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Sammanfattning 

De allra flesta av oss kommer ständigt i kontakt med olika dataflöden vilket 

har blivit en helt naturlig del av vårt nutida informationssamhälle. Dagens 

företag agerar i en ständigt föränderlig omvärld, och hantering av data och 

information har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Detta i takt med att 

den totala datamängden i den digitala världen har ökat kraftigt de senaste 

åren. En benämning för gigantiska mängder med data är Big Data, som har 

blivit ett populärt begrepp inom IT-branschen. Big Data kommer med helt 

nya analysmöjligheter, men det har visat sig att många företag är oroliga för 

hur de ska hantera och ta tillvara på de växande datamängderna. Syftet med 

denna studie har varit att ge ett kunskapsbidrag till det relativt outforskade 

Big Data området, detta utifrån en induktiv ansats med utgångspunkten ur 

intervjuer. Den problematik som kommit med Big Data beskrivs oftast ur 

tre perspektiv; där data förekommer i stora volymer, med varierande data-

typer och källor, samt att data genereras med olika hastighet. Det framgick 

av studiens resultat att Big Data som begrepp berör många områden och det 

varierar mycket mellan företag inom olika branscher vad gäller betydelse, 

förmågor, ambitioner och omfattning. De traditionella teknologierna är inte 

tillräckliga för att hantera data som benämns som Big Data. Men i samband 

med att ny teknologi tagits fram och äldre lösningar uppgraderats, har detta 

lett till att det nu går att se informationshantering och analysarbete i helt nya 

perspektiv. Eftersom Big Data huvudsakligen har samma syfte som området 

Business Intelligence, kan dessa lösningar lämpligen integreras. En mycket 

stor utmaning med Big Data är att det inte längre är möjligt att exakt veta 

vad som kommer att uppnås med datainsamling och analys. Därmed bör ett 

business case tas fram, efter att all data har samlats in, med riktlinjer för vad 

som ska uppnås. Det finns en stor potential i denna marknad som trots allt 

ännu är ganska omogen, men samtidigt på uppgång. Informationshantering 

kommer att bli allt viktigare och för företagen handlar det om att hänga med 

i utvecklingen och skaffa sig en bra förståelse för nya trender i IT-världen. 

 

 

Nyckelord: Big Data, Business Intelligence, stordata, data, information, 

informationshantering, analysmetoder, datatyper, beslutsstöd, Hadoop, 

MapReduce, Data Mining, Datawarehousing, informationsutvinning 

 



   
 

   
 

Summary 

Today, most of us are constantly in contact with various data feeds which 

have become a natural part of our modern information society. Today's 

companies operate in a constantly changing environment, and management 

of data and information has become an increasingly important competitive 

factor. Meantime, the total amount of data in the digital world has increased 

dramatically in recent years. These data sets are known as Big Data, which 

has become a very popular concept in the IT industry. Big Data comes with 

new analysis capabilities, but many companies are concerned about how to 

manage and take advantage over the growing amounts of data. The main 

purpose of this study was to provide a contribution with knowledge to the 

relatively unexplored area of Big Data using an inductive approach in order 

to fulfill the purpose. The problems and challenges with Big Data can be 

described using three perspectives; that data exists in large volumes, with 

varying data types and sources, and the velocity of data generation. The 

results from this study showed that Big Data concepts affect several areas 

and that it varies greatly between companies in different sectors, in terms of 

importance, abilities, ambitions and scope. Traditional technologies are not 

sufficient to handle the data, referred as Big Data. Since new technology 

has emerged and older solutions have been developed, there are now new 

perspectives to information management and analysis. Big Data serves the 

same purpose as the area of Business Intelligence, and that is why these 

solutions preferably can be integrated. A big challenge with Big Data is that 

it is not possible to know exactly what will be achieved with data collection 

and analysis. Thus, a business case should be prepared based on all the data 

that has been collected. There is great potential in this strong rise market, 

but it is still in a relatively immature state. Information management will 

become increasingly important in the future and companies need to acquire 

a good understanding of new IT trends, in order to compete successfully. 
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1.   Introduktion  
Det inledande kapitlet ger först bakgrunden till uppsatsens ämne och beskriver 

sedan det vetenskapliga problemet. Därefter redogörs syftet med studien samt 

tillhörande frågeställningar. Även målgrupp och disposition beskrivs. 

 

1.1   Bakgrund 

Det råder ingen tvekan om att dagens företag agerar i en ständigt föränderlig 

omvärld och den globala marknaden har blivit alltmer komplex. Att snabbt 

kunna svara på förändringar som sker i omvärlden är avgörande för att verka 

konkurrenskraftigt mot andra aktörer på marknaden. Därmed har det blivit 

allt viktigare för företag att se över sin hantering av affärsinformation, som i 

slutändan kan understödja beslutsprocessen. Som Delen et al (2010) nämner 

har många organisationer på senare tid valt att införa olika lösningar inom 

området Business Intelligence (BI) för att bland annat förbättra sina processer 

för hur de hanterar information och fattar sina beslut. I dagens företagsklimat 

måste affärsbeslut kunna fattas allt snabbare men samtidigt vara mycket väl-

grundade. Enligt White (2011) och Borking et al (2010) är det förekommande 

att beslutsfattandet inte baseras på tillräckliga analytiska grunder. 

 

En utmaning som organisationer står inför är att det nu tar allt längre tid att 

utvinna värdefulla insikter från den data de besitter. Detta beror till stor del 

på att den totala datamängden i den digitala världen har ökat explosionsartat 

under de senaste åren. Dagligen genererar miljontals användare runt om i 

världen gigantiska mängder data på webben och företag interagerar dessutom 

med sina kunder på ett helt nytt sätt jämfört med hur det var bara för några år 

sedan. Det är inte ovanligt att företag samlar in mängder av information om 

sina kunder, leverantörer och konkurrenter (Brown et al, 2011). Det engelska 

begreppet Big Data har på senare tid blivit ett modeord inom IT-branschen 

för denna typ av datamängder och enligt Russom (2011) utgör detta en stor 

trend inom BI området. Den ökande användningen av olika sociala medier 

och molntjänster är några av de allra främsta orsakerna till denna utveckling 

(CSC Magazine, 2011) och tillgängligheten har också ökat genom att fler an-

vänder sig av olika typer av mobila enheter, som till exempel ”läsplattor” och 

”smartphones” (Brown et al, 2011). De nu välkända webbplatserna Facebook 

och Twitter genererar över 17 terabyte dagligen och den globala datavolymen 

beräknas nå upp till 35 zettabyte år 2020, vilket motsvarar en ökning på 44 

gånger under de tio kommande åren. Dessutom uppskattas cirka 80 procent 
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av all data idag vara ostrukturerad (Krishna, 2011). Aktiviteter på webben 

som att till exempel söka information, dela filer, kommunicera samt handla 

förekommer numera i allt större utsträckning och i samband med detta sparas 

och loggas datamängder som också bidrar till den ökande tillväxten. Exempel 

på detta ur den fysiska världen är miljontals sensorer som finns integrerade i 

bland annat olika typer av energimätare, mobiltelefoner samt industriella 

maskiner (Brown et al, 2011).  

 

”What is Big Data? Hint: You’re part of it every day” 

(Eaton, DeRoos, Deutsch, Lapis & Zikopoulos, 2012) 

 

Som citatet ovan poängterar kommer de allra flesta av oss nuförtiden ständigt 

i kontakt med olika dataflöden vilket har blivit en naturlig del av vårt nutida 

informationssamhälle. Citatet innehåller samtidigt en relevant frågeställning 

eftersom det råder stor osäkerhet runt vad Big Data innebär ute bland företag 

idag (Russom, 2011). En oberoende global studie visar att många chefer är 

oroliga för hur just deras företag ska klara av att hantera de växande data-

mängderna i framtiden. En majoritet anser dessutom att det saknas effektiva 

verktyg för detta i just deras organisation (CIO Sweden, 2012-03-12). Det har 

på senare tid tagits fram nya avancerade verktyg och metoder för hantering 

av större datavolymer, vilket skapar helt nya affärsmöjligheter. Detta gör att 

Big Data området i sig förväntas bli nästa stora utmaning för dagens företag 

(CSC Magazine, 2011). Detta får stöd av analytikern Tim Jennings, från 

företaget Ovum, som menar att Big Data kommer att bli en av de allra största 

IT-trenderna under år 2012 (Computer Sweden, 2011). 

 

Enligt Boris Evelson, analytiker på företaget Forrester, kommer de växande 

datamängderna att förändra informationslandskapet märkbart under år 2012. 

Fler organisationer förväntas ta till sig de nya teknologierna framöver, och 

detta gäller framförallt dem som besitter stora mängder data, som exempelvis 

banker och statliga myndigheter. Inte minst lär det finnas ett stort intresse 

från företag som agerar på konkurrensutsatta marknader, som till exempel 

inom detaljhandeln och telekommunikation. Evelson menar avslutningsvis att 

de mest framgångsrika organisationerna, under år 2012 och framåt, kommer 

med stor sannolikhet vara dem som vågar att ta steget mot förändring och 

omfamna nya trender inom BI (CIO Sweden, 2012-04-25). 
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1.2   Tidigare forskning 

Det råder en tydlig avsaknad av tidigare forskning kring Big Data och fram-

förallt gäller detta andra uppsatser, vetenskapliga artiklar och litteratur. De 

flesta av de forskningsrapporter som jag funnit är företagssponsrade vilket 

gör att dessa inte helt kan räknas som vetenskaplig forskning (läs mer om 

källkritik i avsnitt 2.4). Jag har trots allt valt ut några rapporter som jag anser 

är relevanta som källor för denna uppsats, och till dessa hör en rapport från 

TDWI, The Datawarehousing Institute. Philip Russom från TDWI är en känd 

profil inom BI och Datawarehousing områdena, som har publicerat över 500 

forskningsrapporter och artiklar. Han har tidigare jobbat på Forrester samt 

flera olika företag som utvecklar databaslösningar (Russom, 2011). Även 

material från Gartner (Gartner, 2011; Gartner, 2012) har använts eftersom 

detta analysföretag var med och myntade begreppet. Jag har även använt mig 

av andra källor (Eaton et al, 2012; White, 2011) som kan ses som företags-

sponsrade men samtidigt relevanta för studien. Boken av Eaton et al (2012) är 

skriven av författare med stor erfarenhet inom närliggande områden och som 

även har gett ut andra böcker. De har alla relativt höga positioner på företaget 

IBM som har kommit långt inom dessa områden. Colin White (White, 2011) 

är konsult på BI Research som är ett forskningsföretag som fokuserar på att 

hjälpa sina kunder inom exempelvis data management och BI. Hans rapport 

är till stor del sponsrad av företaget IBM. 

 

1.3   Problemformulering 

Företag samlar redan in mycket data och information, även om det oftast rör 

sig om mängder som är hanterbara med den teknologi samt de verktyg som 

finns att tillgå idag. Men de växande datamängderna har med tiden lett till 

oro och problem. Förutom tekniska aspekter handlar det om att få företag 

faktiskt vet hur de ska analysera och ta tillvara på all information som samlas 

in. Ofta saknas just kunskapen, teknologin samt de processer som behövs för 

hämta, hantera och analysera stora mängder data (Bughin et al, 2010). Som 

tidigare nämnt i bakgrundsavsnittet har det genomförts ett par undersökningar 

som visar att Big Data är ett relativt okänt begrepp ute bland  företagen och 

att det ofta används andra benämningar på närliggande metoder och lösningar 

(Loglogic, 2012; Russom, 2011).  

 

Utifrån resonemanget i detta samt föregående avsnitt finner jag det valda 

ämnesområdet Big Data som aktuellt och intressant att undersöka eftersom 

det vetenskapliga problemet handlar om att det saknas kunskap om Big Data 

generellt. Som nämnt i bakgrundsavsnittet lär det finnas ett ökande intresse 
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bland företag att ta reda på mer om vad Big Data innebär och vad som kan 

uppnås med analys på större datamängder. 

 

1.4   Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att, genom ett induktivt tillvägagångssätt, bidra 

med kunskap inom Big Data området där det som nämnt finns en avsaknad 

av tidigare vetenskaplig forskning. Det tänkta kunskapsbidraget blir således 

deskriptivt, dvs. av beskrivande art. 

 

För att uppfylla syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

 Vad är Big Data enligt konsulter inom närliggande områden? 
 

 Hur hänger Big Data ihop med området Business Intelligence? 
 

 Vilka aspekter påverkar utmaningen med att implementera lösningar 

inom Big Data i verksamheten? 

 

1.5   Benämningar 

Jag har valt att behålla den engelska benämningen på begreppet Big Data på 

grund av att jag inte har funnit någon enhetligt använd svensk motsvarighet, 

under min efterforskning. De två svenska benämningarna jag har stött på är 

stordata och massdata. Jag har skrivit ut begreppet med inledande versaler 

till skillnad från flera av de artiklar som jag har läst på området. På samma 

sätt används det engelska begreppet Business Intelligence och jag anser där-

med att även Big Data bör skrivas ut på detta vis. 

 

1.6   Målgrupp 

Uppsatsen vänder sig till svenska företag och myndigheter samt till dem som 

jobbar med Business Intelligence, informationshantering och/eller relaterade 

områden. Studien riktar sig till de organisationer som sitter på mängder av 

information men som inte känner till vad Big Data är, och behöver få en 

grundlig förståelse för vad det handlar om. Studien riktar sig samtidigt till 

dem som finner ämnet intressant och eftersom den är skriven via ett lärosäte 

ingår även studenter, handledare samt forskare i målgruppen. 
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1.7   Disposition  

Denna uppsats har utformats utefter den mall som Linnéuniversitetet använ-

der för denna typ av arbeten. Jag har tagit till mig av de förslag och råd som 

gick att finna i mallen. Nedan beskrivs dispositionen för detta arbete. För en 

mer överskådlig bild hänvisar jag till innehållsförteckningen. 

 

Kapitel 1 - Introduktion 

Det inledande kapitlet ger bakgrunden till uppsatsens ämne med avsikten att 

väcka läsarens intresse. Tanken är även att bakgrunden ska underlätta för den 

som läser att förstå problemformuleringen. Därefter redogörs studiens syfte 

samt tillhörande frågeställningar. 

 

Kapitel 2 - Metodval 

Det andra kapitlet presenterar studiens valda vetenskapliga tillvägagångssätt 

genom att ta upp och argumentera för metodvalen samt de tekniker som har 

använts till datainsamlingen. Därtill beskrivs den valda analysmetoden. 

 

Kapitel 3 - Bakgrundsteoretiskt ramverk 

Den teoretiska referensramen består av bakgrund samt tidigare forskning runt 

Big Data. Detta följs sedan av ett avsnitt med relaterade teorier, som inte nöd-

vändigtvis används i diskussionen, men är relevanta för att läsaren ska få en 

bättre förståelse över närliggande begrepp.  

 

Kapitel 4 - Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras först informanterna och sedan följer resultatet från 

den empiriska undersökningen. Detta återges utifrån tre olika teman. 

 

Kapitel 5 - Diskussion 

Det femte kapitlet utgörs av en diskussion kring studiens resultat samt en 

reflektion över metodvalet som tidigare genomfördes. Dessutom diskuteras 

genomförandet av undersökningen. 

 

Kapitel 6 - Avslutning 

Uppsatsen avslutas med en kort slutsats och till sist ges förslag på fortsatt 

forskning på det undersökta området. 
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2.   Metodval 
Metodkapitlet presenterar studiens vetenskapliga tillvägagångssätt genom att 

beskriva vetenskaplig ansats, övergripande metodval samt valda tekniker för 

datainsamlingen. Sedan beskrivs tekniken som använts för att analysera det 

empiriska resultatet och till sist följer ett avsnitt om källornas tillförlitlighet.  

 

2.1   Vetenskaplig ansats 

Enligt Jacobsen (2002) råder det oenighet i vilket tillvägagångssätt som ger 

den bästa bilden av det som uppfattas som verklighet. För att kartlägga 

verkligheten finns det olika strategier för hur insamlingen av data bör gå till. 

Den induktiva strategin går ”från empiri till teori” och innebär att teorierna 

formuleras först efter att data samlats in vilket kan leda till att forskaren mer 

eller mindre omedvetet begränsar datainsamlingen utefter vad som står i 

teorierna. Den deduktiva strategin går åt motsatt riktning, dvs. ”från teori till 

empiri” där forskaren bygger upp förväntningar utifrån tidigare forskning, 

innan den empiriska insamlingen äger rum. Sedan jämförs verkligheten med 

dessa förväntningar för att se om de stämmer överens (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom det valda ämnesområdet medförde att det fanns en viss svårighet i 

att hitta teorier och tidigare forskning på området, valde jag en induktiv ansats 

för denna studie. Detta gav mig möjligheten att få en bättre förståelse över 

ämnet innan de relaterade teorierna formulerades, vilket i sin tur ledde till att 

teorierna som användes blev mer specifika och relevanta. Jag ser ingen risk 

med att datainsamlingen har påverkats av vad som står i teorierna eftersom 

den främsta anledningen till valet av den vetenskapliga ansatsen var just det 

mycket begränsade utbudet av litteratur och tidigare forskning.  

 

För denna studie lät jag datainsamlingen bygga på en kvalitativ metod som 

enligt Repstad (2007) går mer in på djupet i en empirisk studie med färre 

undersökningsenheter, i motsats till den kvantitativa metoden. Det som är den 

stora skillnaden mellan metoderna är att den kvantitativa metoden i huvudsak 

mäter i siffror och tal, medan det främst är texten utgör arbetsmaterialet för 

den kvalitativa metoden. Som Jacobsen (2002) nämner är den kvalitativa 

metoden dessutom mer öppen för ny information, som till en början inte 

förväntades. Detta gör att denna metod är mycket lämplig när det finns ett 

behov att få klarhet i ett ämne som är mer eller mindre outforskat.  
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2.2   Datainsamling  

Jacobsen (2002) skiljer på två olika typer av data som samlas in under en 

empirisk studie. Primärdata kallas information som kommer direkt från en 

eller flera personer med syftet att i slutändan kunna få svar på en specifik 

problemställning. Den primära datainsamlingen utgörs av öppna individuella 

intervjuer som baserades på ett undersökningsupplägg som Jacobsen (2002) 

kallar för ”Små-N-studier”, se nedanstående avsnitt. Sekundärdata motsvarar 

data som undersökaren inte hämtat direkt från källan, och som till en början 

inte nödvändigtvis har baserats på det område som forskaren vill belysa. Den 

sekundära datainsamlingen baserar sig på litteratur, forskningsrapporter samt 

olika vetenskapliga artiklar. De flesta av de vetenskapliga artiklarna som 

användes till den här studien hämtades ur databasen Academic Search Elite. 

 

Nedan diskuteras den primära datainsamlingen med vald intervjumetod samt 

undersökningsupplägg. Därefter följer hur urvalet av informanter till studien 

gick till och sedan beskrivs tillvägagångssättet. 

2.2.1   Öppna intervjuer 

Till denna studie har jag valt att använda mig av öppna individuella intervjuer 

som enligt Jacobsen (2002) kännetecknas av att undersökaren samtalar med 

uppgiftslämnaren i en vanlig dialog. Detta kan göras per telefon men oftast 

sker det ansikte mot ansikte. Mitt val av intervjumetod är baserat på att den 

öppna intervjun är som Jacobsen (2002) nämner bäst lämpad när vi vill veta 

hur en uppgiftslämnare tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen samt 

när relativt få enheter undersöks. Beroende på den geografiska utspridningen 

kommer intervjuerna genomföras antingen genom besök eller per telefon. 

 

 

         Figur 2.1: Grader av strukturering av en intervju, red. från Jacobsen (2002), s163. 

 

Jacobsen (2002) menar att den öppna intervjun vanligtvis är strukturerad till 

en viss grad och att en intervjuhandledning bör utarbetas som ger en översikt 

av vilka ämnen som ska beröras. På det sättet kan forskaren säkerställa att de 

ämnena som denne vill belysa kommer att behandlas i intervjun. Som kan ses 

i figur 2.1 ovan har jag markerat graden av strukturering för de intervjuer 



   
 

15 (64) 
 

som har gjorts för denna studie. En intervjumall användes som underlag (se 

bilaga 4) till varje intervju men ordningsföljden på frågor och ämnen har 

varierat. Detta eftersom Jacobsen (2002) menar att en fast ordningsföljd i 

regel inte hålls för denna typ av intervjuer. Ett underlag kan användas om inte 

uppgiftslämnaren själv kommer in på vissa ämnen och i överlag bör frågorna 

som ställs tas upp i den ordning som faller sig naturlig för den som intervjuas. 

Repstad (2007) nämner att denna typ av intervjuer har kritiserats för att 

fokusera för mycket på personers individuella åsikter. Detta är något som jag 

är medveten om och som Repstad (2007) vidare nämner räcker det att ha 

detta i åtanke när insamlad data ska analyseras och tolkas. 

2.2.2   Små-N-studier 

”Små-N-studier” kallas det undersökningsupplägg där fokus ligger på att 

beskriva ett specifikt fenomen, utifrån olika utgångspunkter. Denna typ av 

studier innebär att endast en överskådlig mängd informant-enheter väljs ut, 

vanligtvis runt fem men inte fler än tio (Jacobsen, 2002). Jag anser att detta 

undersökningsupplägg är lämpligt för studien och det kvalitativa metodvalet 

eftersom det enligt Jacobsen (2002) betyder att undersökaren kan behandla 

varje enhet mer på djupet, vilket möjliggör en detaljerad och rik beskrivning 

av det undersökta fenomenet. 

2.2.3   Urval av informanter 

När en kvalitativ metod tillämpas behöver ett urval av informanter göras för 

att begränsa den data som samlas in. Det är mycket tidskrävande och svårt att 

samla in och analysera data som är rik på upplysningar och detaljer. Vidare 

nämner Jacobsen (2002) olika urvalskriterier som styrs av avsikten med den 

genomförda undersökningen. Urvalet för denna studie har främst baserats på 

de kriterium som enligt Jacobsen (2002) utgår från information samt bredd 

och variation. Det förstnämnda urvalet innebär att undersökaren väljer ut de 

uppgiftslämnare som anses kunna ge god och riklig information. Den andra 

urvalsmetoden innebär att informanterna delas in i grupper som var och en 

anses vara relevanta för undersökningen. Eftersom endast en informant per 

grupp kommer med får undersökaren en bredd i urvalet (Jacobsen, 2002). För 

denna studie har det varit svårt att hitta lämpliga intervjupersoner till följd av 

att det är väldigt få, om ens några personer idag, som specifikt jobbar med det 

valda ämnesområdet. Utgångspunkten har varit att skapa en nyanserad bild av 

området genom att inkludera informanter med olika roller, bakgrund och 

kompetensområden. Totalt ställde tre informanter från olika organisationer 

upp på intervju, även om det hade varit önskvärt med ytterligare en eller två 

enligt det valda undersökningsupplägget. Gemensamt för varje informant är 
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dock att samtliga har djupa kunskaper inom sina respektive områden, och de 

hade även kännedom om Big Data området. 

2.2.4   Genomförande 

Inför datainsamlingen utformade jag en intervjumall innehållandes alla frågor 

som jag ställde mig kring området (se bilaga 4). Bristen av teorier att läsa in 

sig på gjorde att jag fann detta område mycket okänt, men inte desto mindre 

intressant. Därmed är frågorna i intervjumallen väldigt generella och öppnar 

upp för flera infallsvinklar. Den första intervjun jag fick blev relativt lång på 

grund av att det var många av frågorna jag önskade svar på. Vidare hade jag i 

tanken att låta material från den första intervjun bli en del av en förstudie till 

uppsatsen, för att sedan kunna formulera mer specifika frågor till kommande 

intervjuer. Jag insåg snart att det var svårt att avgränsa och hitta en inriktning 

till arbetet och valde därför att ha kvar frågorna. De andra intervjuerna som 

genomfördes skedde före samt efter semestertider, därav datumen som visar 

att det var mycket lång tid mellan varje intervju. Det var med andra ord inte 

helt lätt att få tag på intervjupersoner och det var många som jag aldrig fick 

svar ifrån. För de intervjuer som genomfördes kunde jag tyvärr inte besöka 

varje informant, främst på grund av geografiska och tidsmässiga skäl. Istället 

genomfördes dessa per telefon och IP-telefoni, dvs. telefon- samt videosamtal 

via programvaran Skype. Som kan ses i intervjumallen ställde jag frågorna 

och fick tillåtelse att göra ljudupptagningar under intervjuerna samt att nämna 

informanterna vid namn i uppsatsen (vilka presenteras i avsnitt 4.1). Enligt 

önskemål från informanterna skickade jag det genomarbetade materialet till 

dem för att granska innehåll och utvalda citat.  

 

2.3   Analys 

Den information som samlades in från informanterna under den empiriska 

undersökningen har bearbetats och analyserats genom en tillämpning av den 

analysmetod som Jacobsen (2002) nämner har följande tre steg: beskrivning, 

kategorisering och kombination av insamlad data (se figur 2.2 nedan). Detta 

går ut på att undersökaren börjar med att beskriva data för att få en grundlig 

syn över det insamlade materialet. Sedan görs en kategorisering med avsikten 

att reducera information för att lättare skapa en överblick. Det tredje och sista 

steget, kombination, innebär att undersökaren tolkar och försöker finna olika 

meningar ur informationen (Jacobsen, 2002). 
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        Figur 2.2: Analys av kvalitativa data, Jacobsen (2002). 

 

Till att börja med gjordes ljudupptagningar under intervjuerna som jag sedan 

dokumenterade för vidare behandling. Sedan tog jag fram en kategorisering 

utifrån olika teman som uppstod ur materialet, som i sin tur var baserade på 

frågorna i intervjumallen. Slutligen har jag sammanställt informanternas svar 

skriftligt och försökt hitta samband mellan varje kategori. 

 

2.4   Källkritik 

Eriksson & Widerheim (2001) menar att syftet med källkritik är att visa på de 

använda källornas validitet och reliabilitet. Källkritiken ska därmed bygga på 

en diskussion om källans tillförlitlighet och hur relevant den är för att kunna 

besvara en frågeställning. Eftersom jag tidigare har nämnt att det har varit 

svårt att hitta källor för teorier på ämnesområdet anser jag att det är viktigt att 

ha ett kritiskt tänkande kring de teorier som används. Flera av källorna som 

har använts i denna studie utgörs av olika forskningsrapporter som inte helt 

kan ses som vetenskaplig forskning. Detta eftersom det ligger ett vinstintresse 

i dessa rapporter som ofta är sponsrade av olika företag. Anledningen till att 

dessa källor trots allt har valts till den här studien är på grund av att området, 

som nämnt, är relativt outforskat och att utbudet av litteratur samt tidigare 

forskning är mycket begränsad. Dessutom har informanter till studien nämnt 

att de själva använder sig av material som kommer från analysföretag, som 

exempelvis Gartner och TDWI.  
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3.   Bakgrundsteoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det bakgrundsteoretiska ramverket som består av 

allmänna beskrivningar samt tidigare forskning runt Big Data. Detta följs 

sedan av ett avsnitt med relaterade teorier. Avsikten är att läsaren ska få en 

bättre förståelse runt ämnet och studien som helhet.   

 

3.1   Vad är Big Data? 

3.1.1   Bakgrund 

Big Data är ett begrepp som med tiden har blivit ett populärt modeord inom 

IT-industrin (White, 2011). Trots det menar Russom (2011) att Big Data inte 

handlar om något helt nytt i sig eftersom företagen har brottats med stora och 

växande datamängder i många år. Hantering av stora datamängder var, fram 

tills för bara några år sedan, ett mycket stort tekniskt problem. I början av 

2000-talet skedde en dataexplosion som ledde till att dåtidens server- och 

lagringsteknologier lamslogs av datamängderna. Det som har hänt på senare 

tid är att datalagringsenheter har blivit mycket billigare, samtidigt som olika 

typer av mjukvara har utvecklats vidare och fått mer datakraft. Collett (2011) 

hävdar att detta ligger till grund varför Big Data har kommit fram som en av 

de största IT-trenderna, trots att det som tidigare nämnt inte är ett helt nytt 

område. De lägre kostnaderna för hård- och mjukvara har gjort det möjligt för 

företagen att lagra och bearbeta mer data än någonsin tidigare, vilket i sin tur 

har lett till det går mycket snabbare trots att det faktiskt tillkommit ännu fler 

datakällor. Enligt Russom (2011) finner företag idag insikter ur Big Data som 

de tidigare inte visste om och som inte heller var möjligt tidigare. Detta har 

blivit ett allt mer betydande område med tanke på det hårda företagsklimatet 

som har uppkommit på senare tid. White (2011) nämner att den föränderliga 

omvärlden dessutom tvingar företagen att agera mycket snabbare för att nå 

framgång, gentemot de andra aktörerna på marknaden. Gartner (2011) menar 

att en stor utmaning med Big Data är just att hjälpa företag att fatta bättre 

affärsbeslut genom att finna mönster ur datamängderna. Även White (2011) 

hävdar att detta kan hjälpa olika företag och organisationer att fatta smartare, 

men framförallt snabbare beslut. 

 

Ett begrepp som ofta nämns i samband med effektivare beslutsfattning är 

Business Intelligence, som enligt Delen et al (2010) kan beskrivas som ett 

konceptuellt ramverk innefattande arkitektur, databaser, analytiska verktyg 

och applikationer avsedda att hjälpa en verksamhet få en tydligare förståelse 
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över dess kommersiella situation. Brown et al (2011) menar att detta ramverk 

kan användas vid olika typer av mätning, i real-tid, samt för att ta fram olika 

periodvisa standardrapporter om nuläget (läs mer om Business Intelligence i 

avsnitt 3.3.3 på sid 31). White (2011) menar att Business Intelligence är ett 

mycket högt prioriterat område bland företag idag och lär fortsätta vara det 

eftersom det har visat sig att analysorienterade organisationer ofta hittar nya 

sätt att bli mer konkurrenskraftiga, sänka kostnader och/eller öka intäkterna. 

Som Eckerson (2003) nämner har de företag som arbetar ”smartare” en fördel 

mot konkurrenterna och har förmågan att förutse framtida möjligheter och 

kriser. Samtidigt har företag enligt White (2011) börjat inse värdet av att 

utöka de befintliga lösningarna inom Business Intelligence för att kunna börja 

hantera, integrera och analysera data samt information som inte omfattas av 

dessa lösningar. Russom (2011) anser att de traditionella lösningarna inom 

Business Intelligence inte räcker till vid hantering av komplexa och stora 

datamängder. Det går nämligen att få ut mycket mer än vad som syns i olika 

standardrapporter och ett eller flera datawarehouse. 

 

I takt med att det på senare tid har skett tekniska innovationer och att allt fler 

företag får tillgång till teknologin öppnas det upp stora möjligheter, men även 

flera utmaningar (Brown et al, 2011). Eaton et al (2012) nämner att många 

organisationer har tillgång till mycket data men eftersom den oftast förekom-

mer som ostrukturerad, semistrukturerad samt som rådata, är många osäkra 

på hur värde kan utvinnas ur datamängderna. Det är också svårt att avgöra 

vad som är värt att spara eftersom datalagring är en kostnadsfråga, och många 

organisationer ser därför ingen anledning till att spara data som ändå inte 

används. Vercellis (2011) menar att det inte räcker med att lagra all insamlad 

data på ett strukturerat och systematiskt sätt för att sedan användas som 

underlag vid exempelvis beslutsfattning. Först måste all data bearbetas med 

hjälp av olika verktyg och beroende på tänkt användningsområde bör sedan 

analytiska metoder tillämpas. Enligt Brown et al (2011) står vi inför en era 

med produktivitet, innovation och tillväxt när allt fler organisationer, både 

inom den privata och statliga sektorn, börjar ta tillvara på Big Data. Detta är 

delvis tack vare att det idag finns väldigt många sätt att använda Big Data för 

att utvinna värdefulla insikter. Samtidigt som de flesta av företagen behöver 

ta reda på hur de ska hantera, bearbeta och analysera större datamängder, 

finns det andra som redan har lyckats med sina Big Data investeringar. En 

effektiv användning av Big Data kan gynna organisationer även inom den 

statliga sektorn genom att signifikant öka produktiviteten. Den allra största 

nyckeln till att lyckas med detta är att varje organisation är medveten om alla 

risker och utmaningar med att tillämpa Big Data i verksamheten. 
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Brown et al (2011) tar upp ett annat perspektiv på Big Data som ligger i linje 

med den senaste tidens utveckling i den digitala världen. Det är inte ovanligt 

att företag samlar in mängder av information om sina kunder, leverantörer 

och konkurrenter, och dessutom använder sig fler och fler av olika typer av 

mobila enheter, som i sig genererar mycket data. Det finns dem idag som 

endast ser de olika dataflödena samt den intensiva datainsamlingen som ett 

intrång på den personliga integriteten. Även Vercellis (2011) är inne på att 

användningen av exempelvis sociala medier har medfört att privatpersoner 

har blivit alltmer öppna med sin personliga information, utan att tänka på att 

analysorienterade företag faktiskt kan använda denna i sina analyser. Detta är 

något som bör styras med uppsatta kontrollmekanismer och regler, men det 

viktigaste är att den etiska principen om individens personliga rättigheter 

respekteras av analytiker och beslutsfattare. Organisationer bör använda data 

på ett sätt som respekterar den personliga integriteten. Förekomsten av miss-

bruk i exempelvis ekonomiskt eller politiskt syfte bör inte tolereras. 

 

3.1.2   Begreppsförvirringen runt Big Data 

Collett (2011) nämner att det råder en begreppsförvirring kring Big Data och 

att det finns en hel del förutfattade meningar om dess innebörd, samt hur det 

bör beskrivas. Enligt Russom (2011) är Big Data i sig endast ett begrepp och 

de olika analysmetoderna som kan tillämpas på Big Data är alltså inte en del 

av begreppet, vilket är en vanlig missuppfattning.  

 

Det har gjorts ett antal försök till att definiera Big Data och nedan följer ett 

urval av några definitioner: 

 

“Big data is data that exceeds the processing capacity of conventional database 

systems. The data is too big, moves too fast, or doesn't architectures” 

 O’Reilly Radar (Dumbill, 2012) 

 

“Big data is a term applied to data sets that are large, complex and dynamic (or a 

combination thereof) and for which there is a requirement to capture, manage and 

process the data set in its entirety, such that it is not possible to process the data 

using traditional software tools and analytic techniques within tolerable time 

frames” 

    451 Group (Krishna, 2011) 
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“Big Data applies to information that can’t be processed or analyzed using 

traditional processes or tools”  

IBM Corporation (Eaton et al, 2012) 

 

Ett genomgående tema i samtliga definitioner ovan är att traditionella verktyg 

och teknologier inte klarar av att hantera större datamängder som därmed 

benämns som Big Data. Notera att ovanstående definitioner som är från år 

2012 författades redan innan årsskiftet. Enligt Gartner (2012) tenderar flera 

definitioner som kom under år 2010 och år 2011 att fokusera på stora data-

volymer. Detta gäller även den nedanstående definitionen som är hämtad ur 

en forskningsrapport från McKinsey Global Institute: 

 

“Big Data refers to datasets whose size is beyond the ability of typical database 

software tools to capture, store, manage, and analyze” 

    McKinsey Global Institute (Brown et al, 2011) 

 

Brown et al (2011) vidhåller att definitionen ovan är med avsikt subjektiv och 

menar att det finns en oklarhet i hur stor en datamängd behöver vara för att få 

kallas Big Data. Svaret är helt enkelt att det inte går att fastställa en definitiv 

datamängd eftersom den teknologiska utvecklingen går vidare med tiden och 

därmed också vår uppfattning om vad som är stort, ur ett data perspektiv. Det 

är också viktigt att ha i åtanke att definitionen kan skilja sig åt mellan olika 

industrier och branscher. Samtidigt gäller detta alltså även för de mängder 

med data som benämns som Big Data.  

 

Enligt Gartner (2011) har begreppsförvirringen runt Big Data lett bland annat 

till att många IT-chefer endast fokuserat på utmaningen med att hantera stora 

datavolymer, detta trots att det inom Information Management finns andra 

aspekter kring data än dess storlek eller mängd. När det handlar om Big Data 

innebär detta att cheferna ovetandes lägger enorma utmaningar framför sig 

och enligt analytiker på Gartner kan det röra sig om återinvestering på ett par 

år där företag tvingas ta sig an de förbisedda aspekterna av data. Om de inte 

gör detta lär de få svårt att lyckas med sin Big Data satsning. 
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3.1.3   Big Data ur tre dimensioner 

Big Data är ett begrepp som nämnt ofta förknippas med stora data volymer, 

vilket också är en av dess egenskaper. Men det finns fler egenskaper runt 

begreppet som tillsammans utgör en definition av Big Data (Russom, 2011). 

Gartner (2011) nämner tre dimensioner: volym, variation och velocitet. Dessa 

dimensioner kallas följaktligen ”de tre V:na” (eng. ”the three Vs”, eller ”V
3
”) 

som illustreras i figur 3.1 nedan: 

 

 
 

Figur 3.1: Big Data ur tre dimensioner, ”de tre V:na”, red. från Eaton et al (2012) 

Volym - fasta datamängder 

Bland företag definieras Big Data ofta i terabyte
1
 (TB), men datavolym kan 

också utgöras av exempelvis antalet tabellrader, transaktioner, filer eller 

historik (Russom, 2011). Under de senaste åren har den lagrade datavolymen 

ökat explosionsartat. Ett exempel är det välkända sociala mediet Facebook, 

som varje dag genererar mer än 10 terabytes data. Det förekommer även att 

stora organisationer genererar flera terabytes i timmen vilket medför svårig-

heter med hur all data ska hanteras (Eaton et al, 2012). Enligt Russom (2011) 

kan omfattningen av Big Data variera mycket vilket påverkar datakvantiteten 

eftersom data som organisationer samlar in för analys är helt annan än den 

som samlas in till traditionell datawarehousing. Dessutom används ofta olika 

data för olika former av analys. Russom (2011) nämner slutligen ett exempel 

                                                 
1
 Tera kommer från grekiskan och betyder ”monster”. Som dataterm menas datalagrings-

utrymmen där 1 terabyte motsvarar 1 024 gigabytes (Scott, 2008). 
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på att det finns en del organisationer väljer att beskriva datamängderna ur ett 

tidsperspektiv, där de till exempel bestämmer sig för att behålla sju år av data 

för olika framtida analyser. 

Variation - data i många olika former 

Enligt Russom (2011) är datavariation ännu en egenskap som bidrar till kom-

plexiteten runt Big Data. Mängder med data kommer inte bara i form av stora 

volymer, utan numera finns det ett större utbud av datakällor. Gartner (2011) 

menar att mobila plattformar samt sociala medier utgör några av de källor 

som tillkommit den senaste tiden. Med begreppet datavariation avses alltifrån 

bilder, filmer, dokument, e-post, ljudfiler, finansiella trasaktionsdata, tabell-

data ur databaser m.m. Russom (2011) nämner att variationen av data medför 

att den ofta är svår att kategorisera samtidigt som data kan förekomma både i 

strukturerad samt ostrukturerad form. Även semi- eller halvstrukturerad data 

förekommer, och exempel på detta är RSS flöden och XML-filer.   

Velocitet - data i rörelse 

Ett tredje sätt att beskriva Big Data är dess hastighet, dvs. datavelocitet. Med 

velocitet avses frekvensen för hämtning och generering av data. Ett typ-

exempel är klickströmsdata (eng. datastreaming) som handlar om att data 

samlas in i real-tid. Detta används ofta av webbplatser som bedriver E-handel 

för att ta reda på mer om besökarnas olika köpvanor och på det sättet anpassa 

rekommendationer eller dylikt. Detta är med andra ord inte något nytt, men 

fortfarande en stor utmaning för många organisationer (Russom, 2011). Som 

Gartner (2011) nämner handlar datavelocitet om hur snabb bearbetningen av 

data sker samt det faktum att data genereras med en viss hastighet. En annan 

aspekt är hur snabbt en användare får åtkomst till data som denne behöver. 

 

3.1.4   Teknologier och tekniker 

Russom (2011) menar att många av de analytiska verktyg som är tillämpbara 

på Big Data har redan funnits i flera år, och exempel är Data Mining, data 

visualisering, text analys och statistisk analys. Skillnaden är att dessa verktyg 

används av organisationer idag i allt större utsträckning (Russom, 2011). De 

teknologier som faller inom ramen för Big Data har numera integrerats och 

blivit en del i flera av de olika lösningarna inom Business Intelligence, som 

idag erbjuds av de största leverantörerna av BI-lösningar och mjukvara (CIO 

Sweden, 2012-04-25). Brown et al (2011) menar att de teknologier och tek-

niker som från början utvecklades för att användas på mindre datamängder 
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har nu anpassats och är närmast fullt kapabla att köra Big Data. Det har även 

tagits fram verktyg på senare tid som endast riktar sig på att hantera och ut-

vinna värde ur Big Data. Bakom denna utveckling står både olika företag och 

forskare, och detta sker inom disciplinområden som datavetenskap, tillämpad 

matematik, statistik samt ekonomi.  

 

Brown et al (2011) ger olika exempel på tekniker som kan användas för att 

hantera, manipulera, visualisera samt analysera Big Data och nämner bland 

annat Data Mining. Enligt Vercellis (2011) innefattar Data Mining i sig olika 

tekniker och matematiska modeller för att finna olika mönster ur stora mäng-

der med data. Brown et al (2011) nämner att regression, association rule 

learning, cluster analysis och classification är Data Mining tekniker. Andra 

exempel på nygamla tekniker som kan tillämpas på Big Data är: machine 

learning, network analysis, optimization, data fusion and integration, pattern 

recognition, sentiment analysis, predictive modelling, simulation, statistics, 

spatial analysis, time series analysis och visualization.  

 

White (2009) nämner att distribuerade filsystem kan användas när lagrings-

kapaciteten hos en fysisk maskin överskrids och att det därmed finns ett 

behov av att utöka antalet maskiner. Distribuerade filsystem hanterar alltså 

lagring av data över ett nätverk av ett antal maskiner. Collett (2011) menar att 

ett nätverk med sammankopplade maskinenheter brukar kallas för server-

kluster som även kan användas till att bearbeta data snabbare. Men bara för 

att en organisation använder sig av denna typ av teknologier behöver de inte 

nödvändigtvis jobba med Big Data. Enligt analysföretaget IDC måste minst 

två av de tre Big Data egenskaperna (nämnda i avsnitt 3.1.3) uppfyllas för att 

teknologierna ska få kallas ”Big Data teknologier”. Vidare nämner Collett 

(2011) att det i Big Data sammanhang talas mycket om Hadoop som kan 

beskrivas som en applikationsmiljö för Big Data. Hadoop är baserat på en 

approach, framtaget av företaget Google, som kallas MapReduce (läs mer om 

dessa begrepp i nedanstående avsnitt). 

Vad är MapReduce? 

MapReduce är en programmeringsmodell för bearbetning av data i större 

mängder (White, 2009). Till skillnad från traditionella relationsdatabaser, där 

bearbetningen sker först efter att data har laddats upp för lagring, pågår en 

ständig inläsning av olika filformat och resultat sprids sedan vidare i form av 

filer till flertalet maskiner (Warden, 2011). Som tidigare nämnt i avsnitt 3.1.1 

har hård- och mjukvara för datalagring utvecklats och har idag allt större 

datakraft (Russom, 2011). White (2009) hävdar trots det att MapReduce är 
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nödvändigt att tillämpa vid storskaliga ”batch” analyser och anledningen till 

detta är att lagringsenheterna fortfarande är relativt långsamma vid inläsning 

och överföring av data. Dessutom har MapReduce fördelen av att fungera väl 

med både semistrukturerad- och ostrukturerad data. 

Vad är Hadoop? 

Hadoop är ett ramverk för mjukvara som tillämpas vid bearbetning av stora 

datamängder. Det tidiga utvecklingsarbetet inspirerades av MapReduce och 

numera är Hadoop en del av projektplattformen Apache Software Foundation 

som open source mjukvara (Brown et al, 2011). För historien bakom Hadoop, 

se bilaga 1 på sidan 59. 

 

Warden (2011) hävdar att Hadoop är det mest förekommande systemet som 

kan köra MapReduce algoritmer. Enligt White (2009) är Hadoop mest känt 

för delprojektet och det distribuerade filsystemet HDFS, som klarar av att 

hantera riktigt stora serverkluster. Apache Hadoop projektet består i övrigt av 

ramverket för MapReduce, olika komponenter till distribuerade filsystem, ett 

programmeringsspråk kallat ”Pig” samt databasen kallad ”HBase”. Dessutom 

ingår ”Hive” som är ett distribuerat datawarehouse. Hive hanterar data som är 

lagrad i HDFS genom ett SQL-baserat språk. 
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3.2   Tidigare forskning 

Detta avsnitt grundar sig främst på två oberoende undersökningar som gjorts 

kring Big Data (Loglogic, 2012; Russom, 2011). Forskningsrapporterna från 

McKinsey Global Institute (Brown et al, 2011; Bughin et al, 2010) kan också 

ses som tidigare forskning till viss del, men har istället presenterats i tidigare 

avsnitt. Utöver de två undersökningarna har jag valt att ta med en artikel från 

O’Reilly Radar som är skriven av Dumbill (2012). 

 

I en global undersökning, av företaget Loglogic, deltog över 200 personer 

som representerade flera olika industrier och som samtidigt var mycket högt 

uppsatta inom sina respektive organisationer. Under den första delen av 

undersökningen ställdes det frågor om den generellt bristande kännedomen 

om vad Big Data är. På frågan: ”Do you clearly understand what Big Data 

means?” uppgav 38 procent av de tillfrågade att de inte kände till begreppets 

innebörd och 36 procent var högst osäkra. I studien framgick det även att 49 

procent är oroliga för hur de ska klara av att hantera de stora datamängderna i 

framtiden och dessutom anser 59 procent att just deras organisation saknar 

effektiva verktyg för data- och informationshantering (Loglogic, 2012). 

 

Totalt ställde 325 respondenter från olika industrier upp på en undersökning 

från TDWI (Russom, 2011), med en global geografisk utbredning, även om 

majoriteten av respondenterna kom från företag i Nordamerika. Av dessa 

uppgav 34 procent att deras organisation tillämpar någon form av analys-

metod på Big Data, men oftast används det andra ord för dessa. Endast fyra 

procent av de respondenter, vars organisation analyserar Big Data, svarade att 

de analyserar data i real-tid. Russom (2011) hävdar att denna analysform 

kommer att bli mycket vanligare i framtiden. Dessutom framkom att det är 

främst strukturerad data som analyseras idag (se bilaga 3). Analyser gjorda på 

andra datatyper, som till exempel klickströmmar, webbloggar och semi-

strukturerad- samt ostrukturerad data är enligt Russom (2011) på uppgång. 

 

Som Collett (2011) nämner finns det två elementära synsätt, där den ena 

sidan utgörs av dem som fokuserar på alla möjligheter som kommer med 

stora datamängder. På andra sidan står dem som endast ser hantering av Big 

Data som något mycket problematiskt. Undersökningen av Russom (2011) 

visar att det trots allt är en klar majoritet på motsvarande 70 procent som ser 

positivt på Big Data. Vidare framgick det att många tror att Big Data kan 

användas till att förbättra befintliga kundrelationer, användningen av olika 

analytiska applikationer samt den generella användningen av lösningar inom 

Business Intelligence (se bilaga 2).  
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En fråga som ställdes till respondenterna var vilka de ansåg vara de största 

svårigheterna med att investera i Big Data (se figur 3.2 nedan). Här framgick 

det att de förhinder som upplevs störst är relaterade till färdigheter, kostnader 

och tekniska utmaningar. 

 

 

 

Figur 3.2:  Svårigheter med att implementera Big Data lösningar.  

                   Baserat på svar från 325 respondenter (3,5 svar per person i snitt), Russom (2011). 

 

Enligt en artikel publicerad av O’Reilly Radar har Big Data stark anknytning 

till uppkomsten av ett nytt disciplinområde som på engelska benämns som 

”Data Science”. Detta område kräver en kombination av olika färdigheter 

inom ämnen som programmering och matematik. Yrkesrollen inom det här 

området behöver ha djup teknisk expertis, våga utforska nya områden, vara 

kreativ vid problemlösning samt ha förmågan att kunna använda storytelling 

tekniker för att kommunicera data vidare (Dumbill, 2012). 
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3.3   Relaterade teorier 

3.3.1   Data, information och kunskap 

Ett informationssystem är enligt Beynon-Davies (2009) ett kommunikations-

system mellan människor där information samlas in, bearbetas, hanteras och 

distribueras. Whitney (2007) hävdar att alla typer av informationssystem har 

ett gemensamt mål, vilket är: ”att omvandla data till meningsfull information 

som i sin tur leder till att organisationen kan bygga kunskap”. Begreppen 

data, information och kunskap kan alltså definieras genom att sättas i relation 

med varandra, och förhållandet illustreras i figur 3.3 nedan: 

 

 

                 Figur 3.3: Från data till information till kunskap, Whitney (2007). 

 

Beynon-Davies (2009) beskriver begreppet data som en uppsättning tecken 

eller symboler som kan användas till representation. En enskild enhet data 

kallas datum. För att data ska bli information måste symbolerna tolkas och 

sättas i en meningsfull kontext. Enligt Gottschalk (2005) kan information 

beskrivas som data med tillförd mening, och beroende på sammanhang, dvs. 

kontext, kan informationen ha olika meningar. Genom att använda infor-

mation, insikter och tidigare erfarenheter kan en organisation eller en individ 

bygga kunskap (Whitney, 2007). Beynon-Davies (2009) menar att kunskap 

utvinns genom att kombinera information med befintlig kunskap. 

3.3.2   Beslutsfattning och IT-stöd 

Vad är ett beslut? 

Borking et al (2010) menar att begreppen risk och osäkerhet är ständigt när-

varande när affärsbeslut ska fattas, detta på grund av den hektiska omvärld 

som företagen agerar i. Györki, Malmström & Sjögren (1990) nämner att ett 

beslut definieras som något som avgörs eller bestäms. Williams (2002) menar 

att det också kan handla om att välja mellan olika alternativ. 

 

Whitney (2007) hävdar att förmågan att tänka kritiskt är en egenskap som 

skiljer en effektiv beslutsfattare mot mängden. För att tänka kritiskt måste vi 
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först förstå vad som kan påverka beslutsfattningsprocessen samt hur beslut 

fattas, inte hur de borde fattas (Williams, 2002). Genom ett kritiskt tänkande 

kan en beslutsfattare bedöma inhämtad information och snabbare komma 

fram till välgrundade slutsatser. Det är viktigt vid beslutsfattning kunna 

avgöra när den insamlade mängden information är tillräcklig för att användas 

till att fatta beslut. Detta eftersom informationsinsamling kan vara en mycket 

tidskrävande och kostsam process (Whitney, 2007). 

 

Vercellis (2011) menar att beslut bör understödjas av analytiska metoder 

eftersom det ofta leder till att bättre beslut fattas, som i sin tur innebär att 

besluten går bättre i linje med exempelvis organisationens mål och strategier. 

Dessutom innebär den hektiska omvärlden att företag måste kunna fatta 

beslut snabbt för att agera mot hastiga förändringar på marknaden samt 

konkurrenters ageranden.  Därmed måste rätt beslut kunna fattas i rätt tid. 

Typer av beslut 

Beroende på hur viktigt ett affärsbeslut är kan beslutsfattningsprocessen vara 

mycket tids- och resurskrävande. Det är uppenbart att vissa beslut är viktigare 

än andra och ett beslut kan antingen verkställas direkt eller ha betydelse på 

längre sikt. För att urskilja olika typer av beslut nämner Whitney (2007) 

följande tre nivåer: 

 

 Operativa beslut påverkar den dagliga verksamheten och förekom-

mer ofta frekvent. På längre sikt har denna typ av beslut ingen större 

betydelse och tidsspannen handlar vanligtvis om dagar eller veckor. 

Ett operativt beslut som i efterhand visat sig vara ett dåligt beslut ger 

minimala konsekvenser för företaget, men flertalet dåliga beslut kan 

däremot leda till ”skada”. 

 

 Taktiska beslut kräver att mycket relevant information samlas in som 

grund innan beslutsfattningen sker. Till skillnad från de operativa 

besluten har dessa beslut har en större betydelse på lång sikt och det 

kan exempelvis gälla för de kommande månaderna, eller som mest 

något år framöver. Ett dåligt fattat beslut kan orsaka relativt stora 

konsekvenser för företaget. 

 

 Strategiska beslut motsvarar de allra viktigaste besluten som i högsta 

grad påverkar övergripande verksamhetsstrategier och mål. Dessa 

beslut tas mycket sällan och utgör de största kostnaderna samt den 
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största risken. Ett felaktigt beslut kan få förödande konsekvenser för 

företaget och kan bland annat påverka dess konkurrenssituation. 

 

Beynon-Davies (2009) beskriver dessa nivåer som olika nivåer i ett företags 

organisationsstruktur där också besluten fattas. Den strategiska nivån mot-

svarar till exempel företagets ledning som fattar de strategiska besluten, osv. 

Varje nivå behöver information när ett beslut ska fattas, men behovet ser ofta 

mycket olika ut (Beynon-Davies, 2009). Figur 3.4 nedan sammanfattar det 

övergripande informationsbehovet på den strategiska, taktiska samt operativa 

nivån i en organisation (Nickerson, 2001): 

 

 

 Figur 3.4: Informationsbehovet för olika typer av affärsbeslut, Nickerson (2001). 

 

Beslutsstödssystem 

Syftet med ett beslutsstödssystem (eng. decision support system, DSS) är att 

hjälpa beslutsfattare att bemöta och lösa komplexa problem. Vidare beskriver 

Vercellis (2011) ett DSS som en ”interaktiv datoriserad applikation som 

kombinerar data och matematiska modeller”. I en arkitektur för Business 

Intelligence är DSS ofta en grundläggande komponent och motsvarar de 

verktyg som gör det möjligt att omvandla data till information. Med andra 

ord kan DSS alltså inte i sig betraktas som BI-system, men utgör i regel en 

viktig del i en typiskt BI-arkitektur.  
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3.3.3   Business Intelligence 

Vad innebär Business Intelligence? 

Business Intelligence (BI) benämns som ett konceptuellt ramverk som kom-

binerar applikationer, arkitekturer, metoder, verktyg, analytiska verktyg samt 

databaser (Delen et al, 2010). Huvudmålet med Business Intelligence system 

är enligt Vercellis (2011) att förse beslutsfattare med de metoder och verktyg 

som hjälper dem fatta de rätta besluten i rätt tid. 

 

Det förekommer att Business Intelligence felaktigt nämns som synonymt med 

beslutsstöd, vilket påvisades i föregående avsnitt. Som Borking et al (2009) 

nämner behöver det upprättas en plattform med IT-stöd för BI innan riktiga 

beslutsstöd kan införas. Vercellis (2011) nämner följande exempel på olika 

applikationer för beslutsstöd: multidimensionella kub-analyser, explorativa 

data analyser, optimeringsmodeller, tidsserieanalyser samt induktiva inlär-

ningsmodeller för Data Mining. 

 

Historien bakom Business Intelligence 

Enligt Delen et al (2010) myntades begreppet Business Intelligence i mitten 

av 1990-talet av Gartner Group men har sina rötter i MIS (eng. management 

information systems) rapporteringssystem, som har funnits sedan 1970-talet. 

Från början hade dessa statiska system inte några funktioner för mätning eller 

analys, men datoriserat stöd för beslutsfattare kom i början av 1980-talet. En 

mängd nya funktioner introducerades senare under 1990-talet, som utgjorde 

grunden till det som idag kallas för Business Intelligence. Ett bra BI-baserat 

informationssystem innehåller idag all information som varje beslutsfattare 

och företagsledning behöver. 

 

Business Intelligence komponenter 

Eckerson (2003) menar att Business Intelligence består av två olika miljöer, 

varav en datawarehouse miljö och en analytisk miljö. Enligt Vercellis (2011) 

består ett Business Intelligence system av följande komponenter: datakällor, 

datawarehouse samt analysmetoder.  

 

Figur 3.5 nedan visar en typisk Business Intelligence arkitektur: 



   
 

32 (64) 
 

 

              Figur 3.5: En typisk Business Intelligence arkitektur, Vercellis (2011) 

 

Datakällor förekommer i olika former och har ofta olika ursprung. Insamling 

sker från såväl primära som sekundära källor och dessa består främst av 

intern och extern ostrukturerad data. Data från datakällorna lagras i lagrings-

enheter, s.k. datawarehouse. Hämtningen görs med extraheringsverktyg som 

benämns som ETL verktyg (eng. extract, transform, load). Interna data 

hämtas i databaser tillhörande operationella system samt transaktionssystem 

som till exempel ERP-system (eng. enterprise resource planning). Extern data 

kan utgöras av exempelvis geografisk data. Innan extraherad data kan an-

vändas, vid exempelvis beslutsfattning, tillämpas analysmetoder och olika 

matematiska modeller (Vercellis, 2011). Enligt Delen et al (2010) tas rap-

porter ofta fram för att mäta olika trender men också den egna verksamhetens 

prestation. En mer visuellt tilltalande bild ges i form av s.k. dashboards, som 

är användargränssnitt där data presenteras i form av exempelvis grafer. 

 

Delen et al (2010) tillägger processinriktade BPM metoder som ytterligare en 

komponent i en BI-arkitektur. BPM (eng. business process reenginering) in-

nebär olika applikationer och metoder som täcker övervakning, mätning och 

jämförelser av försäljning, intäkter, kostnader, lönsamhet och andra pres-

tationsindikatorer. Vidare omfattar BPM processer som exempelvis planering 

och prognostisering som grundläggande principer i en affärsstrategi. 
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4.   Empiriskt resultat 
Detta kapitel inleds med att informanterna presenteras och sedan följer 

resultatet från den empiriska undersökningen. Det insamlade materialet har 

bearbetats och analyserats genom ett induktivt tillvägagångssätt. Det sam-

manfattade resultatet återges utifrån tre olika teman. 

 

4.1   Presentation av informanter 

Nedan följer en kort presentation av de informanter som har ställt upp på en 

intervju. Dessutom ges en beskrivning av organisationerna de tillhör. Notera 

att samtliga personers åsikter är deras egna samt att de dessutom förbehåller 

sig att eventuella fakta uppgifter inte nödvändigtvis stämmer helt.  

 

Andreas Schüldt, Logica 

Andreas Schüldt jobbar på konsultföretaget Logica inom verksamhetsom-

rådena Business Management Consulting och Customer Analytics. Sedan år 

2000 har han varit verksam inom områdena BI (Business Intelligence) samt 

CPM (Corporate Performance Management) och har innan dess jobbat med 

affärssystem på ett företag som då hette Intentia.  

 

Logica är ett internationellt IT-tjänsteföretag som erbjuder konsulttjänster, 

system integration samt outsourcing, och har över 41 000 anställda runt om i 

världen (Logica, 2012-08-30). I samband med en omorganisation slog Logica 

ihop sin Business Intelligence verksamhet med andra verksamhetsområden 

för att ligga i fas med hur utvecklingen har sett ut på dessa områden. Därmed 

finns stor kompetens inom Big Data relaterade områden. 

 

(Andreas Schüldt, personlig kommunikation, 2012-04-12) 

 

Simon Lidberg, Microsoft 

Simon Lidberg är teknisk specialist inom databaser på Microsoft. Han har de 

senaste sex åren jobbat på företagets säljavdelning och har dessförinnan haft 

olika roller på teknik sidan. Lidberg har även tidigare jobbat med databaser 

på andra företag innan han kom till Microsoft. 

 

Microsoft är ett mycket välkänt teknikföretag som kanske mest är känt för sitt 

operativsystem Windows samt Office mjukvara. Men företaget är även fram-

stående inom flera andra områden, som exempelvis inom databasområdet där 



   
 

34 (64) 
 

deras databasteknologi är ledande på marknaden. Microsoft har börjat jobba 

de senaste åren med det som idag nämns som Big Data. 

 

(Simon Lidberg, personlig kommunikation, 2012-06-27) 

 

Mickael Bäckman, IBM 

Mickael Bäckman jobbar på teknikföretaget IBM inom Global Business 

Services och är konsult på området Business Analytics and Optimization. Det 

Bäckman jobbar med kretsar i huvudsak kring de senaste och mer avancerade 

tjänsterna, produkterna och metoderna som exempelvis rör områden som op-

timering, simulering och textanalys. 

 

IBM är ett globalt teknik- och innovationsföretag som har funnits i drygt 

hundra år, varav över åttio år i Sverige. IBM finns i fler än 170 länder och 

fokuserar på att hjälpa andra företag, institutioner och människor att utveckla 

sin affärsverksamhet genom att uppfinna, utveckla och integrera hårdvara, 

mjukvara och tjänster. 

 

(Mickael Bäckman, personlig kommunikation, 2012-08-24) 

 

4.2   Big Data begreppet 

Andreas Schüldt på Logica menar att det är många i affärsvärlden inte är helt 

överens om vad Big Data är eller som riktigt vet ännu hur det kan användas. 

Han nämner även att det är ett problem att många har idag sina egna uppfatt-

ningar om vad Big Data innebär eller inte innebär. Det är samtidigt ett 

begrepp som är väldigt svårt att beskriva vad det faktiskt handlar om. I vissa 

delar av branschen talas det om kombinationen av distribuerade miljöer (som 

till exempel Hadoop och MapReduce) samt parallella arkitekturer. Andra i 

branschen menar att det rör sig om traditionella EDW:er (eng. enterprise data 

warehouse), samtidigt som en del hävdar att det handlar om moderna tekniker 

och tjänster (som till exempel Facebook, Twitter och andra sociala medier).  

 

Andreas Schüldt nämner modellen ”de tre V:na” som den mest förekom-

mande beskrivningen av Big Data. Volym begreppet menar han är ett relativt 

begrepp som handlar om datavolymer som företag inte klarar av att hantera 

idag. Big Data utifrån datavolym var för ett antal år sedan gigabytes, och nu 

handlar det istället om tera- eller petabytes. Det andra begreppet, variation, 

innebär att data förekommer i olika skepnader och detta är något som redan 
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kan hanteras med BI-lösningar. I nuläget kan företagen lösa problem som kan 

uppstå med datavariation med hjälp av att tillämpa sentiment analyser samt 

textmining. Det tredje begreppet, velocitet (eller hastighet), kommer kanske 

med de allra största utmaningarna. Tid har blivit en allt viktigare aspekt idag 

och att kunna få ut mer data och information i real-tid är mycket värdefullt 

för de företag som vill sälja mer och öka sina intäkter. Dessutom kan data ha 

olika transaktionshastighet och till exempel genereras det på Twitter omkring 

250 miljoner inlägg i minuten, samtidigt som annan information uppdateras 

exempelvis bara någon gång i månaden eller per år. Eftersom det vid analys-

arbete och ur Big Data synpunkt handlar om att inhämta och kombinera data 

leder det till den komplexa frågan hur detta kan göras med data som skiljer 

sig mycket åt vad gäller uppdateringsfrekvens. Enligt Andreas Schüldt har de 

tidigare nämnda dimensionerna i ”de tre V:na” modellen myntats av analys-

firman Gartner som ett försök att ta fram en mer akademisk beskrivning av 

Big Data begreppet. Numera har de lagt till flera nya dimensioner, men det är 

viktigt att ha i åtanke att analysföretagen ständigt är på jakt efter nya trender 

och begrepp vilket är en del i deras affärsidé. En del företag har nu börjat 

analysera sociala medier och detta omfattas inte av Business Intelligence lös-

ningar. Det rör sig inte heller om speciellt stora datamängder trots att det 

skulle kunna ses som ett första steg mot att använda Big Data lösningar. 

 

Simon Lidberg på Microsoft menar att Big Data är ett svårdefinierat begrepp 

eftersom det exempelvis inte går att säga exakt vad som är Big Data och vad 

som inte är det. Han menar att begreppet är rörligt och det som uppfattas som 

Big Data idag kommer att vara Small Data imorgon, dvs. mängder med data 

som inte upplevs vara för stora för att hantera. Detta beror helt enkelt på den 

tekniska utveckling som ständigt sker. Till exempel har företag och banker 

haft relationsdatabaser sedan 1950-talet som använts till att samla in mycket 

data vilket har rört sig om mängder som har varit hanterbara med traditionella 

teknologier. Förut mättes stora datamängder ofta i terabytes men det finns de 

organisationer idag som klarar av att hantera flera s.k. petabytes. Det kan vara 

mycket olika mellan olika organisationer, men när datamängderna blir väldigt 

svårhanterliga, då handlar det om Big Data. Simon Lidberg menar att all hype 

runt Big Data har främst kretsat kring analyser av olika sociala medier, vilket 

är olyckligt. Det finns många andra områden där Big Data har betydelse, som 

till exempel inom tillverkningsindustrin där många olika maskiner numera är 

datoriserade och har inbyggda sensorer. Dessa samlar in stora informations-

mängder som sedan kan användas till att göra olika analyser. Vidare nämner 

Simon Lidberg att ett sätt för att definiera Big Data är utifrån en modell som 

kallas ”de tre V:na”. De tre olika egenskaperna volym, variarion och velocitet 



   
 

36 (64) 
 

utgör tillsammans en definition av Big Data. Det talas ibland om en fjärde 

egenskap (dvs. det fjärde V:t) och även ytterligare egenskaper har nämnts i 

olika sammanhang. Dessa begrepp brukar oftast komma från olika analys-

företag som exempelvis Gartner och Forrester, men vanligtvis när det talas 

om Big Data är det de tre förstnämnda egenskaperna som nämns. 

 

Simon Lidberg menar att de flesta företag idag inte har samlat på sig tillräck-

ligt mycket information vilket är den främsta anledningen till att många inte 

känner till Big Data, eller jobbar aktivt med det. Även om många företag idag 

fortfarande klarar av att hantera stora datamängder på ett normalt sätt har de 

flesta av företagen funderat kring sin situation och insett att hanteringen kan 

komma att bli problematisk. Det finns många olika orsaker till att mängderna 

med data växer, och ett exempel på detta är att de flesta av oss numera har 

någon form av ”smartphone” som i sig genererar mycket data. Data växer i 

princip inom alla branscher även om det kan skilja sig en hel del mellan varje 

bransch. Därmed kan området även vara olika viktigt för olika organisationer. 

 

Mickael Bäckman på IBM menar att Big Data brukar beskrivas utifrån fyra 

dimensioner, enligt följande: volym, hastighet, variation samt tillförlitlighet 

(eng. volume, velocity, variety och veracity). Den fjärde dimensionen innebär 

att det ska gå att kunna lita på att insamlad data är sann och inte har blivit för-

vanskad eller har hämtats från en opålitlig källa. Desto mer vi letar efter data 

och information, desto högre blir riskerna. Mickael Bäckman anser vidare att 

Big Data begreppet inte är ett absolut begrepp, utan bör snarare mätas på en 

relativ skala. Förutom hur det bör tillämpas, med avseende på metoder och 

teknologier, är Big Data även en stor utmaning när det handlar om avgräns-

ning. Med avgränsning avses vilka frågor som kan besvaras samt vad som 

faktiskt är möjligt att undersöka. 

 

”Skrapar vi bort den glättiga ytan och ser till kärnan är det i tvärsnittet av 

”ambitionerna” och ”förmågan” som Big Data uppstår; när vi försöker omfamna så 

mycket som möjligt (volym), så ofta som möjligt (hastighet), riktas blicken gärna 

mot nya eller andra källor (variation), och i takt med att vi söker efter data i vidare 

cirklar uppstår och ökar riskerna (tillförlitligheten)”. 

- Mickael Bäckman (personlig kommunikation, 2012-08-24) 

 

Mickael Bäckman hävdar att beskrivningarna om att datamängderna i den 

digitala världen har ökat explosionsartat är i behov av nyansering. Data växer 

visserligen och detta är delvis på grund av att det tillkommit nya datakällor 

som exempelvis mobiltelefoner som genererar mycket data. Men det handlar 
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alltså inte om ett helt nytt område eftersom utmaningarna med Big Data alltid 

har funnits på ett eller annat sätt. Det vi gör idag är att vi observerar en front 

som rör sig till följd av den teknologiska utvecklingen som sker. 

 

4.3   Användning och förutsättningar 

Andreas Schüldt på Logica menar att det idag inte längre talas om Customer 

Relationship Management (CRM) eftersom företagen i princip inte har någon 

relation med sina kunder. Globaliseringen har medfört att nya aktörer 

kommer in med sina produkter samtidigt som konsumenterna börjar ställa om 

sig från att använda traditionella kanaler till att börja använda de nya 

innovativa kanalerna. För företagen handlar det därmed om att synas och vara 

där konsumenterna finns för att kunna analysera synpunkter och beteenden. 

Numera handlar det ofta om att analysera till exempel Facebook, Twitter, 

LinkedIn och liknande tjänster för att ta reda på användarnas beteenden samt 

vad de faktiskt tycker om något, dvs. sentimenten.  

 

”Istället för CRM talas det numera om CEM, det vill säga, Customer Experience 

Management som innebär att företagen försöker vara där konsumenterna för 

diskussioner om produkter”.   

- Andreas Schüldt (personlig kommunikation, 2012-04-12) 

 

Andreas Schüldt hävdar att det som egentligen är nytt med stora datamängder 

är att numera vill fler samla in all data de kan komma åt och sedan tillämpa 

statistiska analyser för att skapa konkurrensfördelar. Detta görs genom att 

upptäcka samband som ingen annan tidigare har upptäckt. Att sätta upp ett 

business case i om vad en Big Data lösning ska kunna användas till är mycket 

svårt eftersom det är ingen som kan på förhand veta vad som faktiskt kommer 

att hittas ur datamängderna. I andra fall, när det handlar om strukturerad data, 

finns det ett fördefinierat affärsmål och exempelvis vid prognostisering vet vi 

vad vi vill åt och dessutom vet vi vad det utfallet handlar om. När det rör sig 

om Big Data får vi istället samla in stora mängder data för att sedan avgöra 

vad det kan användas till. Det går att hitta trender som ingen tidigare haft un-

derlag för att räkna ut att de skulle bli trender, och dessutom kan dessa hittas 

innan de inträffar. Men det krävs mod att investera i att analysera all tillgäng-

lig data eftersom det i vissa fall kan vara en kostnadsfråga samt att det inte är 

helt säkert att de förväntade affärsnyttorna uppnås inom en rimlig tidsram. I 

vissa branscher har stora datamängder större betydelse än andra och exempel 

på dessa är företag inom oljeindustrin, energibolag samt organisationer inom 
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finansbranschen. Här finns ett tydligt behov att kunna läsa av enorma mäng-

der med sensor genererad data, lagra och hantera denna samt att göra detta i 

real-tid. Andreas Schüldt tror att det inom bara några år kommer att saknas 

tusentals med personer som jobbar med detta och yrkesrollen det talas om 

idag är ”data scientist”. De som har färdigheter inom traditionell Business 

Intelligence och datahantering samt färdigheter inom Data Mining (som till 

exempel statistik, matematik och sannolikhetslära) har goda möjligheter att 

arbeta inom Big Data relaterade områden. Andreas Schüldt menar att det inte 

finns brist på potential inom dessa områden men att det främst är marknaden 

som generellt sett är ännu ganska omogen. 

 

Andreas Schüldt menar vidare att det var vanligt förr att stora datamängder 

slängdes men att inställningen idag är att slänga minsta möjliga mängd då det 

exempelvis kan finnas intressanta samband. Han nämner ett exempel kring 

telecom operatörerna som har tappat miljarder i intäkter när kunderna numera 

har börjat med att använda IP-tjänster, som till exempel Skype, istället för att 

ringa och skicka textmeddelanden. Operatörerna tappar eftersom de inte 

längre har insyn i hur kunderna använder sina telefoner, och detta rör sig om 

Big Data och ostrukturerad data. Detta är ett bra exempel på att ostrukturerad 

data har blivit minst lika viktig som strukturerad data och samtidigt visar det 

hur Business Intelligence kan bli Big Data. Andreas Schüldt nämner att det är 

idag fullt möjligt för företag att analysera enskilda individer eftersom de 

flesta av oss är väldigt öppna med sin information. Kanske kommer det här 

beteendet att förändras med tiden och risken finns att företag börjar ta till 

metoder som är etiskt och moraliskt tveksamma. Olika regler, integritetslagar 

och regulatoriska krav lär vara några faktorer som kan komma att bromsa ut-

vecklingen på det här området.  

 

Simon Lidberg på Microsoft menar att vid tidigare informationshantering var 

det vanligt att det mesta av den tillgängliga informationen slängdes när den 

inte uppfattades som användbar längre. Det som har hänt den senaste tiden är 

att kostnaden för att hantera information har gått ner vilket har medfört att 

företag och organisationer kan inhämta mycket mer information än någonsin 

tidigare. De som har drivit på denna teknologiska utveckling är framförallt 

stora sökföretag på Internet samt sociala medier. För många organisationer är 

detta något som de inte har kunnat göra tidigare och det är förstås alltid en 

utmaning att börja med något nytt. Enligt analytikern Mark Buyer på analys-

firman Gartner Group kommer de företag och organisationer som bygger ett 

modernt informationshanteringssystem att fram till år 2015 ha gått om sina 

konkurrenter finansiellt med uppskattningsvis 20 procentenheter. Med detta 



   
 

39 (64) 
 

menar Simon Lidberg att de organisationer som inte hänger med på det här 

området riskerar att bli frånåkta. Han menar dessutom att en stor utmaning är 

att göra Big Data tillgängligt för alla och detta kan ge upphov till en helt ny 

yrkesroll, kallad ”data scientist”. Med denna yrkesroll kommer det att krävas 

en statistisk förståelse som kanske inte funnits tidigare där det handlar om att 

kunna genomföra statistiska beräkningar och jobba med statistiska modeller 

av olika slag. Det är alltid viktigt att ha duktig och kompetent personal, men i 

övrigt finns det inga särskilda krav på de företag och organisationer som vill 

investera i Big Data lösningar. Till exempel kan även mindre företag hantera 

enorma datamängder och tillämpningen varierar ofta mycket mellan olika in-

dustrier. De som jobbar med marknadsföring och försäljning lär vara mycket 

intresserade av att hantera Big Data som genereras från olika sociala medier, 

samtidigt som det inom tillverkningsindustrin handlar om att fånga in alltmer 

sensordata för att sedan analysera denna. 

 

”Det som är nytt är framförallt att det nu börjar bli möjligt för fler företag att ta 

hand om stora informationsmängder eftersom det har kommit fram ny teknik”.  

- Simon Lidberg (personlig kommunikation, 2012-06-27) 

 

Simon Lidberg menar att användningen av Business Intelligence har främst 

handlat om ekonomisk uppföljning, där företagen har hanterat ekonomisk 

information för att fatta bättre beslut, driva strategier och/eller ändra hur en 

produkt säljs, marknadsförs eller tillverkas. Business Intelligence är ofta ett 

viktigt område för många företag och nu börjar fler och fler bli intresserade 

av att ta in ännu mer information, detta för att kunna göra något som inte var 

möjligt tidigare. Det går därmed att i princip säga att Big Data användning är 

Business Intelligence på större datamängder. 

 

Mickael Bäckman på IBM menar att användningen av olika analysmetoder är 

varierad mellan organisationer inom olika sektorer och branscher. För de som 

använder sig av analysmetoder varierar det samtidigt i hur långt respektive 

organisation har kommit och dessutom hur stor del av verksamheten som om-

fattas. Mickael Bäckman uttrycker det enligt följande: ” … när viljan finns så 

är utmaningen förmågan, när förmågan finns så är utmaningen utförandet”. 

Han menar att vi måste kunna ställa oss frågan ”varför” eftersom det inte är 

alltid vi faktiskt kan kommunicera klart och tydligt varför vi gör på ett visst 

sätt samt vad vi vill få ut av det. Därmed finns det en påtaglig risk för att det 

kan komma att uppstå problem. Ur ett Business Intelligence sammanhang är 

det viktigt att vi vet just ”varför” eftersom vi annars riskerar att tappa länken 
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mellan insikt och aktion. Enligt Mickael Bäckman är syftet med Big Data 

detsamma som Business Intelligence och därmed anser han att finns det en 

självklar koppling mellan områdena. Det som är skillnaden är metoderna och 

avgränsningen. I samband med att nya källor blir tillgängliga kan nya frågor 

ställas och med detta öppnas det upp helt nya synsätt. 

Mickael Bäckman menar att det inte är en hållbar strategi på lång sikt att göra 

något för ”görandets skull”. Oavsett om det gäller stora eller små data måste 

det till ett business case som är anpassat efter de data som är tillgänglig. Detta 

handlar om grundläggande investeringslagar, vilket kortfattat innebär att; om 

en organisation vill investera i Big Data, bör detta endast göras om den för-

väntade avkastningen med tillräckligt hög sannolikhet uppfyller de uppsatta 

avkastningskraven för investeringen. Enligt Mickael Bäckman bör inte Big 

Data kombineras med befintlig Business Intelligence, snarare bör dessa 

lösningar integreras. Han ser inga nya krav vad gäller personalens analytiska 

färdigheter. För företagen kvarstår utmaningen att bemanna samtidigt som ett 

nytt spännande område öppnas för personer med rätt färdigheter.   

 

4.4   Tekniska aspekter 

Andreas Schüldt på Logica nämner att det talas en del om semantiska data-

lager och/eller semantiska datawarehouse idag, snarare än mer traditionella 

EDW:er (eng. enterprise data warehouse). Det som kan komma att hända i 

framtiden är att vi får se en stor teknik-trend som kommer att medföra väldigt 

stora förändringar i hur lösningarna framöver konstrueras. Detta handlar om 

att områdena Master Data Management och Datawarehousing går från att ha 

varit två separata discipliner inom IT-världen, till att sammanslås till ett om-

råde. Det gäller att känna till hur de semantiska modellerna hänger ihop och 

var data finns för att slippa lagra allt på en och samma plats. I samband med 

detta talas det om distribuerade miljöer samt parallella arkitekturer. Eftersom 

det inte går att flytta på Big Data måste analysen genomföras där data finns 

och detta kan göras med hjälp av exempelvis Hadoop och MapReduce. Även 

om principerna kan verka enkla måste det till en kraftfull miljö där data kan 

matas in och bearbetas. Detta görs i en s.k. MPP-miljö (eng. massive parallel 

processing) där all data och information hanteras tillräckligt fort för att det 

ska gå att till exempel bistå beslutsfattningen med data i real-tid. 

 

”Big Data går inte att flytta på och då måste du göra analysen där datan finns”.   

- Andreas Schüldt (personlig kommunikation, 2012-04-12) 
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Andreas Schüldt nämner att de globala företagen som jobbar med Big Data är 

främst dem som var med och myntade begreppet, dvs. företag som Yahoo!, 

Twitter, Facebook och LinkedIn. De bygger hela sin verksamhet på Hadoop 

och distribuerade miljöer med relativt billig hårdvara. I förhållande till hur 

det var tidigare är det inte dyrt att komma igång med Big Data lösningar. Det 

handlar om att köpa lagringsplats och serverkraft vilket har blivit mycket bil-

ligare. För att sedan göra avancerade analyser krävs viss mjukvara men detta 

innebär inga extra kostnader eftersom att denna är open source, dvs. öppen 

källkod som är gratis att använda. Att olika lösningar för en tid sedan blev 

open source är en av de faktorer som har drivit på utvecklingen på Big Data 

området. Fördelarna var att det fanns gemensamma intressen som ledde till 

crowdsourcing, dvs. att folk började hjälpas åt att förbättra olika lösningar. 

De här lösningarna slog till slut ut alla kommersiella alternativ eftersom det 

var svårt att sälja något när ingen egentligen visste vad som skulle kunna hit-

tas. Hadoop togs till en början fram för att lösa ett specifikt Big Data problem 

och nu har fler möjlighet att använda och bidra till Hadoop projektet. Enligt 

Andreas Schüldt är Big Data helt integrerat med Business Intelligence även 

ur ett tekniskt perspektiv. Business Intelligence och Hadoop i en gemensam 

arkitektur gör det möjligt att genomföra analys på ostrukturerad data. Det 

som skiljer är hur insikter genereras och används när beslut ska fattas samt 

det faktum att det har blivit mer att ha i betänkande. 

 

Simon Lidberg på Microsoft menar att insamlingen av data- och information 

kommer att öka i framtiden och när en lagringsenhets kapacitet överskrids 

öppnar detta upp för att utöka antalet enheter som tillsammans kan ta hand 

om belastningen. Initialt ligger de tekniska utmaningarna med Big Data i de 

stora data mängderna i sig eftersom det uppstår problematik när exempelvis 

en petabyte data ska flyttas, kopieras, bearbetas och analyseras. Simon 

Lidberg tar upp ett exempel gällande Microsofts egen sökmotor, Bing, som 

varje månad under år 2010 scannade omkring sju petabyte. Att hantera den 

mängden med data är en mycket komplex uppgift som kräver mer än en 

enskild server. Med andra ord kan dessa datamängder inte hanteras med 

traditionell databasteknik eftersom det inte finns maskiner som klarar av att 

bearbeta den kvantiteten med data. Eftersom inte ens nutidens s.k. super-

datorer klarar detta på egen hand är alltså ett sätt att lösa denna problematik 

genom att koppla ihop flertalet servrar i ett nätverk där de hanterar all data 

tillsammans. 
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Simon Lidberg menar vidare att Hadoop är ett mjukvaruprojekt som är det 

mest förekommande vid implementering av Big Data lösningar. Hadoop 

härstammar från företagen Google och Yahoo!, och nu bidrar även Microsoft 

till Hadoop projektet. Det handlar i grunden om att bygga en skalbar möjlig-

het att hantera större datamängder och består bland annat av ett distribuerat 

filsystem. Med hjälp av detta filsystem kan belastning delas upp och spridas 

ut över ett flertal servrar och s.k. datanoder. Sedan finns möjligheten att ställa 

en fråga till de individuella servrarna där varje server genererar en delmängd 

som sedan sammanställs till ett svar som returneras till användaren. Den här 

metodiken bygger på ett programmeringspattern som kallas MapReduce, och 

det är inte bara Hadoop som använder detta. Simon Lidberg hävdar att alla 

verktyg har sina för- och nackdelar, men en anledning till att både Hadoop 

och MapReduce är vanligast idag, menar han beror på att de används av de 

flesta av webbföretagen, inklusive Microsoft. Därmed finns det idag en stor 

community vilket bidrar till att det talas mycket om dessa verktyg. 

 

Mickael Bäckman på IBM menar att det finns tekniska utmaningar och att 

olika organisationer har olika förutsättningar, men det viktigaste är trots allt 

den data som samlas in kan omvandlas till användbar information som sedan 

kan leda till nya insikter. Det spelar ingen roll hur mycket data som samlas in 

om den inte är användbar och eftersom det trots allt finns en teknisk begräns-

ning är det av flera skäl bättre att fokusera på att få in data och information 

som faktiskt kan komma till användning. Det är alltså viktigt att tidigt ha en 

klar uppfattning om vad som ska uppnås med en Big Data investering, om det 

på längre sikt ska kunna generera någon form av värde till organisationen och 

verksamheten. Slutligen nämner Mickael Bäckman att Big Data handlar om 

nya insikter, och inte ”stora” insikter. Det handlar inte bara om att göra något 

nytt, utan framförallt om att göra mer vilket i sig är det nya med Big Data. 
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5.   Diskussion  
I kapitlet diskuteras resultatet och genomförandet av undersökningen. Först 

förs en diskussion där empirin jämförs med bakgrunden och tidigare forsk-

ning. Därpå reflekterar jag kring undersökningens upplägg som valdes och 

argumenterades för tidigare i metodkapitlet. 

 

5.1   Resultatdiskussion 

5.1.1   Big Data begreppet 

Begreppsförvirringen runt Big Data har medfört att många skaffat sig en egen 

uppfattning om vad det innebär (Collett, 2011) och detta har bland annat lett 

till att Big Data investeringar ofta har misslyckats (Gartner, 2011). Andreas 

Schüldt på Logica nämner att detta är ett problem, och förutom hur begreppet 

bör definieras är många även oense om hur det kan och bör användas. Även 

Simon Lidberg på Microsoft menar att Big Data är ett mycket svårdefinierat 

begrepp eftersom de datamängder som upplevs vara svåra att hantera idag 

kan vara hanterbara imorgon. Detta resonemang finner stöd ur en forsknings-

rapport från McKinsey Global Institute (Brown et al, 2011) som nämner, 

precis som Lidberg, att begreppet är rörligt i den bemärkelsen att det med 

tiden sker en teknologisk utveckling som också förändrar vår uppfattning om 

vad som är stort, ur ett data perspektiv. Enligt Gartner (2012) och Russom 

(2011) var det tidigare mycket vanligt att Big Data definierades enbart utefter 

stora datavolymer. Många definitioner som författades år 2011 och tidigare 

nämner att Big Data utgörs av de mängder med data som traditionella verktyg 

och teknologier inte klarar av att hantera. Dessa definitioner är dock mycket 

vaga och ger emellertid inte någon bra beskrivning på vad Big Data utgörs av 

eller vad det innebär. Samtliga av informanterna beskriver de tre dimen-

sionerna nämnda i modellen ”de tre V:na” som det mest förekommande sättet 

att definiera Big Data utifrån. Däremot lägger de olika vikt på vilken av dessa 

dimensioner som kommer med de största utmaningarna. Lidberg framhäver 

svårigheterna med att hantera stora datavolymer och nämner även att många 

företag har insett att detta kan komma att bli ett problem i framtiden. Schüldt 

nämner att problematiken kring datavariation redan idag kan hanteras med 

befintliga BI-lösningar och lyfter istället fram datavelocitet som en mycket 

stor utmaning för företagen. Mickael Bäckman på IBM lägger till en fjärde 

dimension, veracity, vilket motsvarar tillförlitligheten med insamlad data från 

olika datakällor. Han nämner samtidigt att riskerna blir allt högre desto mer 

data som samlas in. Lidberg och Schüldt nämner att det ibland talas om en 
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fjärde dimension men att de dimensioner som nämns i modellen ”de tre 

V:na” är fullt tillräckliga för att ge en bra beskrivning av Big Data.  

 

Sammantaget går det att dra slutsatsen att varje egenskap är viktig och att ”de 

tre V:na” är en etablerad modell i affärsvärlden som ofta används för att 

beskriva Big Data. Även om begreppet datavariation som nämnt kan hanteras 

med nuvarande BI-lösningar är detta något som ändå kan komma att bli en 

utmaning, främst för de företag som inte har arbetat med detta tidigare. Att 

det har tillkommit nya dimensioner till begreppet menar Lidberg och Schüldt 

beror på att analysföretagen är ständigt ute efter att mynta nya begrepp och 

upptäcka nya trender. Min slutsats utifrån informanternas resonemang är att 

de nytillkomna dimensionerna, som inte har behandlats i denna uppstats, är 

enbart andra sätt att se på de tre befintliga dimensionerna som nämns i ”de tre 

V:na”. Till exempel nämner Russom (2011) att variation både handlar om att 

det tillkommit nya datakällor samt att det förekommer en mängd olika typer 

av data. Med andra ord går det förmodligen att vrida och vända på modellen 

och dela upp den ytterligare. Jag anser dock att den nämnda dimensionen om 

tillförlitlighet med data är relevant och skulle kunna läggas till i modellen, 

men i slutändan ger ”de tre V:na” en mycket bra och grundlig definition på 

Big Data begreppet. 

 

Det har genomförts undersökningar som visar att det är väldigt få som har en 

förståelse kring vad Big Data innebär (Loglogic, 2012; Russom, 2011) och 

anledningen till detta kan bero på att det enligt flera analytiker (Computer 

Sweden, 2011; CIO Sweden, 2012) väntas slå igenom på allvar först detta år 

(läs år 2012). Med tanke på den generellt bristande kännedomen kan det ligga 

en viss motsägelse i att Big Data nämns som ett ”modeord” (White, 2011) 

inom IT-industrin idag. Men även om det kan komma att talas mer om just 

Big Data ute bland företag är det inte säkert att det i sin tur leder till en ökad 

generell förståelse för vad det faktiskt innebär och hur det kan tillämpas i 

verksamheten. Enligt Lidberg handlar det om att de flesta av företagen idag 

inte har samlat in eller hanterar enorma mängder med data. Däremot är detta 

ett område som fler och fler organisationer har börjat fundera kring och en 

undersökning (Loglogic, 2012) visar också att många IT-chefer är oroliga för 

hur just deras organisation ska klara av att hantera de växande datamängderna 

framöver. En undersökning från TDWI (Russom, 2011) tyder däremot på att 

det trots allt är en majoritet som ser till möjligheterna med Big Data. Det är 

tänkbart att även dem som är positiva till framtida hantering av stora mängder 

med data, också är mer eller mindre oroliga hur de ska ta hand om all data ur 

ett tekniskt perspektiv. Det båda undersökningarna visar är att organisationer 
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har olika syn på Big Data och är olika förberedda på vad det kan innebära för 

deras respektive verksamhet. 

 

5.1.2   Koppling till Business Intelligence 

Det har vid ett flertal olika tillfällen i den här uppsatsen nämnts att företagen 

idag agerar i en mycket hektisk och föränderlig omvärld (Borking et al, 2010; 

White, 2011; Vercellis, 2011). Delen et al (2010) menar att det är avgörande 

för företag att snabbt agera mot förändringarna som sker i omvärlden för att 

kunna verka konkurrenskraftigt på den komplexa marknaden. Det kan tänkas 

vara av stor betydelse till och med för ett företags överlevnad på marknaden. 

Som Andreas Schüldt på Logica nämner har globaliseringen medfört att det 

kommer in nya aktörer och numera finns även det nya sätt att kommunicera 

med kunder. Det är därmed knappast förvånande att beslutsfattande idag ofta 

förknippas med ord som risk och osäkerhet (Borking et al, 2010) eftersom det 

har blivit allt viktigare för varje företag att fatta rätt beslut i rätt tid och inom 

rätt tidsram (Vercellis, 2011). Det har visat sig att företagen som baserar sina 

beslut på analytiska grunder, också fattar bättre beslut. Ändå nämner både 

Borking et al (2010) och White (2011) att detta inte sker speciellt ofta idag 

vilket tyder på att vi generellt försöker att lita på vår egen förmåga att fatta 

bra beslut, men i dessa tider finns det många faktorer som påverkar och som 

gör det allt svårare för oss. Eftersom besluten numera bör ske allt snabbare 

har vi blivit mer eller mindre beroende av ett bra IT-stöd som kan ge oss 

indikatorer på hur den egna verksamhetens prestation förhåller sig till resten 

av omvärlden. När besluten sedan ska fattas är det viktigt att vara väl under-

rättad och medveten om både de inre samt de yttre omständigheterna som kan 

komma att påverka organisationen, på kort och lång sikt. 

 

Ett begrepp som ofta nämns i dessa sammanhang är Business Intelligence 

som White (2011) menar är ett mycket högt prioriterat bland många företag 

idag. Som Vercellis (2011) nämner är målet med ett BI-system att förse dem 

som fattar beslut med de metoder och verktyg som de behöver för att fatta de 

rätta besluten i rätt tid. Informanterna är alla tre överens om vilken relation 

Business Intelligence har till Big Data. Mickael Bäckman på IBM menar att 

begreppen delar syfte vilket gör att det finns en tydlig koppling. Det som är 

skillnaden menar han är framförallt de olika metoderna samt avgränsningen 

eftersom det med Big Data kommer nya källor som gör det möjligt att ställa 

helt nya frågor. Schüldt instämmer i detta och menar att analys som görs på 

sociala medier är ett exempel på ett användningsområde som inte omfattas av 

Business Intelligence. Simon Lidberg på Microsoft menar, som White (2011) 
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också nämnt, att Business Intelligence ofta är ett mycket viktigt område för 

många företag idag. White (2011) nämner dock att de nuvarande Business 

Intelligence lösningarna inte omfattar hantering av data och information som 

faller inom ramen för Big Data, och även Schüldt är som tidigare nämnt inne 

på detta. Även Russom (2011) hävdar att de traditionella lösningarna inom 

Business Intelligence inte är tillräckliga för att hantera komplexa och stora 

mängder med data. Lidberg och Schüldt menar att det går i princip att se Big 

Data som Business Intelligence tillämpat på stora datamängder.  

 

5.1.3   Big Data teknologier och tekniker 

Brown et al (2011) och Russom (2011) nämner att många av teknikerna och 

teknologierna som nu används på Big Data redan har funnits i ett antal år. Det 

som har hänt är att dessa har utvecklats vidare och integrerats för att kunna 

hantera och bearbeta mycket större datamängder än tidigare. Ett närliggande 

område är Data Mining som enligt Brown et al (2011) i sig omfattar flera 

”nygamla” tekniker som numera kan tillämpas på Big Data. Samtidigt har det 

på senare tid tagits fram nya metoder och teknologier (CSC World, 2011) 

vilket även Simon Lidberg på Microsoft nämner. Min uppfattning är att även 

de nya teknologierna, på ett eller annat sätt, är baserade på tidigare lösningar 

men att det framförallt har tillkommit nya metoder som gör det möjligt att 

arbeta med större datamängder. Andreas Schüldt på Logica menar att det nu 

talas en del om semantiska datawarehouse, istället för de traditionella EDW 

(eng. enterprise data warehouse) lösningarna. I framtiden lär det komma flera 

nya sätt att ta fram lösningar inom dessa områden. Jag anser att detta inte 

bara har att göra med Big Data eftersom det antagligen finns en mängd andra 

olika användningsområden för dessa tekniker och teknologier. Som Collett 

(2011) nämner är det inte heller säkert att företag tillämpar Big Data bara för 

att de använder sig av olika lösningar som kan hantera stora mängder med 

data. Detta leder till en intressant frågeställning om huruvida det finns olika 

kriterier som avgör när teknologier får kallas för Big Data teknologier, eller 

inte. Som Schüldt är inne på har en del företag nu börjat analysera sociala 

medier vilket inte ingår i befintliga Business Intelligence lösningar, och som 

oftast inte heller innebär jättestora mängder med data. Som analysföretaget 

IDC nämner måste minst två av de tre dimensionerna i modellen ”de tre 

V:na” uppfyllas (Collett, 2011) och i fallet med sociala medier är det alltså 

endast volymdimensionen som inte passar in. Därmed handlar Big Data även 

om mindre datamängder, vilket i dessa fall alltså förutsätter att insamlad data 

är komplex i fråga om dimensionerna variation och hastighet. 
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Att hantera och få ut något värdefullt ur ostrukturerad data har länge varit ett 

problem (Eaton et al, 2012) och undersökningen från TDWI (Russom, 2011) 

visar att över 90 procent av analyserna på Big Data fortfarande främst görs på 

strukturerad data (se bilaga 3). Schüldt menar att analys av ostrukturerad data 

kan möjliggöras genom att integrera Business Intelligence och Hadoop till en 

gemensam arkitektur. Hadoop och MapReduce nämns allt oftare när det talas 

om Big Data, och enligt Lidberg är en anledning till detta att de används av 

de allra flesta av de stora webbföretagen idag. Framförallt utgörs de tekniska 

utmaningarna med Big Data utav de stora datamängderna i sig och när lag-

ringskapaciteten överskrids hos de traditionella databaslösningarna, brukar ett 

sätt att lösa detta problem vara att koppla samman ett stort antal servrar i ett 

nätverk där servrarna hanterar all data tillsammans. Även Collett (2011) är 

inne på detta och nämner att dessa nätverk ofta kallas för serverkluster. Trots 

att Russom (2011) hävdar att lagringsenheterna har blivit mycket bättre med 

tiden menar White (2009) att de fortfarande är relativt långsamma när det 

handlar om inläsning och överföring av data. Därmed finns det behov av ram-

verket MapReduce som även har den fördelen att fungera väl med såväl 

strukturerad- som ostrukturerad data. Det finns alltså fortfarande utrymme till 

att förbättra dagens teknologier för databearbetning och lagring, men ett sätt 

som förekommer allt oftare är att använda distribuerade filsystem som gör det 

möjligt att hantera data mycket snabbare. Schüldt menar även att Big Data 

inte går att flytta på och därför måste analys göras där data finns. Här talas 

det ofta om parallella arkitekturer och kraftfulla MPP-miljöer (eng. massive 

parallel processing). Warden (2011) hävdar att Hadoop är det som används 

allra oftast för att köra MapReduce algoritmer. Men MapReduce och Hadoop 

är inte de enda Big Data lösningarna och som Lidberg nämner har alla olika 

verktyg och teknologier sina för- och nackdelar.  

 

5.1.4   Perspektiv på Big Data 

Big Data som ny IT-trend 

Det har nämnts tidigare att Big Data har blivit ett ”modeord” (White, 2011) 

och att det enligt flera analytiker och analysfirmor kommer att höra till en av 

de allra största IT-trenderna under år 2012 (CIO Sweden, 2012; Computer 

Sweden, 2011; CSC World, 2011). Men som Russom (2011) nämner är Big 

Data inte något nytt i sig eftersom företag har hanterat stora datamängder i 

många år. Det som har hänt på senare tid är att kostnaden för att hantera data 

har gått ner och enligt Simon Lidberg på Microsoft har detta medfört att det 

nu börjar bli möjligt för fler företag och organisationer att ta tillvara på dessa 

möjligheter, vilket är en aspekt om vad som är nytt med Big Data. Mickael 
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Bäckman på IBM menar att utmaningarna med Big Data alltid har funnits på 

ett eller annat sätt och idag handlar det inte bara om att göra något nytt, utan 

framförallt om att göra mer vilket i sig är nytt med Big Data. Russom (2011) 

nämner att företag idag finner nya insikter ur Big Data vilket inte var möjligt 

tidigare. Andreas Schüldt på Logica menar att det numera främst handlar om 

att fler har möjlighet och vill samla in all data de kan komma åt. Idag slängs 

allt mindre information eftersom det nu går att finna intressanta samband och 

upptäcka eventuella trender. I undersökningen från TDWI (Russom, 2011) 

framgick det att många tror att Big Data kan förbättra kundrelationer och an-

vändningen av analysmetoder samt Business Intelligence (se bilaga 2). Det 

framgår av det som informanterna nämner att Big Data kommer med nya 

möjligheter men att det i sig handlar om olika aspekter kring data som inte är 

något nytt. Inte konstigt har Big Data blivit en stor trend i samband med att 

detta nu har blivit möjligt för alltfler företag och organisationer att ta tillvara 

på. Det vi ser idag är resultatet av en utveckling som har tagit fart de senaste 

åren samtidigt som detta har lett till att tillgängligheten har ökat. 

 

Användning och förutsättningar 

I den digitala världen har den totala mängden med data ökat kraftigt på allt 

kortare tid (Krishna, 2011) och enligt Brown et al (2011) talas det ibland i 

termer om dataexplosion. Aktiviteter på webben förekommer allt oftare och 

tillgängligheten har också ökat genom att fler använder olika typer av mobila 

enheter. Bäckman menar att uttrycket ”dataexplosion” är i behov av att nyan-

seras. Det vi gör idag är att vi observerar och följer hur utvecklingen ser ut på 

dessa områden. Enligt Schüldt har den tekniska utvecklingen framförallt tagit 

fart tack vare open source kulturen som innebar att företag hjälptes åt med att 

utveckla och förbättra olika lösningar, som till exempel Hadoop. Lidberg 

menar att det framförallt är de stora sökföretagen och sociala medier som har 

drivit på den här utvecklingen. Han nämner även att mycket av den hype som 

förekom tidigare runt Big Data främst handlade om analys av sociala medier 

vilket är olyckligt eftersom det finns många andra områden där Big Data kan 

ha stor betydelse. Ett exempel på detta är inom tillverkningsindustrin, vilket 

även Schüldt nämner, där det finns behov att läsa in mängder med data från 

sensorer som finns inbyggda i olika typer av maskiner. Även Brown et al 

(2011) är inne på detta och nämner att det finns miljoner med sensorer idag 

som finns integrerade i bland annat energimätare och mobiltelefoner. Finans- 

och energibranschen är andra exempel där Big Data förekommer och ofta är 

en viktig del av den dagliga verksamheten. 
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Bäckman nämner att det varierar inom olika branscher i hur stor utsträckning 

och omfattning som analysmetoder används bland företag och organisationer. 

Det varierar även en del kring hur långt respektive organisation har kommit 

med detta. Eckerson (2003) och White (2011) hävdar att företag som arbetar 

”smartare” har en fördel gentemot sina konkurrenter samt att det har visat sig 

att analysorienterade företag ofta hittar fler sätt att sänka sina kostnader och 

öka sina intäkter. Schüldt menar att tid har blivit en allt viktigare aspekt och 

företag börjar bli intresserade av att kunna mäta och analysera mer data i real-

tid. Som undersökningen av TDWI visar är det ännu relativt få analyser som 

görs på data i real-tid men enligt (Russom, 2011) är detta något som lär bli 

mycket vanligare framöver. När det handlar om befintliga lösningar, inom till 

exempel Business Intelligence, är det som Bäckman nämner viktigt att dessa 

integreras med Big Data. Lidberg menar att Business Intelligence är ett om-

råde som många företag har stor nytta av och därmed ser möjligheten med att 

utöka användningen och ta in mer information. Tidigare handlade det främst 

om att företag använde BI-system till ekonomisk uppföljning. 

 

Enligt Dumbill (2012) har Big Data gett upphov till en ny disciplin som på 

engelska benämns som ”Data Science”. Detta område kräver en kombination 

av färdigheter inom programmering och matematik. Lidberg hävdar att yrkes-

rollen ”data scientist” även kommer att kräva en god statistisk förståelse som 

kanske inte funnits tidigare. Även Schüldt nämner denna yrkesroll och han 

tror även att det inom bara några år kommer att finnas ett mycket stort behov 

av personer som arbetar med detta. Det handlar om att kunna behärska färdig-

heter inom områden som statistik, matematik och sannolikhetslära. Dessutom 

lär de som även har kompetens inom traditionell Business Intelligence samt 

datahantering ha goda möjligheter att arbeta inom olika Big Data relaterade 

områden. Vad jag förstår finns det redan många runt om bland företagen som 

jobbar med detta men att en ny yrkesroll kan leda till en mer uttalad approach 

om att tackla de utmaningar som finns på detta område. Som Schüldt nämner 

har flera områden som har funnits i flera år förändrats och en del har slagits 

ihop. Jag tror därmed att de personer som har jobbat mycket med traditionella 

lösningar har goda förutsättningar att ta till sig vad som har hänt på området 

och vidare arbeta med de nya lösningarna. 

 

Att investera i Big Data lösningar är en mycket svår uppgift för företagen och 

kommer med många utmaningar (Brown et al, 2011). Som tidigare nämnt har 

många försök misslyckats vilket jag anser till viss del beror på att många inte 

har haft en tillräckligt bra förståelse kring de utmaningarna som Big Data kan 

innebära. Enligt en undersökning (Russom, 2011) upplevs de allra största för-
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hindren med Big Data vara relaterade till färdigheter, kostnader och tekniska 

utmaningar. Färdigheter på området diskuterades i föregående stycke men att 

kostnader skulle vara en faktor som stoppar företag från att tillämpa Big Data 

råder det delade uppfattningar om. Eaton et al (2012) nämner att datalagring i 

många fall är en kostnadsfråga samtidigt som det flera gånger har nämnts att 

övergripande kostnader för att hantera data och information har gått ner den 

senaste tiden. Schüldt menar att det inte är dyrt att komma igång och använda 

Big Data lösningar eftersom det har blivit billigare att köpa lagringsplats samt 

att mjukvara ofta är baserad på open source och därmed är gratis. Bäckman 

nämner att det inte är hållbart på lång sikt att göra något för ”görandets skull” 

och menar att ett business case bör tas fram utefter tillgänglig data. Oavsett 

om det handlar om stora eller små data antas grundläggande investeringslagar 

gälla. Schüldt hävdar dock att det är mycket svårt att på förhand ta fram ett 

business case med fördefinierade affärsmål om vad en Big Data lösning ska 

användas till. Detta eftersom det inte går att veta vad som faktiskt kommer att 

hittas ur datamängderna. Min uppfattning är att ett business case även bör tas 

fram för Big Data samt på all data som är tillgänglig, vilket Bäckman är inne 

på. Det mesta tyder på att Big Data lösningar inte är speciellt kostsamma men 

som jag ser det är det alltid dyrt att göra saker i onödan, dvs. om affärsnyttor 

och andra fördelar uteblir. Därför vill jag påstå att det är viktigt att i förväg ha 

någon form av målsättning med en investering inom detta område eftersom 

det annars finns en risk att kostnaderna blir alltför höga i förhållande till det 

värde som genereras. Enligt Schüldt handlar det om att först samla in stora 

mängder med data och för att sedan ta ställning till hur dessa datamängder 

lämpligast kan användas. Bäckman menar slutligen att det inte spelar någon 

roll hur stora mängderna är om de inte kan användas till att utvinna värdefull 

information. Eftersom det även finns en teknisk begränsning är det viktigt att 

lägga fokus på att hämta in data som med störst sannolikhet kan bli använd-

bar för organisationen. 

 

Etiska aspekter med datainsamling 

Det går inte komma ifrån att insamling av olika typer av data väcker en del 

frågor när det handlar om personlig information och integritet. Schüldt menar 

att det är idag möjligt för företag att analysera enskilda individer eftersom de 

flesta av oss är mycket öppna med sin information. Som Brown et al (2011) 

nämner finns det dem som är misstänksamma kring den alltmer intensiva 

datainsamlingen från företagens håll och ser denna främst som intrång på den 

personliga integriteten. Vercellis (2011) menar att organisationer bör använda 

data på ett sätt som respekterar personlig integritet och detta skulle kunna 

styras av olika uppsatta regler och kontrollmekanismer. Schüldt nämner att 
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det finns en risk att företag ibland tar till metoder som är etiskt och moraliskt 

tveksamma. Integritetslagar, regler samt regulatoriska krav lär vara några av 

de faktorer som kan komma att bromsa utvecklingen på det här området. Som 

jag ser det har de sociala medierna samt användningen av ”smarta” mobila 

enheter störst inverkan på att vi har blivit mycket mer öppna med personlig 

information. Plattformarna för sociala medier bygger ju helt och hållet på att 

människor kommunicerar, chattar och skriver saker om sig själva. Frågan är 

om vi verkligen tänker på att företagen faktiskt kan använda detta till sina 

analyser. Schüldt nämner även att det här beteendet eventuellt kommer att 

förändras med tiden och jag skulle inte bli förvånad om frågor gällande data-

insamling och integritet kan komma att debatteras alltmer framöver. 

 

5.1.5   Avslutande diskussion 

Big Data som begrepp berör en mängd olika områden och det varierar väldigt 

mycket mellan företag inom olika branscher i fråga om betydelse, intention, 

avgränsning, tillämpning samt omfattning. Begreppets innebörd förändrar sig 

även med tiden eftersom det sker en teknologisk utveckling, och därmed är 

det inte förvånande att begreppet är svårdefinierat. Jag anser att det är ganska 

svårt att bilda sig en uppfattning om Big Data eftersom det exempelvis kan 

betyda mycket olika för olika organisationer. Sett till hur användningen av 

analysmetoder tidigare såg ut har vi idag möjligheten att samla in, lagra och 

göra analyser på allt större datamängder och vi är inte längre begränsade till 

att basera dessa främst på strukturerad data. En stor skillnad anser jag även 

vara att tidigare analysarbete som bedrevs hade uttalade affärsmål och detta 

är inte möjligt på samma sätt med Big Data. Att skaffa en bra förståelse kring 

vad Big Data innebär generellt samt för den egna organisationen anser jag är 

viktigt för att lyckas med en investering. Det är inte möjligt att behärska alla 

olika verktyg men det kan vara bra att känna till vilka verktyg som kan hjälpa 

organisationen att uppnå eventuella konkurrensfördelar. Brown et al (2011) 

menar att vi står inför en era med produktivitet, innovation och tillväxt i sam-

band med att organisationerna försöker hitta insikter ur data som ingen annan 

aktör på marknaden har hittat. Det som kommer vara avgörande i slutändan 

lär främst handla om vilken ambition respektive organisation har med sin 

investering inom Big Data området. 

 

Det ligger förmodligen mycket i det som informanterna också har varit inne 

på att marknaden generellt sett är ganska omogen men att det finns en mycket 

stor potential inom Big Data området. De företagen och organisationerna som 

redan har börjat använda lösningar inom det här området lär vara steget före 

sina konkurrenter eftersom det fortfarande är förhållandevis få som har insett 
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vilka nya affärs- och analysmöjligheter Big Data kan innebära. Utvecklingen 

går dock raskt vidare och det vi kan se idag är att de största leverantörerna för 

Business Intelligence nu börjar att ta till sig av Big Data teknologierna och 

integrerar dessa i sina BI-lösningar (CIO Sweden, 2012-04-25), vilket leder 

till frågan om Big Data som begrepp kommer att bestå. Men oavsett hur vi 

väljer att benämna det i framtiden, kommer utmaningarna med datamängder 

alltid att finnas i takt med att vi hela tiden strävar efter att ta in mer och mer 

data och information. Som nämnt i bakgrundskapitlet börjar organisationer se 

över hur de hanterar affärsinformation och det mesta tyder på att detta blir ett 

alltmer omfattande och viktigt område framöver. 

 

5.2   Metodreflektion 

5.2.1   Val av vetenskaplig ansats 

Jag hade för avsikt att tillämpa en deduktiv ansats som utgångspunkt men 

insåg mycket tidigt att det bäst passande metodvalet för ämnesområdet var att 

jobba induktivt. Detta innebar att teorierna formulerades under samt efter de 

genomförda intervjuerna med anledning till den begränsade mängden teorier 

samt tidigare forskning på området. I efterhand kan jag konstatera att den val-

da ansatsen var helt rätt för undersökningen. De teorier som fanns tillgängliga 

vid tiden då jag inledde arbetet, var inte tillräckliga för att jag skulle hinna få 

en bra förståelse över området. 

5.2.2   Datainsamling och urval 

Den primära datainsamlingsmetoden bestod av öppna individuella intervjuer 

vilket jag anser var det bästa valet för denna studie. Det var inte möjligt att 

ställa specifika frågor eftersom jag inte hade tillräckliga förkunskaper på det 

här området. Jag lärde mig visserligen mer och mer inför varje intervju, men 

detta ska inte ha påverkat datainsamlingen eftersom jag hela tiden utgick från 

samma intervjumall och vad varje informant ansåg i ämnet. Det kan uppfattas 

som att arbetet med studien har pågått under lång tid, men det ska nämnas att 

det har genomförts på halvfart. Det har förekommit förhinder, samtidigt som 

det tog lång tid att komma igång och hitta intervjupersoner. Jag är medveten 

om att det har hänt mycket på området under tiden som arbetet skrevs, men 

jag har undvikit att ta in alltför många nya källor och främst utgått från det 

som jag kände till under vårperioden. 

 

Urvalet av informanter visade sig bli mycket bra, trots att det inte blev fler än 

tre intervjuer. Detta tack vare att informanterna besatt djupa kunskaper inom 
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sina respektive områden och kunde ge mig sina åsikter kring området på ett 

bra och informativt sätt. De kom alla tre från olika organisationer som följer 

utvecklingen och som tar fram produkter och tjänster inom Big Data samt 

närliggande områden. Därmed ansåg jag att dessa informanter var lämpliga 

för den här studien. Jag har visserligen även tagit kontakt med andra företag 

och organisationer som besitter mycket information och som kan ha behov av 

att använda Big Data lösningar. Detta gjordes i ett försök till att finna andra 

inriktningar arbetet, men eftersom det fanns en hel del tvekan hos de personer 

jag kontaktade, valde jag att fokusera på Big Data begreppet i sig. Detta tyder 

på, vilket också nämns i uppsatsen, att det här är ännu ett relativt omoget om-

råde och att många företag idag fortfarande innehar hanterbara datamängder. 

 

5.2.3   Validitet och reliabilitet 

I metodkapitlet nämnde jag mitt förhållningssätt kring källkritik som jag, i 

detta fall, ansåg var nödvändigt eftersom en del av källorna inte helt kan ses 

som vetenskaplig forskning. Tillförlitligheten hos de utvalda källorna kan 

dock styrkas av att även informanterna menade att flera av dem används i stor 

utsträckning på marknaden. Jag fick även flera förslag på tänkbara källor som 

jag har haft nytta av och i vissa fall även använt till studien.   

 

Jacobsen (2002) nämner att det finns krav på det empiriska materialet som är 

avgörande för validiteten och reliabiliteten hos studien som helhet. Med 

validitet avses krav på att den insamlade empirin är relevant och giltig. Det är 

också krav på att empirin är reliabel, dvs. att den är tillförlitlig. Jag anser att 

studien är tillförlitlig där ett mycket brett område har beskrivits med hjälp av 

bra och insatta intervjupersoner. Jacobsen (2002) menar även att validitet kan 

delas upp i intern och extern giltighet, dvs. att det som var avsett att mätas 

ockå mättes samt huruvida resultatet även kan gälla i andra sammanhang än 

det område som undersökts. Med tanke på det breda ämnesområdet och att 

intervjuerna bestod av väldigt öppna samtal, kan studien möjligtvis brista till 

viss del i den interna giltigheten. Däremot är studien som jag ser det av hög 

extern giltighet eftersom den beskriver ett område som generellt antas gälla 

för många olika organisationer i olika branscher och sektorer. 
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6.   Avslutning 
Det sista kapitlet består av en slutsats utifrån uppsatsens inledande syfte och 

frågeställningar. Därefter ges förslag på fortsatt forskning på området med 

avsikt att inspirera till vidare studier och undersökningar om Big Data. 

 

6.1   Slutsats 

Syftet med den här studien har varit att ge ett deskriptivt kunskapsbidrag till 

Big Data området där det finns en tydlig avsaknad av tidigare vetenskaplig 

forskning. Utifrån en induktiv metodansats har jag haft för avsikt att svara på 

de tre inledande frågeställningarna som löd: 

 Vad är Big Data enligt konsulter inom närliggande områden? 

 Hur hänger Big Data ihop med området Business Intelligence? 

 Vilka aspekter påverkar utmaningen med att implementera lösningar 

inom Big Data i verksamheten? 

 

Big Data är ett relativt nytt begrepp som har uppstått till följd av den senaste 

tidens teknologiska utveckling. Det fenomen som ligger bakom att det talas 

om Big Data som en stor IT-trend idag handlar om att det först nu har blivit 

möjligt att hantera enorma och komplexa datamängder och att de traditionella 

teknologierna inte längre räcker till. En drivande faktor är att kostnaderna för 

att lagra data har minskat samtidigt som datamängderna i den digitala världen 

växer mer eller mindre på alla fronter. Big Data beskrivs vanligtvis utifrån tre 

perspektiv på data, genom ”de tre V:na”, som utgörs av volym, variation samt 

velocitet (eng. volume, variation, velocity). Denna beskrivning är etablerad i 

affärsvärlden och ger en bra förståelse till varför det ofta uppstår problem vid 

datahantering.  

 

Big Data har en nära relation till Business Intelligence området eftersom 

begreppen delar syfte, vilket är att kombinera verktyg och metoder som 

hjälper en organisation att finna värdefulla insikter ur datamängder som kan 

understödja beslutsfattningen. Det som skiljer är metoderna som används 

samt avgränsningen vid datainsamlingen. Big Data kan också beskrivas som 

ett multidisciplinärt område, ur ett tekniskt perspektiv. Detta då det finns ett 

stort utbud av teknologier och tekniker som har vidareutvecklats för att kunna 

hantera större datamängder, vilket inte var syftet från början. De teknologier 

som oftast nämns i Big Data sammanhang är Hadoop och MapReduce, detta 

trots att de ännu inte används i särskilt stor utsträckning.  
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Olika organisationer inom olika branscher har inte samma förutsättningar 

eller behov av att hantera Big Data, men varje organisation handlar det om att 

skaffa en bra förståelse för Big Data samt vilka teknologier som kan hjälpa 

dem att uppnå affärsnytta. Andra utmaningar relaterar till det faktum att vi 

inte på förhand kan förutse vad vi kommer att få ut av att samla in och 

analysera större datamängder. Resultatet från den här studien visar på att det 

trots allt är viktigt att skapa ett business case baserat på all tillgänglig data 

och att ambitionen med en Big Data investering är av stor betydelse. Att 

komma igång med Big Data lösningar är förhållandevis billigt vilket inte 

många idag har insett, däremot är flera osäkra på om personalen har de rätta 

färdigheterna på detta område. Big Data har gett upphov till att det talas om 

en helt ny yrkesroll som behärskar en analytisk och statistisk förståelse vilket 

det kommer att finnas ett stort behov av i framtiden. Därtill kan etiska och 

moraliska aspekter vid datainsamling komma att påverka den utveckling som 

vi ser idag, på gott och ont. 

 

6.2   Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån den efterforskning jag genomförde inför detta arbete kunde jag tidigt 

konstatera att mot slutet av år 2011 verkade många analytiker och experter 

inom närliggande områden vara överens om att Big Data skulle bli en av de 

största IT-trenderna under det kommande året. Den senaste tidens utveckling 

har gått mycket fort fram och därmed har det säkerligen hänt en hel del inom 

det här området. Utifrån detta resonemang finner jag det intressant för fortsatt 

forskning att undersöka denna trend vidare och följa upp om utvecklingen 

gått åt den riktning som tidigare förutspåddes. 

 

Det skulle även vara intressant att genomföra en bredare undersökning bland 

företag och organisationer runt om i Sverige, för att bland annat ta reda på 

den allmänna uppfattningen kring Big Data samt om synen på begreppet har 

ändrats till följd av att trenden har slagit igenom. Dessutom är det av intresse 

att studera vidare kring användning, teknologier, informationshantering och 

andra aspekter som har nämnts i denna uppsats.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Historien bakom Hadoop 
 

 

Hadoop skapades av Doug Cutting omkring år 2004 och har sitt ursprung i Apache 

Nutch, som var ett sökmotorprojekt baserat på öppen källkod. Nutch var en del av 

ett större projekt, känt som Apache Lucene, som gick ut på att ta fram och bygga 

en sökmotor från grunden. Doug Cutting inledde arbetet med Nutch år 2002, 

tillsammans med kollegan Mike Cafarella, och tidigt insåg de att deras framtagna 

arkitektur inte var tillräckligt utvecklad för att kunna omfamna alla miljontals 

webbsidor på webben. År 2003 publicerade företaget Google en rapport som 

presenterade arkitekturen bakom sitt egna distribuerade filsystem. Med inspiration 

från rapporten kunde Nutch vidareutvecklas vilket snart resulterade i att Nutch 

Distributed Filesystem (NDFS) släpptes. Ett år senare kom en ny rapport från 

Google som introducerade deras MapReduce metod för bearbetning och hantering 

av data. MapReduce kom tillsammans med NDFS att utgöra grunden för ett nytt 

fristående projekt inom Apache Lucene som sedermera namngavs Hadoop. När 

Doug Cutting i början av år 2006 anställdes av företaget Yahoo! fick han möjlighet 

att tillsätta en utvecklingsgrupp samt alla de resurser han behövde för att ta Hadoop 

till en mer storskalig nivå. 

 

 

 

Källa:  

 

Hadoop: The Definitive Guide, White (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

Bilaga 2 – Möjliga fördelar med Big Data 
 

 

 
 

 
 
Baserat på svar från 325 respondenter (5 svar per person i snitt). 
 

 

 
Källa:  

 

TDWI Best Practices Report, Russom (2011) 

 

  



   
 

 
 

Bilaga 3 – Datatyper vid analys 
 

 

 
 

 
 

Baserat på svar från 109 respondenter som uppgav att de tillämpar Big Data 

(4,1 svar per person i snitt). 

 

 

 

Källa:  

 

TDWI Best Practices Report, Russom (2011) 

 

  



   
 

 
 

Bilaga 4 – Intervjumall om Big Data 
 

 

 
Inledning (kortfattat) 

 Berätta lite kort om företaget. 

 Berätta om din arbetsuppgift / hur länge du jobbat med detta. 

 Är det okej att jag spelar in denna intervju? 

 Kan jag nämna ditt namn i uppsatsen? 

 

 

Vad innebär Big Data? 

 Hur skulle du definiera begreppet Big Data? 

 Vad tror du det beror på att många inte känner till begreppet Big Data? 

 Används det andra ord för begreppet? 

 Hur ser företag på framtida datahantering? 

 På vilket sätt kan Big Data komma att bli ett viktigt område? 

 

 

Nya insikter genom analys av Big Data 

 I vilken utsträckning används analysmetoder idag? 

 Anser du att företag är bra generellt på att tänka analytiskt? 

 Varför vill företag ha BI (bättre beslutsstöd, driva förändringar, införa 

strategier)? 

 Anser du att företag tar tillvara på all information de har tillgång till? 

 Används BI-system på bästa sätt? 

 Känner företag behov av att utöka sina data källor? 

 På vilket sätt anser du att Big Data hänger ihop med BI området? 

 Varför räcker det inte med BI, vad kan Big Data ytterligare medföra? 

 Vilka nya typer av insikter kan ett företag kan få om den egna 

verksamheten? 

 

 
Förutsättningar för Big Data användning 

 Vad finns det för utmaningar med Big Data (ej tekniska)? 

 Vad skulle kunna vara fördelar/nackdelar med Big Data användning? 

 Vilka typer av företag/branscher bör överväga Big Data användning?  

 

 

 

 



   
 

 
 

 Vilka kriterier måste dessa företag uppfylla för att det ska vara möjligt? 

 företagets storlek 

 produkter, varumärken 

 antal kunder, kundernas uppfattning 

 media profil, sociala medier 

 användning av analys i verksamheten 

 kunnig personal 

 datahantering inom företaget 

 I vilka fall bör Big Data inte övervägas som analysmetod? 

 Vad kan det finnas för fallgropar med att införa lösningar inom Big Data? 

 Finns det andra förutsättningar för Big Data användning? 

 

 
Tekniska aspekter runt Big Data 

 Vad finns det för olika Big Data verktyg idag? 

 Hadoop 

 MapReduce 

 Big Data teknologi i BI-mjukvara 

 Vad är dagens tekniska utmaningar med Big Data? 

 På vilket sätt kan ett Big Data verktyg kombineras med en befintlig BI-

lösning? 

 Vad krävs det av personalen som jobbar med verktyget? 

 

 
Stort tack!   
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