
Institutionen för Informatik 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

SPB 2017.07 

 

En digital dashboard, kostar den mer 
än den smakar? 

En kvalitativ studie om vilka effekter en digital dashboard kan ge 
på organisationer 
 

Linn Jansson 
Lisa Naréus 
 
 
 

 

 

 



 

Abstract 

Many organizations are digitizing their business systems, creating potential to 

furthermore develop their organizations to become even more efficient. Business 

Intelligence is a collective term for skills, techniques, applications and processes that 

can help organizations to better understand their business. One of many Business 

Intelligence tools is a digital dashboard. A dashboard can collect the hidden figures in 

the business system or present already knows Key Performance Indicator to an 

organization. This study is conducted to find out what positive changes a usage of a 

dashboard can give to an organization. Through interviews and literature studies we 

have compared and analysed the results. This study shows that if you succeed with an 

implementation of a dashboard you will find benefits like better awareness, better 

agency and you will find that the organization will become more results orientated 

than before. They are all positive effects that a usage of a dashboard can give. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Tack! 

Vi vill tacka alla våra respondenter för deras engagemang till denna studie och därmed gjorde 

den möjlig.  
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1. Introduktion 

Allt fler organisationer inser idag att det inte finns något annat val än att utveckla den 

digitala potential som dagens moderna samhälle erbjuder (Gartner, 2013). Samhället 

förändras och därför behöver även organisationer förändras för att anpassa sig efter de behov 

som tekniken skapar. Data finns i organisationer som digitaliserat sin verksamhet, men att ta 

tillvara på den är en annan sak och det är här vi ser att potentialen sitter. Det har visat sig att 

det finns flera olika sätt att se till att organisationer får tillgång till rätt information precis när 

de behöver det. Business Intelligence är ett begrepp som uppdagats på senare år som 

förklarar hur gömd, lagrad data som finns hos organisationer kan skapa värde genom att tas 

till vara på. Genom att analysera och strukturera data digitalt kan organisationer identifiera, 

förutspå och automatisera processer samt förbereda sig på framtida problem (Loshin, 2013).

 En digital dashboard är ett digitalt verktyg inom begreppet Business Intelligence som har 

syftet att synliggöra analyserad och optimerad information med målet att hjälpa 

organisationer att bland annat fatta beslut. En dashboard kan presentera data på olika sätt, i 

realtid men även historiskt, antingen som ett rapporteringsverktyg eller som redan 

analyserad data. I figur 1 finns ett exempel på en organisation som presenterar data i realtid i 

en industri. 

 

 

Figur 1: Ett exempel på en dashboard (Werum, 2013) 

Det visar sig i tidigare forskning att implementera en dashboard och samtidigt lyckas med 

den inte genomförs över en dag. Därför måste organisationer lägga ned de resurser som 

krävs för att ett införande skall bli lyckat vilket kan resultera i en dashboard som uppfyller de 

önskade funktionerna (Işık, Ö,2009). Då tidigare studier visar på implementeringens vikt 
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och dess påverkan på användningen ser vi ett behov att vidare studera detta och vilka effekter 

användningen får efter ett införande.  

1.1 Problemformulering 

Business Intelligence kan uttrycka sig på många olika sätt men i den här studien är vi 

intresserade av att studera hur användningen av en dashboard kan leda till positiva 

förändringar hos organisationer. Samt vilken roll en dashboard kan komma att spela hos en 

organisation och vilka effekter en användning ger. Vi intresserar också i vad som krävs av en 

organisation för att få en dashboard som genererar en positiv förändring. Vår frågeställning 

är därmed följande: 

 

• Leder användningen av en dashboard till en positiv förändring hos organisationen?  

• Vad ligger till grund för en positiv förändring? 

1.2 Syfte 

Då digitala verktyg blivit allt mer eftertraktade för organisationer och besitter stor potential 

att förändra dem finner vi det digitala verktyget dashboard intressant att studera relaterat till 

detta. Vi frågar oss om en dashboard kostar mer än den smakar och då menar vi intresserar 

oss av att veta vad en dashboard kostar i arbetskraft och tid. Därför vill vi se om effekterna av 

ett användande blir de önskade och därmed smakar mer än det kostar, eller om det resulterar 

i uteblivna önskade effekter som istället resulterar i att användningen kostar mer än den 

smakar. Vi är intresserade av att se vad som krävs av en organisation för att använda en 

dashboard på bästa sätt och framförallt om införandet i efterhand ansågs var mödan värd. 

Målsättningen är att resultatet kan vara ett bra underlag för organisationer som går i 

tankarna att införa och använda sig av en dashboard.  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2. Relaterad forskning 

I följande kapitel kommer vi presentera den litteraturstudie vi genomfört som rör både vårt 

syfte och vår problemformulering. Vi har sett på tidigare forskning som rör Business 

Intelligence, dashboard och nyckeltal. Främst ser vi på Business Intelligence och hur system 

under den kategorin kan införas och på bästa sätt anpassas att användas i en organisation.  

2.1 Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) är ett begrepp som innefattar hur en organisation genom olika 

tekniker kan samla in data som sedan analyseras för att förstå sin verksamhet. Detta sker 

med hjälp av olika verktyg, metoder och processer som omvandlar data till värdefull 

information (Loshin, 2013). En studie visar att det den senaste tiden blivit mer och mer 

intressant för ledare att lägga ned resurser på att köpa upp BI-verktyg (Gartner, 2013).

 Studien som Gartner (2013) utförde såg att det inte fanns något annat val än att investera i 

digitala lösningar för att ta hand om och öka den tekniska potentialen i organisationerna. 

Den tekniska potentialen kan utvecklas genom att utöka strategier, prioriteringar och planer. 

Det finns enligt studien tekniska lösningar som tillhandahåller plattformar för att utforma 

nya strategier men det kräver att organisationerna omvärderar roller och beteenden för att 

nå dessa.                              

Vad som definierar just BI är genom att omvandla ostrukturerade data till strukturerad 

information kan man sedan integrera denna information till organisationerna med hjälp av 

till exempel en dashboard (Chen, Chiang & Storey, 2012). Dashboard är bara en av alla de 

olika BI-verktyg som finns då det finns flera andra mjukvaror som till exempel: datalager- 

och datautvinningsmjukvaror (Wieder, Ossimitz, Chamoni, 2012).          

 BI kan även anses vara ett underlag för beslutsfattande inom en organisation, BI-system 

kan vara ett hjälpmedel för beslutsfattande på ett både strukturerat och ostrukturerat sätt 

(Visinescu, Jones, Sidorova, 2017). Business Intelligence har som mål att skapa 

organisationsbeslut genom att ta till vara och värdesätta data (Simon, 2014) och den 

information som samlas in kan vara en kombination av tekniska och organisatoriska data 

(Işık, Ö, 2009). Ett problem som Visinescu, Jones, Sidorova (2017) identifierar är att även 

om man får ett Return of Investment (ROI) på sitt system behöver det inte betyda att 

kvaliteten på systemet är så pass bra att det effektiviserar beslutsfattande i den grad det 

borde eller kan göra. Debatten i många artiklar handlar om hur en implementering av ett BI-

system är lyckat eller inte. Graham (refererad i Işık, Ö. 2009) menar att mer än hälften av 

alla Business Intelligence-projekt som misslyckas beror på att datakvalitén eller 

kunddatakvaliteten är bristfällig.                     

 Işık, Ö (2009) förklarar att vikten av att implementera rätt data och underhålla den data 

som implementeras i ett BI-verktyg kan påverka pålitligheten hos verktyget och därmed 

också utfallet av implementationen. Även Sparks & McCann (2015) menar att vikten av att 

analysera data på rätt tidpunkt är viktig för att organisationerna ska kunna använda dem till 
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sina beslutsfattningar och värdet av BI-verktyget undermineras. Sparks & McCann (2015) 

menar helt enkelt att många organisationer saknar rätt analysverktyg för att skapa dessa 

beslutstöd och implementeringen av verktyget kommer inte med några effekter.  

2.1.1 Dashboard 

Business Intelligence kan presenteras på många olika sätt, t ex genom Excel-ark, 

whiteboards, scorecards eller digitala verktyg. De digitala verktygen kan till exempel vara 

lösningar som en dashboard eller datalagrings- och datautvinningssystem (Wieder, Ossimitz, 

Chamoni, 2012).  Dashboard eller instrumentpaneler är en av de vanligare presentationerna 

av BI och utformningen och användningen av dem kan variera från kontext till kontext och 

kan därför se väldigt olika ut.                      

 Men det går även att identifiera olika syften för en dashboard, till exempel kan den 

presentera en organisations mål (Yigitbasioglu och Velcu, 2012) men även vara en 

stödfunktion för beslutsfattande, och då kallas för en form av “decision support system” 

(Arnott and Pervan, 2005 i Velcu-Laitinen och Yigitbasioglu, 2012). Det finns även andra 

användningsområden som till exempel att övervaka, lösa problem, rationalisera och 

kommunicera inom en organisation (Velcu-Laitinen, Yigitbasioglu, 2012).        

 Dashboard presenteras i form av en visualisering av all den data som finns tillhanda. Det 

är sättet som data presenteras som i sin tur ska göra det lättare att ta beslut (Yigitbasioglu 

och Velcu, 2012).                         

 En dashboard kan presenteras på olika sätt och även ha olika funktioner, generellt finns 

det tre olika dashboard; operativa, taktiska och strategiska dashboard. Operativa dashboard 

kan också översättas till realtid-dashboard. Dessa hämtar data direkt från olika system och 

anses vara mer övervakande än de andra typerna (Abdelfattah, 2013). Det vill säga att en 

operativ dashboard visar aktuella data från olika system och analyserar inte data på samma 

sätt som andra dashboard gör. Den här typen av dashboard är enkel att underhålla och ger en 

flexibel tillgång till data (Abdelfattah, 2013). Det vill säga att den lätt kan ändras efter 

organisationen eller den grupp av människor som använder den.         

 Den andra typen av dashboard är taktiska dashboard, denna laddar data mer periodiskt 

och verkar mer analytiskt (W. Eckerson, 2006). Till exempel kan den följa olika projekt och 

avdelningars utveckling. Taktiska dashboard kan hantera både realtid- och historiskdata. 

Den tredje typen av dashboard är den strategiska som också kan tituleras som en scorecard, 

det vill säga den visar en översikt över de olika strategiska målen en organisation eller 

avdelning har och hur långt det är kvar för att uppfylla dessa (W. Eckerson, 2006). Denna typ 

av dashboard är utvecklad för att förvalta istället för att analysera och övervaka. Denna 

dashboard har ofta också olika lager som visar data utformad för olika grupper 

(Dragomirescu och Solomon, 2013). Till exempel kan den visa organisatorisk prestandan 

överlag för den högsta hierarkiska nivån. För andra nivåer kan informationen delas upp och 

irrelevant information tas bort. På så sätt skapas en översikt som gör det möjligt att 

kontrollera och ger möjlighet för rätt personer att fatta rätt beslut (Dragomirescu och 

Solomon, 2013).  
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Figur 2: Ett exempel på en operativ dashboard (Information Builders, 2017a) 

 

Figur 3: Ett exempel på en strategisk dashboard (Information Builders, 2017b) 
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Figur 4: Ett exempel på en taktisk dashboard (BI Dashboards, 2017) 

Yigitbasioglu och Velcu (2012) påpekar att det inte finns någon exakt mall som säger hur en 

dashboard ska se ut men det viktiga en dashboard gör är att samla, summera och presentera 

information från flera olika digitala system. Det kan vara allt från äldre system, affärssystem 

och Business Intelligence system, men det gemensamma är att de alla presenterar nyckeltal 

(Yigitbasioglu och Velcu, 2012). Utformningen kan också variera från att innehålla grafer, 

symboler och diagram. I figur 2 visas ett exempel på en operativ dashboard som bygger på att 

med visuella effekter ge ett övervakande öga på en produktion.  Den här typen av dashboard 

är oftast riktad direkt till de operativa och inte till chefer och ledare. Det är eftersträvansvärt 

att operativa dashboard ska leda till beslut som kan påverka den aktuella prestationen och all 

data i denna dashboard bör vara korrekt, tillgängligt (lätt att förstå), uttrycksfullt och 

anpassningsbart (Dragomirescu och Solomon, 2013).             

 En strategisk dashboard (se figur 3) kan istället för att endast visa grafer och diagram 

också stödja siffror och nyckeltal med text (Abdelfattah, 2013). Strategiska dashboard är inte 

heller uppdaterad i realtid utan kan visa data över en längre period. Denna dashboard kan 

även innehålla anteckningar, möten och strategikartor (W. Eckerson, 2006) till skillnad från 

den operativa och taktiska. En taktisk dashboard innehåller oftare prognoser, rapporteringar 

och visuella analyser (W. Eckerson, 2006). Denna typ av dashboard visar ofta en 

kombination av data i realtid och historisk data. I figur 4 visas ett exempel på en taktiskt 

dashboard som både visar data i realtid och historiska prognoser.          

 Det finns även studier som säger att en dashboard är en form av digitalt verktyg som 

ersatt ad-hoc lösningar för rapportering och analyser (Sallam, 2011 i Velcu-Laitinen och 

Yigitbasioglu, 2012). Ad-hoc lösningar är tillfälliga lösningar som varken är standardiserade 
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eller effektiva då de ofta kräver en lösning som är tidskrävande och inte kommer att 

användas vid andra tillfällen.  

2.1.2 Nyckeltal 

Nyckeltal eller Key Performance Indicators (KPI:er) är värden som organisationer använder 

sig av för att mäta och jämföra prestationer (Gosselin, 2005 i Ishaq Bhatti, Awan, Razaq, 

2014). De flesta dashboard består nästan uteslutande av olika nyckeltal (W. Eckerson, 2006) 

men hur de ser ut kan variera från dashboard till dashboard. Det kan inom samma 

organisation finnas olika typer av dashboard som visar olika nyckeltal beroende på 

kontexten, detta kan vara något eftersträvansvärt.               

 Eftersom alla organisationer ser olika ut och levererar allt från materiella produkter till 

immateriell service kommer själva nyckeltalen variera. Det finns till exempel finansiella 

värden och icke finansiella värden (Ishaq Bhatti, Awan, Razaq, 2014). Till exempel är ett 

finansiellt värde en ekonomisk transaktion och ett icke finansiellt värde kvaliteten på 

produkten som levereras.                        

 Men det gäller också för varje enskild organisation att hitta sina egna nyckeltal som 

strategiskt är relevanta för inte bara hela organisationen utan även för varje enskild situation 

(Leong et al. 1990; Mapes and Szwejczewski 1997 i Ishaq Bhatti, Awan, Razaq, 2014). 

Industrier som kan mäta kostnader och ekonomiska värden är väldigt olika de organisationer 

som istället ser på kvalitet, dock är kvalitet ett värde som är svårare att värdesätta. Det finns 

även fler värden som kan mätas som till exempel kundnöjdhet, leveranssäkerhet, faktorer 

som påverkar personalen, produktivitet, ekonomisk prestanda och social prestanda (Sinclair 

och Zairi, 2005 i Ishaq Bhatti, Awan, Razaq, 2014).             

 Traditionellt plockas nyckeltal ut med syftet att mäta hur långt en specifik process har 

kommit (W. Eckerson, 2006). Nyckeltalen kan sedan värderas med hjälp av olika trösklar 

(treshholds) som definierar acceptabla värden (W. Eckerson, 2006). Dessa nivåer kan sedan 

presenteras i en dashboard med hjälp av grafer och diagram. Det går till exempel enkelt att 

med färger visa på bra värden och mindre bra värden.              

 I och med att nya affärssystem implementeras och organisationer blir allt mer 

digitaliserade skapas också mer data (Chen, Chiang, Storey, 2012). Data som skapas brukar 

betecknas som Big Data. För att fånga upp den information som data kan generera krävs 

avancerade och skräddarsydda lagringslösningar (Chen, Chiang, Storey, 2012). Precis som 

Simon (2014) säger krävs det rätt metoder och verktyg för varje unik situation för att skapa 

värde av all data som genereras.                     

 Det finns dock problem med att presentera nyckeltal individuellt i en dashboard. Till 

exempel är att nyckeltalen i sig är isolerade och beskriver inte förhållandet mellan nyckeltal 

och affärsstrategier (Mate, Trujillo, Mylopoulos, 2012). Detta är något som organisationer 

och ledare bör värdera innan de implementerar en dashboard. 
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2.1.3 Faktorer för en lyckad implementering av BI-verktyg 

Tidigare forskning visar att implementering av Business Intelligence verktyg kan riskera att 

inte löna sig (Yeo och Popovič, 2016). Det finns flera olika kriterier som påverkar resultatet 

men trots att man kan identifiera dessa finns det ingen gemensam nämnare för alla 

organisationer som gör att implementeringen lyckas (Yeo och Popovič, 2016). Men forskning 

kan definiera faktorer som hjälper till att implementera dashboard och andra Business 

Intelligence-verktyg. Vad som är känt är att implementera ett nytt IT-verktyg kräver mer av 

en organisation än att bara införskaffa hård- och mjukvaran. Det som ofta krävs är att 

organisationen avsätter resurser och lämplig infrastruktur för att få alla delar på plats (Yeoh 

& Koronios, 2010 i Yeo och Popovič, 2016). Det går inte heller att dra slutsatsen att en dyrare 

lösning skulle vara bättre än en billigare variant, det är helt enkelt viktigt att rätt lösning 

implementeras. De materiella fördelarna av en lyckad implementering går att mäta i siffror 

men det går även att mäta de icke-materiella fördelarna vilket gör definitionen av en lyckad 

implementering komplex och unik för varje organisation (Işık, Jones, Sidorova, 2012).  

 Trots att forskning säger att det inte finns någon definitiv faktor som påverkar 

implementationen av ett IT-system har Yeoh and Koronios’s (2010) skapat en modell för en 

framgångsrik implementering av ett BI-verktyg. De har med hjälp av två framgångskriterier 

definierat olika faktorer som påverkar implementationen. De två framgångskriterierna som 

de definierat är: infrastrukturprestanda och processprestanda. Med infrastrukturprestanda 

menar de systemkvalité (systemet som implementeras bör vara flexibelt,  skalbart och möjligt 

att integrera data i), informationskvalité (fullständighet, användbarhet och konsistens av 

informationen som skapas) och systemanvändning (vilken åtgång finns det av data som 

genereras). Processprestanda definieras med hänsyn till budget och tidsplanering.    

 Själva implementationen anser de vara en affärsdriven, organisk process som iterativt 

utvecklas efter återkoppling från användarna om deras behov. Men själva affärsnyttan måste 

utvärderas och hur den utvecklas påverkar även de olika framgångsfaktorerna i en naturlig 

process som inte på något sätt upphör.  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Figur 5: Yeoh and Koronios (2010) modell för en lyckad implementering av ett BI-verktyg 

Av de framgångsfaktorer som Yeoh and Koronios (2010) anser vara de mest viktiga för en 

lyckad implementering finns dessa med: 

 

• De organisatoriska dimensionerna: ledningen måste vara stödjande och visa 

sponsorskap för implementeringen. Sponsorskapet bör även komma från 

affärsledningen och inte endast från IT-avdelningen. Affärsfallet (Business case) 

måste även vara fokuserat på organisationens strategiska visioner då de kan komma 

att missa de viktigaste hjärtefrågorna i organisationen om detta saknas.   

 

• De processorienterade dimensionerna: Implementationen bör ha en deltagare 

från affärssidan som kan kontrollera de eventuella organisatoriska utmaningarna. 

Den personen är också viktig för att komplettera det IT-fokus som ofta tar över 

implementeringar av IT-system. Utvecklingen bör även den vara affärsdriven och 

iterativ, detta för att inte missa de organisatoriska behoven av systemet. Man bör 

även undvika stora uppdateringar och istället arbeta med en inkrementell 

implementering. Användarna av systemet bör även vara involverade i processen för 

att inte missa viktiga behov som endast de kan komma att se.   

 

• De tekniska dimensionerna: Tekniken bör enlig studien vara flexibel och skalbar. 

Genom att skapa ett flexibelt system kan systemet lätt utvecklas efter ett växande 
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informationsbehov. Datakvaliteten och integriteten bör vara säkrad för att lyckas med 

att integrera affärsdata i BI-systemet.  

 

Alla dessa tre huvudfaktorer som i sin tur delas upp i egna faktorer påverkar hur ett BI-

verktyg lyckas att implementeras hos en organisation.  Trots att de listat upp alla tre faktorer 

väger både de organisatoriska och processorienterade faktorerna tyngre än de tekniska. Dock 

bör varje unik implementation studeras som fristående och analyseras efter den unika 

kontext den processen befinner sig i. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras vårt val av metod, hur genomförandet av vår studie har gått till 

samt en motivering till varför vi gjort de val vi har gjort. Avsnittet avslutas med en 

granskning och kritik av vårt metodval.  

3.1 Kvalitativ metod  

Vi har i denna studie arbetat utifrån en allmän kvalitativ metod men haft hjälp av grundad 

teori när vi analyserat resultatet. Den kvalitativa forskningsmetoden har vi valt att använda 

oss av då vi inte letat efter statistiska resultat i en hel organisation utan vi har velat fånga 

upplevelser och uppfattningar från enskilda individer i flera organisationer, detta för att ta 

reda på hur dashboard används och vilka effekter som uppkommit genom användandet. Vi 

vill därför samla in tankar och erfarenheter om dashboard hos respondenterna då detta är 

det centrala vi behöver veta för att få svar på vår frågeställning. Då vi valt att studera effekten 

genom användningen av en dashboard och vilken förändring detta medför måste detta 

beskrivas genom upplevelser och erfarenheter från de som använder sig av den. Därför är 

detta inget som kan mäta sig kvantitativt då vi inte vill förklara hur någonting är utan istället 

varför det blivit som det blivit. Därför har vi inte heller haft några förutfattade meningar utan 

sökt breda svar som innefattar användarens upplevelser från innan införandet till efter en 

tids användande för att se effekten av detta. Den kvalitativa metoden är också väl anpassad 

till vår studie då det är en förändring vi vill undersöka och därför något som respondenterna 

upplevt över tid, detta då vi undersökt deras uppfattningar från både innan och efter 

implementationen. Vidare är denna metod även väl lämpad eftersom vi inte tittar på endast 

en organisation utan flera, om vi endast skulle sett på en organisation och arbetsgrupp hade 

observation, fokusgrupper eller enkäter passat bättre in men då detta inte är vårt syfte har vi 

valt att istället använda oss av kvalitativa intervjuer som metod till vår datainsamling. 

Bryman (2010) menar att i den kvalitativa metoden går forskaren inte in i studien med 

teorier och letar efter resultat som kan stödja teorierna. Då vi istället valde att under och efter 

datainsamlingen leta efter teorier passar den kvalitativa metoden bra in på vår studie. Med 

vårt syfte i fokus skapade vi några generella frågeställningar, valde ut relevanta 

organisationer och samlade sedan in data innan vi började leta efter teorier.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Vi har i denna studie undersökt hur en dashboard införts och använts hos sju olika 

organisationer. Eftersom vi behövt fånga tankar och upplevelser för att få svar på vår 

frågeställning har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat åtta personer som alla haft en mer eller mindre 

inblick i införandet och även sett hur den har mottagits och använts i arbetsgruppen.   

 I datainsamlingen till denna studie började vi med en litteraturgranskning där vi tittade 

på relaterad forskning inom området för att få ett så bra underlag som möjligt till de 
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intervjuer som utfördes. Detta gjordes för att undvika att undersöka något som redan 

undersökts och verkligen fokusera på ett ämne som vi såg värdefullt att undersöka. Parallellt 

med litteraturgranskningen utförde vi semistrukturerade intervjuer då vi ställde öppna 

frågor med förhoppningen att ta del av så mycket som möjligt av respondenternas egna 

tankar och erfarenheter, samt för att kunna analysera det vi kommit fram till samtidigt som 

vi sett på teoretiska anslag. Fejes (2009) menar att detta är ett bra sätt att gå till väga för att 

följa grundad teori då denna teori är väl anpassad för att analysera material från intervjuer 

genom tydliga riktlinjer för att kunna koda det insamlade materialet. Grundad teoris 

modeller möjliggör att vi kan vara både flexibla men även systematiska i vårt insamlande av 

data. Eftersom vi är intresserade av vad som händer när man använder en dashboard passar 

detta bra in på oss och vi fann ingen annan analysmodell passande. Det finns även de som 

anser att grundad teori “hedras mer när man bryter mot dess principer än när man följer 

dem” (Bryman, 2010, s. 515). Vi känner att detta passar oss bra då vi behöver vara flexibla 

mot resultatet och inte binda oss till ett förhållningssätt då det vid analysen kan visa sig inte 

passa in på våra resultat. Avslutningsvis så följde vi inte vår intervjumall till punkt och pricka 

utan återgick till den mellan intervjuerna för att se om frågorna var relevanta mot vårt syfte 

hos varje enskild respondent. 

3.2.1 Urval av litteratur  

Bryman (2010) förklarar att en litteraturgranskning bidrar till att man enklare kan sätta ett 

mål för studien genom att titta på vad för forskning som utförts inom området tidigare med 

syftet att enklare kunna bena ut vad som intresserar en att undersöka och för att undvika att 

göra en studie om något som redan undersökts. Vi började med att bekanta oss med termer 

som dashboard, nyckeltal, Business Intelligence och Big Data. Med dessa nyckelord letade vi 

fram artiklar och böcker som hanterade området och fördjupade oss i införande och 

användning av dashboard och Business Intelligence-verktyg. Parallellt med bearbetningen av 

resultatet kompletterade vi även vår litteraturgranskning med nya artiklar. Det var inga nya 

sökord som dök upp men vi kunde fördjupa oss inom ämnen som visade sig vara mer 

relevanta än andra. Innan vi använde artiklar och böcker granskade vi texten för att 

säkerställa att de var relevanta, aktuella och trovärdiga. 

3.2.2 Urval av organisationer och respondenter 

Eftersom det inte alltid är lätt att veta precis vilka organisationer som har en dashboard 

kontaktade vi ett antal organisationer för att hitta respondenter till studien. Vi fick använda 

oss av kontakter och hänvisningar från organisationer som vi kommit i kontakt med. Vår 

tanke med intervjuerna var att finna respondenter som på något sätt varit med om införandet 

av dashboard och en tids användande av den på arbetsplatsen. Det behövde inte betyda att 

hen arbetade med dashboard i dagsläget men att de varit med om införandet och sedan även 

sett eventuella effekter av användningen. Vi ville även hitta respondenter som haft någon 

form av ansvar i organisationen och därmed kunde se hur arbetsgruppen, enheten eller 

avdelningen mottog den samt hur användningen ser ut ur ett organisatoriskt perspektiv. 



 

13 

 

Detta är en snäv grupp då vi måste se till att de varit kvar på arbetsplatsen under en längre 

tid men detta tror vi kommer fånga upp de perspektiv och de tankar som vi vill fånga i 

studien. Vi fick på alla företag kontakt med en eller flera personer som kunde hänvisa till rätt 

person eller personer att intervjua.                     

 Av de åtta respondenter vi intervjuade var två från offentlig sektor och resterande från 

privata företag. Vi intervjuade sju olika företag och alla hade olika roller inom företagen. Det 

fanns dock flera respondenter som hade liknande roller, till exempel fanns det flera som 

arbetade inom verksamhetsutveckling och arbetsledning. Det fanns även juniora individer 

som arbetat kortare tid inom sin roll samt de som arbetat länge inom företaget och rollen. 

Gemensamt för respondenterna inom offentlig sektor var att samtliga börjat 

implementeringen i en mindre process och sedan implementerat sina lösningar i andra 

avdelningar. Inom de privata företagen var det flera som även de endast kunde representera 

sin avdelning men några få som t ex Verksamhetsutvecklare som kunde representera hela 

företaget.  

 

Organisation Befattning:  Interaktion Tid: 

Privat Verksamhetsutvecklare Fysisk intervju 52:58 

Privat Avdelningschef Fysisk intervju 27:43 

Offentlig Chefscontroller Skype intervju 49:34 

Privat Lean Leader Fysisk intervju 20:49 

Privat Business Team Lead Fysisk intervju 23:17 

Privat Affärschef Fysisk intervju 44:00 

Privat Customer Relations Manager Skype intervju 38:04 

Offentlig Budget- och finanschef Fysisk intervju 52:54 

Figur 6: Schema över respondenter, deras organisationer och nuvarande befattning 

Trots denna urvalsprocess kan vi kategorisera urvalet som ett bekvämlighetsurval då vi själva 

inte fick välja ut deltagarna (Bryman, 2010). Det kan diskuteras om bekvämlighetsurvalet är 

tillräckligt då vi inte får välja ut en bra population men eftersom vi inte heller är intresserade 

av att veta vad alla tänker om dashboard kan vårt urval spegla det vi ser på i syftet. Vi kan 

dock se att de personer som vi intervjuat alla varit involverade i implementeringen och har 

mycket åsikter och tankar om dashboard. De hade även en bra överblick över organisationen 

eller arbetsgruppens tillstånd innan och efter implementation vilket gjorde att vi fick bra 

empirisk data. Vi kunde också fånga in både offentlig sektor och privata företag vilket gjorde 

att vår population hade en bra bredd av organisationer.              

 Att våra respondenter valdes ut åt oss resulterade i att alla intervjuade är män. Vi hade 
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gärna sett ett större spann mellan könen men fick nöja oss med de som fanns tillgängliga. Vi 

hade dock ett åldersspann mellan 30-60 vilket gjorde att vi kände att denna kategori blev 

tillfredsställd.  

3.2.3 Genomförande av intervjuer   

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer, det vill säga intervjuer där vi inte gick in med alltför 

tydliga frågor utan vi försökte fånga upp tankar och reflektioner, dock hade vi med några 

konkreta frågor om själva dashboard och införandet. Detta gjorde vi för att det fanns viktig 

information som vi behövde för analysen av resultatet. Inför intervjuerna skapade vi en 

intervjumall med teman och underfrågor som fångade upp det vi intresserade oss för. Vi lät 

dock precis som Bryman (2010) menar den intervjuade styra intervjun för att på bästa sätt 

fånga deras intressen istället för att vi skulle följa intervjumallen till punkt och pricka (se 

intervjumall i Bilaga 1.). Detta eftersom processen såg olika ut hos varje organisation vilket 

resulterade att en del frågor var mindre relevanta hos vissa samt då de ibland kunde ge svar 

på flera frågor i ett utförligt svar. När vi intervjuade utförde en av oss själva intervjun och den 

andra fungerade som anteckningsstöd. Genom att anteckningsstödet noterade svar för varje 

fråga kunde hen anknyta till det som redan var sagt och ställa fördjupningsfrågor vilket 

gjorde att varje analys och reflektion fick mer tid att bearbetas hos intervjupersonen.  

 Totalt utfördes åtta intervjuer där sex utfördes på respondenternas arbetsplats ansikte 

mot ansikte, de andra två utfördes via Skype då en fysisk träff inte var möjlig på grund av det 

geografiska avståndet och tidsbristen. Vi har i resultatet namngett individerna till deras 

befattning för att anonymisera dem och deras organisationer. Lean Leader och Business 

Team Lead arbetade på samma arbetsplats men hade olika roller och olika tidsperspektiv 

över implementeringen över dashboard.  

3.3 Analysmetod 

Som analysmetod kom vi att använda oss av Grounded Theory eller grundad teori. Fejes 

(2009) menar att detta är en analysmetod som fångar upp sociala händelser och 

interaktioner, och då detta är det vi vill fånga i vår studie för att få svar på vårt syfte passar 

denna analysmetod bra. Analysmetoden faller även bra in eftersom vi i vår studie intervjuade 

flera olika individer med olika förhållningssätt och med olika erfarenheter av en dashboard. 

Vi satte oss bra in i ämnet genom litteratur och tidigare forskning och utförde sedan 

intervjuerna för att leta efter teoretiska modeller. Vi kom att kunna leta efter varje individs 

intressen och med halvstrukturerade intervjuer fick deras intressen styra intervjun vidare. 

Detta är något som definieras som att “main concern” och är något Fejes (2009) menar är det 

väsentliga inom grundad teori.  

3.3.1 Kodning och Dataanalys 

Som Bryman (2010) förklarar utförs kodning i grundad teori genom utskrifter och/eller 

fältanteckningar då man markerar delar i materialet som anses vara av teoretisk vikt för 

studiens resultat. Vidare förklarar Bryman (2010) att det finns olika metoder för kodning och 
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beskriver öppen kodning som en metod då man bryter ner, studerar, jämför, 

konceptualiserar och kategoriserar insamlad data och att man sedan utifrån detta formulerar 

kategorier och grupperingar i materialet. Selektiv kodning innebär istället att man i ett 

tidigare skede av datainsamlingen valt ut en kärnkategori med underkategorier som relaterar 

till denna och att man utifrån dessa plockar ut det centrala. Fejes (2009) menar också att 

man genom en selektiv kodning kan “skilja agnarna från vetet” (Fejes, 2009, s.46) vilket gör 

att man endast fokuserar på det relevanta. De kärnkategorier som vi ska försöka leta fram 

kan vi finna genom att ställa oss frågorna: vilka kategorier som återkommer, vad som 

framstår som mest centralt och t ex vilka fler koder och kategorier som är intressanta att söka 

vidare på. Fejes (2009) menar alltså att vi endast ska fokusera på dessa som vi kan kalla för 

Main Concern och lägga allt annat åt sidan.                  

 I denna studie har vi valt att använda oss av selektiv kodning då vi ansåg denna metod 

bäst lämpad för att plocka ut det väsentliga för vår studie. Detta lämpar sig då vi med den 

tidsplanen vi har och intervjuer som skedde inte behöver fokusera på allt utan endast det 

som vi finner lämpligt för det syfte vi lyfter fram. Under datainsamlingen kunde vi också 

reflektera över de data vi samlat in och se över om det var något som vi ville korrigera för 

framtida intervjuer. Vi kunde alltså redan under intervjuerna finna flera kategorier som vi 

inte fokuserat på vid ett tidigare stadie. Det fanns således mycket information i intervjuerna 

som vi inte kom att använda när vi sammanställde resultatet. När alla intervjuer var klara 

transkriberade vi ut det relevanta ur varje intervju, vi använde oss av ett Excel-ark där vi 

samlade in alla svar genom meningar eller ord. Citat plockades även de ut från intervjuerna i 

detta skede. I Excel-arket tolkade vi sedan resultatet och hittade olika kategorier som vi fann 

var gemensamma för flera eller alla respondenternas svar. Vi kunde här se saker som vi 

initialt inte hade sett på som t ex hur många av organisationerna arbetar med organisation 

eller systemförändring på något sätt.  

3.4 Forskningsetik 

I forskning är det viktigt att respektera de etiska aspekterna och så har även vi gjort. Det 

finns fyra olika individskyddskrav som ska ta hänsyn till individerna i en studie. Dessa fyra 

individskyddskrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tar i beaktning att deltagaren i 

en studie ska få tillräcklig information om studiens syfte. Samtyckeskravet ser till att 

deltagaren måste godkänna att vara med i studien. Konfidentialitetskravet ser att deltagarens 

uppgifter behandlas med konfidentialitet och information om deltagarna inte ska kunna 

komma i andra händer än forskarens. Sista kravet är nyttjandekravet och här ser man till att 

deltagaren ska veta att informationen endast ska vara tillgänglig för den aktuella studien. 

 Innan vi började med studierna informerade vi deltagarna om studiens syfte, att deras 

information endast skulle vara med i denna studie samt att de kunde avbryta studien när de 

som helst ville. Vi hade även en överenskommelse om att få spela in intervjun för 

transkribering. Det finns diskussion om hur mycket information som forskaren skall ge till 

deltagaren om studiens syfte men vi kände inte att vi behövde begränsa någon information 
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angående detta vid intervjutillfället. Detta då vi inte letade något som behövde döljas för 

deltagaren som kunde påverka resultatet felaktigt. Vi valde även att alla deltagare skulle vara 

anonyma då den information som vi letade efter inte alltid behövde vara gynnande för 

organisationen de arbetar för. Det var viktigt för oss att de var medvetna om att det vi letade 

efter var effekter och det som sades inte skulle kunna komma att kopplas till dem i vår 

rapportering. Vi kom även att få tillgång till flera bilder från organisationernas dashboard 

och bara där samtycke att publicera dessa har vi använt dem. Vi har även sett till att justera 

och manipulera bilderna så det inte går att identifiera organisationerna. Samtycket av 

publicering skedde genom e-post där respondenterna fick godkänna bilderna. 

3.5 Metoddiskussion 

Vi valde att intervjua respondenterna genom semi-strukturerade intervjuer. Det fanns tankar 

om att använda oss av fokusgrupper på arbetsplatser. Men detta kunde medföra att 

respondenterna inte vågade yttra sig eller att starkare individer i gruppen tog över. I en 

intervju satt en kollega med som stöd, vi var rädda att den intervjun där detta skedde skulle 

komma att bli begränsad men så blev dock inte fallet. Personen som satt med hade inte varit 

med om införandet och var endast intresserad av vad vi höll på med och påverkade inte 

respondenten mer än att hen påminde honom om något han missat. Vi fick även utföra två av 

intervjuerna via Skype då vi inte satt i samma geografiska närhet. Enligt Bryman finns det 

risker med att intervjua på telefon (eller i vårt fall skype) då det gör det svårt att läsa in 

personen då faktorer som ansiktsuttryck och andra reaktioner inte går att se och detta kan i 

sin tur leda till att frågor och svar misstolkas. I vårt fall använde vi oss dock av 

videofunktionen och kunde på så sätt lättare läsa av respondenterna och de kunde läsa av 

oss. Bryman (2010) ser även att det finns problem med telefonintervjuer då man kan drabbas 

av tekniska störningar, det var något som skedde oss över Skype men vi lyckades koppla upp 

igen och återuppta intervjun. Skulle internet också inte fungera under intervjun hade vi en 

plan B då vi kunde ringa upp respondenten och återuppta intervjun på telefon.      

 Vi har fått se de flesta dashboard och kunde vid vissa fall se dem samtidigt som vi 

genomförde intervjun, detta bidrog till att vi fick en bra förståelse över dess olika funktioner 

och design. Vid en intervju fick vi inte sitta i direkt anslutning till den arbetsplats där en 

dashboard satt eller hade suttit vilket kan ha reducerat känslan för hur den fungerar eller har 

fungerat hos dem och detta kan ha påverkat resultatet.              

 Vi tänkte också komplettera intervjuerna med observationer men fann inte detta passande 

då det inte skulle fånga in tankarna om dashboard och den tiden på alla sju organisationer 

fanns inte inom vår tidsram. Dock skulle en observation vara lättare för de som deltog då de 

inte aktivt behöver sätta av tid för oss men vår tid skulle dock inte räcka till. Observationer 

skulle dock vara ett bra komplement för att fånga in arbetarnas direkta prestationer utifrån 

att de tittat på en dashboard och sedan hur de gick ut till arbetet utifrån detta. Trots att vi 

inte utförde några observationer fick vi se på sex av sju dashboard före, under eller efter 

intervjun. På så sätt kunde vi om inte under intervjuerna så under resultatbearbetning få en 

bättre förståelse för respondenternas svar och tankar om dashboard de använder. Vi fick 
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även flera skärmavbildningar med bilder från dashboard som vi kommer att presentera i 

resultatdelen.                            

 Av de respondenter vi blev tilldelade var sju av åtta engagerade i frågan och såg positivt på 

ett införande vilket vi såg gav mer material till analysen då den personen som inte var positiv 

inte heller var lika engagerad och kom därför inte med lika utförliga svar som de övriga.  
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4. En ny digital kollega 

Nedan presenteras resultatet från våra intervjuer under följande kategorier: Att värdesätta 

data, att införa en dashboard, att använda en dashboard, att förändra en organisation och att 

se effekten av en dashboard. Respondenterna namngav vi till deras befattningar och 

benämns därför som följande: Verksamhetsutvecklaren, Avdelningschefen, Chefscontrollern, 

Lean Leadern, Business Team Lead (som vi valt att förkorta till Team Leadern), Affärschefen, 

Costumer Relations Manager (CRM) Budget- och finanschefen (Finanschefen). Alla arbetade 

på olika organisationer förutom Lean Leadern och Team Leadern som arbetade på samma 

företag men hade olika roller. Verksamhetsutvecklaren, Avdelningschefen, Lean Leadern och 

Team Leadern arbetar inom tillverkningsindustrin, Chefscontrollern och Finfanschefen inom 

kommunen, Affärschefen på ett energibolag och CRM inom detaljhandeln. Respondenterna 

arbetar med allt från att vara operativa ledare inom ett arbetslag till att ha ett mer 

övergripande ansvar över verksamheten och affärsområden. Men alla har på något sätt varit 

med om att implementera eller utveckla samt använda olika dashboard i olika 

organisationer. Vi har också fått micro- och makroperspektiv på införandet och 

användningen av dashboard på verksamheten som Lean Leadern och Team Leadern 

arbetade på. Lean Leadern var med och utvecklade verktyget samtidig som Team Leadern 

har varit i direkt, daglig kontakt med den i sin arbetsgrupp.  

4.1 Att värdesätta data 

Det finns olika uppfattningar och definitioner om vad en dashboard egentligen är, men 

gemensamt för samtliga respondenter är att en dashboard presenterar data som omvandlats 

till information på ett visuellt sätt samt med olika syften. Som presenterats i tidigare 

forskning kan data som presenteras vara mer eller mindre aktuellt och mer eller mindre 

analyserat. Men gemensamt för alla är att organisationen vill synliggöra en process, 

produktion eller status för sina anställda i olika grupperingar eller för organisationen som 

helhet. Nedan visas exempel på hur två dashboard såg ut hos några av våra respondenter 

(Figur 7 och 8).  En dashboard är för vissa en grafisk lösning som med hjälp av färg och form 

visar den aktuella statusen i verksamheten, cirka hälften av respondenterna hade en grafisk 

utformad dashboard med färre siffror än symboler. Det vill säga de flesta hade operativa 

dashboard eller en kombination mellan operativa och strategiska dashboard. Hos de andra 

användes grafiken som en stödfunktion och siffrorna var mer bärande än grafiken. Det var 

till exempel i den ena kommunen, som i sin dashboard visade siffror på hur de låg till med 

deras resultatmål, siffrorna stöttades senare upp med färger för att visa trenderna t ex grönt, 

gult och rött. Denna dashboard kategoriserade vi som en taktiskt dashboard. Ser vi på figur 

8, som finns hos CRM, är grafiken och designen mer bärande än siffrorna. I figur 7, som finns 

hos Affärschefen, är siffrorna mer bärande än grafiken och designen men den fyller ändå en 

viktig funktion då den förtydligar siffrornas betydelse.  
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Figur 7: En bild på hur en dashboard ser ut hos Affärschefen 

Figur 8: En bild på hur en dashboard ser ut hos CRM  

CRM förklarar att syftet hos dem är att få en överblick över status och hur organisationen 

mår. Detta genom att synliggöra och tydliggöra alla nyckeltal visuellt på ett övergripande sätt 

där bara nödvändig data relaterad till företagets visioner och mål presenteras. Hos dem 

sammanställs och visas data över de kunder som ansluter sig till deras kundklubb. Liknande 

förklarar Affärschefen att de med hjälp av en dashboard kom att få en överblick över hur och 

när kunderna kommer i kontakt med dem för att kunna anpassa verksamheten efter det. I 

deras dashboard sammanställs all data över privatkunder och deras abonnemang hos dem 
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och deras tjänsteleverantörer. Hos Verksamhetsutvecklaren är meningen med användandet 

av dashboard att automatisera manuellt arbete samt att få ett bra system för beslutstöd. Men 

det fanns även andra funktioner hos Verksamhetsutvecklaren där man till exempel i 

produktionen kunde se de aktuella siffrorna över material som kasserades under dagen. Även 

hos Lean Leadern implementerades en dashboard med syftet att ge ett bättre beslutsstöd 

men även för att stödja arbetslagen ute på golvet som kunde se sin aktuella status över 

produktionen. Team Leadern som arbetar på samma arbetsplats som Lean Leadern förklarar 

ytterligare att syftet hos dem är att förenkla och förtydliga information samt göra alla på 

avdelningen medvetna om målen på avdelningen. Deras dashboard har ersatt tidigare 

manuellt arbete då de förut skrev ner och presenterade nyckeltal på en whiteboard. Liknande 

syfte beskriver Chefscontrollern och Avdelningsledaren, hos Chefscontrollern fungerar deras 

dashboard som en styrpanel där de kan se över sammanställningen av informationen på 

avdelningen och följa upp förbättringar för att nå dit man vill (med fokus på HR-arbete). Hos 

Avdelningsledaren integrerade man all rapportering till deras dashboard och data 

presenterades sedan på deras morgonmöten. På deras arbetsplats blev deras dashboard en 

form av sammanställd presentation då de tidigare använt sig av utskrifter från flera olika 

system. Finanschefen beskriver också att syftet hos dem är att sammanföra information för 

att se en helhet över organisationen eftersom de sett ett behov av att alla chefer vill se 

organisationens uppsatta mål på en enhetlig plats. Hos dem fungerar deras dashboard som 

ett rapporteringssystem. 

4.2 Att införa en dashboard 

Chefscontrollern förklarar att det är viktigt att lägga en plan för att kunna förhålla sig till 

verksamhetens mål då man väljer vad som ska presenteras i en dashboard.  

 

”Började inventera, vad för information och nyckeltal skulle vi vilja ha utifrån de mål vi 

har.” (Chefscontrollern) 

 

Vidare säger han att deras dashboard bygger på den redan befintliga strukturen och att data 

plockats ihop från kvalitetsregistret och verksamhetssystemet och att man därifrån valt ut 

nyckeltal. Utvecklingen av deras dashboard skedde därför internt fortsätter han då alla 

personer i verksamheten var med i utvecklingen där de utgick ifrån vad varje enskild chef 

behöver veta för att den väg de valt skulle bli rätt, allt för att nå det resultat vi vill uppnå 

genom att arbeta systematiskt och veta att vi gör saker på rätt sätt samt för att vidta åtgärder 

om så inte är fallet.  

 

”Tanken är att vi bara använder ett verktyg, en ingång och vi plockar bara den delmängd 

där vi analyserat och sett att här är vi inte så starka här behöver vi sätta mål för att följa 

upp de viktiga nyckeltalen.” (Chefscontrollern) 

 



 

21 

 

Hos Lean Leadern och Team Leadern kunde en del av användarna vara med och påverka 

utvecklingen. Hos dem beslutade ledningen om vilka nyckeltal som skulle användas men de 

anlitade en konsultfirma som utvecklade den. Det var också ledningen som finansierade den 

och tog beslut om införandet. Dessa nyckeltal var dock inget nytt för personalen förklarar 

Team Leadern då det funnits sedan tidigare men inte visats upp lika frekvent. Vid införandet 

sattes skärmen upp och arbetades sedan in som ett nytt arbetssätt berättar Lean Leadern. 

Team Leadern förklarar att den mottogs positivt då de på golvet själva kan se målen och vad 

som förväntas av dem för dagen. Han säger att förut då de inte hade skärmen kunde de 

upptäcka att produktionen gick dåligt men de hade ingen data som kunde bevisa det.    

 CRM berättar att hos dem var det ledarna som beslutade om vilka nyckeltal de skulle 

använda sig av och de valde att använda sig av symboler istället för siffror i visualiseringen. 

Han förklarar att de vid utvecklingen av deras dashboard hade en projektgrupp som bestod 

av tekniker, koordinatorer, IT-ansvariga samt företagets VD där alla kunde påverka 

utvecklingen. Själva programmeringen av verktyget genomfördes dock av konsulter.    

 Chefscontrollern förklarar att vid deras införande släppte de endast ut en del av deras 

dashboard till personalen som ett test. De kunde senare se att testet var lyckat och 

informationen som delades var värdefull att presentera för personalen. Utifrån detta 

vidareutvecklade de deras dashboard. Han förklarar vikten av att ha en plan över vad som 

ska presenteras och vara medveten om vad det är för mål man har. Han förklarar strukturen 

på deras dashboard som så att de sätter upp målen, processen och till sist nyckeltalen.  

  

”Om man ska åka till månen [...] då behöver man ju veta, man behöver ha en panel för att 

veta att man är på rätt väg och så vidare, om man har tillräckligt med bränsle för att 

komma till dit man vill” (Chefscontrollern) 

 

Affärschefen berättar att meningen med att införa en dashboard hos dem var att de vill slippa 

den manuella proceduren och gör den automatisk. Vidare berättar han även om vikten av att 

börja utifrån användarna vid implementationen och att man bör fundera över vad man vill få 

ut av den, vilken information som är viktig och hur man ska presentera den. 

Verksamhetsutvecklaren menar att det är bra att börja med ett pilotprojekt för att testa sig 

fram i processen och därifrån se vilka behov som finns i verksamheten, detta genom att 

identifiera vilka nyckeltal man ska använda sig av och hur de ska presenteras innan man 

bygger systemet. Det är även viktigt att fråga sig själv varför siffrorna visar det de gör och 

föreslå åtgärder efter det.  
 

”KPI presenterar ju bara en siffra, en färg eller något sådant. Men varför presenterar den 

det den presenterar? Allt ska vara en hjälp till organisationen. KPI ger bara frågan hur det 

är, men inte varför.” (Verksamhetsutvecklaren)  
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Avdelningschefen berättar att hos dem så skedde utvecklingen och designen av deras 

dashboard av konsulter. De redan befintliga nyckeltalen som presenterades i den var 

beslutade av ledningen och processen från idé till implementationen gick fort. Skärmen 

sattes upp i fabriken där de anställda fick gå fram och kika på den fortsätter han, den 

presenterade all sammanställd data från fabrikens alla system.  

Hos Finanschefen utvecklades också deras dashboard av konsulter men innehållet internt, 

den introducerades genom introduktionsträffar och det blev ett utvecklingsprojekt där de 

samlades fakta för att utveckla ett verktyg för att underlätta rapporteringen. Nyckeltalen som 

användes beslutades av nämndemän inom kommunen och var inget nytt för användarna då 

de tidigare hade visats i olika rapporter.  

4.3 Att använda en dashboard 

Affärschefen berättar att det är kundtjänst, chefer samt tjänsteleverantörsansvariga som 

använder sig av deras dashboard för att tydligt se när och var kunden tecknar abonnemang 

hos deras tjänsteleverantörer. Det finns grupperingar inom deras avdelning som inte 

använder den, till exempel projektledare och tekniker. På samma ställe har inte heller 

användandet förändrats något sedan införandet utan utformning och användandet har varit 

konstant.                           

 Hos Verksamhetsutvecklaren hade de en dashboard uppe som ett test. Deras dashboard 

var synlig för de anställda under ungefär ett års tid. I dagsläget har de ingenting uppe men 

det finns planer på att sätta upp en ny version då effekten de såg av pilotprojektet var så pass 

positiv. Deras dashboard hade de i ett projekt där den lagrade data som tidigare funnits i 

flera olika system sammanställdes i ett och presenterades synligt med en ständig uppdatering 

av siffrorna. Då projektet sedan lades ned insåg de att de låg för långt efter i teknik, de såg 

dock ett stort behov av att uppdatera affärssystemet men ville inte göra något förhastat. Efter 

användningen av pilotprojektet såg de nyttan av en dashboard då den enkelt visade med röda 

och gröna siffror vad som behövs åtgärdas eller inte. Idag använder de istället en version som 

de benämner som en typ av dashboard där deras produktionschef följer upp de nyckeltal de 

får ut. Men samtidigt undersöker de vilken typ av data de behöver för att lyfta verksamheten 

och ta fram en dashboard likt det pilotprojektet de hade. Nyckeltalen som finns i dagsläget 

presenterar produktionschefen varje morgon på en whiteboard, det är alltså en dashboard 

som endast produktionschefen använder sig av för att få fram nyckeltalen men de 

presenteras fortfarande manuellt. Vidare förklarar han att deras logistikchef inte har tillgång 

till detta system och får därför komma tidigare till jobbet för att ta fram nyckeltal manuellt, 

och det är detta de vill ersätta med en dashboard som fungerar för hela organisationen.  

 Hos Chefscontrollern används dashboard av chefer på alla nivåer, den används olika 

mycket och i olika stadier berättar han. Den används även på arbetsplatsträffar så de som 

arbetar på golvet får tillgång till den information som den samlar in. Ett resultat av detta gör 

att data som sammanställts presenteras vilket i sin tur leder till att beslut enklare kan tas, till 

exempel arbetar man aktivt med att reducera timanställda och genom att se på antalet 

timmar som betalas ut på timanställda kan man gå in med åtgärder på dessa avdelningar. 
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Dock anser han de inte riktigt vara i mål än men på god väg. Hos CRM används deras 

dashboard av de med samma roll som honom i det nordiska teamet. Men deras dashboard 

används fortfarande bara som ett pilotprojekt med ambitioner om att implementera den i 

övriga länder då de nu fått de tekniska förutsättningarna för att implementera en dashboard. 

Han säger även att han trodde den skulle användas mer men eftersom dashboards är nytt för 

företaget så skickar han aldrig ut hela bilden till varuhusen eftersom den inte kan användas 

eller kommuniceras internt. Han förklarar att man måste förstå vad den visar för att kunna 

använda den och därför måste den introduceras genom en presentation för de anställda. En 

tanke han har är att introducera ett nyckeltal i taget och förklara de en och en innan hela 

deras dashboard kan visas upp för alla.  

 Hos Lean Leadern och Team Leadern används deras dashboard i arbetsgruppen på 

avdelningen, både av de på golvet och av arbetsledaren. Team Leadern berättar att den 

används som en presentation för att visa statusen på deras avdelning så att individerna ska 

kunna vara medvetna om hur de ligger till, men den används även för att kunna se annan 

relevant information som inte faller inom kategorin för en dashboard. Han berättar att de 

använder sin dashboard för att presentera mål men de använder den även för ytterligare 

funktioner som till exempel semesterplanering, sjukfrånvaro och interna tävlingar. Hos 

Avdelningsledaren användes deras dashboard också till att presentera information över 

produktionen, men skärmen som sattes upp i fabriken används inte aktivt i arbetssyfte av de 

på golvet. Han berättar att vissa tyckte det var kul att titta på den för effekterna men inte i 

arbetssyfte, då de inte är intresserade av den fina layouten utan endast informationen. 

 Skärmen kom till användning främst av nattpersonalen för att se på TV och man tog efter 

avvecklingen bort skärmen helt eftersom den inte kom till någon nytta på arbetsplatsen.  

 Finanschefen använder dashboard tillsammans med andra chefer inom kommunen där de 

kan se rapporter som rör alla enheter. Deras rapportering skedde förr i pappersformat och nu 

är rapporteringen flyttad till intranätet och är ett levande dokument som uppdateras 

fortlöpande. 

4.4 Att förändra en organisation 

Lean Leadern förklarar att användningen av deras dashboard leder till nya rutiner som i sin 

tur förändrar rollerna på arbetsplatsen. Vidare berättar han att deras dashboard leder till att 

samtliga på avdelningen får jättebra koll på hur produktionen ligger till och kan därmed 

enkelt se då de är klara för dagen, något de tidigare inte visste varken på deras avdelning eller 

på någon av de andra eftersom det inte fanns färdiganalyserade data som presenterade detta.  

 

”Det är ju tydligt nu då man ändrat processen, nu går ju allting på förutbestämd väg. 

Material till materialplanerarna... kvalitet går direkt till kvalitetsteknikerna... Så det är ju 

väldigt tydligt. Förut gick ju alla till arbetsledaren där ute och så fick han ringa dem [...] så 

han har nog fått det betydligt lättare” (Lean Leadern)  
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Liknande förklarar Chefscontrollern att rollerna förändras då det frigörs tid i verksamheten, 

ett konkret exempel är att ekonomer snarare gick in i ett förändringsarbete än som tidigare 

då de suttit och analyserat information och gick därför från rollen som ekonom till rollen som 

controller.  

 

”Arbeten som tidigare har utförts av någon som plockat ihop massa siffror behövs inte 

längre” (Chefscontrollern) 

 

Vidare förklarar Lean Leadern att hade de inte haft en dashboard hade de behövt fler 

anställda som arbetar med beslutsunderlag. På samma sätt beskriver Affärschefen, hade de 

inte haft en dashboard hade de behövt anställa en person på minst 50 % för att göra det jobb 

som deras dashboard gör.                      

 Flera av respondenterna pratar även om att det skapat en högre grad av delaktighet efter 

införandet av dashboard. Verksamhetsutvecklaren berättar att den dashboard de hade uppe 

som pilotprojekt visade sig leda till en förändring hos dem då den väckte ett engagemang och 

ett intresse som i sin tur ledde till att samtliga på arbetsplatsen arbetade mer resultat- och 

målinriktat, tidigare arbetade de inte lika målstyrt berättar han. Ett nytt intresse och sug hos 

arbetsgruppen skapades helt enkelt efter införandet. Även Team Leadern berättar att det 

skapades utrymme för de redan engagerade att vara mer delaktiga i produktionen i och med 

en dashboard. Finanschefen förklarar att genom införandet av deras dashboard var det 

lättare att se sammanhanget och fokus på resultat vilket tidigare var väldigt svagt.  

 CRM berättar att hans arbete blivit betydligt enklare än med hjälp av en dashboard. 

Tidigare togs beslut efter de erfarenheter och situationer han upplevde, nu kan alla beslut och 

insikter baseras på sammanställd data deras dashboard presenterar och han kan alltid 

hänvisa till den vid frågor. Då vi frågar honom om det skulle gå att vara utan den får vi som 

svar att det inte skulle gå och att han i så fall inte skulle kunna göra sitt jobb. Han förklarar 

även att skulle den plockas bort skulle han behöva anställa en person på 50 % för att göra det 

analytiska arbete med siffrorna som deras dashboard gör åt honom, arbetet har därför blivit 

betydligt effektivare.  

 Hos Avdelningschefen ledde användandet inte till någon förändring och den användes 

inte alls till det den var tänkt att den skulle användas. All data presenterades men inte till 

något syfte. 
 

”Varför skulle de anställda titta på den? Vi hade ju haft vårt morgonmöte. Den användes 

som tv på nätterna”. (Avdelningschefen) 
 

Han berättar att för mycket data presenteras visuellt så den blev jobbig att titta på och han 

tycker den skulle passat bättre som en presentation av fabriken i en reception för besökare än 

som ett stöd i arbetet.  
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 Hos Finanschefen kan man nu se rapporter från alla avdelningar inom kommunen och det 

har lett till en ökad medvetenhet hos samtliga och gett dem mer kött och blod i 

rapporteringen förklarar han, samt att det administrativa arbetet blivit mycket effektivare då 

tid frigjorts till annat. 

4.5 Att se effekten av en dashboard 

Då vi frågar Verksamhetsutvecklaren om den dashboard som produktionschefen använder 

sig av uppfyllde det syfte och de förväntningar som fanns svarar han mer än väl.  

 

”Vi har halverat kassationerna ungefär och det påverkar ju resultatet direkt. Istället för att 

kasta bort bitar så gör vi bitarna rätt. Har vi halverat det, det är ju något ägarna ser, det är 

ju svarta siffror det är ren vinst.” (Verksamhetsutvecklaren) 

 

Med kassationer menar han de produkter som tillverkats som inte uppfyller kraven för 

försäljning och därför kasseras (Nationalencyklopedin, 2017).          

 Han förklarar även att då pilotprojektet plockades ner såg man att intresset hos de 

anställda gick ner direkt, något som han tycker var en naturlig reaktion då han beskriver att 

det känns självklart då man inte får nyckeltalen presenterade på det tydliga sätt som en 

dashboard presenterade dem.  

 

”Tidigare kunde de titta dagligen men nu tittar de på whiteboarden, och den har mindre 

attraktionskraft då den inte är lika snygg att se på.” (Verksamhetsutvecklaren) 
 

Avdelningschefen berättar att användandet av deras dashboard hos dem ledde till mycket 

problem. 

 

”Mycket krasch, mycket problem [...] väldigt dålig support och det var inte någon som 

riktigt ville ta ansvar för den [...] de som utvecklade den ville bara utveckla den, de ville 

inte ta något underhållsansvar av skärmen och vår IT-avdelning kände att det här var inte 

deras grej att hålla på med […] så den hamnade som mellan två stolar och periodvis var 

den ur funktion helt enkelt, så att jag var mäkta irriterad på den där. ” 
 

CRM berättar att det finns data som inte presenteras i deras dashboard och det är av den 

anledningen att de inte ser att deras data kommer att ge någon effekt i dagsläget då det inte 

finns något syfte att presentera den. Precis som han nämnde tidigare så förklarar han att det 

är viktigt att förstå vad deras dashboard visar för att den ska ge önskad effekt. 

Verksamhetsutvecklaren är inne på samma spår och säger att data inte bör presenteras om 

den inte fyller något syfte. Man måste ställa sig frågan vad man ska använda en dashboard till 

och sen lägger man upp data på denna relaterat till syftet. Då vi frågar om deras dashboard 

kostar mer än den smakar får vi till svar från sex av åtta respondenter att det gör den inte. 
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”Nej absolut inte, vi tjänar oerhört redan [...] vi började följa takten digitalt och 

produktiviteten gick upp med flödesförändringar med 360 % och de var nöjda” (Lean 

Leadern)  
 

”Nej, den smakar fantastiskt gott [...] vi kan inte på något sätt vara utan den här 

funktionen [...] om alla kunde få den djupa insikten på så kort tid så tror jag att väldigt 

många skulle få en bredare förståelse över vad som är bråttom och viktigt i en 

organisation” (CRM)  

 

”Svår fråga. Om man har teknik och systemstöd på plats för en dashboard så är det inte så 

stor kostnad men att skapa ett system för enbart dashboardfunktionen skulle inte vara 

värt utan man måste få eller ha andra möjligheter” (Verksamhetsutvecklaren) 
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5. Analys och diskussion  

Nedan kommer vi att analysera empiriska data som vi samlat in och diskutera denna 

gentemot vår tidigare forskning. Vårt fokus kommer ligga på modellen som beskriver 

framgångsfaktorerna för en lyckad implementering. Detta då vi i resultatet sett att för att en 

användning ska generera positiva effekter krävs en väl utförd implementation.  

5.1 Olika typer av dashboard 

Sju av åtta respondenter såg ett behov av att på ett nytt sätt strukturera den data som finns i 

verksamheten med förhoppningen att ersätta eller minimera manuellt arbete. Till exempel sa 

två av respondenterna att om deras dashboard skulle plockas bort skulle de vara tvungna att 

anställa eller omfördela arbete så att rapporteringen går ut manuellt. Vi ser därför att den 

rapportering som en implementerad dashboard skapar kan bli till en nödvändighet för en 

organisation, även om den rapporteringen inte skedde alls före implementeringen av deras 

dashboard.  

 Det framgick även att det finns en bred uppfattning om vad en dashboard är men 

gemensamt hos samtliga respondenter är att en dashboard presenterar data digitalt. För att 

en dashboard ska fylla en organisatorisk funktion behöver innehållet som presenteras väljas 

ut för en specifik kontext. Om inte nyckeltalen har ett begripligt syfte för användaren 

kommer användaren inte heller se någon nytta i att använda en dashboard. I samtliga av våra 

intervjuer har vi identifierat att implementationen och användningen av olika dashboard 

hade för syfte att effektivisera en process, till exempel genom att förenkla den tidigare 

manuella rapporteringen av data.  

 Utformandet och benämningen dashboard är också väldigt olika. På Team Leaderns 

arbetsplats, där man använde en operativ dashboard har skärmen som visar informationen 

utvecklats till att presentera mer data. Det var till exempel mer information som 

arbetsscheman och andra system kunde presenteras på skärmen. Hos Avdelningschefen 

användes inte deras dashboard i det syfte som det var tänkt, det slutade med att skärmen 

används av personal på natten som en TV och därför plockades den bort då den inte fyllde 

något professionellt syfte. Men det fanns även vad vi upptäckte lite olika benämningar på vad 

en dashboard ska göra. Hos Finanschefen tvivlade vi en aning på om deras dashboard 

verkligen kan kategoriseras som en dashboard då vi upplevde det som ett 

rapporteringsverktyg med inslag av grafiska lösningar för att enklare se status för varje 

delmål. Det skulle kunna presenteras som en strategisk dashboard men eftersom den inte 

hade alla inslag av analysverktyg och var nästan uteslutande uppbyggd av siffor. De använde 

sig av olika färger för att kategorisera utvecklingen hos olika avdelningar. Men det fanns inte 

några andra presentationer i form av symboler utan de använde sig endast av ren data i form 

av siffror, det fanns inte heller några trender eller jämförelser. Men eftersom användningen 

liknandes med en dashboard då den ändå sammanställde data och uppdateras med jämna 

mellanrum så valde vi att inkludera den i vår studie. 
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5.2 Framgångsfaktorer för en lyckad användning 

Nedan kommer vi att analysera och diskutera vår insamlade data mot den modell som Yeoh 

and Koronios (2010) skapat utifrån vad de anser att en lyckad implementering av ett BI-

system (i vårt fall en dashboard) är. Vad vi tydligt kunnat se i vår studie är för att en 

dashboard ska användas på ett sätt som genererar positiva effekter är implementeringen 

grunden. Vi kommer att diskutera om detta går att översätta till alla våra fall eller om det 

finns andra faktorer som påverkar resultatet.   

5.2.1 Organisationen 

Yeoh & Koronios (2010) modell menar att ledningen måste vara stödjande och visa 

sponsorskap för att implementeringen av en dashboard ska bli lyckad. När vi studerade 

ledningens involvering i implementationen visade det sig att hos sju av åtta respondenter var 

ledningen involverad, dock i olika grad. Vi kunde tyda i de privata organisationerna att de 

hade en involverad ledning som inte bara var involverade i utvecklingen utan de satt även 

upp mål och visioner för att införa en dashboard och/eller de andra system som 

implementeras under samma period. Det fanns dock undantag som till exempel hos 

Verksamhetsutvecklaren och Avdelningschefen som inledningsvis inte hade någon 

involvering av ledningen. I modellen menar Yeoh & Koronios (2010) även att mål och 

visioner måste anpassas i implementeringen och det visade sig i samtliga fall med undantag 

även här hos Verksamhetsutvecklaren. Hos Verksamhetsutvecklaren involverades inte 

ledningen i första pilotprojektet utan de kom att involveras när de såg nyttan av deras 

dashboard. På de implementationer som skett hos kommunerna var det svårt att avgöra hur 

pass involverad ledningen varit då deras visioner och mål styrs av nämndemän, men deras 

dagliga drift styrs av chefer och ledare inom varje avdelning. Hos Finanschefen var dock alla 

chefer med och bestämde innehållet och eftersom de ville ha ett verktyg för att samla 

informationen enhetligt anser vi att ledningen var delaktiga i både sponsor och stöd för en 

vidare användning. Även hos Chefscontrollern var cheferna involverade i implementeringen 

och det har resulterat i en dashboard som medfört en värdefull användning och en ledning 

som ser stor nytta i den och även här stödjer och sponsrar den genom vidare användning.  I 

de två organisationer där ledningen inte var involverad var skillnaden mellan dessa två att 

hos Verksamhetsutvecklaren såg man potential i en dashboard med omedelbara effekter i 

användningen av pilotprojektet samt att ledningen som inte till en början var involverade 

bestämde sig för att satsa vidare på konceptet då de såg den positiva effekten som 

pilotprojektet medförde. Hos Avdelningschefen var produkten inte vad de operativa ledarna 

hade förväntat sig och även om tanken var god och talen som presenterades fanns där saknas 

den inte och därför finns inget intresse att utveckla deras dashboard så att den skulle kunna 

passa verksamheten.                        

 Intressant är att i det fall hos Avdelningsledaren där implementeringen inte var lyckad var 

ledningen involverad i processen och hos Verksamhetsutvecklaren där implementeringen var 

mycket lyckad fanns ingen involvering från högsta ledningen. Vi ser därför en majoritet av 

involvering av ledning i implementeringarna och vill därför hävda att det är en viktig faktor 
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för att en dashboard ska ge lyckade effekter hos en organisation, men inte ett måste. Frågan 

är om det finns fler underliggande faktorer som gör att implementationen och således en 

användning av ett digitalt verktyg blir lyckat. Det finns många som argumenterar för att 

organisationen måste vara redo för förändring för att lyckas med en implementering och det 

här lägger vi mycket vikt vid. Hos Verksamhetsutvecklaren identifierade vi en vilja av 

förändring och att anpassa sig till nya tillstånd vilket gjorde att en implementering utan 

ledningens sponsorskap ändå lyckades. Dock kunde vi också identifiera att hos 

Arbetsledaren, där implementeringen inte var lyckad och användningen uteblev var 

ledningen involverad men andra faktorer, som presenteras vidare i nedan avsnitt inte var på 

plats. 

5.2.2 Processerna 

Enligt Yeoh and Koronios (2010) bör utvecklingsgruppen för dashboarden innefatta fler än 

bara IT-kunniga. Detta för att se till att alla eventuella organisatoriska utmaningar 

identifieras redan i en utvecklingsfas. Det anses även att fokus måste lyftas från IT till 

användarnas behov. I flera av våra fall ser vi att detta, om inte direkt men senare i projektet 

identifierades och intern personal från avdelningarna som skulle använda dashboard i 

vardagen fick komma med synpunkter och behovskrav. Till exempel identifierade 

Affärschefen att de hade ett alltför stort IT-fokus i inledningen av projektet men att man 

tillsatte projektgrupper som bestod av flera olika avdelningar inom företaget. Hos 

Affärschefen hade de även ett större projekt och utvecklingen av deras dashboard var bara en 

del av denna systemutveckling. På så sätt gick det flera år från start till implementering och 

deras dashboard var klar när den väl införts. I motsats till det som Yeoh and Koronios (2010) 

menar var det ingen inkrementell implementering utan deras dashboard presenterades som 

ett färdigt paket. Men trots detta ser vi att användningen och nyttan av deras dashboard är 

stor och det går att argumentera för att en länge utvecklingsfas med en färdig produkt kan ge 

samma nytta som en inkrementell implementering.              

 När vi ser på utvecklingen och designen av olika dashboard ser vi att sju av åtta 

respondenter hade på något sätt en intern utveckling av deras dashboard, även om själva 

programmeringen och ägandeskapet på flera håll låg på en extern firma. Att innehållet 

skapas internt ser vi som en nödvändighet eftersom en extern aktör inte har den insikt över 

vilka nyckeltal och vilken användbarhet som är viktig för varje enskild organisation och 

avdelning. Till exempel ser vi att hos Avdelningschefen skapades en dashboard som visade 

allt på fabriken och det krävdes flera klick på skärmen för att visa just deras avdelning. Som 

vi kan se i resultatet var inte inställningen till den inte positiv och vi upplever nästan att 

Avdelningschefen uppfattade den som tramsig och överproducerad. Deras dashboard var helt 

utvecklad av en extern grupp, även om den var sponsrad av ledningen på organisationen 

skapades något som var obrukbart på deras avdelning och en stor anledning till detta anser vi 

vara att den inte var anpassad till kontexten samt syfte. Idag finns inte deras dashboard kvar 

och det finns inga planer för att skapa en ny eller utveckla den som implementerades. 
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Valet av nyckeltal kunde också se olika ut, för de flesta var nyckeltalen kända för 

arbetsgruppen sedan tidigare och deras kunskap om dess betydelse behövde därför inte 

utvecklas. Vi ser tydligt att för att få ut positiva effekter av implementering av dashboard 

måste nyckeltalen vara förankrade i organisationen. Det fanns nyckeltal som plockats från 

affärsmålen men det fanns även nya nyckeltal som plockades ut från den mängd data som 

digitalisering av affärssystem har genererat. Men en gemensam nämnare är att nyckeltalen 

bör väljas ut av en intern person från organisationen. Nyckeltalen måste även vara aktuella 

och relevanta för den avdelning som ska använda dem. Mate, Trujillo och Mylopoulos (2012) 

ser likt denna organisation att nyckeltal har svagheter och de säger inte allt om en 

organisation. Detta hade en av våra respondenter (CRM) identifierat då nyckeltalen samt 

syftet med deras dashboard var helt nytt för organisationen. Projektledaren för 

implementationen av deras dashboard (se figur 8) valde omsorgsfullt att inte presentera all 

data för personalen utan väljer ut några få data som presenteras och förklaras. Målet är för 

honom att inom en framtid kunna presentera all data men inte förens alla kan ta del av den 

genom att själva förstå och tyda det som står utan att de drar egna slutsatser. 

5.2.3 Teknologin 

Yeoh and Koronios (2010) menar att de tekniska faktorerna är den dimension av 

implementeringen som väger in minst på utfallet. Det vill säga att det väger tyngre att 

organisationen och processerna är i ordning än att tekniken är det.        

 Hos den respondent som inte använder sig av en dashboard längre upplevde man mycket 

dåligt underhåll av verktyget då ingen ville ta ansvar för den internt hos organisationen. Vi 

tror inte att det var det som gjorde att de valde att plocka bort den utan det handlade mer att 

göra om hur den var uppbyggd och att den inte var flexibel. Data fanns där, den fungerade 

men den var för avancerad för dem att vilja använda den på sina morgonmöten. Men att en 

dashboard är flexibel ser vi inte som en nyckel till att lyckas med implementeringen. Det 

finns flera av våra respondenter som använder den dagligen och ser den som ovärderlig även 

om själva uppbyggnaden av deras dashboard inte är flexibel eller skalbar. Till exempel hade 

sex av sju organisationer en relativt permanent utformning av systemet och ingen utveckling 

av tekniken skedde. Några valde att ta bort den första versionen av dashboard och skapa en 

ny men endast en av organisationerna hade en dashboard dem kunde justera genom att ta 

bort och lägga till data (Lean Leadern och Business Team Leadern). De var också väldigt 

nöjda med nyttan av deras dashboard. Som Işık, Jones, Sidorova (2012) menar, är en lyckad 

implementering inget som går att säkerställa i kostnad genom att investera i en fysisk 

produkt. En längre implementeringsprocess med en dyrare lösning än en kortare process 

med en billigare lösning anser vi inte ha något samband. Då det precis som forskningen säger 

är viktigt att anpassa implementeringen för varje unik organisation och dess kontext för att 

den ska bli lyckad och inte är något som går att lösa enbart genom god påkostad teknik.  
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5.3 Effekterna som uppstår av en implementering 

Precis som Sallam (2011 i Velcu-Laitinen och Yigitbasioglu, 2012) beskriver är en dashboard 

en möjlighet för organisationer att ersätta ad-hoc-lösningar till presentationer. Det vi tydligt 

ser är att man med hjälp av en dashboard slipper egenkomponerade presentationer som är 

tidskrävande att skapa och kräver att data samlas in från flera olika källor. Det fanns flera 

respondenter som pratade om att den tid som skulle läggas på att samla in all information 

skulle kräva dedikerade resurser som inte finns i deras organisation utan skulle behöva 

plockas in. Vi ser även hur en dashboard används är väldigt lika på alla organisationer, även 

om syftet är olika. På Verksamhetsutvecklarens och Avdelningschefens arbetsplatser ser man 

status för produktionen och det som presenteras i deras dashboard ger möjligheter för att 

justera sin dagliga verksamhet och arbetsinsats. Denna form av presentation hade även Lean 

Leadern och Team Leadern där skärmen som satt väl synlig för alla visade antalet 

producerade produkter per dag. Dock hade denna dashboard även inslag av andra nyckeltal 

som inte påverkade deras dagliga arbetsinsats men fanns där för ett mer övergripande 

informationssyfte, till exempel kunde de se kvaliteten på produkterna som producerades. 
  Något de flesta respondenterna var eniga om var att användningen av en dashboard i en 

organisation medför förändringar av olika slag, både på individ- och organisationsnivå. Sju 

av åtta var också eniga om att en dashboard bidrog med positiva effekter. Hos några var det 

en implementation som skedde oberoende av andra avdelningar men dessa positiva effekter 

gjorde att man ser på att utveckla en dashboard även på andra avdelningar. Till exempel hade 

Verksamhetsutvecklaren den endast på en avdelning och en enklare variant men nu i och 

med ett nytt affärssystem kommer att införs kommer man att lansera en ny version. Den 

förändring som sker är alltså iterativ och det finns ingen tydlig start eller stoppdatum. Hos 

två av respondenterna framgick det att deras dashboard ersatte en tjänst på 50 % vilket säger 

väldigt mycket om vilken effektivitet den skapar.                

 Flera av respondenterna svarade även på frågan om det skapades en högre känsla av 

delaktighet och att så var fallet. Vi hade till exempel en organisation som definierade en 

högre grad av ”Vi-känsla” inom organisationen efter införandet av deras dashboard. Andra 

förklarade att endast de som redan var drivna och engagerade nu också fick ännu ett verktyg 

för att vara delaktiga och de kunde därmed engagera sig på ett helt annat sätt än tidigare. 

Genom att synliggöra status och skapa ett rum för eget ansvar över till exempel 

produktiviteten får individerna utrymme för egna beslut som påverkar deras vardag. Dock 

kan vi inte se utifrån vår studie exakt vad detta betyder och vidare studier inom detta ämne 

skulle kunna utföras. 
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6. Slutsatser  

I resultatet kan vi se att en användning av en dashboard kommer med positiva effekter i sju 

av våra åtta fall. Som Işık, Jones, Sidorova (2012) beskriver är en positiv förändring av en 

organisation en lyckad implementering och detta är något vi kunnat identifiera i vårt resultat. 

I dessa fall benämner respondenterna att arbetsplatsen förändras efter att en dashboard 

införts då de upplever arbetsplatsen som effektivare. Eftersom en dashboard synliggör olika 

nyckeltal skapas en medvetenhet som i sin tur leder till en delaktighet vilket mynnar ut i ett 

mera målinriktat arbetssätt som leder till en effektivisering av arbetsplatsen. Därför drar vi 

slutsatsen att de faktorer som bidrar till en positiv förändring i form av en effektivitet hos en 

organisation är följande: medvetenhet, delaktighet och målinriktning. Dock med den 

bakgrunden att införandet av en dashboard varit lyckad. Dessa tre faktorer vill vi hävda är 

det en organisation får genom att använda en väl implementerad dashboard. Vi har sett att 

dessa faktorer kan definieras som bärande för motivationen och grunden till att 

implementera en dashboard eftersom de alla påverkar arbetsklimatet och arbetsresultatet på 

ett positivt sätt.  

 

Figur 9: Konceptuell modell  

Med modellen menar vi att en implementering av en dashboard i en organisation leder till en 

att en ökad medvetenhet leder till en ökad delaktighet som i sin tur leder till en mer 

målinriktad arbetsplats som resulterar i en effektivisering. Vi ser även att i de flesta fallen har 

det skett en effektivisering i form av tidsoptimering. Respondenternas dashboard har gjort 

att det frigjorts tid från rapportering till att lägga på annat. I vissa fall var det rapportering 

som inte utfördes så ofta eller alls men efter införandet av deras dashboard skapades ett 

behov av rapportering.                       

 För att användandet av en dashboard ska generera värde måste innehållet presenteras 

efter organisationens syfte med att ha en dashboard. För att den ska vara värd att lägga ned i 

tid och pengar måste man först fundera på vad det är man vill åstadkomma för vem och 

varför? Detta är något som vi anser är viktigt och väsentligt för alla att se på innan införande 

och försök till användning av en dashboard.                
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 Som vi kan se i resultatet krävs antingen en lång utvecklingsfas som resulterar i en färdig 

produkt eller en tidig flexibel implementering för att få ett positivt införande som genererar i 

en användning väl anpassad till organisationens mål. Det är även viktigt att användarna får 

vara delaktiga i implementeringen genom antingen den längre utvecklingsfasen eller genom 

en tydlig introducering av en färdig produkt. En dashboard måste introduceras ordentligt för 

att dess funktion blir tydlig för användaren och därmed leder till en värdefull användning 

som genererar positiva effekter för organisationen.            

 Avslutningsvis vill vi poängtera att en dashboard i sig inte är viktigt i fysisk mening, en 

organisation är inte beroende av den förrän efter en implementation då det först då är svårt 

att gå tillbaka till ett läge utan den. Men en väl implementerad dashboard blir viktig, alltså 

har en organisation inte något uttryckt behov av en dashboard innan den implementeras men 

då den väl har implementerats har organisationen skapat ett behov de inte kan vara utan som 

därmed skapar ett värde i form av effektivitet för organisationen. Därför kan vi dra slutsatsen 

att en väl implementerad dashboard leder till en positiv förändring av arbetsplatsen och 

därmed smakar mer än den kostar. 

 
”Costs are reasonable in relation to the benefits accruing” (Işık, Ö. 2009) 
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Bilaga 1 

Informera den intervjuade om: Informationskravet; informera deltagarna om deras uppgift samt att 

deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta närsomhelst. Samtyckeskravet, samtycke till deltagande och att 

de aldrig utsätts för påtryckning/påverkan från forskaren. Konfidentialitetskravet, resultatet kommer endast 

användas för studiens syfte och deltagaren kommer inte kunna identifieras i resultatet. Nyttjandekravet, 

uppgifter om deltagare används endast för studiens ändamål. Godkännande av inspelning av intervju. 

 

NAMN: 

ÅLDER: 

BEFATTNING:  

 

INLEDANDE FRÅGOR 

1. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
2. Hur länge har ni haft/har Dashboarden? 
3. Har din roll förändrats sen när ni införde Dashboarden? 
4. Berätta om företaget du arbetar för? 
5.  

UTVECKLING 

1. Vem utvecklade verktyget? 
2. Vilka nyckeltal användes? 
3. Kunde användarna påverka utvecklingen? 
4. Hur snabbt gick det från idé till implementation? 

 

INFÖRANDE 
1. Vad var syftet med ett införande av en Dashboard hos er? 

1. Hur var ledningen involverad? 
2. Vilka beslut togs? 
3. Vad var visionerna och målen? 

 

2. Hur gick implementationen till? 
3. Hur introducerades den? 
4. Uppstod det några problem? 
5. Fanns det tillräckligt med tekniska förutsättningar? 

 

ANVÄNDNINGEN AV DASHBOARD 
1. Vilka använder sig av Dashboarden i verksamheten? 

1. Fanns det grupper eller individer som inte använde/använder den? 
2. Fanns det data som presenterades som ni inte använde? 
3. Hur var det tänkt att den skulle användas? 
4. Har användandet av Dashboarden förändrats något under tiden? 
 

UTVÄRDERING OCH EFFEKTER 
1. Ser ni någon förändring från före och efter implementation gällande: 

1. Arbetsfördelning,  
2. Roller 
3. Status 

2. Hur tänkte du att resultatet skulle bli? 
3. Uppfyllde Dashboarden syftet enligt dig? 
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4. Om den togs bort skulle den saknas? 
5. Vilka råd skulle du ge till ett företag som vill implementera en dashboard? 
6. Kostar den mer än den smakar? 
7. Något du vill tillägga?  

Avslutande: 

• Kan ni skicka en printscreen från er Dashboard 

• Får vi kontakta er om det skulle uppstå fler frågor från oss. Då kommer vi kontakta er per mail eller telefon 
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