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Abstract 

Business Intelligence (BI) is a subject that has risen under the last two decades. BI is 

collection of tools used to interpret data and represent it in an understandable way. The 

problem that exist within education in BI is the knowledge gap that exist between the 

necessary knowledge in both analytic and technical fields. The purpose of this study is to 

propose and discuss the ways BI-knowledge can be transferred to people that work in the 

BI-field. The study is based on research, interviews and the training opportunities that our 

collaborative cooperation presented. Throughout this study we interviewed three people, 

were all of them worked in the BI-field. Beside the interviews we also attended trainings 

opportunities in BI which were based on theory and demonstration of a BI-system.  After 

the training, we performed a configuration of the BI-system, with the purpose of evaluating 

the knowledge we got from the training and give feedback regarding the configuration. To 

help minimize the knowledge gap that exist in the analytic and technical fields, we propose 

that you construct the education with the individual background of the participant in mind 

and use different education methods to help stimulate the necessary cognitive modes for 

better knowledge receptivity. After this study, we can conclude that one of the most 

important factors to have in mind when choosing learning methods with the purpose of 

education in BI, is to choose a method that contributed to the reflective side of the 

participants and combine theory with practical exercises.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Göran Landgren som har varit ett ovärderligt 

stöd under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka vår kontaktperson på det företag vi haft 

samarbete med och ett extra stort tack till de tre personer som har ställt upp på intervju.  
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1. Inledning 

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för verktyg, tekniker och system som 

används av företag som stöd för att underlätta beslutsfattningen för dess beslutstagande 

personal. Tekniken har haft en kraftig tillväxt under de senaste två decennierna i samband 

med att lagring av stora mängder data kontinuerligt blivit billigare (Chaudhuri et al. 2011).  

 

“83 percent of CIOs responding to the survey identified BI&A [Analytics] as the top priority 

for increasing competitiveness over the next three to five years” (Chiang et al. 2012, 12:3)  

 

Med dess tillväxt har BI vuxit fram till att bli en viktig del i både affärs- samt det akademiska 

samhället. Funktionalitet för BI grundar sig i att kunna läsa av stora mängder osorterad och 

ofiltrerad data, filtrera ut det som för stunden är av intresse och presentera data på ett 

hanterbart sätt (Chen et al. 2012). Med BI-system kan det även vara möjligt att skapa 

multidimensionella modeller och rapporter som ett sätt att presentera data. Några exempel 

av dessa modeller kan vara: en översikt över ett företags försäljning, budget och omsättning. 

BI är alltså ett brett och komplext område och kräver därmed en bred akademisk kompetens 

(Chaudhuri et al. 2011). 

Eftersom den data som ett BI-system presenterar ofta kan ge förståelse i ett företags 

ekonomi, kan det vara bra för personalen som arbetar med BI att ha en analytisk och en 

teknisk kompetens. Ofta har ny personal antingen en analytisk eller en teknisk bakgrund, 

men besitter sällan båda (Chiang et al. 2012). Därvid kan det finnas ett värde för företag som 

anställer ny personal att ge en utbildning som fyller de kunskapsluckor som saknas. Vanligt 

förekommande idag, är att företag antingen har, eller planerar att införa en 

utbildningsprocess för nyanställda (Lynch et al. 2010). Problem kan vara att denna 

utbildningsprocess endast utgörs av komprimerad information som förmedlas till 

nyanställda på för kort tid. Att effektivisera utbildningsprocessen kan därför vara något som 

skulle kunna bespara företag både tid och pengar, eftersom att företagen efter en kortare 

tidsperiod kan se resultat från sina anställningsinvesteringar (Lynch et al. 2010). Med 

‘effektivisera’ menar vi huvudsakligen att de som går utbildningarna ska ta in och förstå mer 

av utbildningsmaterialet på samma utsatta tid. 

Utbildning kan även ske i andra sammanhang inom BI-företag, med BI-företag menas en 

organisation som är verksam inom utveckling av BI men även användare av BI-system. För 

ett företag som nyligen börjat använda ett BI-system kan det krävas för slutanvändarna att gå 

en utbildning för att över huvud taget kunna dra nytta av organisationens införskaffade BI-

system. I dessa scenarion väcker situationen frågor som: vilken bakgrund bör personen som 

går utbildningen ha? Hur många borde gå utbildningen? Vilken utbildningsform fungerar 

mest effektivt för att förkorta den tid det tar innan slutanvändaren kan använda produkten 

effektiv?  

Idag är det vanligast att utbildning vars syfte att förmedla kunskap sker i den traditionella, 

lärarledda, klassrumsmiljön (Zetterblom, 2011), men genom åren har även alternativa 

utbildningsformer trätt fram. För att effektivisera sin utbildning på bästa sätt kan det vara 

värt mödan att studera de alternativa utbildningsformerna för att vinna kunskap om vilken 
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form som passar bäst vid olika tillfällen, och utifrån de slutsatserna, utforma en mer effektiv 

utbildning. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att baserat på tidigare forskning om olika utbildningsformer, 

komma fram till ett förslag hur företag med fokus på BI, kan utforma effektiva utbildningar 

för nyanställda. Vi vill kartlägga hur man bäst uppnår detta genom att anpassa 

utbildningsformer för att bemöta olika kunskapsluckor. För att bidra till effektivitet för 

utbildningarna vill vi betona hur man kan anpassa utbildningarna efter varje persons tidigare 

utbildning och kompetens för att inte slösa tid och resurser på att ge personer utbildningar 

om något det redan kan. Vår fokus kommer att ligga mer specifikt mot utbildningen inom BI.  

1.2 Problemformulering 

BI fortsätter att expandera och allt större datavolymer skapas, vilket kommer kräva duktiga 

analytiker för att filtrera rådata till relevant information. För att kunna använda ett BI-

system kan utbildning krävas. Vi vill därför undersöka hur man kan sammankoppla olika 

utbildningsformer med BI istället för rent generella undervisningar. En utmaning vi står 

inför är att många som arbetar inom BI har olika bakgrunder och utbildningar. Vissa av 

anställda som arbetar med BI kan besitta en teknisk bakgrund medan andra kan ha en 

ekonomisk bakgrund. Vi vill därför undersöka om eventuella skillnader i kompetenser hos 

personer som arbetar med BI kan ha betydelse för vilken utbildningen som krävs för att 

utbilda dessa inom området. 

 

Vi kan konstatera att det är följande frågor som vi vill besvara.  

 

 Hur kan man gå tillväga för att bemöta den analytiska- och tekniska kunskapsbristen 

som finns inom BI? 

o Vilka faktorer bör man ha i åtanke vid utformning av utbildningar inom BI? 

o Hur förhåller sig inlärning mot utbildning gentemot praktiskt utförande inom 

BI? 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar vi valt under denna studie är att endast fokusera på utbildningsmetoder 

där forskning har funnits i stor omfattning. Anledningen till denna avgränsning är för att det 

ska finnas tydliga belägg för de förslag vi har på utformning av utbildningar. Vi har också 

avgränsat oss genom att inte se på utbildarens kompetens utan istället endast endast 

fokusera på utbildningsformer och dess tillämpning mot BI.  

2. Relaterad forskning 

I följande avsnitt kommer relevanta ämnen och områden att förklaras för att ge en djupare 

förståelse inom ämnet. Kapitlet kommer beskriva begreppen ’Data Warehouse’, ’Business 

Intelligence’ och ’Big Data’, där kapitlet sedan övergår till utbildningsutmaningen inom BI 
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samt bakgrunden kring relevanta utbildningsformer som kan användas för att förmedla 

kunskap. 

2.1 Business Intelligence 

Under de senaste två årtiondena har BI varit ett växande område, där det har blivit allt mer 

vanligt att använda sig av verktyg för att analysera och utvinna kunskap från den data som 

organisationer lagrar. För att förstå BI fullt ut kan det vara bra att ha kunskap om begreppen 

’Big Data’ och ’Data Warehouse’. 

’Big Data’ är något som har börjat användas mer kontinuerligt inom arbetsområden där 

organisationer hanterar stora mängder av data. (Buhl et al. 2013). Data sets är en samling 

organiserade och relaterade data, där data antingen kan användas individuellt, kombinerat 

eller som helhet. ’Big Data’ handlar om data sets som är för stora i storlek för att kunna 

användas i databaser på ett traditionellt sätt (Manyika et al. 2011), till exempel i en 

relationsdatabas där data lagras i tabeller. Definitionen på ’Big Data’ är även relativt 

subjektiv (Manyika et al. 2011) och i dagsläget är det inte definierat ett exakt storleksmått på 

data, när det ska klassas som ’Big Data’ och anledningen till denna diffusa definition har att 

göra med framväxten som existerar inom datalagring (Manyika et al. 2011).  

För att kunna strukturera och enkelt omvandla rådata till information kan man ta hjälp av 

kuber och dimensioner. En kub används för att bespara resursåtgång från det så kallade 

’Staging Area’, som är den lagringsplats där data har transformerats för att anpassas till BI-

lösningar. Kuben medför att en stor del av alla förfrågningar mot databasen kan göras via 

kuben istället, som innehåller förlagrad information och snabbt och mindre resurskrävande 

kan leverera svar (Kay, 2004). En dimension är ett lagringssätt inom BI som används för att 

strukturera mätningar och olika fakta (Poolet, 2007). 

Det ’Data Warehouse’, även kallat ’datalager’ används till, är att hämta data från de 

eventuella källor där data är lagrat, för att sedan göra en sammanställning av det i datalagret. 

Det huvudsakliga syftet med datalager är att ge organisationer möjligheten till att analysera 

data. För att sammanställa data används en process som heter ETL (extract, transform, 

load). Det processen gör är att den hämtar data från källorna och sedan sammanställer allt 

till ett enda datalager. (Haupt et al. 2015) 
Ett av huvudsyftena med BI är att visuellt presentera data för beslutsfattande ändamål. 

Definitionen av BI kan skilja sig beroende på vem det är som förklarar det (Better Buys, 

2017). En definition är: 

  

“The processes, technologies, and tools needed to turn data into information, information 

into knowledge, and knowledge into plans that drive profitable business action. Business 

intelligence encompasses data warehousing, business analytic tools and content/knowledge 

management” (Loshin 2012, 27).  

 

Definitionen antyder att BI är mer än bara en samling av verktyg, tekniker och system. Den 

mänskliga faktorn och själva förloppet vid användandet av BI är av betydelse för hur man 

definierar BI. En annan antydning är att användandet och appliceringen av kunskapen som 
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utvinns också är centralt för BI. Appliceras inte kunskapen som utvinns vid beslutsfattande 

sammanhang, blir denna praktik oväsentlig. (Loshin, 2012). 

  

2.2 Utbildningsutmaning 

Som nämnt i inledning, är det en brist av personer med både analytisk och teknisk bakgrund 

inom BI. Detta beskrivs närmare i citatet nedan, från (McKinsey & Company, 2011). 

 

“The McKinsey Global Institute Report [2011] predicted that by 2018, the United States 

alone will face a shortage of 140,000 to 190,000 people with deep analytical skills, as well 

as a shortfall of 1.5 million data-savvy managers with the know-how to analyze big data to 

make effective decisions” (Chiang et al. 2012, 12:3). 

  

En nyare artikel från samma utgivare bekräftar att bristen fortfarande gäller (McKinsey & 

Company, 2017). 

 

För att vara en effektiv BI-användare är det därför bra att ha både analytiska och tekniska 

kunskaper. De analytiska och tekniska kunskaperna som kan vara bra att besitta vid effektiv 

användning av BI är: (Chiang et al. 2012) 

 

Notera att några av nedan beskrivna analytiska och tekniska kunskaper förklaras på 

engelska, då det saknas svensk översättning på dessa. 
 

Analytiska kunskaper: 

 data mining, inkluderat association rule mining, klassificering, klusteranalys och 

neural networks 

 deviational analysis och anomaly detection 

 geospatial och temporal analysis 

 nätverksanalys och graph mining 

 opinion mining och sentiment analysis 

 optimering och simulering 

 statistical analysis, inkluderat decision tree logistic regression, prognostisering och 

tidsserieanalys 

 econometrics 

 text mining och computational linguistics 

 

Tekniska kunskaper: 

 Relationella databaser 

 ‘data mart’ och ‘data warehouse’ 

 ETL (‘extract’, ‘transform’ och ‘load’) 

 analytisk bearbetning (OLAP) 

 visualisering och dashboard design 

 data, text, web mining tekniker 

 stora filsystem 
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 mjukvara för att manipulera stora mängder data 

 semistrukturerad och ostrukturerad datahantering, ‘XML’, ‘tagged html’ 

 sociala medier och ‘crowdsourcing system’ 

 web services/APIS/mashups 

 web kollektioner/crawling och sökmotorer 

 cloud computing 

 ‘mobile web’ och ‘location aware application’ 
 

Utmaningen med att utbilda personer inom BI är att det har breda kunskapskrav. För att en 

anställd ska kunna använda en BI-lösning fullt ut och kunna analysera den stora, rådata som 

levereras från ett Data Warehouse bör de ha kännedom om de tre v:na och p:na (Chiang et al. 

2012). 

De tre v:na står för ´velocity´, ´volume´ och ´variety´. ’Velocity’ syftar till behovet av data 

som ligger närmare i tiden. Man vill man kunna analysera och beräkna data som är minuter, 

kanske även sekunder gammal. Med ’volume’ menas de potentiellt gigantiska volymer data 

som hanteras i dagens BI-lösningar. Förr i tiden kanske man pratade om att hantera 

gigabytes av data, men idag kan många företag ha data som är flera TeraByte, PetaByte eller 

till och med ExaByte stora. Med ’variety’ menas en variation av den data som analyseras, att 

den kan visas i former av allt från strukturerad till ostrukturerad text. (Chiang et al. 2012) 

De tre p:na står för de tre perspektiven för affärsbeslut och innefattar ’descriptive’, 

’predictive’ och ’prescriptive’. Perspektivet ’descriptive’, kan användas för att se vad som hänt 

i det förflutna. ’Predictive’ syftar på att analysera den data man har tillgänglig för att 

analysera vad som kan komma att ske i framtiden. Det sista perspektivet ’prescriptive’ syftar 

till hur man använder data för att avgöra vilka handlingar som bör göras i framtiden, vilka 

beslut som ska tas och hur de bör utföras. (Chiang et al. 2012) 

2.3 Utbildningsmetoder 

Inom utbildning finns det ett antal olika utbildningsmetoder som går att tillämpa. 

Utbildningsmetoderna har både sina fördelar och nackdelar, där respektive metod har 

situationer där de passar bättre eller sämre. 

Den traditionella klassrumsmiljön är idag den vanligast förekommande 

utbildningsformen, som dessutom är den form av utbildning som använts under längst tid 

(Zetterblom, 2011). Sammantaget kan man förklara denna utbildningsform med att det finns 

någon eller några utbildare håller föreläsningar om teorin. I denna klassrumsmiljö 

förekommer det även minimalt av praktiskt arbete under lektionstid, de som utbildas i 

utbildningarna förväntas utföra de praktiska övningarna utöver lektionstiden (Bishop & 

Verleger, 2013). 

I ett “Flippat klassrum” är tanken att man ska lära sig det teoretiska utanför klassrummet, 

för att istället använda den lärarledda klassrumstiden till att applicera de teoretiska 

koncepten genom praktiskt utförande (Tanner & Scott, 2015). Det teoretiska utanför 

klassrummet behöver inte bestå av någon särskild form, utan kan till exempel vara att läsa en 

bok, eller se på en videoföreläsning. Så länge någon form av teori som flyttas från 

klassrummet till något som studenten kan lära sig på egen tid, lämpas det för denna 

utbildningsform. Flippat klassrum, är en utbildningsform som börjat användas mer i 
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samband med att information har blivit mer lättillgänglig och att samhället har generellt 

övergått till att bli mer tekniskt orienterad. Följden av detta blir att allt fler tillvägagångssätt 

att förmedla information har uppkommit och allt fler individer har tillgång till 

informationen. (Bishop & Verleger, 2013) Den här typen av utbildning främjar deltagarnas 

inställning till att lära sig genom en bättre förståelse av den kunskap som förmedlas, 

möjligheten att applicera teoretiska kunskaper i verkliga situationer och bättre engagemang. 

De problem som kan förekomma vid användandet av Flippat klassrum är att deltagarna får 

större ansvar att lära sig själva och strukturera sina studier. Gruppdiskussioner är även något 

som försvinner i stor grad vid användandet av denna utbildningsform. Genom att 

utbildningstillfällena är mer fokuserade på det praktiska och inte det teoretiska, finns det 

inte möjligheten till dessa diskussionsmoment. (Tanner & Scott, 2015)  

’Cases’ är en typ av utbildningsform som kan främja inlärning och förmågan att bevara 

införskaffad kunskap under utbildningstillfällena. När ’cases’ används under en utbildning 

blir de deltagande tilldelade förkonstruerade ’case’ som ska representera en situation som 

kan tänkas förekomma i verkligheten. Under ’caset’ ska deltagarna diskutera och analysera 

de material och information de tilldelats, för att sedan kunna antingen utföra en specifik 

uppgift eller att kunna förstå situationer för att sedan analysera de tillvägagångssättet som 

det kan tänkas finnas för att lösa den specifika uppgiften (Mitchell et al. 2017). 

Caseutbildning är ett moment som i de flesta fallen förekommer som ett komplement till 

andra typer av utbildningsformer. Om vanliga teoretiska utbildningstillfällen används, är 

’cases’ ett sätt att kunna applicera de inlärda kunskaper i tillfällen som kan vara relevanta 

inom utbildningens område (Mitchell et al. 2017). 

Simulationer är ett sätt att förmedla kunskap genom att låta deltagarna under utbildning 

använda de teoretiska kunskaperna praktiskt. Simulationer är olika förkonstruerade 

händelser som deltagarna får sätta sig in i och försöka lösa. Det här utbildningsmoment är 

likt ’cases’ men istället för diskussionsdelen som förekommer i cases, får deltagarna utföra 

praktiska scenarion som är relevant inom utbildningsområdet. I kort går det att förklara 

simulationer som mer “hands on” där deltagarna får testa att praktiskt utföra diverse 

händelser. (Mitchell et al. 2017) Denna utbildningsform har visats sig ge bättre möjligheter 

för inlärning och är dessutom ett sätt att skapa en roligare och mer intressant läromiljö för 

deltagarna där de aktivt får vara med under utbildningens gång (Ruhi, 2016). 

Workshops är en metod som stimulerar inlärningen genom aktivt experimenterande och 

testande hos personen som utbildas. Vid workshops och lärarledda övningar kan man nyttja 

ett teoretiskt ramverk som rekommenderar att utbildningen tar plats i en 

verksamhetsliknande miljö där strukturen bygger på att de som går utbildning gör uppgifter 

medan lärare närvarar för att ge stöd och bidra med kompetens om de studerande behöver 

hjälp (Ruhi, 2016). Man låter dem själva observera de förändringar som deras handlingar 

leder till, vilket ger en form av reflektion över vad de faktiskt har åstadkommit (Ruhi, 2016). 

Det rekommenderas att workshops används hos de individer som föredrar att få sin kunskap 

praktiskt istället för teoretiskt, så kallat “learning by doing”. Det är dock rekommenderat att 

den som håller i utbildningen inte endast håller sig till workshops under hela utbildningens 

gång utan växlar mellan exempelvis lärarledda lektioner, seminarier av olika former och 
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workshops för att täcka in flera olika typer av inlärningsmetoder och stimulera kunskap på 

olika nivåer. (Ruhi, 2016) 

Capstone-projekt är en typ av utbildningsform som främst bör användas i slutet av 

utbildningsfasen och ger deltagarna en möjlighet att både reflektera och visa upp de 

kunskaper som mottagits under utbildningens gång. Den här typen av projektbaserad 

utbildningsform bör inte användas enskilt eftersom den syftar till att summera deltagarens 

kunskaper. Rekommendationen är att man tillämpar en eller flera utbildningsformer som 

nämns ovan och avslutar med ett capstone-projekt. Ett Capstone-projekt ska hjälpa 

deltagaren att både kunna visa upp vilka tekniska praktiska kunskaper som getts via 

utbildningen men även de mer teoretiska formerna. Därmed behöver projektformen 

struktureras på ett sätt som ger möjligheten att både visa upp praktisk och teoretisk kunskap. 

Majoriteten av projektet bör utföras i form av gruppövningar där deltagarna delas in i 

grupper och utför arbetet tillsammans, det kommer att ge deltagarna möjlighet att lära sig 

samarbetsförmåga med andra. Vad exakt ett capstone-projekt innefattar är en relativt öppen 

tolkning, dess främsta syfte är som sagt att ge deltagaren en chans att summera de kunskaper 

som givits under kursens gång. Därmed kan projektformen innefatta mängder av olika typer 

av uppgifter. Det kan exempelvis handla om att deltagarna börjar med att skriva en kortare 

uppsats som summerar vad som lärts ut genom utbildningen och sedan redovisar detta 

muntligt för åhörare. Likväl kan det innefatta att deltagarna tar fram en tillverkar en fysisk 

produkt och sedan visar upp den för åhörarna. Allt beror på vad som lärts ut och vad som 

lämpar sig för just det ämnet (The Glossary of Education Reform, 2017). Tillämpning av 

Capstone-projekt har enligt studier bedömts som väldigt positivt både vad gäller bemötande 

av flera olika inlärningsstilar hos elever med olika behov, då syftas till de som lär sig bäst 

genom att prova sig fram och de som vill tillhandahållas teoretisk information (Ruhi, 2016). 

3. Teoretiska ramverk 

Under detta segment går vi djupare in på den tidigare forskning som vi delvis kommer att 

grunda våra slutsatser på. Vi inleder med en beskrivning av ‘Experiential Learning Theory’ 

och går vidare med att beskriva ett pedagogiskt ramverk av U. Ruhi (Ruhi, 2016). 

3.1 Kolbs Experiential Learning Theory (ELT) 

För att ha en tydlig teoretisk bas att grunda vår uppsats på, bygger vi delar av våra resultat på 

Kolbs ‘Experiential Learning Theory’ (ELT). ELT är en teori som ger ‘erfarenhet’ en central 

roll i människans inlärning och utveckling (D.Kolb et al 2005). Teorin bygger på sex 

påståenden, framförda av skaparna av teorin. 

 

1. Inlärning bör ses som en process istället för ett utfall. För att förbättra utbildning bör 

den studerande genomgå en process som förbättrar inlärning vilket inkluderar 

återkoppling av effektiviteten av inlärningen. 

2. Inlärning är omlärning. Att lära sig genom en process som drar fram ens redan 

befintliga kunskaper om ett ämne, så dem kan undersökas, testas och interageras med 

nya förfinade idéer. 



 

8 

 

3. För att nå en effektiv inlärning kan det vara bra att upplösa konflikter mellan olika 

perspektiv och synpunkter. Konflikter, olikheter och oenigheter är exempel på saker 

som driver inlärningsprocessen.  

4. Inlärning är en holistisk anpassningsprocess mot världen och inkluderar hela 

personens funktionalitet, som till exempel: personens tänkande, känslor, uppfattning 

och beteende.  

5. Samverkande överföringar mellan personen och omgivningen är en källa för inlärning. 

Inlärning sker när man assimulerar nya erfarenheter till existerande koncept och vice 

versa. 

6. Inlärning är en kunskapsskapande process. Det är en process som handlar om att skapa 

och återskapa den studerandes kunskaper. Detta i kontrast mot att anamma 

förbestämda, fasta idéer. 

 

ELT definierar inlärning som en process där erfarenhet transformeras till kunskap. 

Processen är uppdelad i följande fyra steg: Concrete Experience, Reflective Observation, 

Abstract Conceptualisation och Active Experimentation, och porträtteras som en cykel där 

användaren genomgår samtliga steg i en process, se figur 1. (Kolb et al. 2005) 

Concrete Experience syftar på insamlandet av erfarenheter. När man gör något, till 

exempel läser en bok, lyssnar på en föreläsning eller själv föreläser, samlar man ihop 

erfarenhet av dessa sysslor (Ruhi, 2016). Det spelar ingen roll om man lyckats med det man 

försökt göra. Allt man gör blir till erfarenhet och kan sedan reflekteras över, vilket är Kolbs 

nästa steg Reflective Observation. Under detta steg tar man ett steg tillbaka för att reflektera 

över vad man gjort. Man kan ställa sig själv frågor som: Vad gick bra respektive dåligt? 

Varför gick det som det gick? Detta kan tillåta en att förstå idéer från att nytt perspektiv. 

Vidare till nästa steg Abstract Conceptualisation, där man ska lära sig genom att tänka (Ruhi, 

2016). Under detta steg kan man använda saker man kommit fram till under det reflektiva 

steget för att tänka fram teorier och analyser över hur man skulle kunna göra annorlunda för 

att uppnå ett bättre resultat. Det sista steget som sluter cykeln är Active Experimentation 

som i kontrast till föregående steg, bygger på lära genom att göra. De teorier och analyser 

man kommit fram till under Abstract Conceptualisation-steget kan i detta steg sättas på prov 

genom att aktivt applicera dem (Ruhi, 2016). 

 ELT identifierar även fyra inlärningsstilar som utgörs av olika kombinationer av stegen. 

Inlärningsstilarna tar hänsyn till att individer har olika behov och preferenser vid inlärning 

och ter sig därför olika för att tillsammans vara tilltalande för en bred publik (Ruhi, 2016).  
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Figur 1. Kolbs ‘Experiental Learning Theory-cykel’, med dess fyra steg ‘Concrete 

Experience’, ‘Reflective Observation’, ‘Abstract Conceptualisation’ och ‘Active 

Experimentation’.  Även de fyra inlärningsstilar ‘Accomodators’, ‘Divergers’, ‘Assimilators’ 

och ‘Conevergers’ presenteras i figuren. (Ruhi, 2016) 

 

Nedan beskrivs ETLs inlärningsstilar mer utförligt. 

 

1. Accomodators, innebär att man föredrar direkt erfarenhet framför teoretisk kunskap. 

Dessa lär sig mer effektiv genom direkt interaktion (Ruhi, 2016). 

2. Divergers, är de som lär sig mest effektivt genom att samla relevant information från 

ett flertal olika källor och ta flera perspektiv till beaktande (Ruhi, 2016).   

3. Assimilators, beskriver de personer som lär sig bäst genom att organisera stora 

mängder information till en konsist logisk form (Ruhi, 2016).   

4. Convergers, lär sig mer effektivt i situationer där de får applicera teorier i praktiken 

medan de försöker hitta lösningar till realistiska problem (Ruhi, 2016).  

 

Ett viktigt antagande som ETL förutsätter är att varje enskild individ har en dominant 

inlärningsstil, men att alla använder en kombination av olika inlärningsstilar beroende på 

situation och tillfälle. Nedanför presenteras inlärningsstilarna i relation till ovan nämnda 

stegen, se figur 1. (Ruhi, 2016) 
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3.2 Proposed Pedagogical framework by U.Ruhi 

Företagssystem (Enterprise Systems, ES) fortsätter att växa i omfattning i och med att allt 

fler företag väljer att digitalisera sina affärsprocesser genom att vända sig till olika 

leverantörer för att tillämpa systemlösningar för att täcka sina behov (Ruhi, 2016). 

Det teoretiska ramverket bygger till stor del på Kolbs ELT, se figur 1 och baseras på 

huvudområdena: ’Lektioner och seminarium’, ’diskussion av fall’, ’systemdemonstrationer 

och skärminspelad handledning’, ’simulationer och interaktiva uppgifter’, ’arbetsgrupper och 

genomgång av uppgiften’ och ’capstone-projekt’ (Ruhi, 2016). 

Syftet med ramverket är att tillhandahålla en mall för hur lärare ska lägga upp och 

strukturera sin undervisning, samt att hjälpa till att strukturera och forma de aktiviteter som 

eleverna ska utföra under utbildningens gång. Ramverket syftar även till att ge lärarna en viss 

flexibilitets i utbildningsplanen, där de kan specialanpassa specifika kurser med ett eget 

upplägg och en egen utbildningsform. Detta kan även medföra att man kan utforma 

specialanpassade kurser genom att tillämpa olika utbildningsmetoder på olika delar av 

kursmomenten. Till exempel kan man börja med att strukturera upp en utbildningsplan för 

en kurs som börjar med ’systemadministration och simulationer’, sedan kan avsluta med ett 

capstone-projekt för att ge eleverna möjlighet att reflektera över den kunskap de införskaffats 

under utbildningens gång. (Ruhi, 2016) 

  

 

Figur 2. Beskriver utbildningsformer som tillämpas inom det teoretiska ramverket samt 

vilket mål av systemkunskap respektive utbildningsform har (Ruhi, 2016). Figuren är 

baserad på figur illustrerad i (Ruhi, 2016) men är en översatt version som mer tydligt visar 

mål av systemkunskap för utbildningsformerna. (Ruhi, 2016) 
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Som vi kan utläsa från figur 2, kan olika utbildningsformer tillämpas för att uppfylla olika 

mål inom systemkunskap efter avslutad utbildningsform. Om vi säger att en lärare vill att 

slutmålet är en generell kunskap om alla typer av företagssystem, då kan man använda 

utbildningsformen ’Lektioner och Seminarier’ som fungerar mot alla typer av företagssystem. 

Vill man däremot rikta in sig mot mer specifika mål, till exempel processcentrerade 

företagssystem eller företagsprocessmodeller kan man tillämpa ’Simulationer och Interaktiva 

övningar’ enligt modellen. Precis som nämndes tidigare kan det kombineras olika 

utbildningsformer för att ge det slutresultat av systemkunskap som läraren önskar för just ett 

specifikt kurstillfälle eller utbildningsperiod.  
 

Figur 3. Mall för att visa vad de olika utbildningsformerna bidrar i form 

inlärningsprocesser och kognitiva lägen (Ruhi, 2016). 

 

Kolumnen längst till vänster av figur 3 beskriver utbildningsmetoderna. Raden på ovansidan 

beskriver inlärningsprocesserna samt de kognitiva lägen som är aktiva vid respektive process. 

Rutorna är fyllda med en mörkgrå färg för att indikera den primära inriktningen för 

respektive utbildningsform. De ljusgråa rutorna syftar på de sekundära inriktningarna. 

‘Primary-’ och ‘secondary mapping’ i figur 3 syftar på det primära respektive sekundära 

aktiva kognitiva läget.  
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4. Metod 

I början av en studie brukar författarna ställas inför ett val vilken metod de vill använda för 

att besvara sina frågeställningar. I vårt fall fick vi kontakt med ett företag som redan hade ett 

ämne de ville att vi skulle utforska. För att hjälpa oss att utföra uppgiften i vår uppsats gav de 

oss möjlighet att genomgå några av deras utbildningar som de ville att vi skulle utvärdera. Vi 

skulle även få utföra en konfiguration av deras befintliga BI-system samt få intervjua några 

av företagets anställda. Det finns kännetecken för hur man definierar en kvalitativ metod. 

Några av dem är att de som genomför arbetet ofta har mycket kontakt med entiteten som ska 

forskas om.  Att de som genomför arbetet är flexibla och att exempelvis intervjufrågor 

utvecklas och fördjupas genom arbetets gång (Seimyr, 2017). Eftersom stor del av studien 

utfördes på företagets arbetsplats och att vi ville undersöka utbildningens kvalitéer samt hur 

man mest effektivt tar åt sig kunskap inom BI, kategoriseras vår uppsats som en kvalitativ 

fältstudie (Seimyr, 2017). Från de tre beskrivna momenten ska vi samla ihop empiriska data 

och tillämpa två teoretiska ramverk för att analysera och utforma slutsatser. För att applicera 

de teoretiska ramverken på dessa momenten har vi studerat och jämfört, samt reflekterat 

över dess kontrast mot den empiriska data som vi samlat in under de tre momenten.  

I resultatkapitlet beskriver vi endast de utfall vi fått från respektive moment. Vi har valt att 

inte skriva någon analys eller diskussion under detta kapitel. Istället skriver vi all analys och 

diskussion under analys- och diskussionskapitlet som avslutning på uppsatsen. Under 

analysen analyserar vi våra resultat från respektive moment med en koppling mot teorin vi 

presenterat i relaterad forskning, tillsammans med egna åsikter. Sedan avslutas uppsatsen 

med en sammanfattande diskussion där vi beskriver hur våra slutsatser uppfyller det 

beskrivna syftet och besvarar den frågeställning vi format i början av uppsatsskrivandet.  

4.1 Insamling av data 

För att kunna utvärdera utbildningsmetoderna inom BI behövde vi bredda vår kompetens 

och förståelse kring hur utbildningar i BI-lösningar är utformade i dagsläget. Tillsammans 

med ett BI-företag startade vi ett samarbete där vi ska utvärdera deras utbildningsprocess, i 

gengäld får vi utbildning i ett beslutsstödssystem, vilket ger oss möjlighet att delvis nå en 

ökad förståelse av BI-lösningar men även få praktisk erfarenhet av hur en utbildning kan gå 

till. 

  Efter utbildningen gjorde vi en egen installation av beslutsstödssystemet, med andra ord 

genomförde vi praktiskt vad vi lärt oss teoretiskt under utbildningens gång. Installationen 

gav oss kunskap om vad som fattades i utbildningsprocessen, vad behövde förtydligas och 

vad hade kunnat göras annorlunda för att vi skulle lära oss bättre. 

Sammanslaget har utbildningen och det praktiska utförandet av BI-installationen gett oss 

data inom: 

 

 Hur en BI-utbildning kan se ut. 

 Ökad kunskap och förståelse inom BI-lösningar. 

 Praktisk erfarenhet av att genomföra en BI-installation. 

 Reflektion över skillnader mellan teoretisk och praktiskt utförande av BI-installationer.  

 Möjliga förbättringar i utbildningsprocessen för att öka inlärning och förståelse. 
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Utöver våra egna reflektioner av utbildningsprocessen har vi intervjuat tre anställda på 

det företag vi haft samarbete med. Syftet med dessa intervjuer var att få andras syn på 

hur BI utbildas - och hur det bör utbildas. 

Sammanslaget har intervjuerna gett oss data om: 

 Hur de anställda utbildas i dagsläget, även innefattande innan vi steg in i företaget 

och tog del av det nya utbildningsmaterialet.  

 Bredare syn på hur personer som arbetar med BI önskar att utbildas. 

 Vilka önskemål som finns om en potentiell utbildning. Då innefattas sådant som 

utbildningsmetod, upplägg och innehåll.  

 Via intervjuerna kunde via intervjua personen som skapat och hållit i 

utbildningarna, och på det sättet få ytterligare ett perspektiv på vad som behövs 

för en lyckad BI-utbildning.  

 Några av de intervjuade hade dessutom haft tidigare arbetsplatser där de arbetat 

med BI. På det sättet kunde vi motta information om hur utbildning fungerar på 

andra platser än det företag vi haft vårt samarbete med.  

4.1.1 Intervjuer med anställda på BI-företag 

För att samla in information som vi kan använda i vår studie för att besvara våra 

frågeställningar fick vi tillfälle att intervjua tre personer som är anställda på vårt 

samarbetsföretag. Inledande till intervjuerna har vi utformat en intervjuguide, se bilaga 1, 

som ska täcka upp de frågor vi vill ha svar på. Vid intervjutillfällena fördes anteckningar för 

att samla in svaren från intervjufrågorna. Intervjuguiden var tänkt att fungera mer som ett 

stöd för att föra ett samtal på, än en enkät där ett svar ges till respektive fråga. Samtliga tre 

personer intervjuades separat och tiden för dessa intervjuer utfördes mellan 45 till 60 

minuter vardera. 

 Två av personerna vi intervjuade har blivit anställda på deras nuvarande arbetsplats inom 

ett år från att intervjuerna tog plats och blir därför intressanta att intervjua gällande deras 

utbildning vid inskolningen. Eftersom de genomgår/ har genomgått inskolning på företaget 

ville vi veta deras åsikter om kvaliteten på utbildningen, vad de saknade, vad som kunde varit 

bättre, vad som var otydligt och/eller irrelevant, med mera. Vi är även intresserade av vad de 

anser om hur väl respektive utbildningsform skulle kunna implementeras i deras inskolning. 

Den tredje personen har jobbat kring sju år vid intervjutillfället och är en av dem som 

utformade utbildningen som vi själva deltog i. Vi ville därför ta reda på den anställdes åsikter 

om utbildningen, hur han upplever att utbildningen blivit bemött, hur de övriga 

utbildningsformerna som närmare finns beskrivet under avsnitt 2.5 och som eventuellt skulle 

kunna passa in i utbildningen. 

4.1.2 Utbildningen på samarbetsföretag 

Utbildningen vi fick genomgå tog plats hos vårt samarbetsföretag som arbetar med BI. 

Utbildninfgen bestod av tre utbildningstillfällen, där vi deltog på två av dessa. Det första 

utbildningstillfället var en teoretisk utbildning, där företagets BI-system förklarades, hur 

man använde det och hur systemet var uppbyggt. Under detta utbildningstillfälle förklarades 
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även viktiga termer och begrepp som systemet använde sig av.  Det andra utbildningstillfället 

var en utbildning som handlade om uppsättandet av BI-systemet och dess nödvändiga 

resurser. Det var utbildningstillfälle 2 vi inte deltog i, då vi inte fick möjlighet att delta på 

denna. Det tredje utbildningstillfället var en utbildning som handlade om konfigurationen av 

BI-systemet. För att samla in data under detta moment antecknade vi våra egna analyser 

över utbildningens utformning och de delar som var bra eller dåliga. Utbildningstillfällena 

hade även egna förkunskapskrav, där det antogs att man hade vissa kunskaper sedan 

tidigare.  

 

Förkunskapskrav 

 

Utbildningstillfälle 1:  

 Kunskap inom affärssystem och ekonomi 

 Insatt i standard kundens verksamhet och drivkraft 

 Erfarenhet inom olika BI verktyg. 

 Fördel att ha arbetat i Excel och OLAP-kopplingen 

 

Utbildningstillfälle 2: 

 Grundläggande kunskaper i SQL Services och Windows server 2008-> 2016 

 Grundläggande kunskaper i Active Directory (AD) 

 

Utbildningstillfälle 3:  

 Utbildningstillfälle 1 

 Utbildningstillfälle 2 

 Grundläggande kunskaper i Database Services  

 Grundläggande kunskaper i Analysis Services  

 Grundläggande kunskaper i Integration Services 

 Grundläggande kunskaper i Reporting Services (Rdl) 

 Grundläggande kunskaper i T-SQL och MDX 

 Grundläggande kunskaper i Windows server 2008 -> 2012. 

 Grundläggande kunskaper i Active Directory (AD) 

 Grundläggande kunskaper Visual Studio 2015 (Database tools)  

 

Vi tre som deltog i utbildningen hade endast erfarenhet av Visual Studio och databasspråket 

SQL, vilket gjorde att de flesta av förkunskapskraven saknades.  

Huvudsyftet med denna utbildning, var att efter utbildningstillfällena skulle vi ha 

kunskapen att förstå hur BI-systemet fungerade, kunskap till att kunna utföra en 

konfiguration av BI-systemet på egen hand och att kunna använda BI-systemet. 

4.1.3 Konfiguration av BI-system 

Efter utbildningen skulle vi få genomföra en konfiguration av samarbetsföretags BI-lösning 

där vi skulle följa en guide som tillhandahölls av vårt samarbetsföretag. Till vår hjälp hade vi 

en av de anställda på företaget som vi kunde gå till om vi fastnade på något steg i guiden.   
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4.2 Metodkritik 

Vi kan inte förlita oss helt på intervjuerna för att kunna göra en fullständig sammanställning 

över vad hela populationen för arbetande inom BI önskar för utbildning i framtiden och vad 

de ser för brister i dagsläget. För att kunna utföra en statistiskt säker sammanställning hade 

vi behövt ett betydligt högre urval än de tre personer vi intervjuade.  

Enligt den uppfattning vi har, att även om ett högre populationsurval för intervjuer hade 

gett en mer statistiskt säker studie, fick vi svar på våra frågor under intervjuerna. Eftersom vi 

intervjuade två relativt nyanställda och en person som ansvarade för utbildningen, kunde vi 

trots litet urval få in flera perspektiv på hur samarbetsföretagets utbildning kunnat 

förbättras. 

Det kan även finnas möjliga brister i utbildningsmaterial och grundkonfiguration som vi 

inte märkt av på grund av våra egna kunskapsluckor då vi inte har alla förkunskapskrav som 

efterfrågades. Vid utförande av konfigurationen har vi enbart använt samarbetsföretagets 

tillhandahållna material. Utbildningen var skapad av företaget och lämpade sig mot deras 

grundkonfiguration. Vi skulle förmodligen inte kunnat gå vårt samarbetsföretags utbildning 

för att sedan utföra en grundkonfiguration för ett annat BI-system. Vår grundkonfigurering 

blir därmed direkt beroende av den utbildning som tillhandahålls och kan därmed ses som 

mer av en utvärdering av utbildningen i sig än som en egen gren inom den kvalitativa 

fältstudien. För ett bättre resultat behövs mer forskning på området med fler involverade BI-

företag. 

Om vi själva ska göra en bedömning och utvärdera vårt metodval skulle man kunna 

summera det till att vårt populationsurval är relativt litet i förhållande till den totala 

population som vi skriver om. Uppsatsen är riktad till alla BI-företag och utbildare inom BI, 

men urvalet består endast av tre personer från ett och samma företag. 

En annan aspekt som kan skapa ett ofullständigt resultat är det faktum att vi tre som 

skriver uppsatsen redan besitter en teknisk bakgrund då vi läser vårt tredje år på det 

systemvetenskapliga programmet. Detta kan ge oss en fördel mot en person som saknar 

tekniskt utbildning under utförandet av konfigurationen. Även fast vi inte skulle bemöta 

förkunskapskraven, precis en person som studerar ekonomi, kan vi ändå ha teknisk fördel 

mot dessa på grund av andra tekniska uppgifter vi fått göra under vår utbildning. Idealt vore 

om det fanns en jämn fördelning (hälften med teknisk och hälften med ekonomisk) av oss 

som fick utföra konfigurationen för att sedan kunna diskutera hur skillnaderna var mellan 

oss.  

4.3 Metodetik 

För att tillämpa en god etik vid utförande av vår metod har vi tillämpat forskningsetiska 

principer med hjälp av en artikel skriven av vetenskapliga rådet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Rekommendationerna bygger på en uppsättning av krav som ska tillämpas vid 

metodutförandet. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav.  

 Informationskravet bygger på att deltagarna i undersökningen vi utför ska informeras om 

vad deras roll i uppsatsen kommer att vara, samt vilka villkor som gäller för dem. Ingen 

medverkan ska vara obligatorisk (Vetenskapsrådet, 2002). Vi löste det genom en kort 

förklaring vid varje intervjutillfälle om vad vi gjorde, varför vi gjorde det och varför vi 
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behövde intervjua dem. Ingen person har tvingats delta, utan all medverkan har varit frivillig. 

 Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien ska ge sitt samtycke till 

medverkan. En individs medverkan ska kunna avbrytas om så önskas av den medverkande 

och detta ska kunna ske utan att negativa påföljder sker för den deltagande eller att vi som 

ansvarar för studien försöker ändra individens beslut om sin medverkan. Dessutom ska de 

som samverkar i studien själva kunna styra över vilka villkor som gäller för deras medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har behandlat samtyckeskravet genom att inte utföra en 

intervjuförfrågan direkt med en anställd utan all kontakt har i förstahand skett via 

respondenternas överordnad. Detta har gjorts för att säkerställa att samtliga parter ger sitt 

samtycke och ifall en av de anställda inte vill medverka kan dialogen skötas direkt med deras 

överordnad. Eftersom en stor del av arbetet sker utifrån samarbetsföretagets önskemål har 

deras villkor gällt under hela studien, då menar vi att de har bestämt tid och plats för 

intervjuer och grundkonfiguration samt avsatt tid för intervjuerna. Vi har varit beredda på att 

personer kan ändra sin medverkan innan eller under intervjuns gång, och har haft i åtanke 

att om det sker får vi acceptera det utan att försöka ändra deras beslut. 

Konfidentialitetskravet handlar om att vi som är ansvariga för studien bör underteckna en 

uppgörelse om att allt som sägs som kan vara av känslig karaktär för en enskild individ är 

under tystnadsplikt. Informationen från de som deltar i undersökningen ska behandlas på ett 

sätt som gör att inget ska kunna spåras tillbaka till varken enskild individ eller företag 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har behandlat konfidentialitetskravet genom en muntlig 

uppgörelse med samarbetsföretaget gällande anonymitet av individ-, produkt- och 

företagsnamn.  

 Nyttjandekravet handlar om spridning av material till tredje part, att uppgifter om 

enskilda personer inte får spridas till kommersiella intressenter eller andra parter som inte är 

inom vetenskapligt brukande. Behandling av personuppgifter får inte användas för direkta 

åtgärder mot den person som kan kopplas mot uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Vår 

insamlade data kommer inte att spridas till någon kommersiell verksamhet eller icke 

vetenskaplig förvaltning som kan innefattar spridning av personuppgifter. 

Utöver dessa fyra krav med tillhörande regler har vi valt att tillämpa två ytterligare 

rekommendationer för forskningsetik. Den första innefattar att deltagarna i studien bör få tal 

del av viss känslig information innan rapporten publiceras publikt. Eftersom vi inte 

behandlar några direkt känsliga uppgifter om vare sig företaget eller enskilda individer har vi 

valt att inte visa en förhandsversion för medverkande. Den andra rekommendationen 

handlar om att fråga om önskemål finns gällande att veta var och hur uppsatsen kommer att 

publiceras samt om de vill kunna ta den av denna uppsatts i sin helhet eller om de vill ha en 

lite kortare sammanställning av resultatet. Enligt överenskommelse med vårt 

samarbetsföretag kommer de få en egen rapport som summerar främst resultatet.  

4.4 Litteratur 

Huvudsakligen har vi använt vetenskapliga artiklar som grund för den teori vi presenterat i 

uppsatsen. Litteraturen inhämtades från Umeå universitetsbibliotek och sökorden var 

följande: Business Intelligence, utbildningsmetoder, big data, data warehouse och learning 
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theory. Vi har även använt oss av en del elektroniska tidskriftsartiklar samt en bok som 

hämtades på Umeå universitetsbibliotek för att beskriva delar av vår teori. 

5. Resultat 

Nedan redovisas resultat från intervjuerna, utbildningen samt konfigureringen av BI-

systemet.  

5.1 Intervjuer 

De respondenter som intervjuats beskrivs hädanefter genom beteckningar A, B och C. Detta 

framgår även i tabell 1 där respondenternas akademiska bakgrund och tid som anställd från 

det att intervjun ägde rum beskrivs. 

 

Tabell 1. Fakta och bakgrund om respondenterna i studien. 

Respondent Utbildning Tid som anställd 

A Systemvetenskap ca 8 månader 

B Civilekonom ca 2 månader 

C Teknisk datavetenskap ca 7 år 

 

Från intervjuerna framgick det att det fanns ett behov av en välutformad utbildning för att 

inleda en anställning och att det fanns rum för förbättringar på den existerande 

inlärningsprocessen. Respondent A hade i början av sin anställning endast kunnat förlita sig 

på webbaserade kurser som tillhandahålls från en tredje part. Respondenten upplevde att 

denne fick ta stort ansvar genom att själv sköta sin inlärning. Samma person började även att 

arbeta mot kund redan efter en vecka, vilket innebar att hjälpa en rad olika kunder att ta 

fram BI lösningar som passar just deras organisation. Det är något respondent A ansåg vara 

bra, då denne menar att man lär sig mest effektivt när man arbetar i skarpt läge mot en riktig 

kund istället för fiktiva exempel. Att snabbt börja jobba mot kund anses av både respondent 

A och B, vara en bra metod att lära sig. De uttryckte dock att det hade varit önskvärt med en 

förberedande utbildning innan de påbörjade anställningen. Respondent B som saknade en 

teknisk utbildning, se Tabell 1, ansåg det önskvärt att bli tekniskt utbildad för att bredda sin 

kompetens mot rollen som BI-konsult. 

Respondent C, som är en av de som utformat deras utbildningar, gav vid intervjun 

information gällande feedback på deras befintliga utbildning som de precis börjat använda. 

Feedbacken kommer från samarbetspartners och kunder till företaget som vid olika tillfällen 

tagit del av utbildningen. Några exempel på kritik som mottagits är att vissa delar av 

utbildningsmaterialet upprepats för mycket. De framgick även synpunkter om att tempot 

kunde ha anpassats bättre till hur svåra funktionerna var, då enklare segment hade kunnat 

påskyndas och mer fokus kunde ha lagts på de svårare delarna. Problematik uppstod även vid 

bemötande av individer med olika akademiska bakgrunder, då vissa segment kunde ge ett 

tekniskt korrekt exempel men inte lika korrekt från en ekonoms perspektiv. Även om 
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tekniken är teoretisk korrekt kan exemplet vara orealistiskt från ett ekonomiskt perspektiv 

och därmed leda till att det kan vara svårt att se kopplingen och värdet med exemplet. Därför 

efterfrågades mer verklighetstrogna exempel från samarbetspartners och kunder till 

företaget. Respondent C beskrev även att synpunkter inkommit angående planer att utveckla 

den befintliga manualen och göra den mer aktuell, alternativt lägga över fokus till kortare 

videoklipp som beskriver samma innehåll som manualen hade bidragit med. Ett exempel på 

något som uppskattades från utbildningen, var de interaktiva uppgifterna som deltagarna 

fick genomföra. 

5.2 BI-utbildning 

Utbildningen vi medverkade i var främst teoretisk men även teknisk belagd. Det generella 

konceptet bakom utbildningen var föreläsningar med inslag av interaktiva övningar och 

demonstrationer, där information presenteras med hjälp av PowerPoint-slides. 

Utbildningstillfällena var uppdelad i olika avsnitt som utbildaren gick igenom, och de 

interaktiva övningar och demonstrationerna utfördes antingen under eller efter varje avsnitt. 

I vårt fall blev utbildningstillfällena lite annorlunda än vad de i normala fall ska vara på 

grund av tidsbrist, där de interaktiva övningarna plockades bort. 

Utbildningsmiljön baserades på en traditionell klassrumsmiljö. Lektionerna utfördes i ett 

konferensrum och läraren undervisade med hjälp av en PowerPoint medan åhörarna 

lyssnade, antecknade och ställde frågor. Vissa av momenten under lektionerna hade även 

inslag av demonstrationer, där undervisaren visade hur man utförde vissa processer. Vid de 

två utbildningstillfällena deltog mellan 4–7 personer, inkluderat den ansvariga för 

undervisningen. Utbildningstillfällena utfördes under två dagar, vilket summerar till en 

sammanlagd tid av fyra dagar. 

Under utbildningen tillhandahölls först och främst information gällande grundläggande 

BI-struktur och användandet av BI-systemet i form av demonstrationer från utbildaren. 

Därefter gavs information angående teknisk specifikation om BI-systemet och kringliggande 

teknik. Utbildningens upplägg baserades på att man som åhörare först skulle ges en bred 

grund och förståelse om grundläggande BI-struktur innan de tekniska specifikationerna. 

5.3 Grundkonfiguration av BI-system 

Efter utförd utbildning, fick var och en genomföra en grundkonfiguration av BI-systemet för 

ett fiktivt företag. Meningen med det praktiska utförandet var att kunna repetera de 

teoretiska kunskaper som erhållits under utbildningen och ge deltagarna en chans att 

reflektera hur väl de tilltagit sig informationen. Under grundkonfigurationen 

sammankopplades de teoretiska och praktiska kunskaperna genom att de steg som utfördes 

hade en direkt koppling till vad utbildningen tidigare hade behandlat. Vid konfigurationen 

tillhandahölls en guide som beskrev steg för steg hur den konfigurationen skulle utföras.  Vi 

kunde på så sätt kombinera våra utbildningskunskaper med guiden. 

Mer exakt gick det praktiska utförandet ut på att vi som gått utbildningen tillhandahöll 

varsin virtuell server. Vår uppgift var att konfigurera BI-programvaran enligt ett fiktivt 

testföretag. För att göra detta var vi tvungen att skapa databaser, läsa in data från “kundens” 

källsystem och använda en ETL-process. Meningen med detta var att hämta data och sedan 
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transformera datan till en struktur som är lämplig för hantering via BI-system. Vi arbetade 

dessutom med att sätta upp kuber och sammankoppla hierarkier mellan de olika 

“dimensionerna” för att lite längre fram kunna få fram sambanden mellan olika datavyer. Vi 

startade med en blank installation av BI-lösningen och slutade med en färdigkonfigurerad 

installation, fylld med data från ett exempelföretag. 

6. Analys 

I detta avsnitt analyserar vi intervjuerna, utbildningen och det praktiska utförandet genom 

att koppla de tre olika momenten till de två teoretiska ramverken vi har presenterat i denna 

studie. Vi analyserar även våra egna erfarenheter under detta avsnitt. 

6.1 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts analyseras i syfte att försöka lyfta fram personernas åsikter 

kring utbildning och vad de anser vara det bästa sättet att snabbt komma in i arbete med BI. 

De två teoretiska ramverken jämförs med personernas svar för att undersöka om svaren kan 

belysa betydelsefulla aspekter vid utbildning. 

Vid intervjuerna framgick att nyanställda fick tillgång till en hemsida med internetkurser. 

De tilläts att fritt välja vilka kurser de själva ansåg att de behövde gå för att fylla sina egna 

kunskapsluckor. Detta är en metod som är bra på att bemöta de olika bakgrunder individerna 

har då de får möjlighet att själva välja de kurser de anser att de behöver. Detta kan dock vara 

problematiskt då det sätter ett stort ansvar på individen, dels att själva välja en relevant kurs, 

men också att faktiskt slutföra och ta lärdom på effektivt sätt av den. Metoden speglar 

‘flippad klassrums-metoden’ då föreläsningarna sker utan en lärare fysiskt närvarande, men 

saknar de interaktiva tillämpningarna som enligt det föreslagna ramverket aktiverar det 

kognitiva läget ‘doing & exploring’ som det primära och ‘Experiencing & feeling’ som det 

sekundära. 

Intervjupersonerna A och B, föredrog att komma ut i arbetet och börja arbeta praktiskt för 

att lära sig mest effektivt. Tillämpas (Ruhi, 2016) ramverk på att arbeta praktiskt för 

inlärning, går det att utläsa att utbildningsmetoderna ‘simulationer’, ‘workshops’ och 

‘capstone-projekt’ speglar bäst den beskrivna metoden då de har de önskvärda kognitiva 

lägena som behövs för inlärning via praktiskt arbete.   

 Trots att de ansåg att man lär sig bäst genom att börja arbeta direkt, uttryckte både person 

A och B att någon form av utbildning innan de började arbeta, hade varit önskvärt. Då Kolbs 

ELT beskriver att man lär sig effektivt genom att erfara och sedan reflektera över sina 

erfarenheter, kan man förklara deras önskan om en primär utbildning före de börjar arbeta 

(Ruhi, 2016). Går de en utbildning innan de påbörjar sin anställning, har de något att 

referera mot när de väl är i arbete och aktiverar därmed det reflektiva kognitiva läget. Avstår 

man från den primära utbildningen och börjar arbeta direkt, har man ingenting att reflektera 

mot och går därmed miste om det momentet. 

Vi noterade ingen markant skillnad på svaren vi fick av person A och B, som skulle kunna 

tyda på att deras olika akademiska bakgrunder har olika utbildningsbehov. Detta kan bero på 

att båda fick tillgång till en hemsida med internetkurser vid sin uppstart på företaget där de 
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själva fick välja vilka kurser de ville gå. Den möjligheten har potential till att eliminera den 

problematik som uppstår för att bemöta de olika kunskapsluckor det har att fylla, genom att 

de enbart väljer de kurser som de själva anser att de behöver.  

 Även den feedback person C fick för sin utbildning förstärker påståendet att man lär sig 

mest effektivt genom interaktivt arbete, då just de interaktiva momenten blev särskilt 

uppskattade. 

6.2 BI-utbildning 

Baserat på den utbildning vi har deltagit i och den forskning som utförts inom detta område, 

kommer vi i följande analysdel att försöka framhäva de aspekter som kan ha påverkan på BI-

utbildningar. Vi kommer även analysera våra egna erfarenheter som vi sedan reflekterar över 

genom att applicera de teoretiska ramverken på utbildningen. 

Som nämnt tidigare fick vi delta i en utbildning hos vår samarbetspartner. Utbildningen 

utfördes i en klassrumsmiljö där en eller två personer undervisade de individer som deltog. 

Applicerar man (Ruhi, 2006) ramverk, se figur 3, på detta utbildningstillfälle kan vi se att de 

primära kognitiva lägena som är aktiva är ‘Thinking & Analyzing’ samt de sekundära 

kognitiva lägena ‘Watching & Reflecting’. Det ramverket försöker förklara i detta fall är de 

kunskaper som individer är mottagliga till i utbildningsmetoden klassrumsmiljö, men också 

för att kunna förstå de andra utbildningsmetodernas syfte. Anledningen till att det kan vara 

bra att se vilka kognitiva lägen som är aktiva för deltagare, är att det underlättar valet av 

utbildningsmetod och utformningen av utbildning. 

Den generella åsikten vi har kring utbildningen är att den var bra strukturerad och även 

lämpad för den sortens kunskap som skulle förmedlas. För att tydligare förklara detta 

påstående, är vi överens om att det var materialet som presenterades under utbildningen 

som var lättförståelig, för att det presenterades på ett tydligt sätt via powerpoints-slides. 

 Från vårt deltagande av utbildning har vi också kunnat analysera mer djupgående kring 

hur kunskapsinlärningen har varit under utbildningen. I resultatdelen gick vi igenom 

upplägget på utbildningen, där man sammanfattningsvis kan nämna att grundutförandet av 

utbildningen skulle bestå av olika avsnitt där momenten teori, demonstrationer och 

interaktiva övningar skulle användas för att förmedla kunskap. Då vår utbildning var lite 

annorlunda där inga interaktiva övningar utfördes, bestod utbildningen istället bara av 

momenten teori och demonstrationer. Använder vi Kolbs ELT-cykel för att se hur 

kunskapsinlärningen har varit för oss deltagare under utbildningen, kan vi se att det enda 

steget som har genomförts i cykeln är ‘Concrete Experience’, då under utbildningarna har vi 

kunnat ta in kunskap genom erfarenhet men inte kunnat reflektera, analysera och använda 

kunskapen i praktiken (Ruhi, 2016). Anledningen till att vi inte har kunnat gå igenom fler 

steg i cykeln är på grund av den specialanpassade utbildningen som användes, där de 

interaktiva övningarna inte var närvarande. Det ETL-cykeln demonstrerar bra när den 

appliceras mot utbildningar, är att inlärningsprocessen sker ständigt i situationer där 

kunskap kan tas in. 
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6.3 Grundkonfiguration av BI-system 

Eftersom att utbildning vi deltog i skulle förbereda oss att genomföra konfigurationen av 

systemet och sedan avslutade med ett praktiskt utförande av en konfiguration, kan man 

enligt (Ruhis, 2016) ramverk kategorisera utförandet som ett ‘Capstone-projekt’. Enligt 

ramverket, se figur 3, är samtliga av de kognitiva lägen aktiverade under processen. 

“Experience & Feeling” och “Doing & Exploring” som de primära lägena, och “Watching & 

Reflecting” och “Thinking & Analyzing” som de sekundära lägena. Eftersom vi fick en chans 

att reflektera över utbildningen under genomförandet av konfigurationen, lämpas den väl 

enligt Kolbs ELT (Ruhi, 2016).  

Baserat på egna åsikter är vi överens om att det praktiska utförande vi gjorde under 

konfigurationen var det moment som var mest givande kunskapsmässigt. En av 

anledningarna till varför vi tror konfigurationen gav mer än själva utbildningen, är för att 

utbildningen utfördes först. I och med detta hade vi möjlighet att reflektera tillbaka till 

utbildningen och hade den som något man alltid kunde referera mot under utförandet av 

konfigurationen. Detta påstående stöds av Kolbs ELT som hävdar att man tar in kunskap 

effektivt under reflektionsmomentet (Ruhi, 2016). Hade vi till exempel istället haft 

konfigurationen först och utbildningen efter, är det möjligt att vi istället skulle anse att 

utbildningen hade varit mer kunskapsgivande än konfigurationen. Detta på grund av att det 

isåfall hade varit under utbildningen som reflektionsmomentet hade tagit plats. Det som talar 

för att man eventuellt ändå hade lärt sig bättre av utförandet av konfigurationen än 

utbildningen, är att vi själva tycker att man lär sig bättre av praktiskt utförande gentemot 

utbildningar i traditionell klassrumsmiljö.  

 Guiden vi blev tilldelade som stöd för att utföra konfigurationen ansåg vi för det mesta var 

bra. Det fanns en tydlig steg-för-steg-struktur som var lätt att följa som gjorde det enkelt att 

veta var man befann sig i processen. Ett problem vi stötte på var att under vissa segment i 

guiden antogs man kunna utföra vissa processer. Guiden kunde be en att utföra en process, 

utan att förklara hur man gör den, vilket vi upplevde som förvirrande, men kan förklaras av 

att vi inte besatt alla förkunskapskrav som rekommenderades. 

Vi tre som utförde konfigurationen var överens om att det var svårt att veta om man utfört 

stegen i guiden korrekt. Det fanns ingenting som bekräftade att det man gjort är korrekt 

utfört, vilket kunde skapa en osäkerhet hos oss.  

6.3.1 Förkunskapskrav 

Under utbildningen antogs det att vi hade kunskaper sedan tidigare. Det vill säga att 

utbildningen var formad med antagandet att vi redan kunde vissa delar av de som skulle 

presenteras. Genom deltaganden av utbildningen märkte vi att det var vissa tekniska 

moment vi inte riktigt förstod när konfigureringen utfördes. Under konfiguration av BI-

systemet fastnade vi på en del tekniska moment, vilket resulterade i att konfigurationen 

fördröjdes. Att använda sig av förkunskapskrav inför en utbildning kan resultera i att 

utbildningen kan kortas ned genom att istället fokusera på de relevanta delarna som ska 

förmedlas. Genom våra egna erfarenheter från utbildningen kunde vi även förstå upplägget 

och varför dessa förkunskapskrav fanns. Samtliga förkunskapskrav var av den art att de hade 

tagit stor del av utsatt tid att få tillräcklig kunskap om. 
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7. Diskussion 

Det vi vill besvara genom följande avsnitt är hur vi förhåller oss till olika aspekter av 

inlärning och hur dessa kan implementeras mot BI. Vi kommer att diskutera de slutsatser 

och framföra de förslag vi kommit fram till under utförandet av denna studie.  

7.1 Bemöta kunskapsbrister 

En utmaning med att utbilda inom BI, är som nämnt tidigare den kunskapsbrist som finns 

hos BI-användare. Den långsiktiga lösning på detta problem, är att universiteten ska erbjuda 

utbildningar som är mer fokuserad mot BI. Antingen nya utbildningar eller utforma om 

befintliga utbildningar i form av att göra ändringar i kursplanen, där studenter får läsa kurser 

som ger både tekniska och analytiska kunskaper. Förslag på utbildningar/utbildningsformer 

i universitetsmiljö bör baseras på kunskaper som framgår av (Chiang et al. 2012) och 

beskrivs närmare under avsnitt 2.4. 

För att lösa kunskapsbrist kortsiktigt inom organisationer, där anställda inte besitter både 

de tekniska- och analytiska kunskaperna, kan man istället lägga mer fokus på tekniska 

internutbildningar där man låter deltagarna få aktivera den analytiska sidan hos dem själva. 

Ett sätt att göra detta är genom utbildningsmetoderna: cases, capstone-projekt, lektioner och 

seminarium. Använder man (Ruhi, 2016) föreslagna ramverk vid en sådan här situation, kan 

man se att det analytiska läget blir aktiverat genom dessa utbildningsmetoder, se figur 3. Vi 

anser även att det är viktigt för organisationer att förstå att denna kunskapsbristen kan 

finnas hos anställda, då det kan vara svårt att identifiera de analytiska bristerna. 

 Identifieringen av kunskapsbrister hos individer kan vara en utmaning. Vårt förslag är att 

låta anställda få genomföra diagnostiska tester som har olika fokus på kunskap, för att sedan 

kunna förstå vilka brister som eventuellt kan finnas. 

För att utforma en utbildning som bemöter individers olika bakgrund finns det inte bara 

en metod att följa. Man bör istället sträva mot att vara flexibel och anpassningsbar i sina 

metoder. Nyanställda på samarbetsföretaget fick tillgång till hemsida med internetkurser 

som de uppmanades att gå. Eftersom de själva fick välja vilka kurser de vill gå, kunde de 

anpassa sin utbildning mot deras egna behov och akademiska bakgrund. Eftersom 

internetkurserna enbart består av videoföreläsningar föreslår vi att man istället ser dem som 

ett komplement till ett moment som inkluderar interaktiva processer. Med detta skapas 

tillfälle att reflektera över den kunskap man precis fått av internetkurserna samtidigt som 

man aktiverar nya kognitiva lägen enligt ramverket, se figur 3. Ett problem som uppstår för 

den som ska utforma utbildningen, är att personen behöver veta vilka internetkurser som 

genomgås, för att kunna utforma de interaktiva momenten som bör vara relevanta med 

kurserna för att skapa en reflektiv funktionalitet. Därför kan det vara värdefullt att ha en 

lärare med kunskap om vilka internetkurser som finns tillgängliga som samtalar med den 

nyanställda om dess bakgrund och föreslår passande kurser. Vi anser att man genom 

kommunikation kan bemöta de olika akademiska bakgrunder man i BI ofta får erfara, men 

har samtidigt inte testats av oss på något vis. Vi grundar våra påståenden på den teori vi läst, 

intervjuerna vi utförde samt våra egna erfarenheter från utbildningarna och konfigurationen 

vi fick utföra. 
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7.2 Förkunskapskrav 

Under utförandet av konfigurationen förväntades vi kunna vissa processer i guiden som vi 

inte visste hur man skulle utföra. Ofta hade dessa processer kunnat beskrivas med ett kort 

stycke text och hade varit en tidsbesparare för både oss själva och för personen som fick 

hjälpa oss med dessa problem. Detta kan förklaras med att de som genomför konfigurationen 

förväntades att leva upp till de förkunskap som krävdes inför utbildningen, som vi inte hade, 

men då det inte krävdes en särskilt lång förklaring för att beskriva dessa processer anser vi 

att det hade varit värt extraarbetet att lägga till dem i guiden. Ett annat argument till varför 

man bör fylla ut guiden med beskrivningar hur man utför dessa processer, är att målgruppen 

för guiden är nya konsulter som ska utföra konfigurationen. Guiden ska fungera som stöd för 

de som ännu inte besitter en lång erfarenhet av konfigurationen och om man beskriver dessa 

processer eliminerar man mer eller mindre delar av förkunskapskraven. 

Utan förkunskapskrav gör man det möjligt för fler personer att utföra konfigurationen. 

Problemet kan bli att man utan förkunskapskrav inte sållar bort de personer som helt saknar 

teknisk kompetens och trots den detaljerade guiden, ändå inte kan slutföra konfigurationen 

på ett korrekt sätt.  

På grund av att vi saknade erfarenhet av verktygen som förkunskapskraven försökte fylla, 

blev det svårt för oss att vara säker på att man utfört stegen korrekt. För att underlätta detta 

hade vi gärna sett en förklarande bild eller dylikt efter lämpliga steg, som visar hur det ska se 

ut om man gjort rätt samt eventuellt en beskrivning av vanliga misstag som kan begås 

tillsammans med en förklaring hur man klarar av dem. Denna återkoppling skulle bekräfta 

att man gjort rätt och kan potentiellt hindra att misstag begås.  

7.3 Utformningsförslag på BI-utbildning 

Baserat på erfarenheten från utbildningen som utfördes under studien och de två teoretiska 

ramverken vi presenterat, har vi kommit fram till förslag som kan vara bra att ha i åtanke vid 

utformning av en utbildning. 

Ett förslag är att ha bra kontroll på den kunskapsmängd som ska förmedlas. Under 

utbildningen tilldelades vi en stor mängd information vilket i sig inte är något negativt men 

den tid som var utsatt för utbildningstillfällena var enligt vår bedömning för korta. Vi är dock 

förstående kring att en utbildning av denna typ har mycket information som ska förmedlas 

på en kort tid. För att lösa upplevelsen av tidsbrist, kan utbildningsmetoden ‘flipped 

classroom’ användas. Att ge ut material innan utbildningstillfällen, där deltagarna får tid att 

förbereda sig på viktiga delar som kommer presenterar under utbildningstillfället. Materialet 

kan bestå till exempel av videoföreläsningar eller artiklar. Hade man använt denna 

utbildningsform, hade det istället gått att lägga mer tid på praktiska utförande i 

klassrummet. Genom egna erfarenheter, intervjuerna samt litteratur stärks påståendet, då 

intag av kunskap genom praktiskt arbete anses vara mest gynnande. De interaktiva inslagen i 

utbildningarna är det som genom samtliga moment i vår insamling av data, visats vara en av 

de mest effektiva utbildningsformer att lära sig på. Särskilt effektiv blir utbildningsformen 

om man genomgått en relevant teoretisk utbildning före utförandet av det praktiska arbetet 

som ger personen något att reflektera tillbaka mot. Vi föreslår därmed en teoretisk utbildning 
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följt av ett relevant praktiskt arbete som aktiverar de reflektiva och utforskande kognitiva 

lägena, enligt det föreslagna ramverket (Ruhi, 2016). 

För att öka kunskapsinlärning är ett annat förslag att lägga mer tid åt diskussion och 

reflektering under utbildningstillfällena. Ett bra sätt kan vara att använda sig av ‘Cases’ som 

utbildningsform. Vid denna utbildningsform kan man sätta upp fiktiva scenarion som 

försöker representera ett verkligt problem. Deltagarna får sedan diskutera över vilka 

tillvägagångssätt problemet kan lösas. Vid Cases aktiveras det primära kognitiva läget 

‘watching & reflecting’ och det sekundära kognitiva läget ‘thinking & analyzing’. Genom att 

använda Cases kan man främja den analytiska sidan hos personer. 

Under avsnittet ‘Analys av utbildning’ nämndes det att de interaktiva övningarna inte var 

närvarande under våra utbildningstillfällen. För att kunna gå vidare i Kolbs ETL-cykel hade 

de interaktiva övningarna varit nödvändiga (Ruhi, 2016). Hade kunskaperna använts i 

praktiken hade vi kunnat reflektera över det vi lärt oss teoretisk och kunnat analysera de 

införskaffade kunskaperna, genom att reflektera över vad vi faktisk gjort och ifall utförandet 

kunnat gjorts på ett bättre sätt. I slutändan har man införskaffat kunskap genom erfarenhet, 

reflektionen, analyseringen och användningen av kunskaperna i praktik. 

Anpassningar kan även göras beroende på vilket antal personer som ska undervisas. Är 

det till exempel endast en person som ska utbildas blir kostnaden förhållandevist hög att föra 

lektioner i traditionell klassrumsmiljö. Men är antalet som ska undervisas högt, kan detta 

vara att föredra. 

När man utformar en utbildning inom BI, rekommenderar vi också att försöka skapa 

moment som tillåter de som undervisas att tänka reflektivt. Det har visats vara effektivt att 

kombinera teori genom föreläsningar (i klassrum av lärare eller i videoformat), 

demonstrationer och interaktiva övningar. Genomgår man varje teoridel med någon form av 

föreläsning, en demonstration och sedan en interaktiv övning, reflekterar man över det man 

gör och har lärt sig under varje moment, vilket enligt Kolbs ELT är ett effektivt sätt att lära 

sig på (Ruhi, 2016).   

 Om möjlighet finns rekommenderar vi ett utförande av ett Capstone-projekt som ett 

avslut till utbildningen. Under ett Capstone-projekt aktiveras samtliga kognitiva lägen med 

‘experince & feeling’ och ‘doing & exploring’ som primärt och ‘watching & reflecting’ och 

‘thinking & analyzing’ som sekundärt. Detta var något vi själva fick utföra hos vårt 

samarbetsföretag och fick oss reflektera över utbildningen vi gått. Det är svårt att mäta vilket 

moment vi lärde oss mest från, men baserat på egna åsikter var capstone-projektet det 

absolut mest effektiva sättet att lära sig på. 

Man bör alltså alltid sträva mot att ha en reflekterande attityd. Både som lärare och 

student bör man vara medveten hur man lär sig mest effektivt, som enligt Kolbs ELT-cykel 

menar att man först ska erfara det man vill lära sig (Ruhi, 2016). Sedan reflektera över man 

lärt sig, och utifrån reflektionerna, fundera över vad man skulle kunna ha gjort annorlunda 

för att få ett bättre resultat. För att komplettera Kolbs ELT-cykel ska man till slut aktiv erfar 

pånytt det man ville lära sig, men tillämpar de nya planerna man tänkt ut för att få ett bättre 

resultat. Denna cykel grundar sig i att erfara, reflektera och förbättra ett moment man vill 

utveckla sina kunskaper inom och står till grund den effektiva inlärning vi vill förmedla med 

denna slutsats. 
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7.4 Vidare forskning 

I den här studien har vi försökt att belysa viktiga faktorer och aspekter som kan båda 

användas för att utforma utbildningar inom BI men även att belysa de kunskapsbrister som 

finns och varför de existerar. Den forskning som finns inom detta område är tyvärr inte 

tillräckligt specificerad mot BI. Det som kommer krävas för att minska kunskapsbristen som 

finns mellan de tekniska- och analytiska kunskaperna inom BI, är att studera de faktiska 

kunskaperna som krävs för att arbeta inom BI. 

En kvantitativ studie borde genomföras där ett större urval hade blivit intervjuade, för att 

tydligare kunna dra en slutsats som gäller för de personer som arbetar inom BI. 
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Bilaga 1 
 
Innan intervjuerna, förklarade vi studiens syfte och anledningen till att vi valt att intervjua 

dem. Under de tre intervjuerna använde vi en mall, men intervjuerna utvecklades vid varje 

intervjutillfälle och mer än bara de som stod på mallen nämndes. Nedan är mallen som 

användes under intervjuerna.   
 

Intervjuguide  
 

Utbildning  

Vad har du för utbildning?  

Hur många HP var den utbildningen?  

Har du läst några andra relevanta kurser som har koppling till Business Intelligence innan du 

började jobba här?  

Har du en både teknisk och ekonomisk utbildning/bakgrund?  

 

Anställning  

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

Har du erfarenhet inom Business Intelligence sedan tidigare?  

Vad har du för arbetsuppgifter i dagsläget?  

 

Inskolning  

När du började arbeta på din nuvarande arbetsplats fick du gå någon utbildning ? 

Hur var utbildningens upplägg?   

Vad var det för typ av miljö under utbildningen? (klassrum, flipped classroom)  

Var det något moment under utbildningen som var webbaserat?  

Hur lång var utbildningen?  

Hur upplevde du utbildningens kvalité?  

Är det något som du saknar från utbildningen som du har fått lära dig i efterhand?  

Vad var bra och dåligt med utbildningen?  

Fanns det några förkunskapskrav vid utbildningen?   

Hur mycket har inskolning hjälpt dig?  

3. När utbildning var klar, fick du någon mer inskolning i form av sitta vid någon annan 

anställd och se hur denna person arbetade?  

Hur länge?  

Hur givande var det jämfört med gå utbildningen?  

 

Övrigt  

Om du fick möjligheten att utforma en utbildningen nu i efterhand? Hur hade du ändrat 

upplägget på utbildningen gentemot den utbildningen du själv fick genomgå?     

*kort presentation av varje av de 6 metoderna nedan* efter varje metod, fråga vad tror du om 

den här metoden?  
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Klassrumsmiljö  

Flipped classroom  

Case  

Simulationer (klicka runt själv göra uppgifter)  

Walkthroughs och klicka själv. 

 


