och dra strategiska slutsatser från 
data.  

• Data Application handlar till sist att om att kunna citera och dela med sig av data till 
andra med hänsyn till etik och lagar. Även förmågan att förstå betydelsen av data och 
förmågan att utvärdera data-drivna beslut omnämns bland dessa kompetenser.  

Författarna betonar att deras definition inte är absolut och att matrisens syfte inte är att avsluta 
diskussionen om vad Data Literacy innebär, utan snarare att bredda diskussionen.  

Mandinach & Gummer (2012) har liknande ämnat att nå fram till en gemensam definition av 
Data Literacy för att detta skulle kunna gynna framtida utbildning och forskning. En gemen-
sam definition skulle även underlätta att kvantifiera människors nivå av Data Literacy. En 
koncis definition av Data Literacy presenteras aldrig, men däremot identifieras flera förmågor 
och kunskaper som bör ingå. Bland dessa nämns förmågan att kunna förklara, bearbeta och 
dra strategiska beslut från data. 

Schield (2004) anser liknande att Data Literacy-kompetenser innebär förmågan hos männi-
skor att kunna hitta, konvertera och manipulera data. Det understryks samtidigt att denna för-
måga även kräver att individen kan hantera relevanta digitala verktyg för relationsdatabaser, 
statistikprogram och visualiseringsverktyg. 

Nyare forskning antyder däremot att data-relaterade tekniska kompetenser inom bland annat 
SQL, programmering och verktygsspecifika kunskaper har minskat i direkt efterfrågan bland 
arbetsgivare. De kan snarare anses vara grundläggande färdigheter. I stället omnämns förstå-
else för data governance, säkerhet och integritet vara viktiga kompetenser att besitta (Bersin 
& Zao-Sanders, 2020). 

I takt med att nyare och mer avancerade verktyg och metoder blivit tillgängliga har ett pro-
blem uppenbarats. Problemet är inte relaterat till en brist på tekniska kunskaper kring dessa 
utan individer saknar nödvändiga kompetenser relaterat till data-driven beslutsfattning (Bersin 
& Zao-Sanders, 2020; Pothier & Condon, 2020), alltså Data Literacy.  

Dessa kunskaper kan anses vara mjukare i sin natur och innefattar förmågan att baserat på 
data kunna ställa rätt frågor (Bersin & Zao-Sanders, 2020), att kunna urskilja vilken data som 
är relevant för kontexten och att kunna tolka denna för att en värdeskapande transformation 
ska vara möjlig. Avsaknaden av förmåga att kunna förstå data i rätt kontext kan vara väldigt 
kostsamt. Aningen mer kreativa färdigheter som att skapa lättbegripliga visualiseringar och 
berättelser av data för att bistå i en organisations beslutsfattningsförmåga anses också viktigt 
(Bersin & Zao-Sanders, 2020; Pothier & Condon, 2020). 
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2.5.3 Kompetensförsörjning 

I takt med den ökade mängden tillgängliga data och dess inflytande har det blivit tydligt att ett 
stort problem kvarstår – förmågan att tolka och applicera data är bristvara (Bersin & Zao-
Sanders, 2020). Denna del av litteraturanalysen kommer därför att redogöra för vad nuva-
rande forskning säger om när och hur Data Literacy-utbildningar bör genomföras. Området 
har tidigare framförallt behandlats av biblioteks- och informationsvetenskapen inom en tradit-
ionell utbildningskontext vilket tas med för att utgöra en grund för diskussion i förhållande till 
studiens branschrelaterade förhållningssätt och resultat. 

Utbildningsansvar 

Ridsdale et al. (2015) har ämnat att definiera erkända och bra metoder för att lära ut Data Li-
teracy. Flertalet aspekter när det kommer till utbildning avhandlas och en sammanställning av 
olika källor på hur och när Data Literacy-utbildning bör börja görs. Sammantaget visar stu-
dien att utbildningen bör börja tidigt, redan i grundskolan, för att sedan bli alltmer specifik ge-
nom skolåren vilket även Qin & D'Ignazio (2010) föreslår för att mitigera problem kopplat till 
att deltagare kommer in i Data Literacy-utbildning med olika förkunskaper. 

Skolväsendet kan däremot inte alltid lösa problemet med Data Literacy (Bersin & Zao-
Sanders, 2020) utan har ofta svårt att hålla jämna steg med förväntningar från så väl studenter 
som deras framtida arbetsgivare gällande dessa färdigheter (Pothier & Condon, 2020). Kurs-
planer och studiestruktur prioriterar mer underliggande och grundläggande matematiska och 
statistiska kompetenser vilket anses otillräckligt. I stället bör ansvaret för Data Literacy-fort-
bildning ligga hos nutidens- och framtidens arbetsgivare. Verksamheter har de resurser som 
behövs, och som kan saknas inom skolväsendet, för att erbjuda och genomföra interna ut-
vecklings- eller kompetensförsörjningsprogram i en större utsträckning (Bersin & Zao-
Sanders, 2020). 

Utbildningsstruktur 

Flera källor (Bhargava & D’Ignazio, 2015; Erwin, 2015; DeLuca & Lari, 2011) pekar på vik-
ten av att utbildning inom Data Literacy ska ske med hjälp av exempel som deltagarna kan 
relatera till. Även riktiga exempeldata kan vara fördelaktigt enligt DeLuca & Lari (2011) och 
Erwin (2015). Detta för att materialet ska bli engagerande, inspirerande och öka chanserna för 
att förbättra deltagarnas kritiska tänkande. Erwin (2015) understryker även att utbildningen 
måste utformas med hänsyn till olika svårighetsgrader, eftersom deltagare kommer in med 
olika förutsättningar. 

Detta stämmer även väl överens med vad Ridsdale et al. (2015) konkluderar i sin diskussion; 
nämligen att projektbaserad inlärning och olika typer av workshops lämpar sig väl för att lära 
ut Data Literacy. Även en typ av modulbaserad undervisning som är anpassningsbar beroende 
på deltagarens nivå och inriktning anses lämpligt. Vidare förespråkas att dessa workshops ska 
blandas med andra format för att skapa en mix av traditionella och icke-traditionella läromil-
jöer och i optimala fall även skapa ett intresse hos deltagarna som gör att de bildar sig mer 
inom Data Literacy på fritiden. 

En förutsättning till att anpassa utbildningen efter deltagarnas nivå är att utvärdering och be-
dömning av deltagarna sker både innan och efter Data Literacy-utbildning för att mäta hur 
mycket deltagarna lärde sig. Detta är även viktigt för instruktörerna, eftersom bedömningen 
också talar om för dem huruvida utbildningen faktiskt ger resultat (Ridsdale et al., 2015). 
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Shorish (2015) påpekar även att utbildningen bör utföras i olika svårigheter samt föreslår att 
utbildningsinsatser kan förberedas centralt för att sedan användas i undervisning, detta för att 
det alltid ska finnas en nivå för deltagarna beroende på hur vana de är med att arbeta med 
data. 

På nästa sida följer en översiktstabell för denna studies litteraturgenomgång som kan använ-
das för att enklare identifiera vilken tidigare forskning som diskuterat vilket ämne i förhål-
lande till den här studiens kontext.   
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2.6 Litteraturöversikt 
Tabell 1: Översikt litteratur 

Tema Område Problem Litteratur 

Data 

DIKW Förädling av Data 

Ackoff (1989), Rowley (2007), Zenley 
(1987), Lexico (2021), OECD (2021), 
Checkland (2011), Liebowitz & Beck-
man (1998), Smith (2001) 

Big Data 

Big Data Definition 
Davenport & Dyche (2013), De Mauro, 
Greco & Grimaldi (2016), Russom 
(2011), Laney (2012) 

Information, Teknolo-
gier, Metoder & Påver-

kan 

De Mauro, Greco & Grimaldi (2016), 
Chen et al. (2012), Buhl et al. (2013), 
McAfee & Brynjolfsson (2012), Dav-
enport & Dyche (2013), Reinsel Gantz 
& Ryding (2018), Fan Han & Lian 
(2014), George & Haas (2014), De 
Mauro, Greco & Grimaldi (2016), Dav-
enport, Barth & Bean (2012) 

Big Data & 
Organisationer 

Big Data i Praktiken 
Davenport & Dyche (2013), McAfee & 
Brynjolfsson (2012), Davenport Barth 
& Bean (2012), Fan, Han & Lian 
(2014), Davenport & Dyche (2013) 

Big Data Skills 

Fan, Han & Lian (2014), Labrinidis & 
Jagadish (2012), McAfee & Brynjolfs-
son (2012), Davenport & Dyche 
(2013), Davenport, Barth & Bean 
(2012), Debortoli, Müller & vom 
Brocke (2014) 

BI & Analytics BI&A 

BI&A Definition Chen et al. (2012), Gartner (2011), 
Makinya et al. (2011), IBM (2011) 

Kompetensförsörjning 
inom BI&A 

Russom (2011), Chen et al (2012), Da-
venport (2006), NCSU, (2021), NYU 
(2021), DU (2021), Debortoli (2014), 
Wixom et al. (2011) 

Self-Service Business 
Intelligence 

Alpar & Schulz (2016), Watson & 
Laney (2020), Kobielus (2009) 

Data Literacy 

Data Literacy 

Data Literacy Definition 
Ridsdale et al. (2015), Bhargava & 
D'Ignazio (2015), Mandinach & Gum-
mer (2012) 

Data Literacy Kompe-
tenser 

Ridsdale et al. (2015), Mandinach & 
Gummer (2012), Schield (2008), Ber-
sin & Zao-Sanders (2020), Pothier & 
Condon (2020) 

Data Literacy Utbild-
ning 

Bersin & Zao-Sanders (2020), Ridsdale 
et al. (2015), Qin & D'Ignazio (2010), 
Pothier & Condon (2020), Erwin 
(2015), Bhargava & D'Ignazio (2015), 
De Luca (2015), Shorish (2015) 

Information- 
& Statistical 
Literacy 

Information- & Statisti-
cal Literacy Definition 

Qin & D'Ignazio (2010), Schield 
(2004), Calzada-Prado & Marzal 
(2013), Stephensson & Caravello 
(2007) 
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3 Metod 

Under denna del kommer valet av metod, datainsamlingsteknik och intervju att diskuteras och 
motiveras utförligt. Studiens genomförande och arbete i sin helhet har försökt efterfölja och 
uppnå en hög akademisk integritet genom att fokusera på forskningsetik, validitet och reliabi-
litet. 

3.1 Metodansats 

Denna studies problemställning är av explorativt slag. Studien ämnar utforska ämnet Data Li-
teracy och dess verkliga applicering inom den svenska IT-tjänstesektorn, snarare än att testa 
välkända fenomen. Studien har därför behövt samla in ord och intryck från människor som 
kan ge en förklaring av verksamheters förhållningssätt till Data Literacy. Studien behövde 
därför fokusera på att höra reflektioner och lämna utrymme till en djupare förklaring. Tillvä-
gagångssättet har inspirerats av grounded theory (Oates, 2006), en induktiv ansats i anseendet 
att studiens avsikt varit att presentera en teori eller ett resultat baserat på fältforskning och vad 
dess efterföljande dataanalys.  
 
En kvalitativ studie undersöker ord snarare än siffror (Oates, 2006; Jacobsen, 2002). Enligt 
Jacobsen är den stora skillnaden mellan ord och siffror ”graden av öppenhet”. Orden, som är 
centrala i den kvalitativa studien kommer från svaren på öppna frågor eller en verklig obser-
vation. Denna typ av öppenhet, som kännetecknar den kvalitativa studien, kommer naturligt 
då de är respondenterna som bestämmer vilken information som samlas in (Flick et al., 2004; 
Jacobsen, 2002).  
 
Eftersom det inte finns särskilt mycket information om området som studien ämnat att under-
söka och än mindre applicerat i den verksamhetskontext som studien appliceras på, finns inga 
tidigare teorier eller ramverk att basera undersökningen på. En undersökning kan inte baseras 
på att bekräfta eller motbevisa teorier som inte existerar. Därav krävdes det en nyanserad och 
djupgående beskrivning av verkligheten från människor som befinner sig i denna kontext, 
nämligen yrkesverksamma. 
 
Jacobsen (2002) styrker även att en kvalitativ studie leder till en korrekt förståelse av ett feno-
men, eftersom det är de undersökta som definierar vad som är korrekt. Alltså undersöker en 
kvalitativ studie det unika i varje situation snarare än det generella, vilket hade kunnat förkla-
ras med kvantitativa datamängder. 
 
Flick et al. (2004) pekar också på hur kvalitativa studier ofta ger en kontextuell bild av ämnet 
som undersöks, samt även hur kvalitativa metodansatser erbjuder en bild av den sociala verk-
ligheten runt ämnet som undersöks. 
 
Genom att få första parkett till de som kunde tänkas sitta på svaren, nämligen de yrkesverk-
samma, samt insamlingen av djupgående och nyanserade data, kunde det konkluderas att en 
kvalitativ metodansats var det rätta valet för studien. 
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3.2 Datainsamling 

Nedan presenteras de olika datainsamlingsmetoder som använts i denna studie. En litteratur-
genomgång genomfördes under studiens initiala faser varvid intervjuer därefter genomförts 
för att samla in nya data i förhoppning om att nå ett kunskapsbidrag. 

3.2.1 Litteratur  

För att utgöra en grund och motivering till valt forskningsområde har en noggrann litteraturö-
versikts skrivits. Målet med litteraturöversikten är att samla och presentera tidigare relevant 
forskning för att kunna stödja de påståenden, argument och kunskapsbidrag som görs senare 
(Oates, 2006). Samtidigt förses läsaren med en grundläggande förståelse kring studiens forsk-
ningsområde och de kunskapsgap som existerar och ämnas bidragas till. 

Arbetet med litteraturöversikten har följt strukturen av att söka, finna, kritiskt utvärdera och 
jämföra befintlig litteratur relevant för ämnesområdet och först därefter formulera text. I takt 
med att arbetet fortlöpt har denna struktur itererats i förhoppning om att identifiera ytterligare 
tillgängliggjorda kunskapsbidrag som kan underbygga och rättfärdiga valt forskningsområde 
ytterligare.   

För att hitta litteratur med hög validitet och relevans för studien har etablerade resurskataloger 
och online-databaser använts vid sökandet. Dessa inkluderar Lunds Universitets LUBSearch, 
Business Source Complete och Google Scholar. Resurskatalogerna har försett författarna med 
akademiska journaler, konferensbidrag, böcker och rapporter som alla bidragit till en ökad 
områdesförståelse.  

Vid sökningar i resurskataloger nämnda ovan har följande sökord och termer använts, an-
tingen fristående eller i kombination med varandra: Data Literacy, Data Literacy in Organi-
sations, Data Literacy Education, Data-driven organisations, Big Data, Big Data Literacy, 
Business Intelligence, Analytics, BI & Analytics, Self-service Business Intelligence.  

Litteraturöversikten bidrar sammanfattningsvis till påvisandet av författarnas medvetenhet 
och förståelse kring befintliga kunskapsbidrag samtidigt som författarnas arbete tillåts posit-
ioneras inom samma kontext. Vidare resulterar detta i att kunskapsluckor och kritiska nyckel-
frågor inom området identifieras vilket kan anses motivera studiens genomförande.  

3.2.2 Intervju 

Problemställningen inriktar sig som tidigare nämnt på ett relativt outforskat område, men med 
en tydlig avgränsning att fokusera på den svenska IT-tjänstesektorn. Detta tillsammans med 
ett mål om ett generellt kunskapsbidrag resulterade därför i att ny information och djupgående 
data behövdes samlas in. 

Förberedande arbete 

Efter att ha klargjort att en kvalitativ metodansatsen lämpat sig bäst för denna studie besluta-
des även att kvalitativa intervjuer skulle genomföras för datainsamling. Beslutet baserades på 
att kvalitativa intervjuer lämpar sig väl om relativt få enheter undersöks (Jacobsen, 2002) och 
målet är att erhålla detaljerad information (Oates, 2006) vilket är fallet i denna studie. Som 
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datainsamlingsmetod tillåter intervjuer komplexa och öppna, utredande frågeställningar samt 
utforskandet av erfarenheter och upplevelser (Oates, 2006) vilket ansågs viktigt för studien. 

För att tillåta studiens respondenter att kunna prata mer fritt och med en hög detaljnivå (Oates, 
2006) utformades en intervjuguide med en semi-strukturerad ansats innan genomförandet av 
studiens första intervju. Intervjuguiden utgår kring studiens huvudsakliga teman, vilka har re-
dogjorts för i litteraturgenomgången, och ett på förhand fastslagna frågor kring dessa. Detta 
har gjorts för att bibehålla en röd tråd och relevans för läsaren samt för studiens trovärdighet 
och validitet. Att basera studiens intervjuguide på områden som avhandlats i litteraturgenom-
gången möjliggör även en diskussion mellan dessa och de empiriska resultat som intervjuerna 
genererar. 

Intervjustrukturen i sig bidrar till och öppnar även upp för ett flexiblare och mer dynamiskt 
samtal då ordningen inte nödvändigtvis måste följas och naturliga följdfrågor kan ställas. 
Samtidigt tillåts potentiellt tidigare förbisedda aspekter och problem att lyftas som relevanta 
för studien av respektive respondent. Till följd av sin utforskande snarare än kontrollerade na-
tur lämpar sig denna typ av intervju väl för djupgående undersökningar och utforskande av 
individuella erfarenheter (Oates, 2006) vilket ger en djup insyn i hur den enskilde individen 
värderar och uppfattar ett ämne (Jacobsen, 2002).  

Kvalitativa intervjuer kan vara resurskrävande att genomföra i hänsyn till bokning, administ-
ration, genomförande och validering. Kvalitativa intervjuer riskerar att generera en stor 
mängd data då transkribering vanligtvis förekommer, vilket försvårar överblickbarheten 
(Jacobsen, 2002). För att hantera detta beslutades att omkring 5–7 intervjuer skulle genomfö-
ras då det ansågs kunna generera tillräckligt mycket data för stärka studiens validitet samtidigt 
som efterföljande dataanalys beräknades genomförbar utan att arbetsbelastningen skulle över-
skrida avsatt tid för denna del av studien. Totalt sex stycken intervjuer genomfördes slutligen. 
 
Genomförande 

Med hänsyn till rådande pandemilag och -restriktioner till följd av Covid-19 under genomfö-
randet av denna studie har inga fysiska möten med respondenterna genomförts. Fysiska möten 
kan underlätta förtroendeskapandet för de som genomför studien bland respondenter och sam-
tidigt möjliggöra observation av kroppsspråk och ansiktsuttryck för intervjuarna vilket en tele-
fonintervju omöjliggör (Jacobsen, 2002). Genomförandet av samtliga intervjuer beslutades till 
följd av detta att genomföras över digitala kommunikationsplattformar för videosamtal med 
förhoppningen att enklare kunna etablera en personlig kontakt med respondenten, förtroende 
och samtidigt möjliggöra observation av kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

Samtliga intervjuer följde den på förhand framtaga intervjuguiden och godkännande från 
samtliga respondenter till inspelning och efterföljande transkribering gavs efter att en intro-
duktion till studien och en presentation av dess forskningsetiska förhållningssätt gjorts. Att 
spela in intervjuerna tillät författarna att vara fullständigt närvarande och att komma med rele-
vanta följdfrågor (Bryman, 2012) vilket kunde försvårats om fokus samtidigt hade behövts för 
att föra manuella anteckningar. Videoinspelning av en intervju kan även anses vara en de mest 
kompletta formerna av dataregistrering och generera idealiska rådata (Jacobsen, 2002). 

Inspelning gjordes med respektive kommunikationsverktygs inbyggda funktion för detta samt 
med det kostnadsfria och populära Open Broadcasting Software (OBS) för att minimera ris-
ken för en misslyckad eller förlorad inspelning. Samtliga inspelningar lagras lokalt hos förfat-
tarna för att minimera risken för olovlig tillgång. I de fall där ett kommunikationsverktygs 
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inspelningsfunktion per automatik laddar upp inspelningen till tjänstens molnlagring har in-
spelningen laddats ner för lokal lagring och därefter raderats från denna molnlagring. Samt-
liga inspelningar lagras enligt överenskommelse med respondenterna tills dess att uppsatsen 
godkänts och raderas därefter permanent. 

Inspelning och efterföljande transkriberingsarbete bidrar till att korrigera minnets naturliga 
begränsningar och tillåter grundligare och mer noggranna, upprepbara undersökningar baserat 
på vad som sagts samtidigt som studiens transparens stärks (Bryman, 2012). Även om en 
mängd tidsbesparande digitala transkriberingsverktyg idag finns tillgängligt har all transkribe-
ring genomförts manuellt genom att upprepande lyssna på inspelningar tills de överensstäm-
mer ordagrant. För att öka läsbarheten har utfyllnadsord och felaktiga menadsuppbyggnader 
emellanåt korrigerats i text där detta varit möjligt utan att påverka eller förändra responden-
tens ursprungliga ståndpunkt. För att stärka studiens validitet och reliabilitet ytterligare har 
även slutgiltig transkribering skickas till respektive respondent för eventuell revidering samt 
godkännande. 

Förhållningssättet har varit betydligt mer tidskrävande men med den positiva avvägningen att 
korrekthet, transparens och validitet av intervjuresultaten till författarna. Transkribering har 
även gett författarna möjlighet att skriva kommentarer i marginalen för att underlätta analys-
arbetet (Jacobsen, 2002). Samtliga transkriberade intervjuer finns tillgängliga som bilagor i 
slutet av denna studie.  

3.3 Urval 

Urvalet av respondenter att delta i undersökningen baserades inledningsvis på fyra huvudsak-
liga antaganden. Dessa fyra antaganden gjordes för att försöka ringa in lämpliga intervjukan-
didater som kan tillföra värdefulla data till studien. 

Följande antaganden gjordes inför urvalet av kandidater: 

1. Personer som arbetar med data vet troligtvis mycket om data.

2. Personer i ledande positioner kan göra övergripande beskrivningar för verksamheten.

3. Stora företag har ofta råd med mer strukturerade utbildningsprogram genom stordrifts-
fördelar.

4. Stora företag har en högre sannolikhet att ha en dedikerad avdelning med inriktning på
data och analys.

Undersökningen riktades tidigt till en homogen grupp. Det ansågs att det inte fanns en vits att 
identifiera brytegenskaper mellan olika respondenter eftersom problemställningens avgräns-
ningar redan skapat naturliga kriterier för respondenterna gällande företagsstorlek, bransch 
och plats för deras verksamhet. 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att dela in urvalet av respondenter i undergrupper 
med så kallade indelningsvariabler som till exempel kön, ålder eller studiebakgrund. Något 
som uppsatsens antaganden och avgränsningar fungerar väl som. Det antogs också att den 
svarandes personliga egenskaper, som kön eller ålder, inte skulle påverka respondentens för-
måga att tala för sin verksamhet. 
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Dessa antaganden gjorde det sedermera tydligt att personer på ledande positioner med inrikt-
ning inom Data på stora IT-tjänsteföretag verksamma i Sverige bör tillfrågas. Efter att ha 
listat samtliga stora IT-tjänsteföretag kända för författarna av uppsatsen användes sökmotorn 
Google och följande sökord, antingen enskilt eller i kombination med varandra: IT-konsulter, 
IT-tjänstebolag, Konsultbolag IT, Sverige. Alla dessa bolag översteg även vårt krav 250 an-
ställda, ett kriterium som valdes att använda efter att den nationella myndigheten 
Tillväxtverket (2021) använt denna variabel för att kalla ett bolag för ”stort”. 

För att sedan hitta de relevanta personerna besöktes 16 av de 18 företagens hemsidor i tur och 
ordning för att hitta kontaktuppgifter till den ansvarige för företagets Data, BI eller Analytics- 
enhet. Ibland var denna information ej tillgänglig via företagets hemsida, i dessa fall användes 
företagets generella informations e-postadress eller ett kontaktformulär via företagets hem-
sida. Därefter mottags svar via mejl från företagen där de antingen hänvisade oss till en an-
ställd som kunde tänkas vara lämplig att delta i studien eller där personer som arbetade på fö-
retagen hörde av sig till oss efter att ha fått informationen till sig från andra inom företaget. 

För ett av företagen fanns redan en etablerad kontakt genom författarna av studiens kontakt-
nät. Denna person ombads hänvisa till en kollega som ansågs kan vara lämplig att delta i stu-
dien. I det enskilda fallet fann man att kontaktpersonen man blivit hänvisad till var lämplig att 
delta. Samtliga 18 företag kontaktades. 

Respondenterna tillfrågades alla på liknande sätt och mottog samma information. Den inle-
dande kontakten bestod av ett presenterade mail som innehöll information om vilka förfat-
tarna till uppsatsen var och vad studien ämnade att undersöka. Det underströks också hur 
undersökningen utförs i enlighet med forskningsetik, att deltagandet är anonymt och att före-
tagen alltid hade rätten att återkalla sitt deltagande i undersökningen. Respondenterna ombads 
sedan återkomma med föredragen tid för möte mellan den 20–22 april. Därefter bokades ett 
videokonferensmöte in på den plattform de föredrog. 

Av de 18 kontaktade företagen var det nio som gav oss något typ av svar. Varav sex företag 
som slutligen ställde upp med intervju. De sex respondenterna presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 2: Översikt respondenter 

Företag Namn Roll Datum Appendix Längd 
F1 R1 Senior BI Consultant 20/04/2021 2 51:59 
F2 R2 Senior Manager Data & Analytics 20/04/2021 3 32:55 
F3 R3 Director Data & AI 20/04/2021 4 55:57 
F4 R4 Director, BI & Advanced Analytics 21/04/2021 5 23:55 
F5 R5 CIO 21/04/2021 6 21:26 
F6 R6 Consultant Manager 22/04/2021 7 35:30 
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Antalet respondenter ser vi som ett tillräckligt underlag för att försöka besvara på denna fråga. 
För att försöka representera alla stora IT-tjänstebolag verksamma i Sverige valde vi att inter-
vjua endast en person per företag, eftersom den aktuella problemställningen och intervjun fo-
kuserade på hur det ser ut på ett givet företag kan flera respondenter ge mycket lika resultat. 
Resurserna fokuserades i stället på att intervjua flera företag för att skapa en så representativ 
bild över hela branschen som möjligt. 

Urvalet av respondenter ställdes inför två huvudsakliga kriterier nämligen variation och in-
formation. Eftersom respondenterna fungerade som talespersoner för företagen de tillhör bör 
vår stora spridning av företag ses som variation. Från ett informationsperspektiv väljer vi att 
intervjua personer vi tror har mest chans att bidra med information inom ämnet efter de anta-
ganden som gjordes tidigt i utvecklandet av metoden. Detta var också i linje med Jacobsen 
(2002), som är tydlig med att urvalet bör ta hänsyn till kriterier av respondenterna där variat-
ion och information är några av de absolut viktigaste kriterierna. 

3.4 Forskningsetik och -moral 

Samtliga utav studiens moment har genomförts i förhållande till riktlinjer kring etik och mo-
ral. Under arbetets initiala fas där lokalisering, granskning och användning utav befintliga lit-
terära kunskapsbidrag utgjorde en huvudsaklig del har en noggrann referenshantering priorite-
rats. Detta för att respektera de ursprungliga verkens och dess upphovsmäns integritet, kun-
skapsbidrag och fortsatta anseende eller erkännande inom forskningsvärlden. 

Studiens kvalitativmetodiska natur och resulterande nödvändiga genomförande av semistruk-
turella intervjuer har också krävt och haft ett tydligt fokus på etik och moral. Användandet av 
forskningsetiska riktlinjer (Oates, 2006; Flick et al., 2004) har genomsyrat allt arbete som ut-
förts kring de intervjuer som hållits. Det här har möjliggjort genomförandet av en studie som 
behandlat samtliga deltagare respektfullt, rättvist och med ärlighet.  

Vid samtliga kontaktförsök gällande förfrågan om deltagande har mottagaren informerats om 
att studien kommer att genomföras med hänsyn till forskningsetik. Utöver rätten till att inte 
delta, som förfrågan i sig klargör förtydligas även etikaspekten i det anseendet att deltagande 
kommer att anonymiseras. Samtliga mottagare har även informerats om sin möjlighet och rät-
tighet till att när som helst kunna återkalla sitt eventuella deltagande.  

De mottagare som accepterade intervjuförfrågan informerades vid intervjutillfället återigen 
kring detta. Samtliga respondenter gavs även möjlighet till att muntligt ge ett informerat sam-
tycke till sitt deltagande i studien efter att dess författare, omfattning, syfte och mål presente-
rats. Vidare poängterades för respondenten att studien genomförs med hänsyn till sekretess 
vilket innebär att samtliga riktlinjer (Oates, 2006) för forskningsetik i förhållande till delta-
gare uppfyllts.  

Studiens noggrannhet kring forskningsetik och -moral har bidragit till säkerställandet av att 
ingen deltagare, varken individ eller dess tillhörande organisation, ska kunna utsättas för ne-
gativa påföljder eller konsekvenser av något slag (Oates, 2006). 

För att säkerställa att studien skulle kunna genomföras med korrekta och fullständiga insam-
lade data spelades samtliga intervjuer in efter muntligt samtycke från respektive respondent 
till detta samt efterföljande transkribering. I samband med detta informerades även 
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respondenterna om hur denna data kommer att lagras, vilka som har tillgång till den och hur 
den kommer att användas. Detta inkluderade information kring respondentens möjlighet till 
korrekturläsning efter slutförd transkribering för att undvika eventuella missförstånd och till-
låta denna att kontrollera, samt göra revideringar i, sina uttalanden för att stärka studiens vali-
ditet.  

Transkribering genomfördes dels för att underlätta vid analys av resultat men även för att visa 
öppenhet och transparens kring insamlade data för framtida läsare samt för att bibehålla en 
hög akademisk integritet och hederlighet  (Oates, 2006). 

3.5 Metodreflektion 

Efter studiens slutförande finns det anledning att reflektera kring de val som fungerade bra 
och mindre bra. Metodansatsen med semistrukturerad intervju har fungerat väl och givit ett 
urval av god variation och validitet för studien. Under intervjuernas genomförande etablera-
des även ett upplevt gott förtroende med respondenterna vilket kan varit bidragande till att de 
så gärna delade med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Endast en av respondenterna 
kan anses ha varit något reserverad inledningsvis, men detta kan givetvis också vara mer av 
ett personlighetsdrag. 

Metoden fungerande även väl i avseende för forskningsetik och de riktlinjer som lagts fram 
följdes noggrant för att säkerställa studiens integritet. Litteraturinsamlingen fungerade även 
den väl. Blandningen och mängden blev välanpassad för studiens omfång. Däremot hade flera 
iterationer av insamling kunnat minskas om planering och undersökning om vilka ämnen som 
skulle komma att inkluderas i studien skett i ett tidigt skede. 

Vad gäller intervjuguiden finns det störst utrymme att vara kritisk. Från transkriberingarna 
framgår det att vissa frågor inte var nog precisa och gav för mycket utrymme för tolkning, 
detta gjorde att vissa respondenter inte helt, eller alls svarade tydligt på den ställda frågan. 
Detta är inte ett genomgående problem, utan skedde endast ett få antal gånger, men bör note-
ras. Under intervjun redogjordes även för kompetensmatrisen (Ridsdale et al., 2015). Att in-
föra denna betydande mängd information en bra bit in i intervjun gjorde att vissa respondenter 
inte kunde sortera frågan vilket ledde till att svaret inte täckte alla områden eller blev bristfäl-
ligt. 

Generellt för studien bör även noteras att ämnet Data Literacy och den ambitionsnivån som 
vår fråga ämnar besvara eventuellt kan anses vara för omfattande för en kandidatuppsats. I 
synnerhet med tanke på den brist på tidigare forskning kring Data Literacy och dess applice-
ringar inom verksamheter och fältet informatik.  
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de sex intervjuer som genomförts. Resultatet struktureras i 
enlighet med övriga uppsatsen genom att första avhandla data och Big Data följt av Business 
Intelligence och slutligen Data Literacy i sig. Allt inom kontexten för respektive organisation 
och med studiens forskningsfråga underliggande eller i fokus. Fullständiga transkriberingar 
för respektive intervju har validerats av respondenten själv. Dessa finns tillgängliga som bila-
gor under appendix 2–7.  

4.1 Big Data 

Samtliga intervjuer har till följd av en noggrann urvalsprocess genomförts med anställda vid 
större svenska IT-tjänsteföretag som arbetar med och hanterar data, eller Big Data, i någon 
utsträckning. Trots detta är det bland de deltagande företagsrepresentanterna endast R3 som är 
av uppfattningen att hela den egna verksamheten är data-driven i en stor utsträckning – om-
kring 70–75%. 

Vidare berättar R3 att avdelningen som R3 ansvarar för har implementerat ett data-drivet per-
spektiv och att de ansvarar för att skapa och förändra hela organisationen till att bli ännu mer 
data-driven. Avdelningen är global företeelse i anseendet att det finns motsvarigheter bland en 
mängd av F3s kontor världen över. R3 understryker vid flera tillfällen betydelsen av denna or-
ganisatoriskt operativa modell för att bedriva förändringar med hjälp av digitala plattformar 
och kompetenser. De har inte behövt uppfinna hjulet på nytt utan snarare tillämpat en befintlig 
inomorganisatorisk framgångsmodell. Framför allt beskrivs fördelar och arbetssätt i förhål-
lande till de kundrelationer som finns och det tjänsterelaterade arbete som verksamheten utför 
men R3 nämner att den egna verksamhetens snabbt utvecklats även den. En organisatorisk in-
frastruktur och kompetens samt arbetssätt i förhållande till att vara data-drivna finns på plats 
för att driva alla delar av verksamheten till att förändras och utvecklas vidare. Denna typ orga-
nisationsstruktur är ingenting som uttryckligen verkar förekomma bland de övriga responden-
ternas organisationer utan de agerar snarare mer som separerade avdelningar. Det här kan 
eventuellt delvis förklaras med en bristande insikt i övriga organisatoriska avdelningar och 
dess potentiella data-drivna arbete. 

Bland resterande fem företagsrepresentanter delas uppfattningen att den egna organisationen i 
stort inte är särskilt data-driven. R1 nämner att den egna organisationen nog primärt leds av 
branschkännedom i kombination med fingertoppskänsla vilket understryker att de inte imple-
menterat en data-driven beslutsfattningsstrategi. En liknande strategi eller uppfattning av den 
egna organisationen nämns av R5 i samband med att verksamhetens värdeord jordnära disku-
teras. Här poängteras att de inte nödvändigtvis kan anses vara just jordnära om beslutsfattning 
sker helt baserat på ett resultat från en BI-genererad rapport. Förhållningssättet anses vara en 
framgångsfaktor snarare än ett hinder. Samtidigt är R5 medveten om att de kan upplevas kon-
servativa ur denna aspekt och att det förmodligen även skulle fungera att kombinera dessa be-
slutsfattningsstrategier.  

Trots uppfattningen om att de egna organisationerna inte anses data-drivna nämner R1, R2 
och R4 att en intern användning av data förekommer i olika former av prestationsuppföljning. 
Huruvida denna uppföljningsdata direkt influerar beslutsfattande framkommer inte av inter-
vjusvaren utan det diskuteras snarare ur aspekten av en rent reaktiv uppföljning. R4 nämner 
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att ett visst iterativt förhållningssätt till uppföljd av denna data förekommer, åtminstone teore-
tiskt i ett av organisationens mantran och att de i den bemärkelsen kan anses data-beroende. 
Samtidigt är R6 av uppfattningen att de kan bli betydligt bättre på att använda den data som 
de faktiskt producerar internt. Utöver att använda data för prestationsuppföljning är R2 osäker 
på om och hur organisationsledningen arbetar i förhållande till att anses data-drivna.  

Både R4 och R6 nämner slutligen även liknande uttryck, eller ordspråk, för att sätta den egna 
organisationens arbete i förhållande till det IT-tjänstrelaterade arbete de utför åt sina respek-
tive kunder. Både uttrycket bagarens barn (R6) så väl som skomakarens barn (R4) syftar till 
att de egna verksamheterna inte alltid lever som de lär. Liknande nämner även R5 att arbetet 
med att använda data för att driva beslut och skapa värde är precis det som de levererar åt sina 
kunder vilket visar på en liknande dissonans mellan hur man arbetar internt och extern med 
kunder. På samma tema är R2 av uppfattningen att deras kunder är betydligt mer måna om att 
vara data-drivna än vad F2 själva är.  

Det är värt att poängtera att R5 lyfter frågan kring vad som definierar en data-driven organi-
sation. En genomgående tendens bland respondenterna har varit att tala om sin organisation 
som data-driven i förhållande till tjänsterna de erbjuder och arbetet de utför åt sina respektive 
kunder snarare än det egna interna data-relaterade arbetet.  

4.1.1 Utmaningar 

Oavsett internt eller externt förhållningssätt till data och data-drivet arbete kan utmaningar 
som finns kring området identifieras utav samtliga respondenter. Mest förekommande nämns 
utmaningar som inte är direkt tekniskt relaterade utan snarare relaterade till organisationen 
och dess medarbetare.  

R2, R3, R4 och R6 nämner uttryckligen att organisations- och kulturförändring är en stor ut-
maning kring att bli mer data-drivna. R2 vidareutvecklar resonemanget med att det ofta krävs 
mycket förändringsledning och en attitydförändring för att få alla medarbetare att förstå vär-
det i att bli mer data-driven och varför man behöver bli det. R3 menar liknande att det är en 
mental, snarare än en teknisk utmaning. Utmaningen i att kunna applicera ett värde som ac-
cepteras inom verksamheten är något som R2 regelbundet upplever i sitt arbete. Även R4 un-
derstryker utmaningen i att finna affärsvärde i data och att detta försvåras av en ovana att ar-
beta data-drivet, vilket R4 menar knyter an till studiens huvudsakliga område Data Literacy. 
R4 påpekar även att man som organisation måste vara redo att genomföra åtgärder och agera 
på de insikter som Big Data ger annars innebär initiativen pengar i sjön. 

R3 belyser även att hastighet för och benägenhet till organisatorisk förändring kan vara det 
enskilt största problemet för många verksamheter inom branschen. Potentiellt kan detta pro-
blem hanteras genom att säkerställa lämpliga mandat till att agera och besluta kring detta vil-
ket både R4 och R6 reflekterar kring. R6 understryker även att personen som tilldelas dessa 
mandat måste brinna och intressera sig för området för att det inte ska misslyckas. R4 avslutar 
sitt svar på frågan gällande utmaningar med att bli mer data-drivna med att konkludera att om 
inte organisationen finns på plats för att kunna agera på rapporter och insikter som gjorts i 
data är dessa förgäves. 

Någonstans mellan organisatoriska- och tekniska utmaningar lyfter R1 att de som har verk-
samhets- och dataförståelse inte alltid är de som i slutändan ska ta fram den tekniska lös-
ningen. Utmaningen anses därför alltid vara kommunikationen mellan verksamhetsspecialister 
och mer tekniskt orienterade roller.  
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Gällande roller och deras respektive medarbetares expertis understryker R3 att det finns en ut-
maning i att förmå dessa individer att dela med sig av sin kunskap och acceptera förändring i 
arbetssätt till följd av data-drivna initiativ. Kunskapsdelningen behöver inte nödvändigtvis 
endast ske direkt mellan medarbetare utan kan även vara en möjliggörare för att kunna bygga 
AI-lösningar på experternas erfarenhet och intelligens, fortsätter R3. Huvudsakligen behöver 
man främja nytänkande och säkerställandet av acceptans kring att förändringen faktiskt kan 
vara till gagn. R6 delar uppfattningen om att få människor att jobba och tänka på ett nytt sätt 
är en av de stora utmaningarna i att bli mer data-drivna. Det är alltså inte tekniken som är ett 
hinder utan det är människor (R6).  

Det ska däremot klargöras att det inte endast är organisatoriska och individuella utmaningar 
som lyfts av studiens respondenter. R2 och R3 tar båda upp att tillgång till data och standardi-
sering av densamma är viktiga utmaningar som behöver hanteras av organisationen. De båda 
respondenterna (R2; R3) reflekterar kring detta ur framför allt ett Data Governance- men 
även ett Data Democracy-perspektiv utan att explicit nämna begreppen. Reflektionerna tar sig 
i form av att frågor kring tillgång, användbarhet och integritet för data måste besvaras. Lik-
nande berör R1 även återkommande betydelsen av att dokumentering och standardisering av 
data för att undvika att tidigare misstag begås igen.  

Slutligen nämns andelen av utfört arbete med Microsoft Excel som verktygsstöd av R2, R3 
och R6 som en potentiell utmaning för dagens data-drivna organisationer. I takt med allt 
större datavolymer blir verksamhetsdata fort svårare att överblicka och andra verktygsstöd an-
ses mer lämpliga. I samband med detta nämns Business Intelligence och verktyg som Power 
BI, Qlik och Tableau som allt viktigare att implementera och behärska vilket leder oss vidare 
till nästa del av intervjuresultatet.  

4.2 BI & Analytics 

I enlighet med studiens litteraturgenomgång samt efterföljande urvalsprocess där respondenter 
som arbetar eller har arbetat mycket med data valts ut har BI & Analytics fungerat som en 
brygga mellan data och Data Literacy. Det här i anseendet av att data, eller snarare Big Data, 
ligger till grund för att kunna prata om Data Literacy överhuvudtaget samtidigt som det se-
nare på förhand potentiellt kan anses vitalt för att framgångsrikt kunna arbeta med data. Detta 
data-orienterade arbete inkluderas i BI & Analytics och är samtidigt något som responden-
terna har haft en nära relation till. Värt att understryka är att studien inte fokuserar på BI & 
Analytics som område utan snarare de data-relaterade kunskaper som arbetet kan behöva. 

Med ovan i åtanke formulerades intervjuguidens första BI & Analytics-relaterade fråga kring 
vilka individuella kompetenser som värdesätts eller efterfrågas av respektive IT-tjänsteorgani-
sation. Av svaren framkommer det tydligt att ett fåtal specifika kompetenser eller egenskaper 
i regel anses värdefulla och efterfrågade av flertalet svaranden. En huvudsakligen teknisk och 
en huvudsakligen teoretisk kunskap har identifierats.  

4.2.1 Teknisk kompetens 

En grundläggande förståelse och kompetens kring databaser (R1; R2; R3) anses nödvändigt. 
R1 förklarar vidare att om en grundförståelse kring databaser finns så underlättar det arbetet 
med att hämta, transportera och bearbeta data med andra tekniker och verktyg i förhållande 
till BI & Analytics. Framförallt anses erfarenhet av SQL-databaser viktigare än sina NoSQL 
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motsvarigheter. Huruvida det är Oracle, Microsoft eller någon annan form av SQL spelar där-
emot mindre roll (R1). R2 nämner också SQL i samband med att databas-kunskaper behövs 
men vidareutvecklar inte sitt resonemang mer än så.  

R3 reflekterar kring databas-kunskap ur ett än mer holistiskt perspektiv i förhållande till data-
relaterat arbete i det att kunskapen endast utgör en delmängd av nödvändig förståelse för data-
hantering i stort. Kunskap kring datamodellering, förståelse för, och förmågan att kunna iden-
tifiera, nycklar mellan data-set anses vara viktiga kompetenser som tyder på en förmåga att 
förstå hur data hänger ihop.  

Vid upprepande tillfällen nämner även R3, likt R4, att specifik verktygskompetens och -erfa-
renhet kan vara avgörande för att framgångsrikt kunna arbeta med data och använda den-
samma för att skapa värde. R4 understryker att den här erfarenheten är någonting som vanli-
gen saknas hos juniora medarbetare. R3 nämner uttryckligen både back end-relaterad som mer 
front end-relaterad verktygskunskap. Att kunna bygga datalager, databaser, data lakes eller 
liknande anses helt avgörande samtidigt som Power BI och Qlik, där dataanalys och visuell 
representation av data är stora delar, nämns. Inom kontexten av verktygskompetens nämner 
samtidigt både R1 och R6 explicit, precis som R3 och R4 gör implicit, att kunskap inom ett 
enskilt specifikt verktyg inte är det som behövs. Det är snarare än mer generell förståelse för 
verktygstypen och dess teknik som behövs.  

Utöver en förståelse för databaser och tekniska verktyg nämns även en generell förståelse och 
erfarenhet av mjukvaruutveckling vara användbart och vanligt förekommande bland individer 
som arbetar med data (R1; R2). 

4.2.2 Icke-teknisk kompetens 

Totalt fyra (R2, R3, R4, R6) av sex respondenter nämner verksamhetsförståelse i någon form 
som en kritisk kompetens för att arbeta med data i en BI & Analytics-kontext. R2, R3 och R4 
nämner det kort mer ur en branschkontext där kännedom om verksamheten och den bransch 
den är verksam inom behövs för att kunna skapa faktiskt värde av data. R6 erbjuder en utförli-
gare reflektion och understryker att få människor att förstå de verksamhetsbegrepp de analy-
serar är en större utmaning än vad avsaknad av teknisk verktygskompetens är. R6 nämner vid 
upprepande tillfällen att det är väldigt svårt att göra bra och kritiska analyser om man inte för-
står tillgängliga data ur den specifika verksamhetens kontext.  

Individuella färdigheter som en god analytisk förmåga (R1; R6) och kompetens inom statistik 
(R1; R4) nämns uttryckligen även vara viktigt inom arbete med data och värdeskapande av 
densamma. Mer generellt nämns även en universitets- och högskoleutbildning vara fördelakt-
igt (R2; R6). I förhållande till utbildningsnivån nämner R6 analysvana, värdering av resultat 
samt förmågan att kritiskt kunna granska material som viktiga färdigheter. Huruvida dessa 
kan anses gå att härleda och direkt tillskriva utbildningsnivån framkommer inte. R1 nämner 
även nyfikenhet och kreativitet som möjliggörare för att bli framgångsrik inom data-relaterat 
arbete men diskuterar inte varför i någon utsträckning. R4 nämner även att seniora konsulter 
förväntas besitta förmågan att ge råd och komma med insikter till verksamheten.  

Slutligen kan det konstateras att en kombination av individuell teknisk kompetens och verk-
samhetsförståelse är svår att hitta på arbetsmarknaden (R4) och att de som besitter denna 
kombination av färdigheter är väldigt attraktiva på densamma (R6). 
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4.3 Data Literacy 

Respondenternas relation till begreppet Data Literacy varierade. Tre av de sex respondenterna 
hade en tidigare relation av begreppet och två av dem har även arbetet med dessa typer av frå-
gor. Dessa respondenter skiljer sig dock något i sin definition av Data Literacy. 

4.3.1 Definition 

R6 relation till begreppet sträcker sig sex år tillbaka, men med ett större fokus de senaste fyra 
åren efter att ha deltagit på en konferens där Data Literacy var ett av huvudorden. R6 beskrev 
Data Literacy som okunskap om data. R2 beskrev Data Literacy som förmågan att kunna ta 
till sig, förstå och använda data i beslutsfattande. R4 menade att Data Literacy är en förståelse 
eller oförståelse för data och analysarbete, och menade att det är begrepp som är känt för F4, 
men att det inte pratas om det särskilt mycket. 

De resterande tre hade inte någon relation till begreppet innan de blev inbjudna till att delta i 
intervjun. R1 hade inte hört begreppet Data Literacy innan intervjun, men efter att ha läst om 
det på internet insett att det är vad hen själv arbetar med, nämligen att transformera data till 
information. Med andra ord anses det initiala steget i förädlingsprocessen av data vara likställt 
med, eller möjligtvis en möjliggörare för Data Literacy. R3 läste även hen på om begreppet 
på internet innan intervjun och fann att begreppet intressant i relation till sin nästan 30 år 
långa erfarenhet inom IT-branschen och kunde koppla utmaningarna Data Literacy ställer till 
digitaliseringen i stort. R5 hade ingen relation till begreppet överhuvudtaget, men efter att ha 
givits den svenska översättningen, dataläskunnighet, utvecklade R5 sitt svar och menade att 
det är en central del av F5s verksamhet och något som faktiskt utgör deras affärsidé. Nämli-
gen att förstå och sedan kunna analysera den data man har tillgänglig vilket påminner om hur 
R1 definierar Data Literacy utifrån ett transformations- eller förädlingsperspektiv. 

Vad gäller begreppet Information- och Statistical Literacy hade R4 hört dessa två andra be-
grepp, men att just Data Literacy var det som oftast var på tal. R2 menade att Information Li-
teracy och Data Literacy ibland används som utbytbara, men att det R2 främst kommit i kon-
takt med Data Literacy, samt att Information Literacy innefattar mer än Data Literacy.  

R6 kände även hen igen båda begreppen Information- och Statistical Literacy, men berättade 
att hen inte använder dessa begrepp. R6 menade att dessa begrepp kan skapa en transformat-
ionskedja genom att data omvandlas till information, som sedan kan skapa analyser. Men att 
denna användning av begreppen kan bli för akademisk och skapa förvirring ute bland verk-
samheter. Resonemanget liknar dock det som R1 tidigare nämnt om att transformera data till 
information kan anses vara Data Literacy. 

R1 och R5 hade inte någon relation till begreppen Information- och Statistical Literacy. R3 
blev ej frågad om dessa begrepp då samtalet leds från begrepp och definitioner. 

4.3.2 Kompetenser 

Respondenterna underrättades av vad viss litteratur identifierar som huvudområdena för kom-
petens inom Data Literacy (Insamling, Hantering, Utvärdering och Applicering) för att sedan 
bli frågade vad de tror är de individuella färdigheter som krävs för att bemästra dessa.  
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R1 och R2 menade att de två första huvudområdena främst ställer tekniska krav som inte var 
svåra att överkomma, men att det därefter ställdes stora krav på förståelse av verksamheter 
och kontexten av data för att möjliggöra god analys, bedömning eller presentationer. R1 lyfte 
även kompetensen att ”tvätta data” som viktigt i hanterings och insamlingssteget. 

R3 hade en bild av kompetenserna som påminde om de tidigare nämnda, men talade mycket 
sett ur sin egen verksamhet, och hur de kunde komma att arbeta framöver. R3 trodde att de i 
framtiden kommer överlåta insamling eller hantering till tekniskt kunniga för att sedan låta 
annan personal ta vid i förädlingsprocessen, som har en bättre förståelse för verksamheten och 
som är direkt involverade i vad som ska analyseras. 

R4 menade att det första huvudområdet av Data Literacy, insamling, förutsätter att man redan 
har en god datakvalitet, och att detta är en av de viktigaste egenskaperna man kan ha som or-
ganisation. R4 utvecklade genom att hävda att organisationer hela tiden måste arbeta med sin 
datakvalitet. Sett till individen menade R4 att insamling av data kan kräva att man har ett de-
taljfokus och en grundläggande förståelse för vad det är för data man arbetar med, alltså vil-
ken kontext data kommer från. R5 belyste, likt R4, vikten av datakvalitet inom en organisat-
ion, samt en förståelse för vilken information som behöver samlas in. 

R6, som tidigare nämnt haft en längre relation till Data Literacy, menade att det krävs tekniskt 
stöd och relevanta verktyg för att bemästra insamlingen av stora datamängden, och att man 
även behöver veta när och hur olika verktyg ska användas. Vidare under hantering, anser R6 
att det krävs en förståelse av kontexten man arbetar i, men även där en förståelse för de verk-
tyg som krävs. 

Under de två senare huvudområdena, utvärdering och applicering tryckte R6 på den kontextu-
ella förståelsen som krävs. R6 menade att verktygen för att till exempel, visualisera, data inte 
är svåra utan det handlar snarare om att ha en kontextuell förståelse. Vad gäller appliceringen 
såg även R6 värdet av en god retorisk förmåga. Och inte bara att man gillar att höras, utan att 
man gillar att föra fram ett budskap, alltså pedagogik. 

Respondenternas respektive företags arbete med att kompetensförsörja dessa områden såg 
olika ut. R1 berättade att deras verksamhet ofta nyttjar mer seniora personer att lära upp de 
mer juniora medarbetarna, samt att hen själv också håller in kurs för att lära ut grunderna 
inom Data Warehousing som täcker de tekniska kompetenserna som R1 tidigare lyfte som 
viktiga till de underliggande områdena till Data Literacy.  

R2 pekade inte på ett specifikt sätt hur personalen blir fortbildad i vad hen identifierat som 
viktigt, men var säker på att kompetens säkras vid behov i de områden som krävs. R3 beskrev 
att det inte fanns en tydlig strategi inom F3 men att den utveckling hen såg, alltså att tekniskt 
kunniga förbereder data som senare analyserar av de verksamhetsinsatta, sker steg för steg. 

R4 menade att deras personal får utbildning och att det är något de investerar mycket i genom 
olika kurser och self paced learning. Samt att de som IT-tjänsteföretag ser till att alla är rela-
tivt breda i sin kunskap och att de har kunskaper om saker du inte primärt arbetar med. R5 be-
skrev att de arbetar mycket med kompetensförsörjning, framför allt för att förbättra datain-
samling och kvalitén av data, området som R5 identifierade som viktigt inom Data Literacy. 
R6 menade att de kompetenserna hen själv nämnt som viktiga tillgodosågs av de flesta kon-
sulterna då de arbetar aktivt med att försöka använda tidigare erfarenheter för att snabbare 
sätta sig in i verksamheter, R6 kallar detta för en erfarenhetsbank. Erfarenhetsbanken, menar 
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R6, bygger på hjärnans naturliga funktion att associera mellan erfarenheter för att relatera till 
en nuvarande situation. 

När respondenterna blev frågade vilken nivå av Data Literacy de uppskattar medarbetarna i 
sin verksamhet att besitta ansåg de flesta (R2, R4, R5 R6) att deras verksamheter hade en nivå 
av Data Literacy som var mycket hög eller högre än andra, beroende på om man ser till deras 
avdelning eller företaget i stort. R1 och R3 gav ej ett tydligt svar på frågan utan föreslog sna-
rare att den blir bättre över tid. 

4.3.3 Kompetensförsörjning 

Av de sex respondenterna hade inget av deras verksamheter ett uttalat förhållningssätt till 
Data Literacy. Inom endast ett av företagen, F6, pratar man aktivt kring Data Literacy frågor 
enligt respondenterna. 

Enligt R2 finns däremot många kurser att genomföra internt inom Data Literacy, men att 
dessa kurser är inget som medarbetarna aktivt uppmuntras att genomföra. R6 påvisade de 
mest konkreta insatserna för att fortbilda inom dessa färdigheter då de som företag lär alla 
sina nyanställda om Data Literacy och vilka utmaningar ämnet ställer, men att det inte sker på 
ett strukturerat sätt. R6 berättade även om att hen själv har tagit fram internt material för att 
bilda sina medarbetare om Data Literacy och repeterar även denna material frekvent. 

Respondenterna frågades även om deras syn på att införa ett Data Literacy-fortbildningsini-
tiativ. R1 menade att deras redan befintliga kurs inom Data Warehousing täcker hälften av 
Data Literacy men att sådant initiativ hade kunnat bidra med att lära de anställda om att hur 
man kan välja att visualisera data och skapa en retorisk baktanke, samt att utbildning inom 
Data Literacy skulle vara intressant. R1 menar även att den retoriska aspekten av Data Lite-
racy är intressant, då han med andra på F1 gått kurser i retorik och att dessa kunskaper har 
stor relevans för det arbete de utgör. 

R2 trodde att ett sådant initiativ hade kunnat bidra till att göra mer faktadrivna beslut men 
ställde sig lite frågande till dess behov. R3 menade att ett sådant initiativ skulle kunna vara 
bra, men att det bör vara fokuserat på att deltagarna praktiskt får lära sig genom ”cases”, då 
detta kan inspirera till vidare utveckling och inlärning. För att komprimera intervjun på re-
spondentens begäran ställdes ej denna fråga till R4.  

R5 trodde att ett utbildningsinitiativ hade kunnat bidra med mycket, men ställde sig skeptisk 
till att det skulle rikta sig till alla, då alla inte är i behov av det. R6 beskrev att medarbetarna 
på F6 kompetens inte är i direkt behov av att höjas med en utbildning, till viss del för att de 
inte har en särskilt hög personalomsättning. Detta gör att när väl en ny person kommer om-
bord sker utbildning och inledning ofta i enskilt möte med någon på företaget, där Data Lite-
racy och vikten av att förstå värdet av data pratas om. R6 trodde därför inte att paketerade 
Data Literacy-utbildningar skulle ge dem särskilt mycket internt. Utan att utbildningen mer är 
baserad på learning by doing. 

Till R6 ställdes även en fråga som ingen av de andra respondenterna fick ställda till sig. Näm-
ligen hur hen själv tror att den bästa utbildningen inom Data Literacy ser ut. R6 lyfte fram 
praktiska workshops där ämnet diskuteras och ställs i relation till deras egen verksamhetskon-
text som ett gott medel för att lära ut och göra människor mer medvetna. 
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5 Diskussion 

Det råder bristande igenkännande kring termen Data Literacy men otvivelaktigt så framkom-
mer det av studien att verksamheter inom den svenska IT-tjänstesektorn indirekt arbetar med 
frågor relaterat till området. För att kunna nå studiens slutgiltiga diskussionsområde behöver 
vi först kort beröra de områden som tillsammans utgör ett fundament så väl till Data Literacy 
i stort som för studiens utformning och kunskapsbidrag.

5.1 Big Data 

De akademiska bidrag som avhandlats i litteraturgenomgången leder oss oundvikligen in på 
en initial diskussion kring Big Data och hur svenska IT-tjänsteföretag förhåller sig till och ar-
betar med densamma. Det råder en konsensus bland både litteratur och studiens empiriska re-
sultat att data på egen hand är av begränsat värde. Det är först när data genomgår en föräd-
lingsprocess som den verkliga nyttan, affärsnyttan sett till den här studiens kontext, kan upp-
nås. Att befintlig forskning och litteratur diskuterar förädlingsprocessen av data stegvis och 
metodiskt i en större utsträckning än de yrkesverksamma är inte helt oväntat. Men även om 
ingen respondent uttryckligen nämner akronymen DIKW eller utförligt resonerar kring den 
som en successiv process från data hela vägen till visdom framkommer det tydligt att det finns 
en verklighetsförankring och ett nära samspel bland teorins olika steg och faktisk verksam-
hetsutövning och verksamhetsnytta. 

Intressant nog visar studien däremot att denna förankring, eller detta samspel, primärt gäller 
arbetet med externa verksamheter i form av kunder snarare än inomorganisatoriskt hos IT-
tjänstebolagen själva. Det uppenbaras en egenupplevd uppfattning bland samtliga responden-
ter att data-förädlingsarbete nästan uteslutande förekommer hos kunder och, bortsett från R3, 
att den egna verksamheten inte heller implementerar data-driven beslutsfattning i någon större 
omfattning. Tidigare forskning (McAfee & Brynjolfsson, 2012) har visserligen exponerat en 
stor variation i attityd och strategi kring data-driven beslutsfattning bland olika branschtillhö-
righeter men vi upplevde en viss förvåning kring resultatet att stora svenska IT-tjänsteföretag 
inte lever som de lär utan snarare är skomakarens barn i det här anseendet. 

Särskilt intressant blir resultatet i förhållande till att befintlig forskning (McAfee & 
Brynjolfsson, 2012) konstaterat bättre objektiva finansiella och operationella resultat bland 
verksamheter som identifierar sig själva som data-drivna i en större utsträckning. Även om 
denna typ av finansiella resultat och organisatoriska prestationer faller utanför avgränsning-
arna för denna studie är det värt att notera R3 med tillhörande verksamhet (F3) vid en kortare 
anblick inte presterat bättre finansiella resultat än övriga deltagande verksamheter i studien 
under senare år. Detta trots att R3 ensamt bland deltagarna var av uppfattningen att den egna 
verksamheten var data-driven i en hög utsträckning.  

Vidare har studien visat på en viss dissonans även mellan tidigare forskning och svenska IT-
tjänsteföretag gällande organisatorisk strukturering till arbete med Big Data. De respektive 
avdelningar som respondenterna tillhör eller har insyn kring arbetar till stor del isolerat från 
övriga verksamhetsområden. I litteraturgenomgången belyser Davenport & Dyché (2013) och 
Davenport, Barth & Bean (2012) betydelsen av att integrera Big Data-orienterade- och övriga 
verksamhetsavdelningar för att främja effektivitet och kapitalisera på Big Data. Av samtliga 
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respondenter är det endast R3 som beskriver denna typ av samexistens inom den egna organi-
sationen.  

Denna samexistens är samtidigt inte det enda kravet som ställs på en organisation för att fram-
gångsrikt kunna genomföra Big Data-satsningar. Tidigare forskning (McAfee & Brynjolfsson, 
2012; Buhl et al., 2013) påtalar att vikten av att förstå värdet av data på en individuell nivå är 
avgörande för att förstå varför en verksamhet ska bli mer datadriven överhuvudtaget. Den 
skepsis som vanligen kan förekomma vid en individuell avsaknad av denna förståelse menar 
vi i en hög utsträckning är en kulturell barriär som måste överkommas snarare än en teknisk 
sett till de resultat som studien presenterat (R2; R3; R4; R6).  

R3 belyser att organisatorisk förändringsbenägenhet potentiellt kan vara det största problemet 
för verksamheter inom branschen och poängterar därför, precis som R4, att tilldelning av 
lämpliga mandat för beslutsfattning kring data-driven förändring bör finnas. R4 tillägger dess-
utom att en verksamhet måste vara redo att genomföra förändringar baserat på de insikter som 
Big Data möjliggör och presenterar, annars bör initiativen ses som bortkastade. Respondenter-
nas erfarenheter och uppfattning om att verksamheter primärt ställs inför organisations-kultu-
rella utmaningar för att framgångsrikt kunna börja arbeta mer data-drivet kan med tanke på 
ovan upplevas dubbelmoraliskt. Studien visar tydligt på en kännedom bland den svenska IT-
tjänstesektorn kring problem relaterade till arbete med data men samtidigt saknas vissa av 
dessa initiativ inom den egna organisationen.   

Allt ovan till trots så arbetar samtliga respondenter, om än inte inomorganisatoriskt, med Big 
Data i någon utsträckning och har dessutom en lång samlad bransch- och områdeserfarenhet. 
Studiens urvalsprocess har därmed möjliggjort för insikter och kunskapsbidrag kring de utma-
ningar som IT-tjänstesektorn ställs inför i förhållande till sitt arbete med Big Data inom ra-
men för Business Intelligence & Analytics och därmed i förlängningen Data Literacy.  

5.2 BI & Analytics 

BI&A har i denna studie spelat en viktig roll för att bistå med att identifiera färdigheter inom 
arbetet med och förståelsen för data ur en informatik-aspekt. Det här har varit av betydelse för 
att tillåta studien att bredda diskussionen kring Data Literacy till att bli akademiskt områdesö-
verskridande snarare än att endast förbli en fråga för biblioteks- och informationsvetenskapen 
och samtidigt ta direkt lärdom från praktiker. Dessa praktiker är yrkesverksamma inom den 
svenska IT-tjänstesektorn med en nära sammankoppling till BI&A-avdelningar vilket för dis-
kussionen och problematiken kring Data Literacy framåt och inom ramarna för informatik.  
Inom ramen för forskning kring Data Literacy har det här funnits ett tydligt kunskapsgap som 
denna studie ämnat att täta.  

Med ovan i åtanke kan befintlig forskning och litteratur kring BI&A tillsammans med studi-
ens empiriska resultat, precis likt vad som diskuterats om Big Data tidigare, utgöra en start el-
ler snarare ett fundament för att kunna diskutera Data Literacy ur ett informatik-perspektiv 
överhuvudtaget.  

Inom befintlig BI-litteratur lyfts kunskap inom tekniska verktyg och förståelse för den domän 
där projektet implementeras som mycket viktiga (Chen, Chiang & Storey, 2012). En liknande 
uppfattning har majoriteten av studiens respondenter. I enlighet med att teknisk verktygskom-
petens och -erfarenhet anses viktigt för att effektivt och korrekt kunna arbeta med data belyser 
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denna studie samtidigt att det inte främst handlar om att kunna hantera ett specifikt verktyg 
som Qlik eller Power BI. Det krävs snarare att individen har en generell förståelse för den tek-
nik, arkitektur och typen av verktyg som används som är viktiga för att lyckas, däribland för-
ståelse för databaser och mjukvaruutveckling. Detta resonemang får även medhåll från befint-
lig forskning (Debortoli, Müller & vom Brocke, 2014) som pekar på vikten av generella kun-
skaperna kring databaser, utveckling, arkitektur och visualiseringsverktyg.  

En majoritet av studiens tillfrågade respondenter anser att verksamhetsförståelse är en kritisk 
kompetens för att lyckas i sitt data- och analysarbete vilket alltså bekräftar den kontextuella 
eller domänspecifika förståelsen som Chen, Chiang & Storey (2012) belyst. R1 betonade ti-
digt att om den här kompetensen eller kunskapen saknas så kommer data och information ga-
ranterat att misstolkas.  

Respondenterna påtalar även vikten av analysvana och förmågan att kritiskt granska material 
som viktiga färdigheter. Detta menar vi kan jämföras med litteraturens presentation av tyst 
kunskap eftersom kritisk granskning och analysvana är kognitiva färdigheter. Som presenterat 
av litteraturen utgörs dessa kognitiva färdigheter av uppfattningar, insikter eller antaganden i 
en given kontext (Smith, 2001), och växer fram genom samlandet av flera informationskällor 
över tid (Rowley, 2007). Därför tror vi att analysvana, som vilken annan vana, i många fall 
saknas hos nyexaminerade studenter. Denna bild hur kognitiva färdigheter förvärvas över tid 
ger klarhet till respondenternas resonemang om vad som särskiljer juniora och seniora konsul-
ter, där det till exempel nämns att en senior konsult förväntas besitta erfarenhet och förmågan 
att agera rådgivare. 

Dessa resultat cementerar sammankopplingen mellan den svenska IT-tjänstesektorns arbete 
med data inom BI&A och det underliggande och oundvikliga problemet som är Data Lite-
racy. 

5.3 Data Literacy 

Med vad som diskuterats ovan gällande Big Data och BI i förhållande till den svenska IT-
tjänstesektorn kan vi sakteligen övergå till studiens huvudsakliga diskussion Data Literacy. 
För att förtydliga de olika områdenas associativa sammanflätning vill vi återigen understryka 
att Big Data inte endast utgör ett fundament till det konkreta arbetet med BI&A utan till den 
ökade digitalisering som fortgår och ställer högre krav på dataläskunnighet, både i vardagen 
men även inom arbetslivet.  

Det här sambandet och den uppenbara avsaknad av forskning kring dessa områdens korrelat-
ion sett ur både ett informatik-perspektiv så väl som en IT-verksamhetskontext föranledde ett 
intresse om att genomföra denna studie. För att förtydliga att det finns en viss dissonans eller 
okunskap som behöver kunskapsbidrag för att fyllas inleds diskussionen kring Data Literacy 
med att ställa tidigare forsknings definitioner i förhållande till IT-tjänstesektorns motsvarande 
uppfattning kring begreppet.  

5.3.1 Definition 

Som tidigare konstaterat råder det en bristfällig kännedom kring termen Data Literacy i sig 
bland studiens respondenter. Relationer till termen, eller snarare kanske förkunskap kring den, 
varierar från på förhand obefintlig och otydlig till långtgående och väl införstådd. Det 
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resulterar i att de definitioner av Data Literacy som framkommer i studien är något olika, om 
ens befintliga, än vad som presenteras genomgående inom befintlig litteratur.  

Anmärkningsvärt är att R6, som har en långtgående relation både till begreppet och företeel-
sen, gör en negation av begreppet och definierar det som ”okunskap om data” då litteraturen 
snarare anser att okunskap av data är ett underliggande problem eller en effekt av att man inte 
besitter Data Literacy. I motsats till R6 presenterar R2, som arbetar med Data Literacy-frågor 
i förhållande till data-strategi, den definition som bäst överensstämmer med befintlig littera-
tur; nämligen att Data Literacy innebär att kunna ta till sig, förstå och använda data inom be-
slutsfattande. Något som direkt går att översätta till tre av de totalt fyra kompetensområden 
för Data Literacy som identifierats av Ridsdale et al. (2015), närmare bestämt insamling, ut-
värdering och applicering.  

Övriga respondenter hade inför intervjutillfället en lägre kännedom kring begreppet i sig men 
deras respektive definitioner positionerar sig delvis i enlighet med tillgänglig litteratur trots att 
de bitvis skiljer sig åt sinsemellan. Det här styrker otvivelaktigt att Data Literacy som fenomen 
eller område är väl utbrett och erkänt inom en IT-verksamhetskontext och att det snarare är 
begreppet som ännu inte har fått fotfäste utanför akademiska sammanhang.  

De definitions- och relationsskillnader som återfinns bland studiens  respondenter är inte hel-
ler särskilt konstiga sett till Bhargava & D’Ignazio (2015) som understryker att Data Literacy 
kan ta sig i form på olika sätt beroende på vilket fält det appliceras inom. Alla våra respon-
denter arbetar visserligen inom den svenska IT-tjänstesektorn, men även IT-tjänster och orga-
nisationsstrukturella förutsättningar kan se mycket olika ut. Att analysera de tjänster som re-
spektive respondents verksamhet erbjuder är utanför denna studies avgränsningar men organi-
sationsstrukturella- och kulturella skillnader som framkommer av intervjuerna kan i enlighet 
med Bhargava & D’Ignazio (2015) därför anses förklara dessa definitions- och relationsskill-
nader. 

Trots att befintlig litteratur förespråkar att det bör finnas en gemensam eller allmänt vederta-
gen definition av Data Literacy (Mandinach & Gummer, 2012) är det kanske inte lika nöd-
vändigt ur en verksamhetskontext sett till svaren från studiens data-yrkesverksamma respon-
denter. Samtliga svaranden lyfter någon typ av problematik till att förstå, bearbeta eller appli-
cera data i den kontext de är verksamma utan att följa eller känna till en på förhand fastlagen 
definition. Kanske är det därför bättre att Data Literacy tillåts betyda olika saker anpassat ef-
ter den aktuella kontexten, då problematiken i grunden är densamma; att människor inte för-
står värdet, möjligheterna, tekniken och begränsningarna när det kommer till data-drivet ar-
bete. Vi menar att det är av större vikt för den svenska IT-tjänstesektorn att identifiera lämp-
liga kompetensområden att kunna kompetensförsörja inom rätt kontext, snarare än att enas om 
en gemensam definition.  

Diskussionen om de närbesläktade begreppen Information- och Statistical Literacy ledde inte 
till mycket i någon av de intervjuer som genomförts. Ingen av studiens respondenter hade en 
starkare relation till något av de begreppen än vad de hade till Data Literacy vilket resulterar i 
att studien inte nämnvärt kan bidra till diskussionen kring distinktionen mellan dessa olika ty-
per av literacy. R6 påtalade däremot att man kunde se de tre begreppen, Data-, Information 
och Statistical Literacy som en kedja vilket är mycket likt det hierarkiska synsätt Schield 
(2004) föreslår för de tre begreppen. Men samtidigt påpekar R6 att detta synsätt inte är nöd-
vändigt utan ofta snarare bidrar till förvirring. 
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5.3.2 Kompetenser 

Den kompetensmatris (Ridsdale et al., 2015) som tidigare nämnts har inte för avsikt att av-
sluta diskussionen kring vad Data Literacy i sig och dess underliggande kompetenser innebär, 
utan är i stället menat att bredda diskussionen. Vi att menar denna studie gör just det. Samt-
liga respondenter har fått utrymme att reflektera kring vad de ansåg vara de underliggande 
kompetenserna och färdigheterna till respektive grundpelare inom kompetensmatrisen så väl 
som inom Big Data och BI&A. Det här gav upphov till ett spektrum av olika färdigheter som 
kan vara viktiga att ta hänsyn till i arbetet med Data Literacy-frågor sett ur IT-tjänstesektorns 
ögon. IT-tjänsteföretags uppfattning, erfarenhet och värdering av de underliggande kompeten-
serna inom Data Literacy bör i sig ses som ett kunskapsbidrag till informatik som akademiskt 
fält. Liknande är det omvänt ett bidrag som utökar förståelsen för Data Literacy som ämnes-
område från att nästan uteslutande endast diskuterats inom biblioteks- och informationsveten-
skapen tidigare. Sammantaget ökar förståelsen för kompetenser korrelerade till Data Literacy 
möjligheten att kompetensförsörja området, trots att det fortsatt är svårt att kvantifiera kompe-
tensnivån. Nedan följer därför en diskussion kring de fyra huvudsakliga pelare som utgör 
Data Literacy enligt befintlig teori i förhållande till de kompetenser denna studie identifierat. 

Det första huvudområdet för Data Literacy, insamling, beskrivs bestå av förmågor som att 
kunna identifiera användbara data, utforska data, samla data, utvärdera kvalitet och trovärdig-
het, eller identifiera när data är skadad eller fattas (Ridsdale et al., 2015). Att identifiera an-
vändbara data, kan teoretiskt länkas till capta (Checkland, 2011) och det första steget i föräd-
lingsprocessen av data. Studien påvisar en liknande syn på betydelsen utav denna kunskap 
inom IT-tjänstesektorn. Resultatet finner även identifieringen av användbara data, en förstå-
else av datas värde och datakvalitet som viktiga egenskaper att besitta som organisation.  

Det andra identifierade huvudområdet för Data Literacy, hantering, beskrivs bland annat 
kräva kunskaper som konvertering, städning och organisering av data (Ridsdale et al., 2015). 
Flera av studiens respondenter pekar i koppling till detta på vikten av kunskap och utnyttjan-
det av teknik. I litteraturen lyfts dessa tekniska kompetenser, både inom ramen för Big Data  
(De Mauro, Greco & Grimaldi, 2016) och inom BI&A (Debortoli, Müller & vom Brocke, 
2014). På samma sätt som respondenterna är verksamhetsfokuserade är Big Data och BI&A 
värdedrivande aktiviteter. Detta tror vi naturligt förklarar varför befintlig forskning kring 
Data Literacy, som i grunden är ett djupt teoretiskt område, inte lägger stort fokus på använ-
dandet av verktyg. Som tidigare nämnt tror vi att Data Literacy kan ta sig i uttryck på olika 
sätt beroende på vilken verksamhet det appliceras inom. På samma sätt ser vi att responden-
terna förlitar sig till verktyg för att effektivisera processer och hantering av stora datamäng-
der. Detta är alltså en skillnad på hur området hantering, inom Data Literacy, kan skilja sig 
mellan teori och praktiskt lagda IT-tjänsteföretag.  

Vidare under utvärderingssteget, som Ridsdale et al. (2015) identifierar som det tredje huvud-
området inom Data Literacy, anser våra respondenter de kontextuella, personliga kommuni-
katoriska färdigheter som ännu viktigare. Detta har tydliggjorts inom alla ämnen av litteratur 
som presenterats, exempelvis inom DIKW-förädlingen av Rowley (2007), som menar att det 
är först när data sätts i kontext som data blir värdefull. Inom Big Data av Davenport, Barth & 
Bean (2012) som menar att det krävs en kontextuell och inomorganisatorisk kunskap för att 
maximera värdet av data. Men även av Davenport & Dyché (2013) som menar att kommuni-
kationsfärdigheter är viktiga för att kunna presentera och diskutera resultat och arbete. Slutli-
gen återfinns detta inom BI&A där Chen, Chiang & Storey (2012) pekar på vikten av verk-
samhetsförståelse och Wixom et al. (2011) som menar att kommunikation och retorik är vik-
tigt för att kunna presentera resultat. För att återkoppla till Ridsdale et al. (2015) och deras 



Data Literacy  Färdig & Lindström 

– 44 – 

definition av utvärderingssteget, lyfts förmågor som att analysera, förstå och skapa visuali-
seringar samt att även presentera data verbalt. Denna koppling av källor inom de närbesläk-
tade ämnena menar vi tydligt pekar på synonyma färdighetskrav inom både DIKW-processen, 
Big Data, BI&A och Data Literacy. Kravet på en kontextuell förståelse för vad som analyse-
ras genomsyrar alla dessa arbetsformer och appliceringar av data. Vi tror att det finns goda 
förklaringar för detta; att försöka skapa insikter från data utan tillhörande kontext vore som att 
försöka fatta beslut utifrån ett Excel-dokument utan titel, avsändare eller kolumnnamn. 
 
Det sista huvudområdet i utgörandet av Data Literacy, applicering, ställer kompetenskrav 
kring att kunna dela med sig av data samt förmågan att förstå besluten av data och utvärdera 
datadrivna beslut. Det bör dessutom samtidigt göras i hänsyn till etik och rådande lagstiftning 
(Ridsdale et al., 2015). Detta är kanske det huvudområde i kompetensmatrisen som har fått 
minst kopplingar i både resultat och litteratur. En synpunkt som lyftes under resultatet av R6 
går att koppla till förmågan att dela med sig av data. R6 menade att retoriska färdigheter är 
viktiga, men att det inte måste betyda att man gillar att höras eller stå på scen. I stället handlar 
det om en förmåga föra att fram ett budskap som andra förstår, vilket egentligen är pedagogik. 
Att den kontextuella förståelsen även lyfts här är anser vi inte som förvånande eftersom en 
förståelse för det man delar med sig av är en förutsättning för att pedagogiskt kunna överföra 
kunskap, inte bara känna till siffrorna. 

Kompetensmatrisen (Ridsdale et al., 2015) och de färdigheter den förespråkar återfinns alltså i 
de närbesläktade områdena BI&A och Data Literacy. Detta gör att respondenterna till stora 
delar värderar flera synonyma färdigheter inom BI&A som Data Literacy. Respondenternas 
förlitande till tekniska verktyg och efterfrågan av kunskap inom desamma särskiljer sig från 
vad litteraturkällor inom Data Literacy efterfrågar. Vi tror att företagens drivkraft för de tek-
niska verktygen bygger på ett effektiviseringsincitament, varför göra insamling, städning av 
data och manipulering dyrare än vad den behöver vara? Som IT-tjänstebolag bör du även ha 
en vilja att vara effektiv, resolut och konsekvent på grund av det leverensansvar du har jämte 
dina kunder. 

5.3.3 Kompetensförsörjning 

Som presenterat ovan kring kompetenserna kopplat till Data Literacy finns det mycket lik-
heter mellan de närbesläktade områdena. Respondenterna ombads dela med sig av vad de gör 
som verksamhet för att kompetensförsörja de områden de själva nämnt som viktiga, samt vad 
de gör för att bilda sina medarbetare inom Data Literacy som ämne. 

Vad som framkom genom resultatet var att verksamheternas kompetensförsörjning inom de 
identifierade färdigheterna ofta kretsade kring teknik och praktik. Resultatet antyder att verk-
samheterna ofta under strukturerade former fokuserar på tekniska och praktiska bitar som BI 
eller Data Warehousing. Men att kompetensförsörjningen primärt även tar i uttryck i mer 
ostrukturerade eller övergripande former.  

Flera av respondenterna berättade om hur de fokuserar på att lära av varandra. Att tyda av re-
sultatet kan det handla om verksamhetsförståelse, rådgivning eller kompetenser av mjukare 
karaktär. R6 lyfte även metaforen ”erfarenhetsbank”, vilket vi menar är en målande beskriv-
ning av de färdigheterna av mer kognitiv karaktär. Mycket likt den inbäddade eller tysta kun-
skap som nämnts inom litteraturen påtalade R1, R3, R5 och R6 även hur man lär sig av 
varandra i deras respektive verksamhet. Den samlade bilden av respondenternas beskrivningar 
kan föra resonemanget att seniora konsulter har byggt upp en så kallad ”erfarenhetsbank”, 
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detta är vad som möjliggör dem att ge råd, lösa specifika problem och talar även för att de be-
sitter en högre nivå av Data Literacy. 

Vi menar att den gemensamma nämnaren för Big Data, BI&A och Data Literacy är föräd-
lingsprocessen av data. IT-tjänsteföretagen och dess företrädare som intervjuats påtalar en stor 
medvetenhet kring de utmaningar och kompetenskrav som ställs kopplat till dessa frågor och 
har till synes även goda apparater för att tillgodose deras medarbetare med verktyg och kom-
petens för att överkomma dess hinder. Men faktumet kvarstår att deras begränsade relation till 
Data Literacy inte hindrar dem för att proaktivt kompetenssäkra detta område, om än med in-
satser under annan etikett. 

Hälften av respondenterna beskrev att det aktivt förekom, eller i alla fall erbjöds, utbildningar 
som indirekt avhandlade Data Literacy. Men i endast ett av fallen var detta något man aktivt 
pratade om eller lyfte fram som extra viktigt. Även om inte alla studiens deltagande verksam-
heter hade detta aktiva förhållningssätt till Data Literacy gjordes flera saker rätt enligt littera-
turen. Flera av respondenterna förespråkade praktiska format eller scenarion där människor 
själva får arbeta med data för att bli inspirerande. Detta förespråkas även i någon mån av flera 
källor från litteraturen kopplat till Data Literacy-utbildning (Ridsdale et al., 2015; Erwin, 
2015; DeLuca & Lari, 2011; Bhargava & D’Ignazio, 2015). När respondenterna blev frågade 
om sin syn på ett riktat utbildningsinitiativ inom Data Literacy komprimerat på en dag över 
hela deras verksamhet, identifierades även problematik som lyfts inom litteraturen kopplat till 
Data Literacy utbildning, nämligen att den bör anpassas efter individers behov (Shorish, 
2015) för att undvika ett slöseri med resurser. 

Sammanfattningsvis visar studien tydligt att renodlade utbildningsinitiativ för Data Literacy 
varken genomförs, planeras eller efterfrågas i en större utsträckning av den svenska IT-tjäns-
tesektorn. Även om det vid en första anblick kan verka motsägelsefullt att framför allt disku-
tera och kompetensförsörja området med sina respektive kunder snarare än inomorganisato-
riskt så kanske verkligheten är en annan. Trots en bristfällig igenkänning och användning av 
begreppet Data Literacy har studien visat på underliggande och djupgående förståelse för dess 
innebörd vilket även är påtagligt ur en kompetensförsörjnings-kontext. Det finns en genomgå-
ende förståelse för vilka kompetenser och färdigheter som är nödvändiga för att förstå och att 
arbeta med data, oavsett vilket steg i förädlingsprocessen den befinner sig i. Det här tyder på 
att de generella utbildningsinitiativ, den interna kompetensinventering och -delning samt den 
praktiska erfarenhet som följer från faktiska kundleveranser i slutändan sammantaget kompe-
tens-försörjer den svenska IT-tjänstesektorn inom Data Literacy.  

Befintlig forskning, primärt från biblioteks- och informationsvetenskapen, har tidigare disku-
terat vem som bär ansvaret för att utbilda inom Data Literacy och hur det borde gå till. Vad 
den här studien påvisar är att inom kontexten för den svenska IT-tjänstesektorn och eventuellt 
informatik som ämnesområde är det learning by doing som över tid genererar nödvändig 
verksamhetsförståelse och i slutändan Data Literacy. Huruvida det är den mest effektiva ut-
bildningsvägen kan inte konkluderas av den här studien och det är fortfarande svårt att kvanti-
fiera organisatorisk och individuell nivå av Data Literacy. Däremot kanske den svenska IT-
tjänstesektorn inte är skomakarens barn när det kommer till att utbilda inom Data Literacy 
trots allt.  
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6 Slutsats 

Efter den föregående diskussionen finns det flera vinklar som kan knytas samman till den ur-
sprungliga forskningsfrågan. För det första måste det konstateras att de svenska IT-tjänstefö-
retag vi tillfrågat i en mycket begränsad omfattning arbetar med kompetensförsörjning speci-
fikt riktat till ämnet Data Literacy. Likaså framgår det i denna studie att den svenska IT-tjäns-
tesektorns medvetenhet kring Data Literacy som ämne är förhållandevis låg, trots att studien 
stundtals antyder att ämnet blivit mer aktuellt på senare år. 

Genom att lyfta blicken från IT-tjänstebolagen kan man även se att Data Literacy ofta ses som 
ett externt problem, likt BI och Big Data, hos IT-tjänstesektorns kunder. Diskussionen för vad 
Data Literacy innebär har även breddats och studien antyder att Data Literacy kan skilja sig 
mellan akademisk teori och praktisk implementering sett till stora IT-tjänstebolag i Sverige 
där ett större fokus läggs på användandet av tekniska verktyg. Denna typ av verksamhetsap-
plicering av Data Literacy inom fältet informatik är nästintill outforskad och studien fungerar 
därför i detta avseende som ett inledande kunskapsbidrag. 

IT-tjänsteföretagen ger även medhåll till den begränsade mängd litteratur som finns inom 
Data Literacy-utbildning avseende dess format i form av praktiska läromedel och hur detta 
kan bidra med inspiration. Det är IT-tjänstesektorns levebröd, kunduppdragen, som i förläng-
ningen fungerar som den projektbaserade inlärning med verkliga data som tidigare forskning 
identifierat behövs för att utveckla erfarenhet, tyst kunskap och Data Literacy. Vikten av en 
kontextuell förståelse är många gånger påtalad inom tidigare forskning och bevisad, eller åt-
minstone påvisad, av denna studie vilket antyder på att Data Literacy, likt många andra frågor 
om IT och organisationer, i grund och botten är en socioteknisk utmaning.  

Den svenska IT-tjänstesektorn delar i grunden samma synsätt på datas förädlingsprocess och 
de steg som behöver överkommas för att skapa kunskap av data, likt Data Literacy. I förhål-
lande till detta är det tydligt att den svenska IT-tjänstesektorns kompetensförsörjningsarbete 
inom Big Data och BI&A har slående många likheter med Data Literacy vad gäller underlig-
gande kompetenser. Detta gör i förlängningen att fortbildningen för de underliggande kompe-
tenserna inom Data Literacy både är utbredd och proaktiv, om än indirekt.  

6.1 Framtida forskning 

Framgent ser vi det intressant att ytterligare undersöka den praktiska implementeringen av 
Data Literacy inom verksamheter och informatik. Studien tyder på ett praktiskt förhållnings-
sätt där användandet av verktyg är en mer central del av Data Literacy och det är därför in-
tressant att ytterligare dissekera fenomenet.  

Alla initiativ att kvantifiera, eller förbereda för kvantifiering av, Data Literacy-nivåer inom 
IT-verksamheter ser vi även som intressant. Detta anser vi dock förutsätta gemensamma defi-
nitioner och en bredare medvetenhet kring Data Literacy i näringslivet. Förslagsvis bör dessa 
kvantifieringsinitiativ till en början fokuseras inom högskola och universitetsvärlden genom 
att till exempel att mäta nyexaminerade informatikstudenters nivå av Data Literacy för att eli-
minera faktorer som branscherfarenhet, företagens kultur eller tidigare kunduppdrag. 
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Appendix 1: Intervjuguide 

1. Introduktion

• Presentation av intervjuarna
• Problembeskrivning och bakgrund till studien
• Beskrivning av studiens syfte och mål

1.1 Godkänner du att mötet spelas in? 

• Redogör för undersökningens etiska villkor och proceduren för respondentens delta-
gande och rättigheter.

1.2 Godkänner du att vad som sägs i mötet från och med nu transkriberas och inkluderas i vår 
uppsats? 

1.3 Har du några obesvarade frågor angående ditt deltagande undersökningen? 

2. Bakgrund

2.1 Vad är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar? 

        2.1a Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

        2.1b Vad har du för tidigare branscherfarenhet? 

2.2 Har du någon relation till begreppet Data Literacy, och i sådana fall vad? 

       2.2a Hur skulle du definiera begreppet? 

       2.2.b Har skulle du definiera begreppen Information Literacy och Statistical Literacy? 

3. Data & Big Data

3.1 I vilken utsträckning identifierar ni er som en datadriven verksamhet? 

       3.1a Motivera gärna varför? 

       3.2b Har ni stött på några utmaningar i arbetet med att bli mer datadrivna och hur har ni i 
sådana fall hanterat dessa? 

4. Business Intelligence

4.1 Vilka kompetenser värdesätter eller efterfrågar ni hos anställda som arbetar med BI&A? 

       4.1a Varför är dessa kompetenser viktiga? 

       4.1b Finns det några kompetenser som brukar saknas, i sådana fall vilka? 

4.2 Arbetar ni som verksamhet internt med Self Service BI? 

       Om ja: 

       4.2a Ser ni några specifika utmaningar kopplat till SSBI? 
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5. Data Literacy

• Presentation av litteraturens fyra identifierade kompetensområden för Data Literacy.

5.1 Vilka individuella färdigheter anser ni vara viktiga för att bemästra dessa huvudområden? 

          5.1a Hur arbetar ni internt med att kompetensförsörja färdigheter inom dessa områden? 

5.2 Har ni ett uttalat förhållningssätt till Data Literacy i er verksamhet, hur lyder i så fall det? 

5.3 Hur ser du på nivån av Data Literacy inom er verksamhet, både bland nyanställda och mer 
erfaren personal? 

5.4 Arbetar ni aktivt med intern kompetensförsörjning berörande ämnet Data Literacy? 

         Om ja: 

         5.4a Kan du beskriva hur denna kompetensförsörjning tar sig i form? 

         5.4b Vilka förväntningar finns på initiativ och har dem uppnåtts? 

         Om nej: 

         5.4c Har det övervägts att införa dessa typer initiativ? 

         5.4d Vad tror du att sådana initiativ hade kunnat bidra med? 

6. Avslutning

6.1 Har du några andra synpunkter eller tankar kopplat till Data Literacy eller datadrivna or-
ganisationer som du skulle vilja ta upp? 

• Meddela om att inspelningen avslutas.
• Tacka för intervjun.
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Appendix 2: Intervju 1 

Verksamhet: F1 
Medverkande: Respondent 1 (R1), Karl Färdig (KF), Gustav Lindström (GL) 
Datum: 2021-04-20   
Intervjulängd: 51:59 

Rad  Deltagare  Information (frågor & svar) 
1 GL  Vad är dina arbetsuppgifter är och vad ditt ansvar är på F1? 
2 R1  Primärt jobbar jag som senior BI-konsult, dvs konsult/arkitekt inom BI-lösningar som an-

vänder ett data warehouse. Sen har jag även en deltidstjänst som business line manager där 
jag ansvarar för vården och vidareutvecklingen av våra paketerade lösningar inom data wa-
rehouse och analytics som vi återanvänder och säljer. [Jag] jobbar då med practice manage-
ment så att olika konsulter inte levererar på olika sätt utan håller en hög, jämn kvalité. Det 
har jag gjort sen 2001 på F1, så det blir 20 året nu.  

 3 GL  Okej! Har du någon typ av personalansvar i din nuvarande tjänst?  
 4 R1  Nej och det vill jag inte ha heller. Men det kan hända, nej men jag har “team lead”-ansvar 

men bara rent projektmässigt.  
 5 GL  Jag förstår! Har du någon tidigare branscherfarenhet innan du började på F1?  
 6 R1  Ja, jag var i grunden systemutvecklare. Jag gick ifrån informatiken till att ha ett par olika ut-

vecklarjobb och sista jobbet innan F1 så var jag faktiskt utvecklingschef på ett företag som 
heter Nilex i Helsingborg som växte ifrån att ha inga utvecklare till att de idag kanske 
är 20–30.  Däremellan var jag konsult i fem år på ett läkemedelsföretag. Började som IT-
konsult men blev mer och mer inriktad på att jobba med biverkningar och där använda 
framför allt SQL för att göra sökningar och annat i databaser.  

 7 KF  Det är en del data-relaterat arbete då helt enkelt. Har du någon relation till begreppet 
data literacy och i så fall vilken?  

 8 R1  Nej, jag googlade och efter att ha gjort det så kan jag säga att ja, det är det jag jobbar med 
idag. Att hjälpa kunder att transformera data till information. Men för att kunna förstå data 
så måste man ha verksamhetskunskapen. Annars så tolkar man saker fel, garanterat.  

 9 KF  Hur skulle du då definiera begreppet om du tänker utifrån dina erfarenheter?  
 10 R1  Ja, vad jag googlade var att förstå data och skulle jag definiera det – det är ju egentligen inte 

att förstå. Ja det är ju två saker, du ska dels förstå vad den är för nånting men du måste för-
stå hur den är bearbetad för att kunna tolka den. Du ska känna din data, du ska förstå trans-
formeringen, affärsproblemen och sen kan du tolka den. Ett jättebra exempel, Malmö Stad 
ville för några år sen ha ut exempel på data där man kunde titta på skillnader i kön. Då sa 
han som var verksamhetsansvarig för det området att ”Ja, de här siffrorna stämmer men du 
kan inte tolka de så. Det finns underliggande faktorer som gör att du inte kan tolka den så-
där, så det där är farligt att tolka den så.” Sen vet inte jag vad det berodde på, om det kan 
vara att kvinnor får barnbidraget ofta eller som regel eller något annat. Man ska vara försik-
tig med att tolka saker om man inte kan verksamheten och regelverket bakom.  

 11 KF  Det finns snarlika begrepp till Data Literacy som är Information Literacy och 
Statistical Literacy. Är det någonting du känner till och kan göra en distinktion mel-
lan?  

 12 R1  Nej, jag känner inte till det. Då jobbar jag med en del på gränsen till statistiska grejer, rent 
statistiskt, uppföljning, men ofta så blir det mer avancerat än så med massa undantag och 
skillnader under perioder eftersom en av de viktigaste delarna i det vi gör är att följa föränd-
ringar över tiden. Förutsättningarna kan ha förändrats över tiden så då måste man lägga in 
regelverk för att kunna jämföra äpplen med äpplen. Så nej, jag är inte bekant med begrep-
pen direkt så jag har svårt att uttala mig om det.  

 13 GL  Vi tänkte nu fråga lite om data, eller big data då som vi frågade om tidigare. I vilken 
utsträckning identifierar ni er som en data-driven verksamhet på F1?   

 14 R1  Ja, där skulle jag väl ha svårt att uttala mig för jag tror inte att F1 i sig är speciellt data-
drivna som företag. Vi följer ju upp och ser hur det går såklart. Jag tror att F1 leds mer 
med fingerspitzengefühl och branschkännedom kombinerat med att följa upp rena siffror 
och våra nyckeltal. Däremot vi konsulter inom det här och de kunder vi jobbar åt, de jobbar 
ju mycket mer datadrivet än vad vi gör. Vi tillhandahåller experter på området och då är det 
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de företag som har nytta av experter inom det här som anlitar oss. Så kunderna använder det 
mer men F1 som IT-konsultföretag gör ju så mycket annat. Vad man än behöver hjälp med 
så finns det. Business Intelligence och Analytics är i ett väldigt, skriande behov av folk hela 
tiden så att det är en underbemannad verksamhet. Men de kunder vi jobbar åt dem trycker 
mycket på att de är datadrivna, de har de i sina [ohörbart] även när deras controller till ex-
empel- Där ser jag hos min primära kund som är en stor biltillverkare att deras control-
lers de blir nödgade att lära sig att skriva SQL. De är inte bara bundna till ett visuellt verk-
tyg [som] Power BI [eller] Qlik, de ska kunna gå på djupet med [att] bearbeta data i databa-
ser. Kunna göra sina analyser för att sen ta fram bättre lösningar. De är inte experter på 
SQL, de har de oss till. Men de, och det är ovanligt [eftersom] en controller ju i grun-
den är en ekonom, tvingas in, i nånting som ni säkert har labbat en del med, i SQL  

 15 GL  Ja, superintressant! Finns det några vanliga, eller [vilka är] de vanligaste utmaning-
arna ni stöter på i arbete att antingen ni själva ska bli mer datadrivna eller i det här 
fallet kunderna ska bli mer datadrivna. Kan du se några key challenges?  

 16 R1  Ja, det finns ett par stycken olika. Det ena är att de som kan verksamheten och hur data 
måste bearbetas för att kunna användas de är inte de som genomför jobbet sen att ta fram 
den tekniska lösningen. Utmaningen är alltid kommunikationen mellan tekniker och verk-
samhetsspecialister. Jag menar att ett BI-projekt inte är, eller ska inte vara, ett teknikpro-
jekt - det ska vara ett verksamhetsprojekt. Det ska vara ett verksamhetsprojekt, det ska inte 
vara att ”vi köper Power BI så löser det allt”, det gör det ju inte. Om du skickar in skit får 
du ut skit. Den andra utmaningen, och kanske den största utmaningen, är att bygga en håll-
bar lösning som håller i 10–20 år. Jag gör alltid liknelsen, eftersom min utmaning är att för-
klara för en som inte är teknisk varför vi ska få sälja in en teknisk lösning till dem. Då säger 
jag att om man gör ett badrum får en offert på kanske 150 tusen, då är man ganska noga 
med att välja rätt hantverkare för sätter dem inte ett bra fuktskydd i badrummet så har du ett 
jättesnyggt badrum med fint kakel som läcker från dag ett. En BI-lösning börjar inte läcka 
förrän efter 3–6 mån, när volymerna börjar tanka in. Då märker du om nån har gjort ett bra 
jobb. I relation till det så är det ofta flera tekniker inblandade som inte alltid gör på samma 
sätt, som inte dokumenterar vad de gjort, löser samma saker på olika sätt och olika saker på 
samma sätt vilket betyder att när man kommer efter några år och tittar ner i den här black-
boxen så ser man nåt som ingen vill röra i. Man märker att siffrorna inte stämmer och det 
går långsamt. Där är en stor ekonomisk utmaning som vi på F1 har löst hur man ska göra 
det. Men det är det vanligaste, att man sitter med något som kostar väldigt mycket och ger 
väldigt lite. Två grejer, det ena på lång sikt strategiskt, investeringsmässig och det andra på 
kort sikt att få tekniker och verksamhetsspecialister att kommunicera med varandra så att 
tekniken blir gjord rätt och levererar ut rätt saker.  

 17 GL  Finns det något enkelt recept för hur man löser det här? Hur man kommunicerar med 
verksamhetspecialister och hur man håller den tekniska produkten förståelig, hållbar 
och skalbar under tid?  

 18 R1  Ja, det är mitt jobb! Det är därför vi började, som ett av få IT-konsultföretag, vi märkte att 
vi gör samma fel om och om igen. Det är alltid beroende att någon expert måste vara med 
och leda och styra och den experten blir väldigt bombad hela tiden. Vi gjorde så att vi satte 
samman att allting som vi gjort bra, gör vi på det här sättet på de här områdena, så vi har 
standardiserat så många delar vi bara kan. Fördokumenterat det och tekniska processer t.ex. 
att läsa in filer, att koppla på metadata osv. Vi paketerade ihop det till små lösningar så att 
återanvända, paketera, standardisera och om det då blir standardiserat så levererar vi lika-
dant varje gång. Vi kan utbilda folk som börjar hos oss till att jobba på det här sättet, kun-
derna kan förstå innehållet för att det är strukturerat som ett bibliotek. Jag hittar inte direkt 
på ett bibliotek med alla dessa koder men en bibliotekarie gör - men efter ett tag hade jag 
nog gjort det. Och det är vad våra kunder gör också, de har ett bibliotek av data som är 
strukturerat så att de själva kan uppnå en self service. Där är egentligen receptet att ju mer 
du kan standardisera och paketera behöver utvecklarna som är med i projektet inte fokusera 
på ett dagligt stand-up möte där man ska diskutera hur ska vi lösa det här tekniskt. Nej, Ut-
vecklarna fokuserar på att förstå verksamheten istället. Vi är tekniker men vi lägger så lite 
tid som möjligt på tekniken det är därför jag säger få det att bli ett icke-teknikprojekt så 
luckas BI-projektet. Där har jag varit lite missionär i 15 år, dels för att jag märkte i min roll 
så fick jag vara i fem projekt samtidigt. Folk gjorde på olika sätt, folk gjorde fel. Det här 
funkar för oss och vi har en plattform som är primärt inriktad på datalager. Men ett medel-
stort företag som använder en BI-lösning med ett datalager, de investerar kanske 10 miljo-
ner i den lösningen. Då kan man inte ha nånting som efter ett år, ”vem har gjort det här? Ja 
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det var Nisse på hörnet men nu har han lämnat och nu kom nån annan och byggde på ett an-
nat sätt”. Det är totalt vansinne.  

 19 KF  Om man tänker rent individuellt bland era anställda inom just BI & Analytics vilka 
kompetenser värdesätter eller efterfrågar ni mest?  

 20 R1  Jag intervjuar rätt många människor och kandidater och jag brukar fråga efter en första 
grej. Det är egentligen [om de] jobbat med databaser, förstå databaser sen frågar jag efter 
SQL. Om en kandidat säger att ”jag gillar noSQL databaser bara” så är det inte aktuellt för 
mig att säga du ska jobba här, tycker jag. Vi jobbar mycket med att hämta data, att transpor-
tera data och bearbeta den. Grundförståelsen ligger rätt bra om man använt SQL sen kan 
man ändå göra det med andra tekniker i nya verktyg där man använder kod för att transfor-
mera data i realtid. T.ex. genomsnitt och medianer och sånt kan du inte förberäkna i nån da-
tabas för du vet inte hur användaren ska filtrera det i slutändan. Det är också viktigt, men 
jag tittar efter en grundläggande teknisk förståelse för databaser, om det sen är viss data-
bas, eller om det är Oracle eller Microsoft eller vad som helst det spelar mindre roll för har 
man ett grundläggande intresse och förståelse för den basala tekniken som databaser väl 
ändå är då blir jag intresserad. Utvecklare i grunden, då är man också van vid att program-
mera saker, det är väl lite det som är genomgående för dem som jobbar med analytics och 
så, de har antingen en utvecklarbakgrund eller [har] jobbat med databaser. Nu-
mera även mycket Data Scientists, har vi anställt väldigt många och då är man ju mer åt sta-
tistik hållet skulle jag säga.   

 21 GL  Matte tyngre profiler kanske?  
 22 R1  De som vi har anställt då från LTH de har varit väldigt skärpta men det är två olika spår 

analytics och AI. Det är samma business unit men det är ändå lite olika kategorier [av] ar-
bete med gör på dem.  

 23 KF  Om vi utgår då från de tekniska kompetenser som anses ganska viktiga - varför 
tycker ni att de är de viktigaste kompetenserna för att kunna göra ett gott arbete, 
inom BI?  

 24 R1  Ja, vi vet jag inte det var en subjektiv grej från mig. Jag märker att de som jobbar och har 
jobbat bäst har en grundläggande teknik på de här områdena men utan att vara verktygsreli-
giös. Det är något jag hugger ner på, om man säger att man bara vill jobba i Qlik, bara i Po-
wer BI eller bara jobba i Microsoft. Så funkar ju inte konsultvärlden. Man måste ha flera 
ben att stå på och kunna välja på att i ett projekt agera junior. Om jag skulle börja jobba 
med Qlik, och programmera det så hade jag varit junior på området. Jag hade nog snabbt 
kunnat bli senior eftersom jag gjort mycket annat liknande. Så att, en bra teknisk bakgrund 
och att inte vara låst rent mentalt till att bara vilja jobba med en sak.  

 25 GL  Jag tänker det här med kompentenser då går vi in på tekniker, om man skulle an-
vända ordet färdigheter istället, eller egenskaper som person vad skulle du säga är 
viktigt där?  

 26 R1  Nyfiken, analytisk, datadriven. Nej men ska man jobba som konsult så ska man inte se 
framför sig att man sitter på ett ställe bara 8–5. Så är det inte, det är mycket friare än så men 
samtidigt mycket mer påfrestande eftersom man jobbar ofta i mer än ett uppdrag och kun-
derna betalar per timme. Kunderna ställer högre krav på oss än vad de gör på sig själva just 
för att de anlitar oss per timme. Det är inte alla som passar för konsult och jag ska säga att 
jag ifrågasätter, min fru också, var och varannan dag vad det är man håller på med för att vi 
har en extrem arbetsbelastning ofta. Samtidigt så är det jävligt roligt. Man har inte tråkigt 
om man säger så. Andra egenskaper, vad sa jag, nyfiken, analytisk… humor är nog rätt bra 
för att i situationer som är väldigt stressande ibland så hjälper det ibland att ha humor väl-
digt mycket. Det har varit några som jobbat hos oss som absolut inte hade någon humor och 
det funkade inte. Jag vet inte det är en teori det där sista.  

 27 KF  Kan du på rak arm tänka på några andra kompetenser eller personliga färdigheter 
som brukar saknas?  

 28 R1  Brukar saknas?  
 29 KF  Ja, utöver att humor ibland inte finns.   
 30 R1  Det saknas ibland konsultmässighet och rent social hyfs vilket jag kan ha problem med för 

jag skämtar väldigt mycket så jag får bita mig i tungan ibland. Men att ha ett mindset att 
veta vad ska man säga, konstmässigheten innebär ju bland annat att man är medveten om att 
man, lönen kommer från en kund som betalar per timme. Att man har den utgångspunkten. 
Man kan inte slappa direkt, man ska vara där och hungrig. Samtidigt är jag väldigt trött att 
man ser i intervjuer att ”du ska brinna för nånting, du ska brinna för det här och det här”. 
Så är det inte i verkligheten, det är bara de som skriver rekryteringsannonser som har 
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kopierat sina gamla texter. [Att vara] Nyfiken, lyhörd, analytisk, kanske vilja ha en förmåga 
eller önskan om att skapa nånting, kreativitet absolut. Då kommer man jäkligt långt.  

 31 GL  Jag tänkte… Förlåt vad sa du, du får avsluta!  
 32 R1  Nej men man kommer också betydligt länger som konsult om man gillar att ta för sig lite 

grann. Eller alltså inte att på bekostnad av alla andra men ta för sig, stå upp och prata om 
nånting, lägga fram idéer, inte vara rädd för att göra det. Jag brukar säga när jag intervjuer 
folk att F1 har plats både för jaget och laget, inte varandra uteslutande. För att, ja där har vi 
lite av det som…  

 33 GL  Jag tror att du nämnde kort self service förut och tänkte fråga arbetar ni internt nån-
ting med F1 med self service BI. Finns det någon portal ni kan gå in och skapa rappor-
ter för era interna debiteringar eller hur ser det ut på räkningen så att säga?  

 34 R1  Ja, jag är inte inne och tittar på de så mycket utan det är mest finansiell uppföljning och där 
har man ju byggt ett antal rapporter och dashboards med Power BI. Jag vet inte hur mycket 
de sitter och skapar själv, jag tror inte det görs det eftersom för jag har för mig att 
vår egen interna lösning är ett hack.  Så att här är det inte så mycket self service, däremot 
hos våra kunder är det desto mer. Vi är skomakarens barn där.  

 35 GL  Jag förstår! Kopplat till self service BI även hos er och hos kunder. Finns de några 
specifika utmaningar som uppstår när det ska bli self service som du ser det?   

 36 R1  Ja, det är det. Och det är en gammal utmaning. Jag vet inte var jag ska börja. Om vi säger så 
här: self service BI är fantastiskt kul när du sätter ett verktyg i händerna på någon som kan 
sin data och vill få tillgång till hela det här smörgåsbordet av information. De sätter sig och 
bygger och bygger och bygger och går över till att jobba mer det än det de gjorde innan. 
Svenska företaget Qlik hade ju det som strategi, man gick inte in högt upp i organisationen, 
utan så långt ner som möjligt i organisationen, där någon hade en budget på åtminstone 50 
000 [kronor]. Också sa man: ”Köp Qlik! Du kan göra det här själv. Det är så enkelt och 
kul”. Och det var ju jättekul, så verksamheterna lusades ner med Qlik installationer. Samma 
sak hände på Sony Ericsson för 15 år sedan då körde man något som heter ”Proclarity”, där 
man byggde själv. Och vad hände då? Jo folk byggde på olika sätt. Då har man jättesnygga 
rapporter, men de alla visar olika resultat. Då började man ägna tid åt ”vafan det är för nå-
got”. Det är en utmaning även idag om man inte tar ett strategiskt beslut att ”ja- ni ska 
hämta data från ett och samma ställa och den ska vara färdigberäknad”. Ni får inte beräkna 
en sjukförfrånvaro eller en löneutveckling utan det ska vara färdigberäknat. Self Service är 
alltså en risk, dels kvalitetsmässigt och att man inte använder samma definitioner för nyck-
eltal. Det andra, reella problemet, är att de system som informationen finns i, till exempel 
Dynamics AX från Microsoft, är system som är mycket bra på att lagra data eller hantera att 
1000 användare samtidigt är inne och arbetar. Men de är jättedåliga på att släppa ut data, det 
är inte några datamodeller som får snabba svara svar. Har du då en huvudbok som en 1.2 
miljarder rader och ställer en dålig databasfråga till denna så låser sig hela systemet. Det är 
dessa problem vi arbetar mycket med. Det är även av dessa anledningar man har datalager 
[Data Warehouses] i mitten som läser data från verksamhetssystemen på natten för att sedan 
applicera verksamhetsreglerna, bearbeta datan, lägga den till rätta så att Self Service [BI] 
användare kan hämta den. Lite som ”färdigrätter”, under kontrollerade former. Self Service 
kan alltså ställa till det genom att störa den ordinarie verksamheten, den kan ge fel värden 
och kan även göra att folk börjar jobba mindre med vad de faktiskt ska göra, bara för att 
SSBI är så fantastiskt kul. SSBI innebär alltså möjligheter, men också många risker.  

37  KF  Om man tänker att man bygger vidare på detta och tänker att det är användaren i sig 
som ska hantera data, så kommer vi in på Data Literacy som är det huvudsakliga om-
rådet för denna intervju. Jag tänker därför kort presentera vad forskningen identifie-
rar som de fyra huvudsakliga områdena, eller pelarna, som utgör Data Literacy. Den 
första pelaren är insamling. Insamlingen innebär att identifiera trasiga data och ut-
forskandet av dataset. Därefter kommer hanteringen, som innebär att organisera och 
manipulera data. Vidare kommer utvärdering, alltså att kunna förstå, visualisera och 
presentera datan. Slutligen att applicera data, detta innebär att kunna dela data med 
andra och evaluera tidigare datadrivna beslut. Om vi ser till dessa huvudsakliga pe-
lare, speciellt ur din synpunkt som befinner dig inom IT-tjänstesektorn, vilka färdig-
heter anser du vara viktigast för att bemästra dessa fyra områdena?  

38 R1  Som du säger, det är olika områden. Till exempel det du nämner, att hantera trasig data- vi 
kallar det ofta för ”Data Cleansing” eller ”Tvätta Data”. Eller för den delen hantera ofull-
ständiga eller saknade data. Det är en process som kräver en tekniker som vet hur data ska 
tvättas och transformeras. Medan i slutet av processen du nämner, vad sa du där?  
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39  KF  Ja det är alltså utvärderingen, alltså att kunna förstå, visualisera och presentera data. 
Och vidare utvärdering alltså att förstå, visualisera och presentera data. Slutligen ap-
pliceringen, vilket innebär att dela data med andra och evaluera tidigare beslut.  

40 R1  Jag har haft en annan studentgrupp som har frågar om det området. Men de var inte lika bra 
som ni, haha! Där på det sista du sa är det två saker jag tänker på. Lite som jag inledde med 
att säga. Du måste lära dig det verktyg du använder, alltså hur du hämtar in data osv- men 
det är en mindre tröskel. Det viktiga är att förstå det du ska analysera, alltså verksamheten. 
Vad är till exempel ett ”kontrakt”, vad är ”en version av ett kontrakt”? Det är den biten du 
måste bemästra. Vi som konsulter är helt enkelt inte inne längre och bygger rapporter åt 
kunder eftersom verktygen har blivit enklare, tröskeln har sänkts. Jag menar att det är två 
olika områden, nämligen att lägga informationen till rätta- det är teknikernas uppgift. Och 
att användarna skapar rapporter tolkar dessa, det är verksamhetsfolkets uppgift. Vi gör alltså 
inte mycket uppdrag på det sistnämnda, [att skapa rapporter], utan de gör de själva. Vi hjäl-
per dem i stället med att sätta upp miljöerna eller snabba upp långsamma processer för data-
hantering. Där sker kommunikationen, mellan användare av SSBI och som arbetar med att 
”preppa” materialet. Ju längre du arbetar med en kund desto mer förstå du vad de säger. Det 
kan vara en trög process i början. Naturligtvis kan de som sitter och arbetar med SSBI 
själva grotta ner sig i databashantering, men dem gör det ofta hellre än bra, och detta kan slå 
ut över andra i verksamheten för att de egentligen inte ska sitta och pilla där.  

41 KF  Och om man tänker på lite mjukare färdigheter, individuellt, för den tekniska sidan 
eller i ”början av processen”?  

42 R1  Tja, jag vet inte riktigt. Det är väl det som kommer med erfarenheten för den givna konsul-
ten. Det är nog hur snabbt man tar till sig och förstår vad kunden är ute efter. Ibland kan 
man ofta se i förväg vad de [kunden] är ute efter, vissa saker är det till och med återkom-
mande. Medan en yngre konsult bara har ögonen för tekniken och mest bara kör på! Vi lö-
ser det eftersom vi skickar olika folk [konsulter] till olika situationer. 80% av grejerna kan 
troligtvis en junior konsult göra, men för de resterande 20 procenten gäller det att skicka in 
rätt person.   

43 KF  Så om man tänker att ni delar upp arbetet en del, sett till kompetensinventering, hur 
arbetar ni internt med att kompetensförsörja färdigheter inom respektive område?  

44 R1  Ja vi började en resa för 15 år sedan när vi började standardisera sker. Vi sa också att exper-
ter på områden ska aldrig sitta 100% av sin tid på en och samma kund eftersom det endast 
blir till värde för den kunden, inte för alla kollegor och företaget i helhet. Vårt mål med att 
använda ”best practise” är att företaget ska bli lika starkt på varje område som den enskilt 
bäste konsulten. För att uppnå detta låter vi våra seniora konsulter arbeta på två-tre projekt 
samtidigt där vi mixar seniora och juniora konsulter. Jag har själv haft en mentorsroll åt en 
kille som kom ut från universitetet för två år sedan. Han har arbetat tillsammans med mig 
sedan dess. Internt kör vi också en akademi där vi håller kurser, jag höll själv en kurs för 
några veckor sedan inom grunderna för ”Data Warehousing”, vi har också andra kurser. 
Men där jobbar vi alltså med intern kompetensutveckling vilket är lättare att genomföra på 
de tekniska områdena jämfört med till exempel projektledning. Jag själv lyckas aldrig bli 
fångad av dessa mjuka kompetenser eftersom det finns färdiga metoder som redan är defini-
erade. Därför tycker jag att teknikområdet är mer innovativt.  

45 GL Har ni något uttalat förhållningssätt till Data Literacy som företag eller koncern?  
46 R1 Nej tyvärr inte, utan vi är ett konsultbolag. Vi lever på att fånga trender som kunder efter-

frågar och att snabbt kunna anpassa oss. Vi går snarare mot att höga kraven på effektivitet 
och vinst vilket har lett till mindre avsättning av resurser till utbildning, den måste göras ef-
fektivare. Jag menar att vi inte har tid att stanna upp så ofta och tänka efter och diskutera 
lite mjukare strategier. Trots att vi inte är börsnoterade så menar jag att den är en sådan kon-
kurrens som inte tillåter detta. Istället lägger man fokus på att synas i sociala medier, att re-
krytera rätt personer inom vad vi tror marknaden efterfrågar. Och helt plötsligt blir det låg-
konjunktur och IKEA slänger ut 100 personer, det har hänt tre gånger under min tid här. 
Men vi som arbetar med vår standardiserade plattform som vi har hos ett antal storkunder 
kan sitta kvar på våra uppdrag eftersom vi har byggt något hållbart. Jag skulle säga att man 
borde tänka mer långsiktigt men det är inte många som har gjort det. Det har gjords i kon-
cernens sydliga region men inte i Göteborg eller Stockholm. Där är det satsningar som går 
upp och ner hela tiden och just nu gör vi en tredje [satsning] där jag hjälper till, där vi ska 
försöka tänka mer långsiktigt genom att använda det vi redan har som är långsiktigt och ge-
nomarbetat.  

47 KF Varför tror du att det skiljer sig mellan regionerna internt?  
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48 R1 Jag tror jag vet svaret på det. Ett företag har chefer på olika nivåer och varje chef styrs av 
nyckeltal, dessa nyckeltal sätts högst upp. Om respektive nivå levererar sina nyckeltal inne-
bär en förändring i form av rörlig lön. Man driver alltså på det där hamsterhjulet hela tiden, 
det är alltså kortsiktigt. Det vi gjorde i den sydliga regionen [av koncernen] var att vi hade 
en högre grad av obelagd [ej debiterbar] tid, vi gick alltså inte speciellt bra. Men vi höll ut 
och då sa jag, efter att ha räknat ut hur många timmar vi hade obelagda, att jag vill ha an-
svar för att äga denna obelagda tid och göra något vettigt av den. Jag fick därefter använda 
all obelagd personal och vi byggde något långsiktigt. Den tanken finns inte längre eftersom 
vi har så låg obeläggning. Nu löser vi det i stället med att vi tar betalt för vår egen plattform 
och att den obelagda tiden används för att förbättra plattformen, alltså vi kan konsulta åt oss 
själva, så har vi löst det. Det är inte säkert att det är det bästa eller mest ekonomiska lös-
ningen på kort sikt men trovärdighetsmässigt så menar jag att det är en väldigt bra lösning. 
Det har också gjort att en del konsulter har kommit till oss från konkurrerande bolag för att 
de vill vara en del av något större.  

49 KF När vi ändå är inne på det här med nyanställda eller befintlig personal, hur ser du på 
nivån av Data Literacy inom er organisation?  

 50 R1 Nivån på de som vi anställer?  
 51 KF Ja, eller de som redan arbetar hos er.  
 52 R1 De som är mitt emellan junior och senior. De som arbetat kanske 10 år inom detta de är 

svåra att rekrytera. Man kan rekrytera de tyngsta genom att ge dem ett väldigt bra erbju-
dande eller de som är nya och man försöker hålla en mix av det. Senaste åren har vi anställt 
många unga. Ofta är det kunder som efterfrågar mycket ”Data Scientists” och då kan det 
vara juniora personer. Eller har vi uppdrag där seniora konsulter kan arbeta med juniora. Jag 
brukar säga att man inte är självgående med att arbeta inom BI innan 3–4 års erfarenhet. 
Varje kvartal tycker ”jag kunde ingenting innan!” och så är det även kvartalet efter.   

 53 KF  Du som ändå nu jobbat länge inom din organisation. Ser du en utveckling av de ju-
niora som kommer in till er verksamhet just i att kunna förstå, hantera och argumen-
tera med data?  

 54 R1  Ja men finns inte några genvägar till den [kompetensen]. Första två åren i branschen är som 
att lära sig simma. Juniora konsulter njuter inte av en skön simtur utan det handlar om att 
hålla sig ovanför ytan. Därefter börjar det sätta sig. Jag menar att den som jag är mentor åt 
vet fortfarande inte vad han håller på med, varför han gör saker. Han har gjort det hundra 
gånger nu så att han har lärt sig hur, i ett större perspektiv så vet han inte vad han 
gör. Det tar fyra fem år och därefter tar man nästa steg och blir kanske mer av en säljande 
konsult eller lösningsarkitekt. Detta gör det väldigt stimulerande eftersom man fångar upp 
ny teknik, nya situationer, nya utmaningar och man växer som människa genom 
att jobba med detta. Det är helt enkelt världens bästa och sämsta jobb.  

 55 KF  Men om man tänker innan de börjar arbeta eller precis vid nyanställningen- kan du se 
någon skillnad i dataförståelsen?  

 56 R1 Ja absolut, det är en helt ny värld. Man förstår ingenting när man börjar. Man tror att förstår 
saker och ting men det gör man inte. Om jag refererar till mig själv; man tror att man kan 
allting och att man fattar, men det gör man egentligen inte. Alltså förståelsen för hur data 
används, hur den tolkas och hur man själv ska tolka den är helt annorlunda när man börjar 
jämfört när arbetar ett tag.  

 57 GL  Om vi säger att er organisation hade infört en delkurs till sina nyanställda lär dem om 
grunderna i Data Literacy. Vad tror du ett sådant initiativ hade kunnat bidra med? 

 58 R1  Det hade kunnat bidra med en del. Jag menar att vi har täkt 50% med den grundkursen vi 
redan har internt som jag själv håller i. Den kursen handlar om hur man strukturerar, bear-
betar och tvättar information för att sedan kunna tolka den. Framför allt mäta den över en 
tidslinje, för annars är den inte intressant. Du måste kunna se förändringar över en tidslinje. 
Så den biten har vi. Den andra biten hur man kan välja att visualisera data för att skapa en 
retorisk bakgrund eller ha en retorisk baktanke, det är ju det här, med statistik kan man be-
visa vad man vill. Det är intressant, men absolut hade det kunnat varit en ögonbrynshöjare. 
Som lite kuriosa så är det faktiskt ett part stycken av oss som har gått kurser i retorik men vi 
jobbar med ”analytics”. Och det menar jag är en av de bästa kurserna man kan gå. Alltså 
hur vill du presentera data, vad vill du uppnå? Det hjälper dig från det att du presenterar dig, 
till exempel; vilket mandat har du att prata med oss om det här? Så det korta svaret skulle 
vara: Ja det skulle vara intressant.  

 59 GL Förlåt, för att förtydliga, ni har alltså en kurs nu i ert ”traineeprogram” som avhand-
lar data till information och hur man kan argumentera med information? 
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 60 R1  Inte argumentation med information, men hur man behöver lägga den till rätta för att kunna 
göra just det senare. Eftersom data som man hämtar in serveras inte färdig att användas i ar-
gumentation. Data struktureras alltså upp. Alltså, flödet från data till information- där har vi 
en kurs. Men att argumentera och presentera data det har vi inte.   

 61 KF  Har du några andra synpunkter eller tankar kopplat till Data Literacy eller data-
drivna organisationer som du skulle vilja ta upp?  

 62 R1 Jo men om ni jobbat med denna utgångspunkt ska ni ägna någon timme åt alla läsa på om 
två guruer inom detta. En som heter Bill Inmon, ni vet kanske vem det är?  

 63 KF Ja är det inte han som gjort Snowflake- och starschema?  
 64 R1 Nä, Inmon har pratat med om Data Warehousing där dess struktur speglar verksamhetssy-

stemet vilket leder till att alla kan förstå. Medan Kimball [Ralph] har starschemas och är lite 
mer het på gröten genom att bygga stuprör vi levereras snabbt. Min gamle mentor som lärde 
mig sa ”tänk som Inmon jobba som Kimball”. Man kan säga att vår plattform är en hybrid 
mellan Inom och Kimball men har även samma tänk som Lindstedt som har ”Data Vaul-
ten”, som jag egentligen inte gillar. För det känns som ett resultat där någon har tänkt för 
mycket och inte haft det där sista saltet på. Jag tycker att de två är intressanta att ta in i en 
sådan här undersökning. Det är mycket av det vi pratat om som finns redan där. Om vi ska 
återknyta till tekniken så förändras tekniken, men grundtanken och arkitekturen för att jobba 
med transformeringen av data till information den är gammal, och den rör inte på sig så 
snabbt. Den som skiljer sig mest från när Starschemas kom är väl att man använder OLAP 
kuber för väldigt stora volymer data. Dessa associativa modeller kom med Qlik och Power 
BI behöver inget starschema utan den associerar så snabbt och är effektiv samt arbetar på ett 
annat sätt. Det innebär både fördelar och nackdelar. Man behöver inte kunna så mycket, 
men det finns en risk i att man tror att man kan allt, vilket leder till att man bygger något 
som inte är helt hundra. Utan i stället 90% rätt och vilket innebär 100% fel, det får helt en-
kelt inte vara fel, för du tar du fel beslut.   
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Appendix 3: Intervju 2 

 
Verksamhet: F2 
Medverkande: Respondent 2 (R2), Karl Färdig (KF), Gustav Lindström (GL)   
Datum: 2021-04-20 
Intervjulängd: 32:55 
 
Rad  Person  Information (svar/fråga)  

1 GL  Vad är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar just nu?  
2 R2  Jag jobbar som managementkonsult på F2s consulting-avdelning. Jag är senior 

maneger och del av den av våra fyra service lines som heter consulting. 
Inom consulting tillhör jag technology och inom technology är jag en av de an-
svariga för Data Analytics. Så jag sitter i ledningsgruppen för Data Analytics i 
Sverige och är ansvarig för datastrategi och information management. Jag driver 
projekt inom dessa områden och säljer våra tjänster. Utöver det så är jag kon-
sult.  

3 GL  Okej intressant, hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
4 R2  På F2 har jag arbetat i sex år nu i augusti och har jobbat med Data Analytics un-

der hela den tiden. Innan dess arbetade jag fem år på IBM som SAP konsult, 
alltså med ERP system. Då arbetade jag mycket med migration av data mellan 
olika system. Innan det pluggade jag faktiskt systemvetenskap i Lund!  

5 GL  Okej jag förstår, min nästa fråga vad egentligen om du hade någon tidigare 
branscherfarenhet. Men jag tolkar det då som att det är de fem år på 
IBM?  

6 R2  Yes, det stämmer!  
7 KF  Då går vi vidare direkt med vad som är huvudämnet för studien- Data Lite-

racy.  Hur skulle du definiera begreppet Data Literacy?  
8 R2  Det är roligt för just nu sitter jag faktiskt och skriver en datastrategi för en av 

våra stora banker i Sverige och i denna strategi är Data Literacy en jättestor del. 
Så jag sitter väl på relativt bra förståelse för vad ordet betyder eftersom jag be-
skriver det rätt mycket där. Men min syn på Data Literacy är att det är förmågan 
att kunna ta till sig data, förstå data, använda data i beslutsfattande, förstå vad 
olika teknologier är. Förstå sig på till exempel ”vad är AI och maskininlär-
ning?”, ”vad kan man använda det till?” men också i praktiken ”hur använder 
man det?”. Det handlar väl om att förstå sig på information.  

9  KF  Litteraturen pratar mycket om liknande begrepp som Information Lite-
racy och Statistical Literacy är det något som du känner till eller skulle 
kunna göra någon distinktion emellan?  

10  R2  Jag tycker generellt att man inom detta område pratar mycket om Information 
och Data [Literacy]. Ibland blandar man dem lite fram och tillbaka. Det kanske 
de är bättre på i den akademiska världen att hantera. Men jag tycker att Data- 
och Information Literacy känns rätt liknande. För mig känns nog Information 
[Literacy] som ett bredare begrepp. Alltså att man kan ta till sig information som 
inte har så mycket med Data att göra. I det fallet tycker jag att Data Literacy är 
mer applicerbart på det. Statistical Literacy antar jag är samma sak fast med sta-
tistik i stället. Alltså att kunna förstå och ta till sig statistik. Det jag gör är nog 
närmast Data Literacy skulle jag säga. Det känns som att Information Lite-
racy skulle lika gärna en statsvetare kunna arbeta med.  

11 GL  Vi ska gå igenom två delar nu som handlar om Big Data och Business Intel-
ligence. Och med tanke på att vi ska försöka komprimera intervjun 
litegrann så kan vi lägga mindre tid på dessa frågor och sedan lägga mer 
tid senare på de frågor som avhandlar specifikt Data Literacy...  

12 R2  Vi kan göra så här! Jag kan skriva till…Vi kan göra till kvart över, så ska jag 
bara säga det!  

13 GL  Jaha, men super! Ta din tid då i stället. I vilken utsträckning skulle du säga 
att ni på F2 identifierar är som datadriven verksamhet?  
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14 R2  Vi har en rätt enkel organisation. Som konsultorganisation är vi helt enkelt inte 
så avancerade. Vi har liksom konsulter som vi ska försöka sälja, utveckla och 
placera på projekt hos kund. I min organisation vet vi till exempel hela tiden hur 
många procent vi är tilltänkta att vara på projekt inom den närmsta tiden. Är en 
konsult på flera projekt vet vi hur många procent man är i varje projekt. I 
min organisation kan jag se alla personer, exakt hur det ser ut för dem de 
närmsta tio veckorna. På så sätt är vi väldigt datadrivna. På det följer vi också 
upp och får stöd bakåt sett. Rent prestationsmässigt är nog alltså väldigt data-
drivna, just för att jag kan gå in och se alla parametrar som gäller för mig och 
även konsulterna under mig. Så jag skulle nog ändå vilja sätta att vi är rätt data-
drivna rätt prestationsmässigt. Sen är ju frågan hur det appliceras inom organi-
sationsledningen- och det är ju en relevant fråga. Det vet jag inte.  

15 GL  Men när ni arbetar internt, och kanske även i erfarenhet i att arbeta mot 
kunderna också, vilka är huvudutmaningarna i att bli mer datadriven som 
verksamhet?  

16 R2  Först och främst handlar det om att få alla att förstå varför man måste bli data-
driven. Det brukar oftast vara en svårighet. Själva kulturförändringen brukar 
vara rätt svår, alltså att få hela organisationen att bli datadriven, det kräver ofta 
mycket förändringsledning, attitydförändring och att få alla att förstå värdet. Det 
kan vara svårt eftersom det är en långsiktig förändring som behöver genomföras, 
kortsiktigt kanske de är mer intresserade av att leverera vad de behöver istäl-
let för att utveckla sig inom data. Så det skulle jag säga, kulturförändringen är 
svår. Det kan också vara svårt att sätta ett värde på det, när man arbetar med IT 
generellt handlar mycket om att applicera ett värde på det man vill genomföra. 
Går jag till exempel till en ledningsgrupp och föreslår att vi borde utbilda alla 
inom Data Literacy kommer de fråga efter värdet på satsningen. Detta är något 
som jag upplever hela tiden i mitt arbete. Alltså, nu ska ni sätta ett värde på vad 
ni vill göra. Jag tror man säga att det är tre steg bort från det faktiska värdeskap-
andet. ”Hur får vi ner våra lead-tider?”. [Till exempel] Jo det är för att om per-
sonen börjar fylla i data på rätt sätt kommer datan att vara rätt på nästa ställe och 
sen kommer det bli rätt i vårt logistiksystem vilket kommer att leda till 
bättre lead-tider. Det är något man måste göra som managementkonsult, alltså 
att förklara och koppla Data Literacy utbildningar till ett faktiskt värde. Det är 
den svåra sidan skulle jag nog säga, att faktiskt genomföra det är inte särskilt 
komplicerat.  

17 GL  Kan man sammanfatta det som att du ser mer av en kulturell utmaning, 
snarare än en teknisk utmaning?  

18 R2  Att utbilda folk inom Data Literacy?  
19 GL  Nä, men att bli mer datadriven över lag som verksamhet.  
20 R2  Aha! Ja just där kanske jag specificerade mer bara på Data Literacy, för att bli 

mer datadriven… Vad var frågan?  
 21 GL  Dels ni på F2, du säger att ni är rätt så datadrivna. Framför allt när det 

gäller prestation. Men i arbetet att bli mer datadriven, inte nödvändigtvis 
att genom att lära ut Data Literacy, vad ser du som huvudutmaningarna? 

22 R2  Då skulle jag säga…eller det jag var inne på först var…  
23 GL  Att motivera ”stakeholders”? Som du var du inne på förut?  
24 R2  Ja exakt! Men det stora problemet är oftast legacy och IT komplexitet. Det är 

nog oftast en rätt stor bromskloss för det. Alltså att ha kapabiliteterna och kunna 
tillgodose till exempel: vill användarna ha data? Kan de då hitta denna på ett bra 
ställe? Delar vi data över hela vår organisation? Om jag vill ha en tredjeparts-
källa eller om jag vill ha information från ett annat affärsområde, kan jag på ett 
snabbt sätt få in denna data i ”Data Martet” eller ”Marketplacet” för data? Om 
jag ändringar på ett visst ställe, förändrar det också källan? Mycket kan också 
handla om att bara ha tillgång till data, det är också ett jättestort problem. Där 
skulle jag säga att teknikskulder är det stora, stora arbetet.  

25 KF  Om man då tänker på att samla data och stora datakällor kan man komma 
in på Business Intelligence. Nu vet jag inte hur mycket du arbetar med det i 
vardagen, men om man skulle se ur F2s och ditt perspektiv och erfaren-
heter. Vilka kompetenser värdesätter du hos en individ hos en person som 
ska arbeta med BI och Analytics?   
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26 R2  Just BI är väldigt närliggande det jag gör. Men det är kanske inte direkt det jag 
gör. Vad det är för kompetenser som värdesätts då inom BI och Data Analy-
tics personer då?  

27 KF  Ja precis.  
28 R2  Det jag märker är en otrolig styrka, och det märker jag också när vi anställer ju-

niora personer för att bli konsulter, det är att ha någon sorts grund inom [mjuk-
varu] utveckling och förstå sig på det. Att ha kunskap om databaser, och förstå 
SQL. Om du aldrig jobbat med det kommer det bli väldigt svårt. Jag själv har i 
princip inte programmerat sedan jag lämnade Lund 2010. Men jag kan ändå 
tänka i de banorna, jag förstår hur utveckling är och jag har en botten i det. Sen 
kan jag nog inte utföra det idag men jag har ändå den kunskapen. Ska man då 
jobba som dataspecialist, och nu pratar vi inte om någon som tar data och analy-
serar den, utan nu pratar vi om någon som ska göra företag mer datadrivna eller 
arbeta mycket nära BI. Då tror jag det är nästan ett krav, skulle jag säga. Det är 
nog det universella, om man kollar på alla nivåer. Utöver det är det nog vanliga 
högskolefärdigheter skulle jag säga.   

29 KF  Om man skulle vända på frågan i stället och tänka på vilka kompetenser el-
ler personliga egenskaper som saknas, mer ofta än sällan?  

30 R2  Hos dataspecialister då?  
31 KF  Ja eller någon som arbetar med BI eller data på något sätt.  
32 R2  Det som oftast är problemet är affärsförståelsen. Men då är man inne i en helt 

annan diskussion för hur man levererar dataprodukter och analytiska produkter. 
Jag tror inte det är nödvändigt att gå in på sådana detaljer. Men att ha en affärs-
förståelse är väldigt bra, beroende förstås med vad du jobbat med. Jobbar du 
som dataspecialist inom ett visst affärsområde är det bra om du förstår den verk-
samheten. Men sitter du samtidigt backend i ett ”centre of excellence” och ska 
leverera kanske du inte behöver det. Generellt…så vet jag inte. Det är nog att ha 
en förståelse för programmering och en förståelse för hur man kan hantera och 
arbeta med data. Det krävs ju en viss kunskap för att veta hur man hanterar, 
masserar, förstår och använder data.  

33 GL  Jag tänkte också komma in på det här med Self Service BI. Du nämnde in-
nan att ni på F2 har någon typ av portaler där ni kan gå in och kika på pre-
standa och planering. Arbetar ni internt med SSBI, alltså att du och dina 
kollegor har möjligheten att skapa era egna rapporter?  

34 R2  Ja det har man möjlighet att göra, jag tror det är framför allt för oss inom 
Data Analytics. De enda som gör det tror jag är personer som är Data Analy-
tics professionals. Jag själv som inte är särskilt ”hands on” eller använder så 
mycket av dessa verktyg har inte själv skapat några rapporter, men skulle kunna 
ta tag i och göra det själv. Men det finns många som gör jättebra grejer. Jag 
kommer själv att ta fram några grejer på hur vi staplar våra projekt och då kom-
mer jag använda någon av våra BI resurser för att få fram det. Sen är ju frågan 
hur mycket av detta vi gör i Excel och hur mycket vi gör det i faktiska BI verk-
tyg. Men det finns möjligheten att göra det i Power BI, till exempel.   

35 GL  Om man kollar mer generellt på SSBI, dels hur ni arbetar internt, men 
även om du har erfarenhet från kundprojekt. När just ”Self Service” delen 
läggs på Business Intelligence. Kommer det några nya utmaningar kopplat 
till detta?  

36 R2  Ja då börjar man komma in på Data Literacy problematik såklart. Då börjar man 
också komma in i frågor om, ett kanske fortsatt svar på den frågan du ställde ti-
digare, att man kanske måste ha ett typ av ramverk som svarar på ”Använder 
alla det här begreppet på samma sätt?” eller ”Definierar vi den här aggregerade 
information på samma sätt?”. Problemet är ju om alla börjar bygga sin egen ko-
pia så händer ingen till slut ihop. Där börjar man komma in i riktigt svåra fråge-
ställningar. Och då måste man ha ett väldigt tydligt ramverk för vilken data man 
använder till vad, hur man definierar denna data, att samma språk används samt 
hur gör man när de här värdena tas fram?  

37 KF  Som du säger kanske detta leder in oss på Data Literacy. Litteraturen har 
identifierat fyra huvudsakliga kompetensområden för Data Literacy vilka 
är; Insamling av data vilket kan innebära att identifiera trasiga data eller 
utforska dataset. Sedan hantering av data vilket kan handla om att 
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organisera och manipulera data. Vidare utvärdering vilket kan handla om 
att förstå, visualisera och presentera data. Samt slutligen applicering av 
data vilket innebär att kunna argumentera med data, dela data med andra 
med hänsyn till lagar och annat eller helt enkelt kunna dra beslut baserade 
på data. Om man ser till dessa huvudsakliga områden, vilka individuella 
färdigheter eller färdigheter tror du är viktigast för att man ska kunna be-
mästra respektive område?  

38 R2   Bara kort, vilka var det igen?  
39 KF  Den första är Insamling. Sedan är det hantering, utvärdering och sist appli-

cering.  
40 R2  Och då, vilka färdigheter behövs för det?  
41 KF  Precis.  
42 R2  Jag tror att de två första [Insamling, Hantering] handlar om att ha en grundläg-

gande datahantering om det så är SQL eller programmering. Det kan nog verkli-
gen stötta där. För utvärdering och applicering känns det mycket mer relevant 
att besitta en verksamhetsförståelse. Det är nog vad jag skulle säga är viktigast.  

43 KF  Arbetar ni aktivt med kompetensförsörjning på dessa områden?  
44 R2  Ja. Alltså om vi tar fram nya verktyg för att utvärdera KPI: er eller annat kom-

mer vi att bli utbildade i det. Skulle det vara aktuellt att ta fram egna rapporter 
finns det nog väldigt mycket material på hur du skulle kunna göra det. Hos oss 
finns mycket [utbildning] men det handlar nog om att är man intresserad så får 
man söka upp det. Men jag skulle nog säg att vi pushar ut sådant också.  

45 GL  Har ni ett uttalat förhållningssätt till Data Literacy på F2?  
46 R2  Internt pratar vi inte om det skulle jag säga. Vi använder nästan bara det begrep-

pet externt. Det handlar nog mycket om att det är ett helt annat problem hos 
vissa av våra kunder jämfört med oss internt. Det är en helt annan fråga. Sen är 
det också så att jag är längst ut på värdekedjan på F2. Jag får egentligen bara sa-
ker presenterat för mig, och samma gäller nog om ni skulle fråga någon i min 
roll hos mina kunder så skulle de nog undra varför vi har synpunkter på det 
[Data Literacy]. Så hos kunderna är det såklart en större fråga.  

47 GL  För att kunderna har en lägre nivå av Data Literacy?  
48 R2  Jag ser hela komplexiteten hos kunden, jag ser egentligen inte hela komplexite-

ten på F2. Jag befinner mig egentligen på två helt olika delar av spektrumet på 
F2 jämfört med hos mina kunder. De [kunderna] har också en mycket mer kom-
plicerad värdekedja skulle jag säga. När jag läste frågan innan har jag ärligt talat 
inte ens tänkt på Data Literacy internt hos oss, vilket kanske är lite intressant?  

49 KF  Det till trots, hur skulle du se på nivån av Data Literacy internt hos er? 
Både bland nyanställda och mer erfarna personer.  

50 R2  Alltså på min avdelning Data Analytics är den ju hög. Vi vet hur man ska han-
tera data. Och generellt skulle jag säga att den är på exakt den nivån den behö-
ver vara. Jag vet själv hur det är att vara konsult inom denna organisation, och 
man försöker lägga så mycket tid som möjligt på de vettiga grejerna liksom. 
Man vill lägga tid på att ta hand om sina konsulter, sina projekt och sina kunder, 
allt annat är liksom ”bare minimum”. Och därför handlar Data Literacy på exakt 
den nivån som behövs för att göra jobbet.  

51 GL  Vi hann ju tidigare gå igenom dessa huvudpelare inom Data Litercy kun-
skapen. Och att det kanske inte fanns några konkreta utbildningar inom F2 
för att bli bättre inom just dessa ämnen. Men finns det någon aktiv kompe-
tensförsörjning inom Data Literacy?  

52 R2  Jo men det finns säkert 30 kurser internt inom Data Literacy här på F2. Och 
hade jag varit intresserad av att köra dem så hade jag kunnat. Så det finns egent-
ligen hur mycket utbildningar som helst, det handlar nog snarare om man vill 
göra dem. Men är det något som krävs för att jag ska genomföra mitt jobb- till 
exempel just nu har vi ett helt nytt system för hur man gör fakturor och rappor-
terar tid, det måste jag ju lära mig. Så att det finns, och sakerna man måste lära 
sig blir man pushad till hela tiden att göra tills man gör det, och tills man gjort 
det några gånger själv.  

53 GL  Jag förstår att eftersom du inte har gått kurserna själv eller kanske exakt 
vet vilka det är kan det vara svårt att veta- men hur tar sig kurserna i 
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form? Är det till exempel onlinekurser, fysiska? Hur lär man sig internt på 
F2?   

54 R2  Generellt eller just inom Data Literacy?  
55 GL  Ja om du vet hur dessa Data Literacy kurserna är utformade?  
56 R2  De är nog…eller jag vet inte hur en Data Literacy kurs skulle se ut internt. Det 

skulle antagligen vara lett av någon som är export på data internt. Eller så skulle 
det kunna vara mer centralt och att det är någon från som representerar hela 
EMEA. Kanske till och med en global kurs. Men oftast är det lett av någon faci-
litator som fått i uppdrag att hålla i en sådan kurs.  

57 GL  Vad tror du det hade kunnat bidra med om man uppmanade fler att gå 
dessa Data Literacy utbildningarna?   

58 R2  Vi arbetar mycket med hur headhunt-movement ser ut inom organisationen. Det 
är väldigt svårt att ta reda på sådana saker. Det är väldigt svårt att få de siffrorna. 
Oftast får man lägga mycket energi på att hitta kopior och värden om de inte re-
dan är skapade. Men där kommer det nog tillbaka till att det är en mycket kom-
plex datakunskap, även hos oss. Men man skulle kunna ta lite mer faktadrivna 
beslut, men samtidigt så är vår organisation inte så kompliceras. Jag tror därför 
vi har rätt så mycket fakta på det. Men jag vet själv, inom rekrytering till exem-
pel. Att veta exakt hur många vi är inom vår organisation är jättesvårt att få reda 
på. Detta kan ju ha och göra med Data Literacy, men det kan också ha att göra 
med att det svårt att aggregera denna information. Man skulle kanske kunna ta 
fler datadrivna beslut, genom att data skulle vara mer tillgänglig.  

58 KF  Har du några andra synpunkter eller tankar som skulle kunna vara värde-
fulla?  

59 R2  Ja, sättet jag hade angripit Data Literacy och på de sätt jag själva hållit i utbild-
ningar har varit mer specifikt för ML och AI use-cases. I ett av mina projekt hål-
ler på att implementera ett ”centre of excellence” för en stor retail kund som i 
sin tur ska hitta bra use-cases för verksamheten. I vissa fall har till och med ML 
används för segmenterande och liknande. När vi har hållit i Data Literacy ut-
bildningar har det därför främst handlat om ”vad är AI?” och ”vad är inte AI?” 
och ”hur kan man använda AI för att förbättra en verksamhet?”. Men mitt fokus 
har egentligen varit mer höga chefer på bolag så att de verkligen förstår vad det 
[AI] är. Så att de inte tror att AI kommer att lösa alla deras problem, när AI 
egentligen endast kan lösa väldigt specifika problem. Men också, till exempel på 
den banken jag arbetar med nu, så handlar det om hur man tillsammans kan 
skapa en så bra datadriven verksamhet som möjligt. Och kanske även prata med 
verksamheten så att de börjar se över sin beslutsprocess, och automatiserar vissa 
steg. Så om de till exempel ändrar sätten de tar beslut på så kommer vi tillsam-
mans kunna automatisera dessa [beslut] och nå otroliga effektivitetsförbätt-
ringar. Så min ingång är kanske inte att fokuserar på användandet och tolkandet 
av data utan snarare att hur man kan applicera ML eller AI.  
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Appendix 4: Intervju 3 

Verksamhet: F3  
Medverkande: Respondent 3 (R3), Karl Färdig (KF), Gustav Lindström (GL) 
Datum: 2021-04-20   
Intervjulängd: 55:57 

Rad  Person  Information (svar/fråga) 
1 GL  Vi kan börja med lite bakgrund om vem du är och då tänker jag första frå-

gan: Vad är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar i din nuvarande tjänst? 
2 R3  Som sagt, R3 heter jag och jag är ansvarig för en verksamhet som 

heter [avdelningen] Vi är en enhet som jobbar med att skapa och förändra F3 att 
bli mer data-drivet. Att använda moderna verktyg och molnbaserade plattformar 
för att helt enkelt förändra det här snart 100-åriga bolaget och dess sätt att arbeta. 
Jag har mitt ursprung från IT. Jobbat med IT sen 1993 och började som affärs-
systemkonsult och har haft olika typer av roller. Projektledare, team lead, pro-
duktansvarig för en större produkt, säljchef och även som verksamhetsområdes-
ansvarig för ett stort affärssystemteam. Via Microsoft så kom jag till F3 för unge-
fär fyra år sedan. Jag kom till F3 just för att utveckla den Microsoft-relaterade 
verksamheten med efter mycket om och men så konstaterade jag att det behöv-
des något annat och det var just [avdelningen]- verksamheten. [avdelningen] är 
en global företeelse, det är inte bara vi Sverige som har denna. Det vi gör och har 
implementerat de två senaste åren det är en blueprint, en operativ modell för hur 
man bedriver förändring med hjälp av digitala, både kompetenser och förmågor 
och plattformar; baserat på vår globala digitala strategi. Vi säger Azure first, [det 
är] en otroligt viktig punkt i vår digitala strategi. De individer vi har i [avdel-
ningen] är business analysts, som är i gränslandet mellan behov och teknik, 
cloud-arkitekter, data engineers som är experter på att extrahera, transportera och 
lägga data till rätta. Data scientists och visualiserings-experter men också ett väx-
ande team med mjukvaruutvecklare. De här olika rollerna knyter ihop vår för-
måga att förändra sättet att arbeta inom bolagets olika affärsområden och avdel-
ningar. För två år sen var vi två stycken och nu är vi 40. Vi är växande om ska 
bli 55 innan september månad är slut. I Norden finns det ungefär 400 medarbete, 
dataspecialister, och i världen runt 15 000 som jobbar på likartat sätt och där vi 
har ett väldigt nära och bra samarbete. Den digitala strategin, den enkla beskriv-
ningen är att med en Azure first-strategi där vi använder alla möjliga typer av 
komponenter och mikrotjänster som finns inom Azure, med samma typ av kom-
petenser som jag nu räknade upp och som har en huvudkompetens inom ramen 
för Microsoft och Azure och alla komponenter som finns där så kan vi då princip 
teoretiskt bygga lösningar i Sverige som några veckor senare man kan gå till 
marknad med i Sydafrika, USA eller vad nu kan vara och vice versa. Det är en 
väldigt intressant strategi vill jag påstå eftersom jag jobbat med många internat-
ionella företag [att] det är en bra och sammanhållen strategi som faktiskt ger ef-
fekt och jag har sällan varit med i ett bolag där det finns ett sånt intresse av att 
hjälpa varandra som här. Bara för att nämna en siffra, för ett år sen så gick bola-
gets globala ledning kring ut tillsammans med Microsofts globala VD, att vi till-
sammans kommer att satsa 50 miljarder svenska kronor i just den här tekniken 
och det här sättet att bedriva den digitala förändringen och på det sättet bli ett 
mer datadrivet bolag. När jag ändå berättar om allt det här kan jag säga att min 
uppfattning, den är högst personlig, men jag skulle påstå att F3 jobbat data-drivet 
idag till 70–75% i allt vi gör. I bolagets samtliga rådgivnings- och specialisten-
heter används data i olika former i stor omfattning. Den totala mängden data-dri-
ven verksamhet är säkert 70–75%. Men, det som är problemet eller utmaningen 
för oss är att mycket av den data-drivna verksamheten baseras på Excel, tradit-
ionell filöverföring osv medan vi på [avdelningen] implementerar ett mer data-
drivet perspektiv, dvs hur vi kan koppla upp oss mot våra kunders affärssystem 
med API: er, extrahera data, lagra i våran Azure plattform där vi kan hantera 10-
tals miljoner transaktionsrader och där vi med data scientists osv kan underlätta 
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för att göra samtliga specialistenheter och deras tjänster och erbjudanden mer 
automatiserade. Dvs kunna leverera managerade tjänster baserat på kundernas 
data och vår expertis. Vår affärsmodell handlar om att våra domänexperter inom 
samtliga specialistenheter tillsammans med [avdelningen] och våra experter 
inom data och med vår IT-avdelning och cloud-baserade arkitektur och tillsam-
mans med gemensamma, globala sätt att arbeta med metoder. En av de viktigaste 
är SAFE, det agila ramverket för hur man bedriver applikationsutveckling. De tre 
komponenterna ger olika typer av nya tjänster och nya förmågor som vi har som 
vi går till marknad med och gör våra kunder glada över. Det är ganska så stor 
förändring som pågår just nu inom bolaget och kanske då kopplat till er uppsats 
så är utmaningen inte att vara data-driven utan att släppa taget som expert – oav-
sett erfarenhet och kunskap - inom ett verksamhetsområde att kunna släppa taget 
och låta smarta algoritmer göra mycket av det jobbet som man kanske tidigare 
gjorde med sin hierarkiska struktur av assistenter eller andra typer av individer. 
Det är väl där jag tror att det finns en koppling till er uppsats huvudtes och vad 
det innebär. jag kan fortsätta berätta så får ni hoppa in! Det som är det intressanta 
skulle jag vilja påstå, om jag tar ett exempel från ett av våra verksamhetsområ-
den där vi idag har vi ungefär 25 000 små och medelstora kunder där vi lägger 
100–200 timmars utredningstid i snitt per kund och år. Det är en ganska stor 
massa kunder och relativt lite antal timmar som vi gör per kund. Där kan vi nu 
både rent praktiskt och teoretiskt automatisera processen. Som jag sa tidigare 
med hjälp av API: er mot de affärssystem som våra kunder använder kan vi ex-
trahera data och leverera in det i en analysplattform som vi har utvecklat i Azure 
där alla analysprocesser görs. Med det här sättet att arbeta som vi gör, återigen 
data-drivet och automatiserat, så kan vi göra de här tjänsteleveranserna på ett 
mycket färre antal timmar, vi kan göra det med det totala informationsvolymen 
inte bara på stickprov utan hela population av data. Vi kan göra analyser på flera 
år om det skulle vara så och vi kan också blanda in annan externa data i den här 
analysen där vi kan benchmarka eller mappa andra typer av likande verksam-
heter för att se var man är på väg någonstans. Vi kan lägga in algoritmer som kan 
peka på om det här specifika företaget har en tendens eller trend som lutar åt att 
de inom två kanske går i konkurs. Vi kan addera på andra typer av värden än vi 
kanske hittills har gjort i leveransprocessen. På det sättet kan man säga att vi slår 
ett antal flugor i en smäll, den första är, och det är rent teoretiskt, en förändring 
som behövs men för det första kan vi göra våra tjänster än mer konkurrenskraf-
tiga prismässigt på grund av de allt mer automatiserade processerna. Kan man er-
bjuda mer konkurrenskraftiga priser så kommer man att vinna fler affärer. Så 
med bra och konkurrenskraftiga prisnivåer i kombination med en ökad automati-
sering i samtliga processer kan vi teoretiskt sett generera en högre lönsamhet per 
uppdrag vilket i sin tur innebär att vi kan få flera kunder vilket ger möjligheten 
till en rejäl tillväxt på kundsidan, en betydligt högre lönsamhet totalt sett, både 
på befintliga och nya kunder. När vi blandar in andra typer av data och kan leve-
rera tillbaka andra typer av insikter än vad man tidigare har kunnat göra så ser vi 
framför oss att vi skapar en bättre kundrelation och så vi får långa kundåtagan-
den. Högre omsättning, högre lönsamhet och långa kundåtaganden – det är den 
digitala nirvana för som alla verksamheter vill nå, oavsett vilken verksamhet 
man håller på med, att man kan nå de sakerna. Våra kunder kräver av oss att vi 
ska vara digitala och ha en högre andel digitala tjänster i det sättet vi levererar 
våra specialisttjänster. Det är här någonstans vi kämpar, det här jag säger har vi 
på plats men vi måste förändra alla inblandade parters sätt att våga vara proak-
tiva i försäljning på kund, att våga tydliggöra hur vi driver våra leveranser på ett 
data-drivet sätt och att vi också vågar utmana oss själva att ger mer tjänster och 
insikter än vi kanske gör sen tidigare. Det är mer en mental förändring än en di-
gital förändring för den finns redan där på plats. Det gäller egentligen samtliga 
verksamhetshetsområde. 

3 GL  Häftigt, vilket informationspaket! Det är nästan svårt att sortera allting i 
huvudet men jag förstår att det är en häftig resa som ni har kommit en bra 
bit på låter det som. Jag förstår också problematiken kopplat till det, man 
kan nästa tro att du har läst frågorna i förväg!  

4 R3  Haha, jo men lite grann – ni skickade ju frågorna!  
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5 GL Jag menar det! Vi går vidare med frågorna. Hur länge har du haft din nu-
varande tjänst?  

6 R3 Jag har haft den här tjänsten i drygt två år, säg 2,5 år. Anledningen till att jag fick 
tjänsten, eller fick möjligheten att starta [avdelningen] i Sverige eftersom förete-
elsen har funnits globalt i kanske sex år. Vi i Sverige var lite sena på bollen, 
också i jämförelse med våra nordiska kollegor. Jag och två av mina kollegor fick 
i uppdrag innan vi startade [avdelningen] att blanda oss i just försäljningen kan 
man säga, vi hade inte vunnit några större upphandlingar pga. att vi saknade den 
digitala komponenten i våra offerter. Vi tog hela F3s globala strategi och gjorde 
en mock-up som våra specialister i sju stycken stora affärsmöjligheter presente-
rade; att såhär driver vi leveranserna från specialistverksamheterna digitalt på F3. 
Från att inte vinna några affärer ena halaåret vann vi fem av sju stora affärer med 
ett ordervärde på nästan 140-miljoner för [att] vi kunde visa upp våra förmågor 
fastän att vi inte hade dem då. Det här var sommaren/hösten 2018 så på senhös-
ten 2018 fick jag uppdrag att starta upp en [avdelningen] -verksamhet. Från och 
med slutet av 2018, början av 2019 så har jag haft den här rollen och i februari 
2019 kom de första experterna in på [avdelningen] -verksamheten. Vi har gjort 
rätt mycket på två år men vi har också som sagt använt all den kunskap och 
struktur som funnits inom ramen för [avdelningen] globalt. Vi har inte uppfunnit 
något eget hjul men vi har tillämpat en framgångsmodell. Det låter kanske bättre 
än vad det är, det finns alltid en balans. Vi har jättemycket att lära och göra, vi 
gör både bra och dåliga saker så det är inte bra guld och gröna skogar och en per-
fekt resa framåt utan det är massa saker som ska hänga ihop. 

7 KF  Det är intressant att se vad ett data-drivet fokus kan göra! Om vi går över 
till Data Literacy som är studiens huvudsakliga ämne – har du någon relat-
ion till begreppet?  

8  R3 Nej, jag har ju inte det och jag fick faktiskt slå upp det medan jag tittade lite 
grann på frågorna och vad det innebär. Jag har inte kommit i kontakt med be-
greppet tidigare.  

9  KF Okej, men baserat på vad du hittade när du kollade upp det – hur tolkar du 
eller skulle du försöka definiera det?  

10  R3 Precis, bra fråga! Jag tolkar det som att det är kunskapen hur man tillämpar och 
använder data på ett tydligt sätt och att man har förmågan att sätta sig in i, utifrån 
ett digitalt perspektiv, vad man faktiskt kan göra med data. Jag skulle vilja påstå 
eftersom jag nästan varit i 30 år i IT-branschen att det är intressant begrepp. 
Många pratar om digitalisering och tar det uttjänta exemplen som Uber och 
Airbnb att man kan använda data för att skapa nya affärsmodeller och utveckla 
sin verksamhet. Min uppfattning är att det är ett stort gap mellan vad man pratar 
om i digitalisering- och futuristperspektiv gentemot vad man vet och har idag. 
Oavsett vilken bransch det är, inklusive den jag representerar, men om man tittar 
på både offentlig och privat sektor är det ett stort gap mellan vad man pratar om 
att man ska göra och vad man faktiskt kan göra. Gapet beror av att man har 
byggt en IT-infrastruktur lite hej vilt om man ska uttrycka sig så. Har man haft 
egna server eller outsourcat on-premise servar har man kunnat fylla de med vad 
som helst och bara byggt på och på med olika typer av applikationer och tjänster 
utan att tänka, som man måste göra i en digital värld, att data måste vara standar-
diserad, strukturerad, den måste kunna flöda fritt för att du ska kunna få automa-
tiserade processer inklusive interaktion med dina kunder och leverantörer. Det är 
ganska lång väg att vandra att ändra det som är och har varit till att bli det som 
man faktiskt behöver i en rent digital värld. Om man nu ska ha förarlösa bilar el-
ler automatiserade verksamhetsprocesser eller på annat sätt ska kunna styra saker 
med data eller AI så måste mycket av det som finns idag göras om från början 
och man måste tänka nytt. Jag tycker personligen själv, inte utifrån 
F3s perspektiv, utan ett generellt perspektiv så finns det mycket motstånd för att 
göra det som verkligen behövs för att förändras. Jag brukar använda uttrycket as-
faltera ko-stigarna, det är lätt att säga så har vi gjort de senaste 30 åren och nu 
flyttar vi de här dataseten från on-prem till online men vi gör likadant som vi 
gjort tidigare. Vilket inte är den rätta. vägen, man ska inte asfaltera ko-stigar, 
man måste tänka utanför boxen på ett nytt sätt. Där någonstans är min synpunkt 
med Data literacy – det finns en okunskap och det krävs mycket nytt tänk och ny 
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förståelse för att det här ska bli bra. Jag vet inte ifall det var ett bra svar på frågan 
eller en tydlig bild av min åsikt kring området? 

15 KF  Jo, men det tycker jag! Det är ett begrepp som inte är allt för välkänt var-
ken inom litteraturen eller inom branscher. Det börjar väl komma lite mer 
på senare år, så det är inte alla som känner till det så jag tycker det gav en 
bra bild!   

16 GL  Verkligen! Vi har ju pratat med del om F3 och [avdelningen] och deras mål 
att göra koncernen mer data-driven och allt vad det innebär. Du nämnde 
också kort att allt inte alltid är guld och gröna skogar utan att det såklart 
också kommer med utmaningar. Om du skulle vara koncis i vilka de huvud-
sakliga utmaningarna som du har sett när man försöker bli mer datadri-
ven? Och vad är det bästa sättet att hantera dessa på?  

17  R3 Jag skulle vilja säga såhär att inom F3 finns det enormt många kompententa, väl-
utbildade, rutinerade och erfarna människor. Det finns en tendens till att säga 
”Men R3, jag hör att du pratar mycket och data-drivet, att vi ska automatisera, 
bygga appar och AI-lösningar men du förstår inte vårt specifika specialistområde. 
Du förstår inte att jag är personligt ansvarig för den här leveransen”. Samma sak 
inom samtliga verksamhetsområden, så utmaningen är egentligen att förmå ex-
perterna, vissa av dem är säkert bäst i Sverige inom sina områden, att ändra sitt 
sätt arbeta och dela med sig av sin expertis så att vi kan bygga AI- lösningar ba-
serat på deras intelligens och erfarenheter. Att man släpper ifrån sig någonting 
som är mycket värt, att ens kompetens, ens förmåga att driva team, att hjälpa 
kunder i komplexa frågor kring samtliga verksamhetsområden eller annat. Plöts-
ligt ska man lämna ifrån sig den kompetensen och förmågan och man ska förlita 
sig att såna som jag, kanske ni så småningom, ska ta en del av jobbet. Där tror 
jag den stora utmaningen ligger, att våga ifrågasätta sig själv. Säg att säg att vi 
har ungefär 600 kollegor som jobbar med ett visst specialistområde i någon form 
och så är vi 40 på [avdelningen]. Det kanske är så om tre år att det är 600 på [av-
delningen] och 40 som har en specialistområdeskompetens och de 40 hjälper till 
att bygga AI-baserade specialistområdes specifika lösningar istället. Det kan bli 
en sån förändring och det är där någonstans utmaningen ligger och förmågan att 
säga att istället för att ni sitter med assistenter eller unga, duktiga människor som 
kommer in och jobbar många timmar för att få ihop Excel-ark så gör vi det auto-
matiserat. Så att ni kan göra den mer intressanta, analytiska biten av den data 
som kommer fram. Istället för att göra det på 25 tusen kunder kan ni göra det på 
50 tusen kunder. Det gäller att tänka och tänka nytt, tänka utanför boxen och se 
att den förändringen kan vara till gagn. 

18 GL  Kan man sammanfatta det att du snarare ser det som en kulturell utmaning 
än en teknisk utmaning?  

19 R3  Absolut, det är definitivt så! Jag har varit IT-branschen så länge och fram till 
för 5–6 år sedan sa man alltid ”kära kund, det du vill ha kommer i nästa version” 
av den här produkten eller tjänsten. Men det vi pratar om nu med AI baserat, 
automatiserat och molnbaserat- det har funnits i fem år. Alla verksamheter, 
oavsett offentlig eller privat sektor, ligger långt efter den tekniska utvecklingen. 
Så det är kulturellt, absolut inte tekniskt! Det man kan säga om F3 Sverige när 
man fattade beslut om att implementera [avdelningen] och det vi har tryckt fram-
för oss i och med den nya globala molnbaserade infrastrukturen osv. är att vi 
fortfarande har våra egna datacenter i Solna och ett redundant datacenter på Li-
dingö men allting ska upp i molnet. Att man har tillåtit oss [på avdelningen] att 
härja litegrann är ändå en insikt, men den kulturella, det är den absolut största 
[problemet]. Jag tror också det kan vara det största problemet för många verk-
samheter, inte bara vår, att om man inte är snabb nog att förändra den kulturella 
inställningen så är man ute ur branschen. För så snabbt går det. De som är snabba 
nog, de kan förändra. 

20 KF  Du nämner att det är mycket Excel-ark och att man skulle kunna kolla på 
modernare lösningar med BI. Vilka kompetenser eller förmågor tror du att 
man individuellt behöver besitta för att vara duktig på BI eller Analytics?  

21 R3  Jag tror såhär; precis som att många idag på F3 är väldigt duktiga på Excel, duk-
tiga på att göra makron i Excel, hantera mycket komplicerade Excel-ark med en 
begränsning på kanske 1 million rader så bör man förkovra sig inom Power BI 
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om vi pratar Microsoft, eller Qlik eller vad det nu kan vara. För att förstå hur 
man kan använda data på olika sätt, antingen om man tankar in data direkt in i 
applikationen. Eller om man skapar datalager, databaser, datalakes eller vad det 
kan vara för någonting. Men framför allt förmågan att kunna använda dessa typer 
av verktyg på olika dataset- det är nummer ett. Men också att inse att arbetet med 
dessa typer av verktyg, och databaser istället för Excel som databas så kan man 
göra mycket mer. Jag kan ta ett exempel: Vi hjälpte våra specialister som revide-
rar en större butikskedja där ett hundratal butiker fanns med i olika storlekar och 
former. Man ville dels göra en analys på materialitet för att undersöka om det är 
några kostnader som sticker ut någonstans. Man ville även kunna titta på lönsam-
heten och se på olika typer av butiker, regioner och så vidare. Man ville även 
kunna göra en trevägsmatchning mellan kassakvitto, bankinsättning och lagerut-
tag. Det kunde man bara göra stickprovsmässigt- men vi skapade på två veckor 
en lösning för alla dessa tre bitar, alltså materialitet lönsamhet och trevägsmatch-
ningen. I trevägsmatchningen hanterade vi nästan 60 millioner transaktioner i 
samma analys. Och kan man säga som verkssamhetsspecialist: ”Jag kan Power 
BI, jag kan Qlik, och jag begär av [avdelningen] att se till att ni har data tillgäng-
ligt så kan jag bygga mina lösningar själv”. Den typen av kompetens och för-
måga, alltså att kunna bygga själv och förstå hur data och databaser fungerar 
och sedan kunna bygga dessa saker som jag nämnde, det tror jag är helt avgö-
rande för en modern specialist oavsett verksamhetsområde.  

22 KF  Kan du se att det finns några kompetenser som i regel saknas, och i så fall 
vilka skulle det kunna vara?  

23 R3  Eftersom ni läser Systemvetarprogrammet, jag föreläst några gånger på Lunds 
universitet och det som kommer vara en framgång nu och framgent det är att 
man kan databaser, förstår hur det hänger ihop, man förstår API: er och allt annat 
jag har nämnt hänger ihop. Och sen kanske också en kompetens kring Power BI 
men också en branschkompetens. Alltså att man kan det här med handel, tillver-
kande industri eller bank. Om man kombinerar dessa två sakerna. Alltså det digi-
tala och datadrivna med en verksamhetskompetens, då behöver man nog aldrig 
söka ett jobb i hela sitt liv. För att det är vad som gäller, nu och framgent. Men 
jag tror att de flesta, åtminstone bolaget som jag representerar, saknar kanske 
kompetensen och viljan att förstå allt det här jag försöker förklara för er och som 
ni kan. Vi kör en massa utbildningar, till exempel kör vi en grej som kallas för 
digital MBA för våra partners för att de ska förstå mer av den här nya 
digitala världen. Men åter igen, jag tror att det är gapet mellan vad data egentli-
gen innebär och hur man ska använda det på ett nytt sätt, det är där jag tror hu-
vudutmaningen ligger. Att man måste vara intresserad även om man är intresse-
rad av och specialist inom ett visst område måste man vara intresserad av datalo-
gin. 

24 GL  Du nämnde tidigare att kanske revisorerna skulle kunna börja använda BI 
verktyg i större utsträckning och skapa rapporter åt sina kunder. Något 
som klingar väldigt bekant med Self Service BI. Arbetar ni någonstans in-
ternt på F3 med SSBI redan?  

25 R3  Det kan man säga, redan idag och sedan många år tillbaka så är vi datadrivna 
med Excelark och med filer som kommer via FTP eller vad det kan vara. Det vi 
har börjat med, det är att driva alla åt det här ”Power BI” hållet. Vi 
på [avdelningen] och på IT sidan vi ska möjliggöra det du är inne på, alltså att vi 
tillrättalägger data och ser till att algoritmerna fungerar och att ML komponen-
terna ger förutsättningar för våra experter att tillämpa data på det sättet de vill. Vi 
har skapat en intern lösning för de som arbetar med bolagsförvärv och hjälper 
andra företag att köpa och sälja andra bolag. Där har vi gjort en benchmarkning 
applikation som plockar massa data, beroende på vilken kund de har, för att se-
dan kunna hitta den bästa prisbilden så vill man kunna benchmarka mot andra. 
Då kan man säga att vi drar ut data, vi lägger på ML och vi verifierar de korrekta 
exempel som kan ligga till grund för benchmarkingen. Man kan säga att vi gör 
fram data och säger ”det här ska ni analysera!”, och sedan tar dem det vidare 
med sina beräkningssnurror. Och där finns det människor som är duktiga på Po-
wer BI, men också Alteryx och lite andra hjälpmedel. Det är lite åt det hållet vi 
går, och det är samma med samtliga verksamhetsområden skulle jag vilja påstå, 
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men vi är inte där ännu. Jag ser att vi kommer dit, och det är därför vi kommer 
bli betydligt mycket mer datadrivna, vi kommer ha betydligt mycket fler mana-
gerade tjänster som kan förvaltas och underhållas av verksamhetsområdena 
själva och inte bara från [avdelningen] sidan. 

26 GL  Om man ska titta in i spåkulan då också tänker man att nu ska alla reviso-
rerna börja använda BI verktyg. Vad tror du kommer vara de största utma-
ningarna eller barriärerna för den individuella revisorn?  

27 R3  Bra fråga, jag tänker nu ur ett rent tekniskt perspektiv. Som jag sa tidigare: Du 
måste som individ vara intresserad av att förstå hur data hänger ihop, hur data-
modeller skapas, hur nycklarna ser ut och så vidare. Jag tror att det är där det kan 
finnas sen liten barriär, framför allt för folk som är i min ålder och äldre. 
Däremot nya revisorer som växer upp inom F3, och som om några år blir aukto-
riserade revisorer och själva ha kunduppdrag som är mellan 30 och 40. De kom-
mer att kunna anamma det här, och förstå det bättre. En viktig del i din fråga, det 
är också varför jag gillar Microsoft, jag har jobbat på Microsoft, och jag tycker 
strategin F3 har med Azure det är att hela Microsofts förändringsresa som vi 
känner till är helt enorm de senaste 5–6 åren. Från att sälja Excel på en CD skiva 
som var och en stoppade in i sin dator, till att sälja Excel som en managerad 
tjänst. Där Microsoft tillhandahåller server och lagringsutrymme, applikation och 
så vidare. Det är den förändringsresan vi också står inför, nämligen att få folk att 
inse hur detta kan hanteras på ett lämpligt sätt. 

28 KF  Lite som att du är inne på tidigare att det blir fler personer som måste vara 
med, tolka och interagera med data. Vilket är mycket av vad som utgör de 
huvudsakliga kompetensområdena inom Data Literacy enligt litteraturen. 
Det handlar om Insamling av data, vilket kan vara att identifiera trasiga 
data, utforska dataset. Det krävs även kompetens inom hantering av data 
vilket kan vara organisering och manipulering av data. Vidare utvärdering 
av data vilket kan innebära att visualisera, förstå och presentera data. Och 
till sist att kunna applicera, vilket utgörs bland annat av att kunna argu-
mentera med data. Om vi ser till dessa pelare, vilka färdigheter eller egen-
skaper anser ni vara viktiga för att kunna bemästra dem?  

29 R3  Innan jag svarar på frågan kom jag på vad jag glömde säga i mitt förra inlägg det 
var att det Microsoft gör är att nu när man blivit enormt digital med stora 
datacenter där man tillhandahåller alla de saker jag nämnde förut så är deras mål-
bild även att demokratisera IT vilket är kopplat litegrann till din fråga. Alltså hur 
kan man göra en senior verksamhetsspecialist som är 40+ eller 50+ [år 
gammal] kapabel att kunna bygga en egen applikation eller kunna tillämpa data i 
Power BI. Det är var Microsoft har som mål att demokratisera detta så att det är 
lätt att göra appar och annat via Power Apps eller bygga rapporter via Power BI. 
När det gäller då insamling eller manipulering av data som du nämnde, alltså de 
första två, så är det vad vi kallar för Data Engineering. Det kanske man inte kan 
begära av en revisor att han eller hon ska kunna förstå det. Men däremot om man 
underlättar för en revisor att använda…till exempel: Vi har många kunder som 
använder ett affärssystem som heter Fortnox, och där finns det då en API för ett 
filformat som heter SIE - standardiserad import-export. Det är sätt att extrahera 
hela huvudboken för att kunna göra en stor och varierad mängd tjänster och ana-
lyser på. Detta är något som vi gör nu, vi bygger en tillämpning som vi kallar för 
”common data model”, det vill säga hur vi kan använda denna API för att extra-
hera data och göra denna process automatiserad. Kan vi så småningom lära en re-
visor att använda denna API eller kanske trycka på en knapp för att trigga igång 
denna API för sin speciella kund har vi åtminstone skapat en förutsättning för da-
tainsamlingen och tillrättaläggningen av data i en datamodell, som sen kan an-
vändas i en befintlig Power BI rapport, dashboard eller bygga någonting på. Jag 
skulle därför vilja säga att den här ”insamlingsbiten” eller modelleringen kanske 
inte kommer vara något som man gör själv- utan man kanske behöver någon typ 
av expertis. Däremot visualiseringen och appliceringen av data, det tror jag defi-
nitivt att de flesta människor som arbetar i yrkeslivet, oavsett vad man jobbat 
med, bör ha en förmåga att göra själv för att snabbare kunna tillgodogöra sig in-
formation själv och inte vara beroende av specialister som [avdelningen] eller 
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utvecklare. Att kunna göra en snabb analys eller kunna sammanställa olika typer 
av data för att skapa ett beslutsunderlag det tror jag är extremt viktigt. 

30 KF  Är det något ni arbetar aktivt med att kompetensförsörja idag?  
31 R3  Vi har många experter som stödjer och bygga dessa lösningar men det är så att 

alla verksamhetsområden, och framför allt de yngre kollegorna är på väg åt detta 
håll. Jag skulle inte säga att vi har en tydlig plan eller strategi utan det sker steg 
för steg. Ju mer man inser vad vi kan hjälpa till med, ju mer inser man vad man 
kan göra, desto fler saker vill man göra själv också. Det är lite självgenererande i 
sig. Men vi skulle definitivt behöva en tydligare plan för hur vi underlättar denna 
förändring att använda standardiserade verktyg. Ungefär som vi lärt oss nu att 
använda Microsoft Teams för både samarbete, alla våra möten men där vi också 
kan dela med oss av Power BI rapporter. 

32 GL  Eftersom du inte hade en relation till Data Literacy förmodar jag att ni på 
F3 inte har ett uttalat förhållningssätt till Data Literacy, eller har jag fel?  

33 R3  Nä precis, men det tycker jag är en bra tes som ni har. Och det kanske är det som 
är grunden till att det finns dessa kulturella utmaningar att förändra skickliga yr-
kesmänniskors vardag? Just för att vi kanske inte diskuterar det begreppet.  

34 GL Om vi lägger upp ett scenario att på F3 skulle ägna en hel utbildningsdag åt 
Data Literacy, vad tror du ett sådant initiativ hade kunnat bidra med? 

35  R3 Bra fråga! Vi använder begreppet ”Seeing is Believeing”. För vi vet att man kan 
hålla på och teoretisera, göra massa power point bilder, berätta om vad data kan 
innebära för en verksamhetsutveckling och hur man kan ändra affärsmodeller. Ja 
allt egentligen som de flesta pratar om i denna värld av futurister, men det är 
först när man själv ser en lösning, kanske baserat på egna data, som vi får reakt-
ionen ”Åh vad intressant, men kan man göra så här också?” -Ja det kan man! Det 
är det som jag alltid starten för den digitala innovationen. För du kan inte prata 
om digital innovation om du inte har en målplattform på plats och specialister på 
plats som kan bygga lösningar och en metodologi för att ta en idé till en manage-
rad tjänst. Men när du har det på plats och visar dessa saker för kunder eller in-
ternt så händer det! Jag tror att det skulle bli en ganska stor effekt, ment jag tror 
inte rent teoretiskt att en ”utbildningsdag” skulle göra detta. Utan jag tror på en 
utbildningsdag i kombination med att hitta ett antal cases i respektive område där 
vi börjar bygga någonting tillsammans och där vi får den här ”kicken”, det är då 
det händer. Redan idag har vi fått den effekten på vissa områden, vilket gör att vi 
egentligen har mer att göra än vad vi har resurser för. Det är därför vi också, vil-
ket jag inte sagt, etablerat ett så kallat Kund och Inspirations-center på Lindhol-
men i Göteborg. Lindholmen ligger på andra sidan av älven jämfört med centrala 
delar av Göteborg, alltså samma sida där Chalmers har sin verksamhet och där 
många av de stora svenska industriföretagen har sina utvecklingsverksamheter. 
Där har vi en mötesplats med massor av coola grejer där vi tar våra kunders 
högsta ledning för att inspirera dem av vad man kan göra. När man tagit första 
steget att inspirera vad man kan göra med data så är nästa steg att säga till kun-
den ”låt oss göra ett ”proof of concept” eller ett test med er data, det är då ”spin-
net” börjar. Vi har alltså inte använt begreppet Data Literacy men vi har etablerat 
funktioner, förmågor och platser för att driva denna tankegång ”seeing is believe-
ing”, och på det sättet generera processen att starta 

36 GL  Kan man sammanfatta det som att du tror en praktisk upplevelse av Data 
Literacy vore en större ”enabler” än att genomföra en teoretisk utbildnings-
dag?  

37 R3  Absolut! Det är också min fulla övertygelse över huvudtaget, att du måste jobba 
med det fysiskt, du måste uppleva det. Du måste inte bara ha en intellektuell 
upplevelse utan en ”fysisk” upplevelse för att det ska hända någonting. För att 
det för många är en stor tröskel, eller kanske ett hot. Man känner sig dålig för att 
man inte fattar någonting till att börja med. Men när man ser vad man kan göra 
och man kan släppa garden säga ”Visst, jag kommer inte kunna allt det här. Eller 
kunna driva denna typ av förändring men jag kan vara en bra beställare, en bra 
business analyst, jag kan vara en bra användare och jag kan förstå hur vi kan till-
lämpa data på ett nytt sätt.” - då händer det något. Jag är alltså en stor föresprå-
kare för ”hands on”, ”seeing is believing” eller göra ”breakout sessions” och få 
upplevelsen, det tror jag är det viktigaste. Man pratar om att allt är 
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virtuellt, men vi är människor, vi behöver känna, tycka och tänka, då händer det! 
38 KF  Om vi ska undvika begreppet Data Literacy som en liten avslutande fråga. 

Om man ser till er verksamhet och era anställda idag- hur skulle du värdera 
er nivå och kompetens i att arbeta med data. Både ny och mer erfaren per-
sonal?  

39 R3  Vad nivån är eller?  
40 KF  Ja alltså vilken nivå du skulle uppskatta att ni ligger på?  
41 R3  Ja men om man nu ska prata om digitalisering, om man nu ska prata om att vi 

som bolag har funnits i nästan 100 år i Sverige. Och i princip skulle jag säga att 
vi har jobbat på ett likartat sätt, även fast vi haft mycket IT-orienterade lösningar. 
Men m vi pratar om en riktig digitalisering som jag berättat mycket om och för-
ståelse för data på det sättet skulle jag säga att om 100% är helt digitala så har vi 
kommit 30% på vägen. Jag bara hittar på här, men säg att 30% av alla våra kolle-
gor på F3 Sverige har sett detta och förstått det här. Till exempel unga människor 
som ni, som kommer från universitet eller högskola och som har det digitala med 
sig i form av att man använder mobilapplikationer eller sociala medier. Och där 
man har en förväntning att ”jag som arbetar som specialist borde få data tillgäng-
ligt så att jag kan börja jobba med det direkt.” och inte behöva fundera på ”vilken 
folder ligger den här filen?”. Så jag skulle vilja säga att vi har kommit en bit på 
vägen. Jag tror att inom 2–3 år så kommer kurvan att vara ganska så exponenti-
ell, och att andelen digitala förmågor i våra leveranser kommer vara en exponen-
tiell kurva. Vi måste göra det för att vara relevanta både för att vara relevanta, 
behålla våra kunder, utveckla våra kunder och få nya kunder. Jag tror ändå att det 
kommer att hända ganska mycket ganska snabbt. Det är min uppfattning, även 
om det återigen, inte bara är guld och gröna skogar. Utan det finns diverse utma-
ningar kring det hela också. 

42 KF  Har du några andra tankar kring studiens område eller datadrivna organi-
sationer som du skulle vilja ta upp?  

43 R3  Jo, för något år sedan höll jag ett föredrag för det här med digitalisering av olika 
branscher, och kanske framför allt inom detaljhandeln. För jag läste nämligen i 
The Economist februarinummer, tror jag det var, 2020, innan pandemin. Att 
Microsoft, Amazon, Google och Facebook och Apple gemensamma 
värdeutveckling på börsen de senaste 12 månaderna var lika stor som hela vär-
det på tyska börsen. Alltså att endast fem bolag har stigit i värde lika mycket 
somhela tyska börsvärlden. Då tänkte jag ”fantastiskt vilken utveckling, detta 
måste innebära massor av saker”. Men då står det också så här att ”Vi är precis 
bara i början av det här med e-handel”. Och jag tror det är stod såhär att ”E-han-
del i USA står för 8–10& av all detaljhandel”, 2020 alltså. Och då gick jag in på 
svensk handel för att titta på deras siffror för 2019, och då visade det sig att även 
i Sverige var det så att max 8% av all detaljhandel var via E-handel. Och inom 
livsmedelshandeln var det bara 2%. Det som var kanske mest utvecklat då var 
bokhandel och elektronik som kanske låg runt 30–40%. Och då tänker jag också 
på det här med Data Literacy att vi pratar väldigt mycket om digitalisering, men 
det vore intressant att titta på olika branscher hur pass avancerad har man blivit 
egentligen. Jag menar, Volvo har haft förarlösa bussar på lindholmen som kört 
runt, självklart med någon form av övervakning, men andå! Men hur pass ut-
vecklat är egentligen ett större svenskt tillverkande företag vad gäller data och 
datadrivet. Är det bara i den faktiska tillverkningsprocessen och i själva produk-
terna som man har digitaliserat med sensorer, processorer och 5G-nätverk? Men 
hur ser hela ”supply chain”-kedjan ut? Är den digitaliserad? Har man koll på att 
ens leverantörers leverantörer bedriver barnarbete runt om i världen? Hur pass 
digitaliserad och datadriven är man i de verksamhetsstödjande processerna inom 
detaljhandeln eller telekombranschen. Jag tror det skulle vara intressant att ta 
fram en analys av den delen, kanske! Eller ett annat tips att titta på den övergri-
pande digitaliseringsnivån i olika branscher? Nu hittar jag på lite grann men vad 
kan det bero på? Är det ju de frågorna ni har ställt? Finns det en motkraft eller 
ovilja? Tittar man bara på innovationen av det absolut senaste, men hur det ut i 
den stora massan? Inom tillverkning eller inom bank och försäkring. 
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Appendix 5: Intervju 4 

Verksamhet: F4 
Medverkande: Respondent 4 (R4), Karl Färdig (KF), Gustav Lindström (GL)   
Datum: 2021-04-21 
Intervjulängd: 23:55  
 

Rad  Person  Information (svar/fråga)  
1 GL  Vad är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar?  
2 R4  Mitt primära ansvar är ledarskap, rekrytering och säljarbete– mycket kundkontakt. Gene-

rellt ledarskap och utveckling av teamet. Sälj och ledarskap, det är väl de två komponen-
terna som är absolut störst i min roll. 

3 GL  Jag förstår! Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
4 R4  Nuvarande tjänst på bolaget jag är idag så är det två år men jag har haft en liknande roll i 

ungefär fyra år. Tidigare har jag jobbat som konsult själv.  
5 GL  Vad har du för tidigare branscherfarenhet?   
6 R4  Jag har primärt jobbat som management-konsult och projektledare inom digitalisering i 

olika formen. Det har oftast handlat om någon form av data och dataanalys för att hitta 
affärsvärde. Min branscherfarenhet är framför allt bank och finans, hälso- och sjukvård 
och retail, det är de tre absolut största erfarenheterna jag har.  

7 KF  Okej! Då tänker jag att vi raskt går vidare för det huvudsakliga området för stu-
dien – Data Literacy. Har du någon relation till det begreppet?  

8 R4  Jag har väl ungefär den relationen som är definitionen. Just att man har en förståelse el-
ler oförståelse för data och analysarbete på ett eller annat sätt. Relation som så… Vi pra-
tar ganska sällan om Data Literacy. Det är ett begrepp vi känner till men det är ingenting 
vi pratar så mycket om. Det kanske snarare är vissa av våra leverantörer eller partners 
som pratar om Data Literacy på en lite djupare nivå.  

9 KF  Okej! Inom litteraturen förekommer även information literacy och statistical lite-
racy i förhållande till just data literacy. Är det någonting du känner till?  

10 R4  Ja, jag har hört och säkert läst också vid något tillfälle. Men det begreppet som kanske 
används mer dagligdags är data literacy, de andra är inte så vanligt förekommande 
tycker inte jag. Men såklart det är väldigt beroende på vilka kunder och vilken region jag 
verkar i. Det kan säkert vara mer populärt någon annanstans.   

11 GL  Nu ska vi gå över till en del av intervjun som kommer att avhandla data och big 
data och då tänkte jag börja med att fråga: Hur identifierar sig F4 som en data-dri-
ven verksamhet?  

12 R4  Tänker ni då vårat bolag som så då?  
13 GL  Ja, kanske egentligen med mer fokus internt ja!  
14 R4  Det är väl kanske inte… det är klart om man tar till hur vi driver vår verksamhet så är vi 

väldigt data-beroende. Vi har ett mantra att det man mäter är det man gör och det man 
följer upp. Så på så vis är vi absolut data-drivna. Sen finns det ju såklart skomakarens 
barn-syndromet också. Det kommer ni särskilt märka någon gång att de stora IT-företa-
gen kanske inte är bäst på att ha bra interna system som stöttar sina medarbetare. Men vi 
skulle säkert kunna göra mycket mer med data till dagligdags verksamhetsmässigt skulle 
vi absolut kunna göra mycket mer med data för att skapa affärsvärde. Det är allt ifrån 
CRM till enskilda BI-rapporter kring hur enheter går, då pratar om man ofta belägg-
ningsgrad, tim-rates osv det är väl det närmaste vi kommer. Sen har vi såklart egna IT: n 
där vi nyttjar data men det är något vi säljer till kund och inget vi säljer till kunder. Jag 
vet inte om det är ett svar på frågan?   

15 GL  Det tycker jag absolut. Om vi blickar lite större och kanske även tänker på de kun-
der ni arbetar med, du har såklart en stor erfarenhet att få andra verksamheter att 
bli mer data-drivna. Om du blickar både till F4 och era kunder – vad skulle du 
säga är de största utmaningarna med att göra en verksamhet mer data-driven?  

16 R4  Det är egentligen lite det som knyter an till hela begreppet Data Literacy. Det är en 
ovana och en avsaknad av erfarenhet att bedriva en verksamhet på det sättet, att hitta af-
färsvärdet i data på ett eller annat sätt. Ofta handlar det mer om change än att faktiskt 
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sätta upp en lösning där man faktiskt kan se och spåra data och hitta insikter. Det handlar 
mycket om organisation, vad som är viktigt inom en organisation, vem som har kraft och 
mandat att genomföra saker baserat på då t.ex. den data-analysen man gör. I min värld är 
det väldigt mycket organisatoriskt. Vi har kunder som har gjort stora organisationsför-
ändringar och verkligen gått mot att bli, de gillar att säga tech-bolag, men jag skulle säga 
ett mer data-drivet företag. Det är ju enorm omställning som de har gjort. Sen har vi kun-
der som inte gjort den omställningen och de ligger ju längre bak, så är det bara. Det är 
väl den erfarenheten vi har. Jag vill tro att mycket ligger i hur man organiserar och hur 
man vill driva företaget kopplat då till data. Nästan vem som helst kan sätta upp rappor-
ter och sätta data scientist att hitta insikter i data men har man inte organisationen på 
plats för att göra någonting med den och förverkliga den så är det lite pengar i sjön.   

17 KF  Du nämnde BI lite grann i förhållande till data tidigare. Om vi tänker rent internt 
då, vilka kompentenser eller personliga egenskaper värdesätter eller efterfrågar ni 
hos anställda som ska arbeta inom BI & analytics.  

18 R4  Nu får jag prata mycket utifrån mitt tycke och smak men det ska vara en person som har 
erfarenhet inom området och då tänker jag ganska brett. Området kan vara allt ifrån att 
man har läst statistik, att man har en ingenjörsbakgrund kanske med mycket matematik 
och förståelse för siffor. Man vill också gärna att någon har erfarenhet av själva verkty-
gen och arbetet. Då pratar vi såklart lite mer seniora konsulter, det är sällan man hittar 
folk direkt från skolan som har erfarenhet av då BI-verktygen t.ex. Överlag ska man ha 
en god grundförståelse för vad siffror är, vad data är och hur man kan använda det för att 
skapa värde. Det är väl det jag kollar i någon form av brett begrepp som är lite luddigt 
kanske men det syns ofta ganska snabbt.  

19 KF  Om man vänder på frågan; är det några kompetenser eller egenskaper som i regel 
kanske och vilka skulle de kunna vara i sådana fall?  

20 R4  Tänker ni i sådana fall juniora och seniora?  
21 KF  Ja, om du kan göra en distinktion däremellan så absolut!  
22 R4  Något som saknas i vanliga fall i det vi söker... på juniora är det nog erfarenheten av 

verktyg. Vi kan hitta jättemånga personer som har en stark matematisk eller statistisk 
bakgrund, folk som förstår verksamhet och för konsultrollens perspektiv är det såklart 
viktigt med ett visst driv och en framåtanda. Det går väldigt lätt att hitta hos juniora men 
att hitta folk, om vi t.ex. pratar om BI-profiler som faktiskt ska jobba med verktygen 
som Qlik, Tableu eller Power BI det är oftast något som saknas. Såklart även, inte bara 
front end-delen utan back end-delen. ETL-erfarenhet, alltså det riktiga jobbet inte bara 
när man får data serverad så att säga. Kollar man seniora så är det högt och lågt såklart 
men det som är svårast att hitta är kombinationen med en affärsförståelse och teknisk 
förståelse. Vi kan hitta folk med jättebra erfarenhet av verktygen men som kanske bara 
sitter och gör det kunden säger men inte kan rådgöra. En senior person förväntas ju vara 
rådgivare och kunna ge bra insikter kring vad man kan göra med data och hur man kan 
utveckla verksamheten utifrån det. Det är väl något jag ser som saknas oftast, som senior 
om vi pratar om BI-området då.  

23 GL  Om vi spinner vidare lite på BI så kommer self service BI upp. Finns det möjlig-
heter eller arbetar ni internt på F4 med self service BI?  

24 R4  Nej, det gör vi inte. Vi har inget verktyg som är self service på det visas, det vi har är 
fördefinierade rapporter och det egentligen bara ledare som har tillgång till BI-rapporter 
och det är väl ganska naturligt. Men, det är ingen self service där.  

25 GL  Okej. Om vi breddar igen och tänker på hur det ser ut i era projekt ni haft hos 
kunder kopplat till just self service BI. Finns det några specifika utmaningar som 
kommer in då i bilden?  

26 R4  Ja, alltså det är inte jättemånga kunder som har tagit det steget fullt ut än. Då tänker jag 
t.ex. på Qlik Sense som ändå fortfarande är relativt nytt och det är först när de börjar im-
plementera de som de får riktig self service BI. Jag vet faktiskt inte riktigt hur långt de 
har kommit där. Återigen, det beror mycket på organisationen; hur pass uppsatt den är 
för att man faktiskt ska arbeta med data. Vi har kunder som är extremt ointresserade av 
self service BI, de vill bara ha sina gamla rapporter som de fick av de som jobbar med att 
sätta upp BI-rapporter. Sen finns det såklart andra kunder som vill göra allting själv. 
Men just self service BI är ingenting jag har varit jätteinvolverad i, jag vet att vi har 
några kunder som jobbar med det men jag kan inte riktigt svara för utmaningarna där.  

27 KF  Okej! Om vi går tillbaka till den underliggande kunskapen Data Literacy. Jag kan 
snabbt presentera att litteraturen identifierar fyra huvudsakliga områden eller 
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kompetensområden för just Data Literacy. Det berör insamling av data, utforska 
dataset, hantera organisera, utvärdera förstå och visualisera data och presentera 
data. Även att man ska kunna applicera data och argumentera med den. Om man 
ser grundläggande då data-relaterade kunskaper eller färdigheter, vilka anser du 
viktiga för att bemästra dessa?   

28 R4  Alla de fyra områdena tänker du? Oj, det är en bred fråga känner jag.  
29 KF  Vi kan börja med insamling av data, det här med att identifiera trasiga data och ut-

forska dataset?  
30 R4  Ja, alltså insamling av data bygger mycket på att man faktiskt har någon form av data-

kvalité. Att en organisation jobbar med sin datakvalité, man brukar säga skit in skit ut. 
Den bygger helt och håller på att en organisation jobbar med sin datakvalité, det är en 
jätteviktig egenskap för en organisation. Vad hade vi sen?  

31 KF  Hantering av data, organisera och manipulera osv.  
32 R4  När vi pratar organiserar och manipulera data så pratar vi att tvätta data och den biten. 

Återigen, det är samma sak där, det blir att organisationen faktiskt vet hur man ska ar-
beta med data så att man har datakvalité i grunden. Sen handlar det om att man vet vad 
man gör med data så att man inte hackar upp och den och visar osanningar. Ren kompe-
tens, tänker ni då detaljmässigt på individen eller tänker ni organisation här?  

33 KF  Framför allt hos individen.  
34 GL  Det kan vara färdigheter också, det måste inte vara specifika kompetenser.  
35 R4  Okej, så färdigheter.  
36 GL  Eller egenskaper hos en människa.  
37 R4  Egenskaper hos en människa, det är ju såklart en form av detaljfokus. EN form av struk-

tur är superviktigt i alla de roller där man jobbar med dels datakvalité eller om man job-
bar med själva ETL-flödena. Det är ju det [som] det hänger på. Sen ska man såklart ha 
grundförståelse för vad är det man sitter och tittar på, man ska kunna se ”att det vart ju 
inte rätt, här är det någonting som inte stämmer”. Att man har, återigen då förståelsen för 
siffror om vi ska använda ett luddigt begrepp men någon form av vana vid siffror och 
data är superviktigt såklart.  

38 KF  Arbetar ni någonting internt med att kompetensförsörja de här färdigheterna eller 
egenskaperna som du nämner?  

39 R4  Ja, absolut! Om vi kollar till konsulterna så arbetar vi extremt mycket med kompetensut-
veckling och ser till att alla är relativt fullfjädrade och ganska bredbenta när de gäller de-
ras BI-profiler. Tar vi t.ex. de som, nu vet jag inte om det här blir för långt ifrån svaret ni 
vill ha egentligen, men kollar vi på en BI-profil som jobbar primärt front end så ser vi till 
att den förstår back end-delarna också. Det är ett måste. Vi har ganska breda profiler och 
så har man en spets och vi jobbar extremt mycket med kompetensutveckling. Vi lägger 
mycket pengar på det.  

40 GL  Du nämnde tidigare att ni inte pratade så mycket om Data Literacy inom F4 även 
om begreppet var känt. Vet du med dig att ni har ett uttalat förhållningssätt till 
Data Literacy?   

41 R4  Internt igen, tänker vi?  
42 GL  Internt ja!  
43 R4  Ja, alltså ska man vara krass så är det väldigt lite av… det är som jag sa; vår verksam-

hetsuppföljning jobbar effektivt med vår data och där har man absolut en tanke kring 
Data Literacy även om man inte pratar om det. Vi har ju ledare som inte kan mitt område 
och det är klart de får utbildningar i hur det ska tolka och hur de ska agera baserat på den 
data som finns. Men kollar man på konsultnivån där vi har den absoluta bulken av perso-
nal så exponeras de egentligen för någonting rent data-mässigt internt. Så det gäller 
egentligen bara ledare-ledet och referens kopplat till våran verksamhetsdata. Det kan 
vara allt ifrån PNL [Profit and Loss] till nån annan form av uppföljning på personal, lön-
samhet och effektivitet.  

44 KF  Om man skulle se rent övergripande på någon slags total nivå av Data Literacy el-
ler datahantering eller datakompetens inom er verksamhet. Hur skulle du se på 
den eller var skulle du positionera den nivån?  

45 R4  Väldigt svårt att svara på. Vi är så pass många och vi har så pass skilda områden men i 
och med att vi jobbar inom IT så förutsätter jag att vi har en ganska hög nivå gentemot 
en annan organisation såklart. Men, jag skulle nog klassa oss ganska högt där om man 
ställer oss mot alla världens företag och kollar man vår enhet, som jag är en del i, där är 
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vi jättehögt. Men kollar man bolaget som helhet är den ändå högt, men vi har enorm 
bredd så det är lite svårt att svara på den frågan.  

46 KF  Ja, det är en stor fråga så att säga.  
47 R4  Stor fråga, stort företag.  
48 GL  Du nämnde att ni har mycket interna utbildningar och satsar hårt på kompetens-

försörjning. Vet du om ni aktivt någonstans berör ämnet Data Literacy, om det så 
är på ett traineeprogram, en intern kurs eller workshopdagar?  

49 R4  Det berörs garanterat men vi har ingen full session som är Data Literacy. Sen har vi ga-
ranterat även våra interna utbildningar, vi har ett ganska stort utbud av self-paced le-
arning och där finns det garanterat massor av grejer kring data literacy. Kollar man trai-
neeprogrammet så tror jag säkert att det nämns men det är inte en egen session. Bara för 
att ge er en kontext, vi har egna sessioner för Business Intelligence som ett brett begrepp 
och vi har egna sessioner för DevOps t.ex. men vi har ingen som är egen för Data Lite-
racy utan det ligger säkert garanterat under BI-delen eller någon annan liknande del.  

50 GL  Jag förstår!   
51 KF  Det var nog allting vi har förberett i frågeväg. Har du några andra synpunkter el-

ler tankar kopplat till Data Literacy eller data-drivna organisationer i stort som du 
skulle vilja ta upp eller som du tror kan vara användbart för oss i denna studie?  

52 R4  Nja, alltså vi har nämnt det lite. Jag tror fortfarande mycket att pratar man data-drivna 
organisationer så pratar mycket hur man organiserar sig, hur man ser till att vissa roller 
och vissa funktioner har mandat för att agera på data. Ni har garanterat hört att alla våra 
t.ex. svenska traditionella bolag vill ju vara tech-bolag numera som de säger. Det är 
enorm omställning för dem och det krävs att man gör den organisatoriska omställningen 
för att bli data-drivna på riktigt. Sen kan man väl tycka vad man vill om hur långt man 
drar det här med att vara data-drivna, det är ett extremt brett begrepp. Är det data-drivet 
att man hämtar in data från IoT-enhet man har kopplat någonting man säljer? Vad tusan 
vad det jag såg här om dagen… det var några som hade börjat koppla upp sina cyklar, 
vanliga cyklar, är det att vara data-drivet? Eller är data-drivet att man har en e-handel där 
man gör väldigt mycket analyser och har smarta algoritmer som ökar försäljningen. Det 
är fråga, vad är data-drivet? Men generellt kan man säga att det stora är organisationsför-
ändring tror jag.  

53 GL  Tack så mycket! Då tänker jag att vi stannar inspelningen där.  
54 R4  Ja, det går bra!  
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Appendix 6: Intervju 5 

Företag: F5 
Medverkande: Respondent 5 (R5), Karl Färdig (KF), Gustav Lindström (GL) 
Datum: 2021-04-21   
Intervjulängd: 21:26  

Rad Person  Information (svar/fråga) 
1 GL  Vi tänkte börja med lite bakgrund om dig och vem du är. Skulle du snabbt kunna 

redogöra föra dina arbetsuppgifter och ditt ansvar på F5?  
2 R5  Just nu så är mitt ansvar egentligen intern IT, säkerhet och fastighet. Jag har fram 

tills årsskiftet även varit ansvarig för utveckling på vår fastighetsavdelning? 
3 GL  Jag förstår, hur länge har du varit CIO för F5?  
4 R5  CIO har jag varit per definition sen årsskiftet i princip men jag haft IT-ansvaret sen 

2009!  
5 GL  Har du någon tidigare branscherfarenhet innan du började på F5?  
6 R5  Ja, alltså jag började på F5 1989 som utvecklare. Jag har varit med på generation 2, 3 och 

4 utav utvecklingen av [F5s produkt] sen 2000 slutade jag och började på Ericsson Cab-
les i [ort] som utvecklingsingenjör, någonting helt annorlunda kan jag säga. Det finns 
inte mycket likheter där. Sen gick Ericsson som de gjorde då kring år 2000 och framåt så 
som sista anställd var jag till slut tvungen att gå därifrån. Man fick väldigt bra villkor när 
man vart uppsagt från Ericsson, ett halvår betald ledighet. Vilket var perfekt för att fixa 
till huset och allt sånt där. Ganska snart hörde en kund av sig till F5 och undrade om jag 
inte ville ta på mig F5’s IT-ansvar där då. Då började jag på Mekanotjänst heter den kon-
cernen och var där i, jag tror fram till 2006. Jag har varit på F5 sen 2006.  

7 KF  Det är klart att det har blivit rätt mycket data-relaterat arbete med den bakgrun-
den du har vilket tar oss till studiens huvudsakliga ämne – Data Literacy. Är det 
någonting du har en relation till?  

8 R5  Nej, jag skulle inte säga att jag någon relation till det ordet.   
9 KF  Okej, om du skulle försöka definiera eller vad du tror att det handlar om. Dataläs-

kunnighet då om man skulle översätta det till svenska? 
10 R5  Det handlar väl om att förstå den information man blir matad med. Att förstå den inform-

ation man har tillgång till är väl själva grejen. Förstå och kunna analysera, dra slutsatser 
utifrån den data man har tillgängligt. Det är väl egentligen det vi jobbar med hela tiden 
på F5. Det är det vi gör, det är det som är vår affärsidé. Det har det alltid varit, sen bör-
jan.  

11 KF  Begreppet i sig är inte särskilt välkänt och florerar väl inte så mycket inom vare sig 
bransch eller litteratur men många känner igen vad det står för precis som du sä-
ger.   

12 R5  Ja, men jag har ingen relation till ordet som sådant överhuvudtaget.  
13 KF  Okej, inom litteraturen pratas det en del om information literacy och statistical lite-

racy men det är ingenting du har någon relation till då? 
14 R5  Nej, inte direkt kan jag inte säga.  
15 GL  Du nämnde att ni arbetar mycket med data och det är mycket information som ska 

skapas. Om man tänker till F5 som företag, i vilken utsträckning skulle du säga att 
ni är data-drivna?  

16 R5  Ja…hur definierar man det?  
17 GL  Jag vet inte, det är lite fritt för tolkning tänker jag. Men på vilka sätt använder man 

data internt för att driva beslut, skapa värde, sälja eller sådana saker? 
18 R5  Tittar vi på det vi gör för våra kunder så är det precis det vi gör. Vi vill ju realisera och 

visualisera vad som händer i företaget. Det är det vi gör med affärssystemet och vi byg-
ger ut det hela tiden med mer och mer funktionalitet för det här. Ett projekt som jag har 
drivit är det vi kallar för maskinintegration där vi samlar all data eller körinformation 
från maskiner i verkstan för att kunna sammanställa och visualisera och kunna fatta be-
slut utifrån det. Varför det är så och kunna hitta samband mellan att ”om vi kör den här 
produkten i den maskinen som är likvärdig med den andra maskinen som står där borta. 
Men i en utav dem så går det mycket sämre, jag får mycket mer stopp om jag kör där än i 
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den. Vad beror det på, vad är det för stopporsaker vi får i den som vi inte får i den 
andra?”. Den typen av data samlar vi på oss och försöker göra analyser på och ge svar 
på. Eller varför det på det här skiftet alltid går ut mindre, går mycket mer sönder eller är 
sämre kvalité på ett annat.  

19 GL  Jag förstår. Om vi tänker både på vad ni levererar till kunder och internt hur ni ar-
betar med data för att driva fram insikter och strategi – vilka skulle du säga är de 
huvudsakliga utmaningarna för en verksamhet att bli mer data-driven?  

20 R5  Ja, alltså tittar man på det rent krasst så skulle jag säga att det är nog vår värdegrund som, 
inte ett hinder utan en av våra framgångsfaktorer. Ett av våra värdeord är jordnära, helt 
plötsligt ska man börja på och lägga beslutet i någon form utav, bara baserat på ett BI-
resultat så känns det som att det kanske inte är så jordnära längre. Sen går det säkert att 
kombinera, men vi blir ju kanske lite mer konservativa ur den aspekten.  

21 KF  När du ändå nämner BI och analys, nu vet jag inte hur mycket ni jobbar med det 
internt med det eller hur mycket ni jobbar med det mot kunder. Men om du skulle 
försöka identifiera vilka kompetenser eller personliga egenskaper som kan behövas 
för att arbeta med BI och data-analys. Vad tror du att det skulle kunna vara?  

22 R5  Ja… vilka lätta frågor ni har.  
23 KF  Haha, vi får ta de lättare sen i slutet!  
24 R5  Tittar vi på det vi själva internt använder BI till det är ju för konsolidering mellan våra 

bolag och för att få en sammanslagning och överblick över alltihop, framför allt försälj-
ning. Det är ju där vi har störst fokus, det är det vi mäter oss mest på. Där tycker jag att, 
där finns det ett bra… både marknad och sälj driver den frågan bra emot övriga organi-
sationen och ställer krav. Men det finns ju även om man tittar från andra håll när vi tittar 
på vad vi har för utgifter, där är vi sämre på att göra det skulle jag säga. För att vi har så 
få leverantörer egentligen, de få leverantörerna vi har är så svåra att påverka också – man 
går inte till Microsoft och säger att ”vi handlar hos er för en miljon om året kan vi få ra-
batt?”. Vi har inget påtryckningsmedel för det.   

25 KF  Om man tänker rent, för respektive anställd på ett individuellt plan just för att 
kunna tolka data, dashboards eller rapporter som tas fram – vad tror du är viktigt 
att man besitter för egenskaper kring det?  

26 R5  Det jobbar vi väldigt hårt med internt på företaget skulle jag säga. Att förstå nyttan utav 
att kunna titta och se att vi har en omsättningsökning, vi har en försäljningsökning på li-
censer och det innebär att jag i slutändan har ett tryggare jobb. Det tror jag går fram väl-
digt väl och det jobbar vi stenhårt med att få in som tänkt i företag. Det är en del i ett an-
nat värdeord som är långsiktig, även engagerad har vi som ett värdeord. Det skapar enga-
gemang om man ser att det jag gör här eller det jag kan hjälpa i att få en nöjd kund kom-
mer att bidra till en ökad försäljning. Jag kommer att kunna se det varje morgon jag kom-
mer till jobbet.   

27 GL Arbetar ni internt med någon typ av Self Service BI lösningar? 
28 R5 Ja vi kör vårt eget affärssystem internt. Och där har du möjligheten att skapa din egen 

”dashboard” som du vill ha den. Är det sp att den inte passar kan du alltid ”tweaka” den 
och ändra om den som du vill. Du kanske inte vill se vissa kunder? Eller du kanske vill 
se givet för en region? Eller jag är inte intresserad av resten av världen, jag vill bara se I 
Sverige. 

29 GL När man låter alla ens anställda själva skapa sina egna BI lösningar, ser du några 
specifika problem kopplat till just Self Service biten? 

30 R5 Ja, det finns oändligt med utmaningar med det skulle jag säga. Dels vill kan kanske 
egentligen inte att precis alla ska göra det eftersom alla inte är lämpade för det. Sen har 
ju inte alla kompetensen att göra det heller, det ska man vara krass och säga. Alla är inte 
lämpade att skapa sina egna rapporter för man har inte en förståelse för vad man egentli-
gen behöver se.  

31 GL Hanterar ni dessa problem på något sätt? 
32 R5 Ja vi försöker göra det, men i vissa fall blir det bekymmer. Det blir lite ”waste” i organi-

sationen på grund av att man sitter och tragglar med något, hade man bett om hjälp och 
vänt sig till supporten eller IT avdelningen hade man kanske kunnat få hjälp direkt och 
lösa det på minuter, när man suttit i dagar själv. Det är nog den stora utmaningen, att 
minska ”waste” när man tillåter det. Men får vår del känner vi att: ”Visst det är waste, 
men om man lyckas komma igenom med det så har man en stor vinning i att man faktiskt 
lärt sig något och lärt sig systemet, och fått en ökad förståelse för systemet.” 
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33 KF Det leder oss vidare till då du nämner förståelse av data, i kontexten till affärssyste-
met. Kan tänka därför kort presentera vad litteraturen identifierar för huvudsak-
liga områden som utgör Data Literacy. Det är först insamling av data, vilket inne-
bär att kunna identifiera trasiga data, utforska dataset. Hantering av data vilket är 
till exempel manipulera data och organisering av data. Utvärdera data vilket är att 
förstå, visualisera och även presentera data. Och slutligen applicera data vilket kan 
vara att argumentera med data, evaluera tidigare datadrivna beslut. Om man ser 
till det, är det några specifika rent individuella egenskaper som du tror är extra 
viktiga att man besitter på ett individuellt plan för att bemästra dessa områden? 

34 R5 Det viktigaste i allt sådant här är insamling. Det är alltid insamling. ”Skit in skit ut” så är 
det bara. Petar du in felaktiga värden i systemet, så får du ut felaktiga värden. Så där tror 
jag att noggrannhet och en förståelse för vilken information vi faktiskt vill och behöver 
ha in det är det viktiga. 

35 KF Är det något ni arbetar aktivt med att kompetensförsörja inom verksamheten? 

36 R5 Det skulle jag säga, vi jobbar hela tiden med det och det vi jobbar hårdast med det är 
med vår support också ska hjälpa våra kunder som sköter om insamlingen. Det är ett 
mantra hos oss, alltså ”skit in skit ut”, vi måste se till att ha rätt data i systemet för att få 
ut något vettigt. Och det är samma när vi tittar på vår interna information som vi har. Till 
exempel när det gäller supportärenden och hur man dokumenterar supportärenden för att 
kunna komma tillbaka till dem och kunna hitta lösningar utan att behöva fråga någon an-
nan. Vi har en fantastisk kultur inom företag vad gäller att hjälpa och stötta varandra, det 
är inte det effektivaste, det vet vi. Men det är det absolut bästa sättet att få individer att 
växa. 

37 GL Är det en svårighet att motivera människor att hålla datan ”snygg och ren”? 

38 R5 Ja, och efterlevnaden av det, det är en av de tuffaste uppgifterna skulle jag säga. Och sen 
det här med att så fort man får information om till exempel ”Den här personen har slutat” 
att man är noggrann med att uppdatera systemen med den informationen. Så man inte 
fortsätter att skicka utskick till personen, eller basera någonting med den personen. Det 
blir inte bra. 

39 GL Hur skulle du värdera och personerna som arbetar på F5s nivå av Data Literacy? 

40 R5 Oj... 

41 GL Utan att ha något att jämföra med kan jag förstå. Men är den bra nog? Borde en bli 
bättre? Tror du att ni är bättre än andra? 

42 R5 Alltså jag skulle säga att vi är betydligt bättre än andra. Det ser vi, eftersom vi har kon-
takt med 5000 tillverkande företag runt om i världen. Och då märker vi att vi är bättre än 
andra på att hantera information. Sen är det ju såklart så att vi fortfarande är individer 
och vi är alla lite olika. En del människor har svårare att sätta sig in i andras situationer 
och förstå hur de funkar på något annat håll. Det finns alltså lite utmaningar i det, abso-
lut! Men generellt sett så skulle jag säga att vi har en betydligt bättre förståelse för in-
formation än andra.  

43 GL Om ni på F5 hade ägnat en heldag åt att lära ut Data Literacy, vad tror du en sådan 
satsning hade kunnat bidra med? 

44 R5 Jag tror att det skulle göra samma som många andra utbildningsexperiment som har 
gjorts genom åren. Det skulle höja nivån på samtliga helt enkelt, även de som är absolut 
duktigast.   

45 GL Hade det varit värt det, tror du? Om man ska vara ärlig? 
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46 R5 Svårt att säga. Som vi arbetar nu så jobbar vi med punktinsatser där vi ser att det fallerar 
liksom. Det är klart att hade man gjort en insats som gjorde att det inte fallerade någon-
stans så hade det varit värt ganska mycket, så är det ju. Men att väga det mot att sätta 350 
personer i skolbänken en dag jämfört men en insats på någon timme på enskilda indivi-
der, den kalkylen är inte helt lätt att få ihop tycker jag.  

47 KF Har du några andra tankar eller synpunkter kopplat till Data Literacy som du tror 
skulle kunna vara intressant för studien? 

48 R5 Jag vet inte riktigt. Om man tittar på hur det ser ut i industrin så börjar man ställa krav på 
tillverkande företag att man ska kunna uppvisa en bra processövervakning och en bra 
analys utav data. Det ställer man som krav nu på många av våra kunder. Ofta underleve-
rantörer inom fordonsindustrin, och där är det tuffa krav, det är riktigt tuffa krav.  
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Appendix 7: Intervju 6 

Verksamhet: F6 
Medverkande: Respondent 6 (R6), Karl Färdig (KF), Gustav Lindström (GL) 
Datum: 2021-04-22   
Intervjulängd: 35 min 30 sek  

Rad Person  Information (svar/fråga) 
1 GL  Skulle du kunna berätta vad din titel är och kort redogöra för dina arbetsuppgifter 

och ditt ansvar?  
2 R6  Absolut, titlar är väl ingenting vi jobbar så jättemycket med. Men ibland så använder jag 

titeln konsultchef och ibland titel senior advisor, eller senior rådgivare. Mitt ansvar är att 
jag på halvtid jobbar med administration, konsultcheferi, ledningsgrupp och allt vad det 
innebär, Sälj, bemanning, beläggning allt sånt där. Och på halvtid så är jag rådgivnings-
konsult till våra kunder, framför allt inom information management, analytics och den 
typer av områden är väl där jag rört mig som mest de senaste 15 åren. Det var väl kort, 
följdfrågor?  

3 GL  Det kommer! Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
4 R6  Nuvarande tjänst på F6 är tre år ungefär  
5 GL  Kan du ge oss en överblick över din tidigare branscherfarenhet innan du kom till 

F6?  
6 R6  Absolut! Innan jag kom till F6 var jag några år på Enfo, Enfo pointer där jag också var 

konsultchef och rådgivningskonsult, samma roll egentligen som jag har idag. Innan dess 
var jag på Affecto i fem år som senior rådgivningskonsult. Innan dess tre år på SEB där 
jag byggde upp funktioner för analytics, så en linjeroll. Dessförinnan fyra år på Länsför-
säkringar liv där jag hade en liknande roll och ansvarade för analytics ur ett verksamhets-
perspektiv. Sen har jag varit konsult innan dess och har hållit på i den här branschen i 
drygt 25 år-   

7 KF  Om vi kollar till det huvudsakliga området för studien, Data Literacy – har du nå-
gon relation till begreppet och i så fall vilken?  

8 R6  Absolut! Kom i kontakt med företeelsen för säkert 10 år sen, 15 år sen. Men begreppet 
var väl ganska nytt för mig för 6 år sen kanske. Fick en riktig duvning i Data Literacy när 
jag var på en Gartner-konferens i London för 3–4 år sen. Det var väl då Gartner började 
trumma på att Data Literacy var en av de fyra största utmaningarna som IT-branschen 
står inför. Det var väl egentligen på den konferensen i London för 3–4 år sedan. Sen dess 
har jag använt både Gartner och annat material i min konsultroll inte minst.  

10 KF  Hur skulle du definiera begreppet?  
11 R6  Okunskap om data.  
12 KF  Okej. Litteraturen pratar ganska mycket om information literacy och statistical li-

teracy i förhållande till Data Literacy. är det någonting du också känner igen?  
13 R6  Ja, jag känner igen det men jag använder det inte. Jag tycker det är tillräckligt svårt att få 

människor jag jobbar med att förstå begreppet Data Literacy. Tittar man sen på relat-
ionen data, information, analys, kontext osv så finns det en kedja, en chain of events där. 
Att data i en kontext blir information som kan skapa analys osv. På samma sätt kan du 
använda begreppet literacy i den informationskedjan. Men det blir lite väl akademiskt 
tycker jag när man börjar försöka förklara detta för människor ute i den riktiga världen.   

14 GL  Jag förstår. VI ska gå vidare nu till en del som handlar om data och big data. Om 
man ser till er på F6 eller hela koncernen i stort? I vilken utsträckning identifierar 
ni er som en data-driven verksamhet internt?  

15 R6  Jag skulle påstå att vi inte är särskilt data-drivna rent generellt sett. Vi skulle kunna vara 
mycket bättre på att använda det data vi producerar. Det som inte är helt ovanligt, i min 
erfarenhet från konsultbranschen i Sverige inom analytics-områden är vi bagarens 
barn. Vi är ganska duktiga på att hjälpa våra kunder med det som vi själva är ganska då-
liga på att genomföra internt. Det kan nog också ha med att göra att en 35-mannaorgani-
sation kanske inte behöver vara så strukturerad i att använda sitt data för att förstå ändå 
sin position. Medan de kunder vi hjälper, de är lite storleksskillnad mellan F6 och Erics-
son exempelvis och då blir det andra behov och andra förutsättningar.   
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16 GL  Sannerligen, det kan man säga är en storleksskillnad. Om man tittar dels internt, 
men även i arbetet mot stora som små kunder. Vilka skulle du säga är de huvudsak-
liga utmaningar man möter när ska få en verksamhet att bli mer data-driven?   

17 R6  Det är inte tekniken, det är det första jag alltid brukar säga. Det är inte tekniken som sät-
ter hinder för att bli data-driven utan det är människor, processer. Organisation-, individ-, 
grupp-process det är där vi har de stora utmaningarna, få människor att jobba och tänka 
på ett nytt sätt.   

18 KF  Om man skulle tänka mer på tekniksidan och kanske med BI och analytics och 
bland individer som arbetar med det. Vilka kompentenser eller personliga egen-
skaper värdesätter eller efterfrågar ni hos de personerna?  

19 R6  Då är det framför allt det här med Data Literacy som är den stora utmaningen. Det är väl-
digt svårt att göra bra analyser om man inte förstår datat, det är det största hindret egent-
ligen. Återigen, att få en controller eller mellanchef eller för den delen på någon på IT att 
lära sig Tableau istället för Qlik eller Power BI är inte en utmaning. Att få människor att 
förstå vilka begrepp de faktiskt analyserar, vad är en kund, vad betyder där här nyckelta-
let, när det här nyckeltalet visar sämre eller bättre, högre eller lägre värde – vad är det för 
faktorer som ligger bakom det som faktiskt har påverkat det här nyckeltalet? Med 
andra ord; kunskap om data och processer.  

20 KF  Skulle du på rak arm kunna komma på några personliga egenskaper som kan vara 
bra att ha för att kunna arbeta med data på det sättet?  

21 R6  Ja, du behöver ha en viss analytisk kompetens och -förståelse. Det brukar underlätta om 
det finns någon form av universitets eller högre utbildning bakom. Controllers är ofta 
väldigt enkla att jobba med när det häller den här typen av arbetsuppgifter, de har ju en 
vana av att analysera. Så analysvana är naturligtvis bra, förmåga att förstå kontext, att 
kunna snabbt scanna igenom och värdera resultat eller datamängder. Kritik är också bra, 
att kunna kritiskt granska en rapport eller en analys och fundera på är det rimligt?  

22 KF  Om man vänder på det, finns några egenskaper eller kompetenser som saknas i re-
gel? Oavsett om det är nyanställda eller seniora medarbetare?  

23 R6  Hos oss?  
24 KF  Ja, exakt. Eller mer generellt för den delen  
25 R6  Rent generellt sett om man tittar på analytiker och folk som jobbar med analytics och BI. 

Det som ibland saknas är framförallt den kritiska förmågan och verksamhetsförståelse. 
Det är väldigt svårt att göra en analys om du inte förstå i vilket kontext den analysen hör 
hemma. Egentligen alla nya medarbetare har en utmaning att göra en bra analys därför att 
de har svårt att förstå analysens sammanhang. Med andra ord är det här ett bra eller dåligt 
resultat? För det behöver du veta lite om verksamheten, hur har det gått tidigare? Vad är 
det som är på gång? Det kan vara så att en kraftig nedgång på ett nyckeltal, bara på en så 
enkel sak som månadsresultat i en organisation, en kraftig nedgång kan vara säsongsvari-
ation som är helt men du känner inte till det för du är nyanställd. Eller så kan det vara så 
att en kraftig nedgång i april jämfört med april tidigare år kan var helt okej därför att man 
har gjort en stor organisationsförändring. Man kanske har sålt av en del av verksamheter, 
man kanske har tappat kunder eller nåt sånt där. Hela tiden att kunna sätta analysen i en 
kontext är väl det jag tror är det vi oftast saknar hos våra analytiker, framförallt de nya.   

26 GL  Arbetar ni internt med self service BI? Att era anställda själva kan skapa rapporter 
för att dra egna beslut?  

27 R6  Nej, det finns inga sådana behov. Våra medarbetare och konsulter har inga behov att 
själv analysera månadsresultat eller vår sälj-pipeline. Det är framför allt de två, ekonomi-
siffror och säljdata, det är egentligen det vi har i vår konsultorganisation.  

28 GL  Om man tittar lite bredare igen och tänker på vilka kunder ni har varit hos och om 
ni haft några projekt där ni introducerat self service BI – ser du några specifika ut-
maningar kopplat till just self service då?  

29 R6  Ja, men det är det ju och framförallt de kulturella grejerna som aspekterna av typ ”såhär 
har vi aldrig gjort tidigare varför ska vi börja göra det nu?”. Det är ganska mycket tröghet 
i att vilja jobba på ett nytt sätt eller kanske t om svårigheter att förstå nyttan. Vilket na-
turligtvis slår tillbaka på att in-försäljning kanske har varit bristfällig. Då inte in-försälj-
ning av projektet utan in-försäljning av företeelsen.  

30 KF  Just det. Om vi återgår då till Data Literacy som är det huvudsakliga fokuset även 
om det är nära besläktat med både BI och data som vi pratat om precis. Litteratu-
ren identifierar fyra huvudsakliga områden som du kanske är bekant med. 
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Insamling, hantering, utvärdering och applicering av data. Jag tänker att vi tar re-
spektive del och om du kan identifiera några specifika färdigheter, vare sig det 
är tekniska eller personliga egenskaper som kan vara viktiga för att bemästra just 
den delen av data literacy. Om vi börjar med insamlingen då, det här med att iden-
tifiera trasiga data och utforska dataset – vad tror du är viktigt där?   

31 R6  Där behöver man tekniskt stöd, framförallt ju större volymer data vi pratar om desto mer 
omöjligt blir. det naturligtvis att överblicka det i Excel eller utskrivna papper. Där är ett 
bra verktygsstöd för insamling av data så att vi kan hjälpa de som ska titta på data att för-
stå vad det är vi samlat in, hur vi samlar in det och även göra insamlingsprocessen. Tittar 
man sen på kompetens som kan behövas för insamling så är det integration vi pratar om, 
eller som vi snarare inom BI-världen snarare kallar för ETL eller ELT så är det en form 
av integrationshantering. Att integrera datakällor och samla ihop datakällor, det finns bra 
verktyg för det så problemet är inte att det inte finns rätt verktyg utan det gäller att an-
vända rätt skruvmejsel vid rätt tillfälle helt enkelt.  

32 KF  Om man tänker nästa steg då – hanteringar och kanske organisering och manipule-
ring av data.   

33 R6  Då börjar vi lägga på aspekten kontext. Kontexten är väldigt svårt att bygga in i system. 
VI har inte så intelligenta system och AI-motorer idag, vi har machine learning som vi 
börjat behärska hyffsat med AI är fortsatt långt ifrån. Då börjar det komma krav på kom-
petens att förstå kontexten och kunna värdera i kontexten som är viktigt. Samtidigt är det 
svårt, återigen, vi pratar om stora datamängder att det är svårt att göra det om vi inte har 
rätt verktyg.  

34 KF  Vidare till utvärderings-benet om vi säger så med att kunna förstå, visualisera och 
presentera data. Vad tror du är viktigt där?  

35 R6  Då har vi återigen det här med kontextuella förståelsen att det krävs någon form av kun-
skap om datat, förståelse om datat och processerna för att kunna göra en bra presentation. 
Där är återigen verktygen inte särskilt svåra att använda, de har börjat bli riktigt bra och 
det går ganska fort att läsa sig verktygen så verktygsfrågan börjar inte bli lika svår även 
om ett vettigt verktyg såklart är en förutsättning. Vi kommer inte mycket mer på att det 
steget kommer fallera om det inte är rätt kompetens hos individerna.   

36 KF  Och vilken kompetens hos individerna är mest kritisk i det steget skulle du säga?  
37 R6  Det är verksamhetsförståelse skulle jag säga. Förstå processerna, förstå kontexten så att 

man kan göra värderingen i ”vilket sammanhang har det här datat”.  
38 KF  Är det någon skillnad i egenskaper eller förmågor kring applicering av data? Det 

här med att argumentera och kanske evaluera tidigare data-drivna beslut?  
39 R6 Nej, i grund och botten tror jag att de två sista stegen har väldigt likartade kompetens-

krav. Däremot tror jag att det funkar ganska bra att bygga en bra analys om du inte har 
talets gåva eller är väldigt introvert. Men att föra ut analysen och göra story telling av det 
tror jag är väldigt svårt om du inte även har god en retorisk förmåga och kanske t o m 
tycker om att stå på scenen. Där är en egenskap, man ska verkligen gilla att föra fram ett 
budskap. Det viktiga där är inte att man gillar att höras, det viktiga där tror jag är att man 
brinner av att andar ska förstå. Du ska brinna för pedagogiken som sådan, du ska inte 
brinna för att vara en showman eller gilla att stå scen, scenen är sekundär.  

40 KF  Och om man ser till F6 – arbetar ni någonting internt med att kompetensförsörja 
de delarna du har tagit upp som viktiga?  

41 R6 Ja men det gör vi. En del av våra konsulter är front-end utvecklare, och de behöver natur-
ligtvis förstå hur man bygger front-end och hur man kommunicerar med kravställarna 
och de som ska använda grejerna. Nästan alla våra konsulter har en mycket god förmåga 
att snabbt sätta sig in i problem, att snabbt förstå sammanhang och snabbt förstå proces-
ser. De flesta av våra kunder säger ”Vi är så unika, här funkar ingen standardlösning.” 
Och sen tre eller fyra dagar in i ett projekt så har man en ganska bra bild av vad det är 
som driver den organisationen vad som är likheter med tidigare kunder. Den här erfaren-
hetsbanken, alltså så här gjorde vi på förra kunden, vi kan göra likartat, men vi behöver 
”tweaka” lite här och där för att anpassa till just den här kunden. Väldigt mycket handlar 
om att snabbt kunna förstå, vara nyfiken och driven det är kompetenser som är väldigt 
viktiga för att vi ska kunna göra ett bra arbete och komma runt Data Literacy. Vi kliver 
ju in, och det är vad som är vår utmaning med att inte sitta i linjen, utan att vara en tids-
bestämd resurs. Vi kliver in med en förväntan på oss att vi ska kunna lösa alla problem 
direkt och komma in en så kort tid som möjligt och leverera så mycket värde som möjligt 
och ändå bli klara i tid. Det ställer ganska höga krav på hur vi ska hantera den Data 
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Literacy som vi per automatik alltid har när vi kliver in hos en ny kund. Vi har aldrig job-
bat med den kunden tidigare, så vi kan inte den kundens data. Ju mer erfarenheter du har 
från andra eller liknande ställen, desto lättare blir det att ”mappa” in den nya situationen 
och säga ”Okej, så här tänker dem. Så här gjorde vi förra gången. Här behöver vi fundera 
om lite. Det här kan vi kopiera rätt av.” En kund är en kund är en kund. En produkt är en 
produkt är en produkt. Då spelar det ingen roll om det är mjölk eller kläder, bara för att ta 
två olika kunder som exempel. Det är en produkt, du behöver inte fundera så mycket mer 
över vad den gör och hur den säljs om man ska skapa en produktstruktur åt en kund, eller 
lönsamhetsanalyser. Väldigt mycket av det där jobbar vi med internt genom internutbild-
ning, och det är framför allt att vi lär av varandra.  

42 KF Om man ser till den här erfarenhetsbanken som du nämner, är det någonting som 
är dokumenterat? 

43 R6 Nä det är mer att varje konsult bygger upp sin egen erfarenhetsbank vartefter man jobbar. 
Ett nytt åt är ett antal nya hack i erfarenhetsbanken. Vi har försökt att strukturera upp det, 
men det är väldigt svårt att dokumentera för man vet egentligen inte vilken erfarenhet 
som behöver lyftas fram i nästa uppdrag. Och det går inte att dokumentera allt. Vartenda 
möte, varenda sak som händer, det går inte att dokumentera. Och det är där den mänsk-
liga hjärnan är så fantastisk, att vi är så associativa. Vi råkar ut för någonting och sedan 
tänker man ”Just det! Det här påminner om när jag försökte dela godis med syrran när 
jag var två år gammal, det var ingen situation som var rolig.” Och de typerna av grejer 
går inte att dokumentera.  

44 GL Har ni på F6 ett uttalat förhållningssätt till Data Literacy? 
45 R6 Nej det har vi inte, inte mer än att vi ska försöka hjälpa våra kunder att komma runt det. 

Det är något som är hyffsat uttalat. Vi pratar en hel del om Data Literacy. Vi har liksom 
kompetensträffar, månatliga, vi har månadsmöten, vi har ”after-work” träffar. Och alltid 
när vi träffas blir det lite jobbsnack, och väldigt mycket av det jobbsnacket landar i kun-
dens oförmåga att förstå sitt eget data, det är en av våra absolut största utmaningar i våra 
leveranser. Det är nog faktiskt i särklass den största utmaningen vi har, och den vanlig-
aste utmaningen. Så det är något vi konstant arbetar med: Att själva, kanske inte förstå 
data i sig, mig förstå problematiken och hur man kan hjälpa andra att komma runt det här 
problemet, det jobbat vi väldigt mycket med. Men det är inte så att vi har ett färdigt ut-
bildningspaket som alla nyanställda går igenom, det har vi inte. Men det är något som 
konstant jobbat med i våra dagliga diskussioner konsulter emellan.  

46 GL Men man kan säga att nästan alla er medarbetare vet vad Data Literacy är för nå-
got? 

47 R6 Absolut, det får de sig en duvning i när vi väl har dessa kompetensträffar och ibland re-
peterar det material som jag själv tog fram när jag var alldeles nyanställd för tre år sedan. 

48 KF Och du som har erfarenhet från ganska många bolag och är insatt i Data Literacy, 
hur skulle du positionera er nivå eller kompetens i förhållande till andra bolag? 

49 R6 Om vi tittar på medarbetarens generella kunskap om vårt eget data skulle jag säga att den 
är väldigt låg. Medarbetarens kunskap om Data Literacy och hur man kan hantera det så 
skulle jag säga att det är en fyra på en femgradig skala, generellt sett. 

50 GL Som du nämnde så har ni kanske inget konkret utbildningspaket som direkt be-
handlar Data Literacy, men om man säger att man skulle införa det på F6, och alla 
medarbetare skulle gå denna utbildning, hade det kunnat bidra med någonting? 

51 R6 Givet den kunskap som alla som arbetat hos oss i mer än två år har, så tror jag inte att ett 
sådant paket hade gett dem särskilt mycket. Däremot skulle det kunna vara en hjälp för 
nyanställda, nu anställer vi inte så jättemånga per år. Ett år med hög personalomsättning 
anställer vi kanske fyra. Det gör att vår ”onboarding” är väldigt personifierad, vi samlar 
inte ihop alla nya medarbetare en gång om året, eller en gång i halvåret och sätter tjugo 
personer i skolbänken och säger ”Nu ska ni gå F6’s introduktionsprogram!”.  Utan det 
introduktionsprogrammet är ”one to one” möten. Och i de mötena pratar vi mycket om 
värdet i att förstå data och utmaningen med att om man inte förstår data så har vi svårt att 
göra en bra leverans, och kunderna kan inte hjälpa till i projekten. Och vi är till 100% be-
roende på att kunderna tar ett stort ansvar i vår leverans. Det brukar vi säga, ”Vi kan tek-
niken, vi har gjort detta förut, men vi kan inte ert data. Det kan ni, och det måste ni hjälpa 
oss med”. Vi kanske vet hur någon av deras konkurrenter funkar, men vi vet inte hur de 
funkar. Och det är något som kommer med direkt till våra medarbetare, och vi anställer 
väldigt sällan folk direkt från skolbänken. Det gör att de som kommer till oss har åt-
minstone ett eller två års erfarenhet. Och har man då arbetat i branschen tidigare så har 
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man garanterat, i ditt första uppdrag, så kommer du stöta på utmaningar med att förstå el-
ler inte förstå data. För att göra ett långt svar på en till ett kort på en enkel fråga: Nej vi 
har inget paket och nej jag tror inte ge så jättemycket.  

52 KL Det är mer ”learning by doing”? 
53 R6 Det är det! Det är mycket ”learning by doing” och sen så väldigt mycket att vi lär av 

varandra och många gånger så lär vi av varandra i ”one to one” eller ”one to two” möten.  
54 GL Om man skulle skapa en sån här utbildning, hur tror du att man gör den på bästa 

sätt och hur borde Data Literacy utbildning ta sig i form tror du? 
55 R6 Jag skulle börja med då: ”Hej och välkomna!” vilka det nu är som sitter i lokalen. Jag 

skulle vilja ha det i en lite tajtare grupp, kanske max 15. ”Vad har ni för förväntningar på 
dagen?”, det här som alltid finns med i våra workshops vi sätter upp. Sen skulle jag börja 
med ett teoriavsnitt, kanske mycket baserat på Gartner? Det jag märker är att hos våra 
kunder så är Gartner en jättebra logga att plocka fram. Har Gartner alltid rätt? Nej abso-
lut inte. Det material som Gartner tar fram, passar det svenska bolag? Nej väldigt ofta 
inte! Men det har en kredibilitet som är svår att skoja bort. Så ju det här ”Data Literacy à 
la Gartner”. Jag vet inte om ni har sett deras presentationsmaterial de här fyra rutorna i 
regnbågsfärger som de tog fram till en gartnerkonferens för fyra år sedan? Som i alla gall 
just beskriver Data Literacy. Det är bra material som man skulle kunna utgå ifrån som ett 
teoripass. Sen skulle jag ta en diskussionsövning- placera folk i bikupa eller lite utbrytar-
grupper, tre och tre eller fyra och fyra. Sedan säga ”Givet de här definitionerna och givet 
då den gemensamma förståelsen vi har vad okunskap om data egentligen innebär. Vad är 
er organisations tre största utmaningar, diskutera ihop er och redovisa.” Då får man igång 
gruppen, man får lite input, man kan vara lite mer dynamisk i det man får fram. Säg att 
man håller på med det här passet fram till lunch ungefär. Efter lunch skulle jag plocka 
upp några exempel, djupdyka i dem och säga ”Ni är inte unika, de här exemplen är de 
fyra vanligaste utmaningarna som en organisation har. Så här kan man komma runt de 
här problemen, så här kan man jobba med att utbilda medarbetarna i er organisation på 
bästa sätt”. Ett; se till att prata om problematiken och se till att folk förstår vad Data Lite-
racy innebär. Två; lyft upp de datakällor som de flesta använder och jobbat, men som 
man har stört problem att förstå vad fan det är för något och sätt en ansvarig på det. Men 
sen också börja prata lite grann om roller som är viktiga att ha i en organisation till exem-
pel: ”Data Steward”, ägarskap, ”Data Ownership” och sådana saker. Börja liksom prata 
hur man kommer runt de här problemen. Och sen, eftersom man är en konsultorganisat-
ion, så avslutar man dagen med att säga ”allt som vi har pratat om, det kan ni köpa i vår 
kiosk här utan”.   

56 KF Finns det något som du själv skulle vilja lyfta om Data Literacy eller datadrivna or-
ganisationer som du tror skulle kunna vara intressant för studien i stort? 

57 R6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det jag upplever är att som i så många andra områden blir det ofta mycket snack och lite 
verkstad. Det som jag tror att vi har nytta av nu framåt för att hantera Data Literacy, och 
då pratar jag inte specifikt om erat arbete, utan snarare mitt och mina kollegors arbete där 
ute när vi försöker överbrygga de här problemen. Vi måste nog sluta, om man ska vara 
lite självkritisk, försöka teoretisera kring de här problemen och istället säga ”Okej, men 
vafan, Data Literacy det här är vad det handlar om nu har vi börjat förstå det. Vad gör vi 
åt det då?”. Hur gör man det här på ett enkelt sätt? Hur kommer man över och bort ifrån 
Data Literacy på ett enkelt sätt. Vad är femstegsmodellen som alla kan köra? Man klickar 
liksom in på en YouTube tutorial i en kvart och redan då har man förstått ”Nu har jag två 
grejer jag kan gå hem till min egen organisation och göra. Och jag fattar ungefär hur jag 
ska göre dem.” Hitta de här enkla stegen för att ta det första lilla steget och lyfta. Om vi 
kan lyfta organisationer som jobbar med data, i stort sett alla organisationer, ett litet steg 
då har vi gjort en enorm förändring i hela populationen. Det är väl liksom det som jag 
brottas med just nu och en del av mina kollegor som är rådgivningskonsulter. Det är väl-
digt lätt för oss propellerhuvuden att stå på scenen och snacka goja. Men någonstans 
måste vi också börja leverera och se till att vi gör skillnad. Det är väl det jag framförallt 
har fokuserat på de senaste två åren i alla fall. Att börja fundera och agera utifrån mina 
funderingar. Fundera på hur kan vi agera, hur kan vi göra vettiga aktiviteter som inte in-
nebär att vi ska stöpa om hela er organisation och införa en helt ny system-flora. Utan 
hur kan man hitta några, få enkla aktiviteter som nånstans lyfter en avdelning – då har 
man tagit ett första steg. 

58 KF  Har du något exempel på något sånt steg man skulle kunna ta om man nu skulle 
agera eller är vi för tidiga där?  
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59 R6 Nej, det är vi inte! Utan första steget är väl lite som ”Hej alla kompisar, jag heter [namn] 
och jag är alkoholist” alltså att nånstans ta och erkänna problemet, det är det första steget. 
Men sen är det just att införa, antingen hitta en person som brinner för att data är viktigt 
och att data är korrekt. Eller anställa, införa en person eller en roll som har till uppgift att 
vara en dataväktare och se till att jobba för det. Det behövs någon som brinner för det 
och det är det som är problemet. Man kan inte peka på någon och säga ”Du Kalle som 
jobbar som controller du har det här ansvaret också” – Kalle tycker det är skittråkigt och 
då kommer det aldrig att hända. Så man måste hitta en person som brinner för det och 
den personen måste ha mandat. Nånstans, jobba uppifrån och se vem här uppe i ledning 
förstår problemet och kan tillsätta någon här nere som faktiskt kan börja jobba med frå-
gorna och kunskapsfrågorna. Den personen kan man sen hjälpa genom att säga I de flesta 
organisationerna om man börjar titta på det här data, och inte börjar titta produkt och 
kund som är så stort att man kör fast och ruttnar och säger upp sig. Utan vi börjar och 
titta på… internorganisation kanske. Börja titta på det, hur kan vi tvätta HR-systemet 
med internorganisation och tjänstegrader tex. Eller om man har en ganska enkel produkt-
struktur – okej hur kan vi tvätta upp den eller celldatat? Det är jättevanligt. Jag jobbar 
just nu med företagshälsovård och tittar på sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Läkare 
skriver in i journalanteckningar fråndatum, tilldatum och grad av sjukskrivning. Det är 
tre tal, hur svårt kan det vara? Jag kan säga att 30% av det datat har fel datum och av de 
felaktiga datumen så är hälften av dem att man vänt på start och slutdatum. Så sjukskri-
ven avslutas i januari och påbörjas i april, det är ju praktiskt omöjligt. Vi kan inte skapa 
en affärsregel i en som säger vänd de där datumen för vi är inte bensäkra som är felet. 
Det kan ju vara så att det började i april förra året och slutade i januari i år men att de har 
skrivit fel årtalssiffra istället, inte bara vänt på datumet. Där någonstans, skitenkelt ställe 
att börja på – någon som brinner för att läkare, eller kanske t.o.m. systemet, inte tolererar 
att skriva felaktigheter. Det finns enkla saker att börja med men du måste ha någon per-
son som brinner för det och där tror jag att vi kan börja.  
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