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Abstract 

Businesses today are often operating in a highly competitive environment where 

information is a noticeably valuable asset. Businesses are therefore in need of 

powerful tools for extracting actionable business knowledge. Research show that 

SME companies are lagging behind large companies in the use of data analytics; 

even though they know the potential benefits. We want to study and compare 

different tools for data analytics and how they can be used by small companies. Our 

research questions are therefore: what analytical tools are today available on the 

market, and what are their possibilities and challenges for small companies? And: 

how can these analytical tools aid in the development of a business, product or 

service? We conclude in our research that there are several data analytics tools 

available for small businesses, that their different usages can be applied successfully 

and without big cost, and that their relevance, both in business development and 

innovation, depends on the business objectives and goals of their utilization.  
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1. Inledning 

Idag innehar datainsamling och dataanalys en central roll i de affärsmodeller som driver 

företag som Facebook, Alphabet (Google) och Amazon till nya miljardvinster år efter 

år.  The International Data Corporation förutser att år 2020 kommer 35 Zettabyte av digital 

data att genereras årligen (Schmitt, D et al. 2014, s14). Av denna data menar Schmidt att 

90 % kommer att lagras för att utvinna information ur. Detta kommer innebära ett ökat 

krav på såväl stater, organisationer och privatpersoner att tillförskaffa sig de rätta 

kunskaperna för att kunna lagra, analysera och förvandla den information data innehåller 

till något som kan skapa värde för en mängd olika ändamål. I och med att det idag skapas 

så otroligt stora mängder data och att den producerade datan i världen bara blir mer och 

mer, kommer det att vid rätt användande ha ett stort värde ur både ett ekonomiskt, 

vetenskapligt och ett samhälleligt perspektiv (Marr, 2015). Denna utveckling har lett till 

stora förändringar för organisationer. Nya företag som lyckats kapitalisera på dessa 

förändringar och på så vis skapat konkurrensfördelar är ofta de företag som idag tar 

marknadsandelar från dem som inte anpassat sig efter denna datadrivna trend. Som följd 

av detta har de blivit ifrånsprungna av datadrivna företag som använder sig av en 

verksamhetsnära dataanalys i syfte att skapa värde på ett sätt som ligger i linje med den 

uttalade strategi företaget i fråga har. 

Det kan vara svårt för små företag att hänga med på denna datadrivna 

utveckling som större företag med forskningsbudgetar som vida överskrider summorna 

som mindre företag har för liknande satsningar. Det har visat sig att små företag är “slow-

adapters” inom den teknik Big data-analys kräver, och följden av detta blir således att de 

tappar mycket av sin konkurrenskraft (Davenport och Dyché, 2013). Detta är speciellt 

oroande eftersom små och medelstora företag är en viktig del i det ekonomiska kretsloppet 

och således också för att upprätthålla en fungerande välfärdsstat (Bernard Marr, 2016). 

Många datakällor, avancerade metoder och dyra specialistkonsulter gör det svårt för små 

företag med begränsade medel att avsätta för utveckling och effektivisering att veta hur och 

vad dem kan göra med sin tillgängliga data för att mäta sig med större företag. Små företag 

jobbar med forskning och utveckling på det sättet som de har råd och tid att genomföra. 

Detta arbete sker oftast i en processform som Lakemond och Tell i sin bok 

Innovationsprocesser från 2016 kallar innovationsprocess med stage gate. Det som 

kännetecknar en innovationsprocess med stage gate är att man efter varje del i processen 

analyserar och värderar var man är, hur det förhåller sig till företagets affärsmodell och hur 

man ska gå vidare i efterföljande steg i sin innovationsprocess (Lakemond och Tell, 2016). 

1.1-Problemformulering  

Idag är dataanalys en central del i många företag och en trend som det pratas om i de flesta 

branscher. Detta har lett till att företag med stora kassor satsat mycket pengar på att 
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utveckla och identifiera användningsområden för verktyg som erbjuder dataanalyser 

(Davenport och Dyché, 2013). Samtidigt som stora marknadsledande företag använder sig 

av informationen dessa verktyg ger dem för att utveckla och effektivisera sina produkter 

och tjänster menar Davenport och Dyché, (2013) att det år efter år blir tydligare att 

småföretag är sämre på att implementera analysfunktioner på sin verksamhet. En av 

orsaker till detta menar Bernard Marr (2016) är att det kan vara kostsamt och skrämmande 

för mindre företag att dra på sig den kostnad som dessa analysverktyg kan innebära. 

1.2 Frågeställningar 

-Vilka analysverktyg finns idag tillgänglig på marknaden och vad erbjuder de för olika 

möjligheter och utmaningar för små företag? 

-Hur kan dessa analysverktyg hjälpa en verksamhet att utveckla sin organisation, vara eller 

tjänst?  

1.3-Syfte 

Vi vill med den här studien jämföra och undersöka hur några av de analysverktyg som idag 

är vanligast på marknaden kan fungera och skapa förutsättningar för att användas i små 

företag. Studien ämnar att visa vilka typer av analysverktyg små företag kan använda för 

att implementera och använda sig av dataanalys i sin organisation, samt hur information 

och insikter som dessa bidrar med kan bidra till att effektivisera och möjliggöra datadriven 

innovation. Vi vill genom att göra detta skapa kunskap kring fenomenet värdeskapande 

dataanalys för små företag och bidra med både praktiska råd och teoretiska insikter. 

2. Innovation 

När vi pratar om innovation pratar vi också om förändring. Eftersom vi människor är 

vanedjur så kan förändring ofta verka otäckt, därför vill företag och organisationer jobba 

med det dem redan kan. Den digitaliseringsvåg som sköljt över världen har ökat kraven på 

företag att ständigt hänga med i utvecklingen. Lakemond och Tell (2006) skriver att 

”Innovation handlar om att kunna kombinera nyttjande av nuvarande position, 

kunskapsbas, resurser med lärande och kreativitet”, vilket i rimlighetens namn betyder 

att företag och organisationer som redan sitter med en stor och bred kunskapsbas och 

innehar stora resurser har goda förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt 

innovationsarbete. En innovationsprocess kännetecknas genom att man har en tanke 

bakom sitt arbete med utveckling, och att man ser arbetet med det som en del av sin 

organisation. Deras sätt att se på innovationsprocesser bygger på en ständig granskning 

där de generiska stegen som delar in innovationsarbetet i fyra steg är till stor hjälp för att 

förstå hur en innovationsprocess kan se ut (Lakemond och Tell, 2016). 
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De generiska stegen består av fyra steg som mellan varje steg innehåller en stage 

gate del för att kontrollera att delprocesserna hänger ihop och bygger vidare på varandra 

under hela processen. Det första steget går under namnet söka, det är under detta steg som 

idéer och kunskap genereras och tillförs till innovationsprocessen. Efterföljande steg kallas 

selektera och är det steg i processen där val skall göras, det är här ett företag eller en 

organisation tar beslut om vilken idé som ska prioriteras och utvecklas. När en idé har 

genererats i steg ett och beslut har tagits om vidareutveckling av idén i steg två så går 

innovationsprocessen in i steg tre – implementera. Steg tre i innovationsprocessen är 

steget där själva konkretiseringen av idén sker och där kunskapen man tillförskaffat sig ska 

transformeras till faktiska resultat. Det fjärde och sista steget i en innovationsprocess heter 

fånga och är en form av utvärderingssteg, under denna punkt undersöker man hur och om 

innovationsprocessen skapade värde för organisationen samt hur processen kan utvecklas 

och förbättras till nästa process (Lakemond och Tell, 2016). 

Innovationsprocesser är som ovan nämnt en process med flera steg. En process som 

besitter ett flertal steg och samtidigt involverar många människor innebär en ökad risk för 

att något ska gå fel (Tidd et.al, 2005). Ett sätt att dra ner på felprocenten och samtidigt öka 

chanserna för en väl genomförd innovationsprocess med önskat resultat är att låta 

processen vara datadriven. Vid en datadriven innovationsprocess kringgår man kunder och 

organisationers åsikter och känslor som i många fall visar sig vara missvisande (Ulwick, 

2002). I de flesta fall vet inte kunder och de som är tänkt att dra nytta av 

produkten/tjänsten i fråga vilka funktioner och specifikationer de vid ett användande 

skulle dra nytta av. Med ett datadrivet innovationsarbete där fakta och underliggande 

användningsstrukturer som dataanalys kan bidra med ligger som grund vid utveckling och 

framtagning av produkter eller tjänster minskar de inblandade organisationerna sina 

risker, då t.ex. felnavigering som en intervju av tilltänkta användare kan leda till helt 

suddas ut ur ekvationen. Allt detta leder till att kostnaden för företagen som tar fram 

produkter och tjänster minskar sin produktionskostnad när de blir effektivare i sitt 

arbetssätt (Tidd et.al, 2005). Mycket av den forskning som idag existerar inom innovation 

och de processer som ingår i att genomföra ett lyckat innovationsarbete riktar sig mot de 

med en specifik FOU-avdelning där personalen inom dessa avdelningarna jobbar med 

innovation som enda syssla tillsammans med de berörda avdelningarna inom den egna 

organisationen (Marr, 2016). Vi har i vårt arbete sett att småföretag har helt andra 

förutsättningar än dessa företag med stora FoU-avdelningarna; mindre resurser och 

personal för att arbeta helhjärtat med innovation saknas. En orsak till detta menar 

Brunswicker och Vanhaverbeke (2015) är att små företag inte – i lika hög grad - har råd 

med misslyckade satsningar. Samtidigt har små företag större förutsättningar att vara mer 

agila och anpassa sig efter rådande marknadsläge. För att genomföra ett lyckat 

innovationsarbete menar Kahn (2018) att det är viktigt att man har fokus på vilken del i ett 

företag man vill arbeta med för att utveckla och effektivisera, hur man bedriver en 
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innovationsprocess skiljer sig baserat på detta. Nedan följer det som Kenneth B. Kahn i sin 

artikel Understanding Innovation (2018) menar är de vanligaste inriktningar på en 

innovationsprocess och vad som kännetecknar syfte och förväntat resultat på en sådan 

process. 

Produktinnovation: Produktinnovation syftar till att utveckla de som företaget i fråga 

har att erbjuda sina kunder, vilket kan vara både en produkt eller tjänst. Inom 

produktinnovation kan man jobba antingen med radikal eller inkrementell innovation, där 

radikal d.v.s. något som är en stor förändring för företaget i fråga t.ex. forskning och 

utveckling av en helt ny vara eller tjänst för att öka intäkterna. Medans en inkrementell 

innovation motsvarar en mindre förbättring eller effektivisering av något som redan 

existerar i syfte att kunna erbjuda ett bättre pris än tidigare eller för att anpassa sig till en 

ny marknad som har en annan kravbild. 

Processinnovation: En processinnovation bedrivs när man vill effektivisera eller 

utveckla en process som redan pågår inom en organisation, men som inte har någon 

koppling till kundens direkta värdeskapande. Det är framförallt interna processer såsom 

kommunikationsvägar mellan avdelningar och hur kunskap ska delas mellan de anställda 

som hamnar under rubriken processinnovation 

Marknadsföringsinnovation: Allt som rör utveckling och analysering av 

marknadsföring ingår under denna rubrik. När man undersöker vilka kundsegment man 

ska rikta sig mot, hur man ska gå tillväga för att nå ut till framtida kunder, vilka kanaler 

man ska använda sig av och hur lyckad en organisations marknadsföring är.  

2.1 Datadriven innovation 

Big data och dataanalys har länge funnits och använts i stora företag som genererat mycket 

data. I Thomas Davenport och Jill Dyché rapport Big data in big companies från 2013 

intervjuar de personer i ledande ställningar på 20 st stora företag som använder sig av 

dataanalys i sitt dagliga arbete. Där nämner de just möjligheten till innovation som en stor 

orsak till att de började använda sig av dataanalys i beslutsprocesser. The International 

Data Corporation förutser att vid 2020 kommer 35 Zettabyte digitala data att genereras 

årligen (Schmitt et al. 2014, s14). Av denna data menar Schmidt att 90 % kommer att lagras 

för att utvinna information ur. Detta kommer innebära ett ökat krav på såväl stater, 

organisationer och privatpersoner att tillförskaffa sig de rätta kunskaperna för att kunna 

lagra, analysera och förvandla innehållet i data till något som kan skapa värde för en mängd 

olika ändamål. All denna lagrad data som företag besitter skapar en guldgruva vid 

innovationsarbete då varje organisation som lagrar sina kunders data har möjligheten att 

använda detta i sina analyser vid innovationsbeslut. På så sätt får organisationen en insikt 

i sina kunders beteenden, behov och konsumtionsvanor som tidigare inte varit möjligt 

(Marr, 2016). Genom att använda data genererad från kunder som drivande i sitt 

innovationsarbete nämner Davenport och Dyché (2013) att man har en förkunskap om vad 
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man ska arbeta mot och varför. Detta leder vid rätt användande till en kostnadsreduktion 

i form av att värdeskapande processer där den insamlade data skänker kunskap blir 

effektivare och målet med processen i fråga blir tydligare. Respondenterna i Davenport och 

Dyché (2013) pratar också om vikten av att ha duktiga analytiker på plats, som vet vilken 

information som ska nå vilken beslutfattare för att rätt beslut ska fattas baserade på 

relevant data. Om inte data tolkas på rätt sätt och når den beslutsfattare som har kunskap 

och mandat att ta rätt beslut utifrån informationen som existerar så menar respondenterna 

att det inte spelar någon roll hur många Zettabyte data som existerar som beslutsunderlag. 

Sammanfattningsvis så har överflödet av data, i kombination med behovet av 

kraftfulla dataanalysverktyg, blivit beskrivet som en “data rich, but information poor 

situation” (Wilding, 2017, s.1). Den otroligt snabbväxande mängd data som vi idag ser har 

klart överskridit vår mänskliga förmåga att skapa förståelse ur den, vilket skapat ett stort 

behov för kraftfulla analysverktyg (Han et al., 2011).  

2.2 Små och stora företags datadrivna verksamhet 

De första företagen som omfamnade Big Data i ett tidigt stadie på en stor och kommersiell 

skala var företag som Microsoft, Google, Apple och Amazon m.fl. som vid den tiden var 

relativt nystartade internetbolag och start-up firmor, men idag med hjälp av att samla 

information och analysera den, växt till att bli några av världens största företag. Firmor 

som har historia av att hantera stora mängder data har också börjat intressera sig för 

förmågan att hantera nya typer av data; såsom ljud, text, log-filer, bilder och video (s.k. 

ostrukturerade data). Genom att kunna analysera även dessa källor av data kan företag få 

en mer komplett bild över sina kunder och deras verksamhet (Davenport och Dyché, 2013). 

Likt andra nya informationsteknologier, så kan big data skapa stora kostnadsreduceringar, 

minska tidskrävande datoruppgifter, och även skapa nya innovativa produkter och tjänster 

(Davenport och Dyché, 2013). Spotify och Netflix är andra internetbaserade företag som 

dragit nytta av big data för att skapa nya innovativa och värdeskapande produkter; de 

analyserar data om användarnas preferenser och kan på så sätt skapa skräddarsydda 

rekommendationer till deras kunder om innehåll på deras tjänster som de troligtvis gillar, 

och skapar på så sätt ett mervärde i deras tjänster (Marr, 2016). 

Davenport och Dyché (2013) menar att en av det mest ambitiösa saker en 

organisation kan göra med data är att använda den i att utveckla nya produkt- och 

serviceerbjudande. De skriver också att många företag som använder sig av dessa metoder 

är just internetföretag, då de har ett uppenbart behov av att använda datadrivna produkter 

och tjänster. LinkedIn är ett bra exempel på internetföretag som har skapat datadrivna 

erbjudande och tjänster. LinkedIn har genom data skapat bl.a.; “People You May Know, 

Groups You May Like, Jobs You May Be Interested In, Who’s Viewed My Profile,”, vilket 

de menar har fört miljoner av nya användare till LinkedIn och kan därför benämnas som 

en typ av datadriven innovation. Google är ett annat företag som är väldigt bra på att skapa 
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nya produkter och tjänster baserat på data. Utöver att använda det för att förbättra sina 

söktjänster och annonser, så skapar Google kontinuerligt nya tjänster och produkter som 

ett resultat av big data algoritmer; Gmail och Google Apps är resultatet av att ha använt sig 

av sådana metoder (Marr, 2016). 

Singhal och Jena (2013) skriver att många stora företag har gjort tunga 

investeringar i att bygga data warehouses som innehåller miljontals data-poster och 

attribut, och en del kan ha fått problem med att få avkastning på sina investeringar. Singhal 

och Jena (2013) menar att problemet är att företagen inte kan producera tillräckligt bra 

resultat eftersom de har bristande kunskap, för lite personal och sällan innehar rätt 

verktyg.  Detta bör då vara ett problem för både stora och små företag, och det som skiljer 

är att stora företag historiskt sett har haft råd att investera och misslyckas mer än små 

företag som generellt sett har ännu mindre personal, mindre kunskap som inte är 

domänspecifik och sämre verktyg. Stora företag har ofta system som källa för data i form 

av ett data warehouse eller flera data marts, som i sin tur idealt är ihopkopplat med 

analytiska verktyg som gör det möjligt att skapa dashboards, ställa frågor och att göra data 

mining. Detta är något som små företag inte har samma förutsättningar eller möjligheter 

att implementera då de inte sitter inne på lika mycket information om sina kunder eller har 

råd att anställa personal som implementerar och upprätthåller arbetssättet som skulle 

krävas (Brunswicker, 2011). 

Lei-da Chen och Frolick (2000) skriver om dataanalys metoden data mining och 

menar att barriärerna för utbredd implementering av data mining verktyg är både tekniska 

och ekonomiska. Kostnaden för implementering av dessa verktyg är hög, vilket är 

relaterade till de höga kostnader för “Commercial-Off-The-Shelf” (COTS) produkterna som 

behövs och tiden det tar för företag att lära sig hur de använder dem. Då detta är ett 

problem för företag generellt, så bör det också vara ett ännu större problem för små företag 

som i regel är kostnads känsligare, har mindre personal och ofta mindre möjligheter till 

kompetensutveckling i nya och komplexa teknologier. Clifton (2010) skriver om stora och 

små företag, och poängterar hur lika deras analytiska behov är. Från behovet att förstå vad 

som händer på ens hemsida till hur man ska tolka data för att kunna ta viktiga affärsbeslut; 

små och stora företag möter samma typer av utmaningar. Förutsättningar är däremot 

väldigt olika, vilket blir en nackdel för små företag med mindre resurser. 

3. Dataanalys  

Om man vill ta bättre beslut och handla rätt, så behöver man använda analys. Att nyttja 

analys i sitt arbete handlar om att analysera och förbättra prestationen i en organisations 

med hjälp av data och analys (Davenport och Morison, 2010). Alla affärsaktiviteter i företag 

idag, stora som små, involverar hanteringen av stora mängder information från både 

interna och externa källor. All denna information om kunder, sociala medier, försäljning, 

etc., är möjlig att lagra och använda som underlag för komplexa och extremt användbara 
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analyser menar Tutenea och Rus (2012). Analyser av all denna information skapar 

möjligheten att skapa värdefulla underlag som företag kan använda i sina beslutsfattande 

processer. Det gör det dessutom enklare för företag att ta snabba och välgrundade beslut 

genom att erbjuda stöd i form av väl underbyggd information förankrad i verkligheten; 

något som blir allt viktigare i en värld där den globala konkurrensen gör att förändringar 

sker snabbare och snabbare (Tutenea och Rus, 2012). 

Ordet dataanalys innehåller två delar, data och analys. Grunden för dataanalys är 

data, utan data så kan inte analys genomföras, då det utgör underlaget för analysen. Oxford 

Dictionary definierar data som ”The quantities, characters, or symbols on which 

operations are performed by a computer, being stored and transmitted in the form of 

electrical signals and recorded on magnetic, optical, or mechanical recording media.” och 

analys som ”Examine methodically and in detail the constitution or structure of 

(something, especially information), typically for purposes of explanation and 

interpretation.” (Oxford Dictionary, 2017). 

Två populära sätt att utvinna kunskap ur data är text och data mining. Text och data 

mining relaterar till verktyg, tekniker och teknologier för den automatiserade processen att 

hitta mönster och trender i stora mängder data (Schmitt et al., 2014). Den traditionella, 

eller historiska definitionen av dataanalys kan definieras med de olika tekniker och 

metoder för att ställa frågor, hitta undantag och verifiera hypoteser ur stora mängder data 

(Kasemsap, 2015). Denna data lagras i databaser (data warehouse) och ett populärt språk 

att ställa frågor mot databaser är ‘Structured Query Language’ (SQL). Det verkar som att 

definitionen håller på att förskjutas, och vad dataanalys betyder beror nog på vem man 

frågar, men det som kommer behandlas i denna text är processen att skapa kunskap ur 

data.  

Big Data-analys är ett samlingsord för teknologier som kan undersöka stora 

mängder data med målet att hitta mönster, korrelationer och andra insikter (SAS, 2017). 

Big Data Analytics är analys av data när datan är väldigt stor i mängden (för stora volymer 

för att hantera på ett enkelt sätt), det är olika typer av data som lagras och inflödet av nya 

data är väldigt stor (vilket gör det svårt att analysera). Big Data är inget som specifikt tas 

upp i denna text då termen dataanalys inkluderar big data. För att förstå hur analys av data 

kan användas kan det vara bra att beskriva ett par övergripande analysmetoder. Deskriptiv-

analys är när man använder dataanalys för att få kunskaper och insikter om det förflutna 

genom att kunna svara på frågan: Vad har hänt? Prediktiv-analys är teknologier som 

använder data, algoritmer och maskininlärning för att identifiera hur stor sannolikheten 

är att ett visst framtida resultat händer baserad på historiska data. Vad kan hända i 

framtiden? Preskriptiv-analys använder optimerings- och simulations algoritmer för att ge 

indikationer på möjliga beslutsalternativ och används för att svara på frågan: Vad borde vi 

göra? (Halobi, 2017). Enligt en undersökning av Gartner 2012 så använde 13 procent av de 
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undersökta företagen prediktiv-analys och mindre än 3 procent preskriptiv-analys (Robb, 

2012). 

3.1 Dataanalys för små och stora företag 

Små företag har en väldigt stor ekonomisk och social påverkan, och har således blivit en 

viktig källa för ekonomisk utveckling. Eftersom små företag spelar en så stor roll i vårt 

samhälle, så är det också viktigt att förbättra deras konkurrenskraft (Llave, 2017). Tutunea 

och Rus (2012) skriver att den globaliserade ekonomin har lett till en globalisering av 

information som beslutsfattare måste hantera på ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt 

i sina beslutsprocesser. Llave (2017) fortsätter och menar att små företag är -generellt sett- 

mycket mer sårbara och inte tillräcklig robusta för att klara av den ekonomiska och globala 

konkurrensen. För att kunna överleva i den instabila ekonomiska miljö småföretag är 

verksamma i, så finns det ett stort behov att kunna övervaka sin verksamhet och att 

använda resurser på ett effektivt sätt, och då speciellt informationsresurser (Llave, 2017). 

Att köpa in och implementera ett system som måste jobba över hela verksamheten, och 

som förändrar arbetsmetoder inom organisationer, menar Bernardino och Ribeiro (2011) 

ofta innebär ett krav på nyanställningar vilket ökar den totala kostnaden för systemets 

livslängd och ökar svårigheten för beslutsfattare köpa in och implementera ett sådant.  

    Tutenea och Rus (2012) tar upp att utnyttjandet, och förekomsten av IT, för att stödja 

och optimera företagsinterna processer existerar i företag och organisationer av alla 

storlekar. Det kan exempelvis vara enkla system för kommunikation mellan anställda eller 

lönesystem, men de datadrivna lösningar som används för att stödja, optimera och 

utveckla företagen verksamheter nyttjas till övervägande del av stora företag, och i mycket 

mindre utsträckning av mindre företag (Tutenea och Rus, 2012). 

Små företags största styrka är också deras största svaghet: att dem är små. Små 

företag är ofta känsliga mot konkurrens från stora företag, där stor fisk äter liten. Förutom 

i de fallen där den lilla fisken påvisar signifikant intelligens i kombination med dess 

inbyggda övertag i flexibilitet, och utnyttjar fördelen att de snabbt kan förändra sin 

verksamhet och evolvera för att möta framväxande behov och trender. Med detta i åtanke, 

så är små företag en perfekt matchning med det snabbt föränderliga och kunskapsintensiva 

samhälle vi lever i idag. För förverkligandet av detta övertag behöver små företag ett 

holistiskt och dynamiskt uppsättning av verktyg som möjliggör konkurrenskraftig 

intelligens att agera utifrån (Ponis et al., 2013).  

3.2 Analysmetoder 

Dataanalys är ett samlingsord för metoder och verktyg som används för att hitta kunskap, 

och söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder, vilket också gör det till 

ett väldigt brett begrepp. Inom begreppet finns det olika verktyg och metoder som 
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kategoriseras ihop/tillsammans utefter dess inriktningar, kunskapsområden och andra 

generella likheter.  

Då vårt syfte är att studera och jämföra dataanalysverktyg för små företag, så har vi 

valt att ta med verktyg från tre olika analysmetoder. Detta med anledning att de olika 

områdena har olika syfte, funktionalitet och verksamhetsområden och således också ofta 

används i kombination med varandra. Vi vill belysa skillnader och likheter bland dess 

utvalda analysverktyg med ett perspektiv från hur de kan skapa värde för små företag. 

3.2.1 Data mining 

Syftet med data mining är att hitta kunskap i gömda mönster och insikter i data, också känt 

som “Knowledge discovery in databases”. Singhal och Jena (2013) skriver att data mining 

är processen för automatisk klassificering av fall baserat på datamönster som utvinns ur 

dataset. Giraud-Carrier och Povel (2002) definierar data mining som en affärsdriven 

process som syftar till att upptäcka och ett konsekvent användande av lönsam kunskap 

från företagsdata. Data mining använder sig av en induktiv metod där man bygger en 

modell, applicerar data till den och får resultat. Populära teknologier som ingår under 

begreppet data mining är: data förbehandling, mönsterigenkänning, klustering och 

klassifikation (Singhal och Jena, 2013). Ändamålsenliga data mining-verktyg skapar 

möjligheten att analysera rå data och presentera den utvunna informationen till en 

beslutsfattare eller analytiker, istället för att en analytiker finner det själv. Giraud-Carrier 

och Povel (2002) skriver att de evigt ökande antal av data mining applikationer är ett bevis 

på att teknologin fungerar och att det producerar värde i ett antal olika affärsområden.  

Giraud-Carrier och Povel (2002) skriver om datadrivna insikter som data mining 

kan hjälpa till med, och nämner att några av de vanligaste är; Kund lokalisering – Hur 

hittar vi de kunder som är mest troliga att köpa vår produkt; Merförsäljning – Vilka är 

kunderna som responderar bra på specialerbjudande?; Bedrägeriförsök – En av data 

minings huvudsakliga syfte är att se trender, vilket också betyder att man kan tyda vad som 

avviker från de normala mönstren. Detta har visat sig vara användbart för att lokalisera 

bedrägeriförsök och har tagits till bruk av många stora banker och kortföretag; Riskanalys 

– Vad är riskerna vid ett specifikt beslut? Trender kan visa vad som hänt tidigare och därför 

ge en föraning kring vad som kommer hända om ett liknande beslut tas igen; Prediktion 

och framtidsutsikter – Vad händer med intäkterna hos en bank om räntan höjs? Analys av 

sådana frågor kan ge ett beslutsunderlag som företag har stor nytta av. 

3.2.2 Webbanalys 

World Wide Web har inte bara möjliggjort storskalig åtkomst till information på internet, 

utan också skapat möjligheten att samla in och analysera stora mängder information om 

webbanvändning, vilket kallas webbanalys. Termen webbanalys täcker flera områden som 

använder sig av olika metodologier och datainsamlingstekniker (Clifton, 2010). Under lång 
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tid har analys av HTTP åtkomstloggar tillhandahållit yrkespersoner och akademiker 

användbar och värdefull information om användarbeteende hos digitala konsumenter, 

men detta har blivit svårare då dagens IT-miljöerna blivit mer komplexa, vilket har gjort 

webbanalys mindre effektiva än vad det tidigare har varit. Clark et al., (2014) skriver att 

leverantörer av hemsidor och webbanalytiker huvudsakligen har tre punkter för att lagra 

och analysera information om digitala konsumenter; inkommande åtkomstloggar, interna 

användarkonton, och ‘tracking and tagging’. Interna användarkonton på hemsidor har 

möjligheten att ge värdefull information om användare, men är begränsat till varje enskilt 

användarkonto, och är beroende av personer som registrerar sig och delar med sig av 

information frivilligt. Åtkomstloggar fångar allting som händer på ens hemsida, vilket 

inkluderar mycket bullrig och rörig information som gör det svårt att urskilja vilken 

information som är värdefull. Cookies och andra ‘trackers’ har blivit populärt och kan 

generera information om vad som har konsumerats. Detta har också skapat frågor om 

integritet och etik från användare, vilket har lett till att många individer idag har installerat 

tillägg i sina webbläsare för att förhindra tracking. Trots trackers funktionalitet, så kvarstår 

problemet med att identifiera användare då dessa kan besöka digitala miljöer från flera 

olika enheter (smarta telefoner, tablets, etc.) och då räknas ofta dessa enheter och inte 

användare. Detta har lett till att stora aktörer försöker få användare att logga in med 

användarkonton, för att på så sätt kunna ge värdefull information om användarnas 

identiteter över flera olika enheter. 

Det första World Wide Web hade hemsidor skriva i textfiler (HTML) där hemsidor 

länkades till varandra, och användare tryckte på länkar för att ta sig nästa hemsida. Dessa 

transaktioner var loggade av systemadministratörer och programmerare, för att de skulle 

kunna ser hur det fungerade och för att kunna lokalisera problem med hemsidan. Då dessa 

loggar även lagrade vad användarna gjorde på hemsidan, så blev det även intressant att 

analysera loggarna för att förstå användarnas beteende. Mycket har dock förändrats sedan 

dess, och idag är de flesta hemsidor inte simpla textfiler, utan kan mer ses som komplexa 

och hybrida sammanblandningar mellan programkod och innehåll som behandlas av en 

webbläsare där program utbyter instruktioner mellan varandra automatiskt.  Detta gör det 

svårare att koppla aktivitet på hemsidor till användarinteraktion (Clark et al., 2014).  

Clifton (2010) delar in funktionaliteten inom webbanalys i två grupper: ‘offsite’-

verktyg och ‘onsite’-verktyg. Offsite-verktyg används för att mäta storleken på sin 

potentiella publik (möjlighet), hur mycket man når ut (synlighet), och prat 

(kommentarer/sentiment) som händer på internet som helhet, vilket kan liknas med 

extern data. Onsite-verktyg mäter besökares webbresa, dess drivkrafter, hemsidans 

prestation, m.fl. Onsite-verktyg mäter faktiskt trafik som kommer till ens hemsida, och har 

möjligheten att följa besökarens engagemang och interaktioner på hemsidan, t.ex: om 

besökaren konverterade till en kund, hur de kom till den punkten, eller om de avslutade 

processen helt och hållet. Clifton (2010) avslutar med att skriva att offsite-verktyg är 
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macro-verktyg som skapar möjligheten att få en överblickande bild om hur ens hemsida 

presterar i relation till andra, och att dessa två verktyg bör användas som komplement med 

varandra. 

Webbmining är en term som skapats för att beskriva användningen av data mining 

tekniker på webben och går ut på att extrahera användbar information om hur användare 

beter sig på en hemsida. Extraheringen sker ofta genom data mining tekniker som 

appliceras på server loggar, eller som inbyggd funktionalitet i verktyg som Google 

Analytics. Informationen som införskaffas av dessa typer av metoder kan hjälpa till med 

att lägga förslag till web-design, skapa riktlinjer för att öka användbarheten av hemsidan 

och i slutändan skapa högre användarnöjdhet för kunden. Processen brukar bestå av att 

hitta resurser i form av data, selektera information och pre-processa samt hitta kunskap 

och analysera upphittade mönster. Dessa upphittade mönster kan användas med mål att 

förbättra strukturen av en hemsida eller t.o.m. skapa personliga rekommendationer 

(Kosala och Blockeel, 2000).  

Carcia et al., (2016) skriver att det existerar ett antal verktyg för webbanalys som 

används i branschen. Google Analytics, Piwik (Momento), Clicky och StatCounter är några 

av de verktyg som används för att spåra och mäta webbtrafik och kan även användas för att 

mäta den kommersiella aktiviteten på hemsidan; i syfte att kunna effektivisera och göra 

hemsidan allmänt bättre. Om ett företags hemsida är en viktigt del av dess affärsidé, så är 

även analys av hemsidan en viktig del i den strategin. Clifton (2010) skriver att vikten av 

de båda är starkt korrelerade; ju värdefullare hemsidan är för verksamheten, desto större 

är betydelsen av webbanalysverktyg.  

3.2.3 Business Intelligence  

Termen Business Intelligence var först nämnd år 1958 av Hans Peter Lugn i en artikel 

publicerad i en tidskrift utgiven av IBM. I denna artikel definierade han termen baserat på 

två komponenter: affärssystem och intelligenta system. Konceptet blev återintroducerat år 

1989 som en paraplyterm för att beskriva koncept och metoder som används för att 

förbättra affärsbeslut genom faktabaserat stöd (Llave, 2017; Tutenea och Rus, 2012). 

Bernardino och Ribeiro (2011) definierar Business Intelligence (BI) som en bred kategori 

av applikationer och teknologier för: insamling, lagring, tillgång och analys av data som 

hjälper företag att göra bättre affärsbeslut. Verktyg som används inom business 

intelligence är bl.a.; ad hoc query (databasförfrågningar), rapportskrivning, 

beslutsstödssystem och tekniker såsom statistisk analys och OLAP (Online Analytical 

Processing). Business intelligence baserat på data mining har varit ett av de mest populära 

verktygen för att identifiera affärsmöjligheter i försäljning och marknadsföring av nya 

produkter (Llave, 2017). Sharda et al., (2014) skriver att BI system har fyra primära 

komponenter: ett data warehouse som lagrar data; en samling verktyg (kallade ‘business 

analytics’) för att manipulera, utvinna, och analysera data från en databas; ‘business 
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performance management’ (BPM) för övervakning och analys av prestationen; och ett 

användargränssnitt. 

Bernardino och Ribeiro (2011) skriver att värdet för företag att använda sig av 

business intelligence främst tar sig uttryck i att BI-system belyser information som kan 

tjäna som grund för genomförandet av fundamentala förändringar i ett visst företag, t.ex; 

etablering av nya samarbeten, förvärva nya kunder, skapa nya marknader, och erbjuda 

produkter till kunder (Olszak and Ziemba, 2006). Det finns ett antal forskningsstudier som 

visar på fördelarna med business intelligence: snabbare och enklare tillgång till 

information (Gangadharan och Swami, 2004); besparingar på IT-infrastrukturkostnader 

(Watson och Wixom, 2007) och bättre kundnöjdhet (Lönnqvist och Pirttimäki, 2006). 

Marilex Llave (2017) skriver att när business intelligence applicerats på rätt sätt så kan det 

leverera kunskap, öka effektiviteten samt ge bättre och mer vältajmade beslut och därmed 

gynna organisation. Likt stora organisationer är små företags mest eftersträvade resultat 

att kunna ta bättre beslut genom användningen av business intelligence.   

Tutenea och Rus (2012) skriver att det länge varit känt bland entreprenörer om 

nödvändigheten av att använda business intelligence verktyg och IT-lösningar som stöd för 

beslutsfattande; oavsett vilken bransch de tillhör, vilken storlek deras företag har eller 

vilket land dem tillhör. Samtidigt menar Bernardino och Ribeiro (2011) att småföretag 

historisk sett har exkluderats från business intelligence på grund av en väldigt stor 

produktkostnad och brist på tillgänglighet. Llave (2017) tar upp ett liknande argument när 

han skriver att majoriteten av BI system är skapade för, och används av stora 

multinationella företag. Traditionell BI arkitektur kräver en databas, ett ‘Extract, 

Transform and load’ (ETL)-verktyg samt en rapportering och OLAP-programvara. Detta 

gör att de initiala licensavgifterna kan överstiga sexsiffriga belopp i dollar, och då endast 

för den grundläggande infrastrukturen som behövs (Bernardino och Ribeiro, 2011). Som 

följd av detta menar de att småföretag vanligen inte haft resurser att investera i business 

intelligence vilket lett till att stora företag haft ett teknologiskt övertag det senaste 

decenniet, då de haft råd att köpa, införa och underhålla olika BI-lösningar. Bernardino 

och Ribeiro (2011) skriver att små företag har förstått de konkurrensfördelar BI för med 

sig. Problemet menar dem är småföretagens begränsade budgetar tillsammans med 

business intelligence-teknologins höga livstidskostnad. Det kan skapa en negativ cykel där 

de små företagen får det allt svårare att konkurrera på samma villkor när deras 

förutsättningar för att samla in relevant data också blir sämre.  

Ett av de största problemen med upphovsrättsskyddade lösningar är att alla 

kostnader tas direkt av köparen innan det finns någon belöning vilket små företag många 

gånger inte har råd att rulla ut business intelligence-system till ett stort antal användare på 

grund av höga licenskostnader. Det har lett till att småföretag som vill använda sig av BI på 

senare år börjat kolla på BI lösningar med öppen källkod som komplement till den 

nuvarande infrastrukturen, då i hopp om att det ska ge mer valuta för pengarna 
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(Bernardino och Ribeiro, 2011). De största dragkrafterna med öppen källkod är att de kan 

användas för att spara tid och pengar, men Bernardino och Ribeiro (2011) menar att 

business intelligence med öppen källkod erbjuder en extra dimension som är positiv för 

små företag - att BI med öppen källkod gör det möjligt för en interaktion och evolution av 

programvaran på ett sätt som inte hade varit möjlig för upphovsrättsskyddade business 

intelligence-system. 

4.-Metod 

Nedan följer en beskrivning hur vi gått tillväga för att samla in den data som varit relevant 

för vårt arbete samt en beskrivning kring hur vi analyserat och värderat den insamlade 

datan för att kunna besvara vår frågeställning och samtidigt uppfylla syfte med vår studie 

4.1 Val av metod 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ komparativ metod 

där vi jämfört verktygen med varandra. Vi har använt oss av en kvalitativ komparativ metod 

för att det har gett oss möjligheter att samla information från flera olika källor i litteraturen 

och därefter jämföra hur litteraturen belyser användningsområden och funktioner kring de 

tillgängliga verktygen. En kvalitativ metod menar Bryman (2014) är effektiv när man ska 

tolka människor uppfattningar och åsikter. Denk (2002) menar att den komparativa 

metoden är användbar när man vill jämföra styrkor och svagheter mellan program eller 

tjänster. Eftersom vi jämfört hur olika artikelförfattare skriver om de olika verktygen så 

anser vi att denna metod passade vårt syfte då vi vill belysa hur olika analysverktyg kan 

användas, vad som skiljer dem åt och hur de kan användas i småföretags datadrivna 

innovationsarbete. Till skillnad från kvantitativ metod som främst används i 

naturvetenskapliga ämnen så har den kvalitativa komparativa metoden varit användbar i 

syfte av att det möjliggjort en granskning och värdering av både den litteratur vi läst och 

verktygen som avhandlats i dessa texter.    

4.2 Datainsamling  

För att samla in data på ett metodiskt vis har vi använt oss av en systematisk process där vi 

genom Umeå universitetsbiblioteks sökmotor och google scholar undersökt olika fenomen 

inom dataanalys och relaterade analysverktyg utifrån valda teman. För att kunna 

identifiera relevanta information om de olika områdena och verktygen så började vi med 

en litteratursökning på dataanalys som fenomen, för att se vilka verktyg som fanns inom 

fenomenen och vilka som vanligtvis används. När vi därefter beslutat oss för ett verktyg 

inom dessa tre fenomen specificerade vi vår sökning mot de verktyg vi valt. Detta i syfte att 

samla information och bilda oss en uppfattning kring vilka funktioner dessa program har.  

Vår metod skedde enligt följande; 

1. en litteratursökning om analysmetoderna med valda nyckelord: 
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I litteratursökningen så ville vi både få en bred syn över fenomenet dataanalys och en 

djupare kunskap om hur olika analysverktyg kan användas i datadrivet värdeskapande. För 

att få en bred syn över fenomenet dataanalys så har vi utfört en litteratursökning med 

nyckelorden; “Data analytics”, “data analytics for SME”, “big data”, “big data analytics”, 

“data mining”, “web analytics”, “business intelligence” och “Data analytics” + “Tools”, “big 

data” + “Tools”, “data mining”+ “Tools”, “web analytics”+ “Tools”, “business intelligence” 

+ “Tools”. 

2. en litteratursökning om jämförelsestudier relaterat till verktygen med 

utvalda nyckelord; 

När vi sedan införskaffat en bred och överblickande syn över fenomenet och valt ut 

analysmetoder så ville vi undersöka vilka olika verktyg som finns inom dessa fenomen för 

att besluta vilket analysverktyg som bör undersökas djupare. Detta gjorde vi genom att göra 

en litteraturstudie på komparativa studier för analysverktyg.  Vi använde oss av en struktur 

likt denna för alla de olika analysverktygen; (Analysverktyg/metod) + “Tools” / + “review” 

/ + “comparison” / “comparative”. T.ex: “Web Analytics” + “Tools” + “comparison” och: 

“Google Analytics” + “Tools” + “review”. 

3. en litteratursökning om analysverktygen med valda nyckelord; 

När vi sedan införskaffat en bred och överblickande syn över vilka analysverktyg som 

existerar och valt ut analysverktyg att studera djupare så har vi även gjort en 

litteratursökning om dessa. Strukturen för söktermerna liknar denna: (Analysmetod) + 

(Analysverktyg) +/ “Tools”. Exempel på söktermer som använts är; “Data Mining” + 

“Weka”, “Data Mining” + “Weka” + “Tools” och “Business Intelligence” + “SpagoBI” + 

“Tools”. 

4. en litteratursökning om dataanalys hos små företag med valda nyckelord; 

Söktermer som används är; (Analysmetod) + “SME” / + “Tools” /+ (Analysverktyg). 

Exempel: “Web analytics” + “SME” + ”Google Analytics” 

5. en litteratursökning om dataanalys och innovation med valda nyckelord; 

För att skaffa kunskap om hur analysverktygen kan användas inom innovationsarbete så 

har vi gjort en litteratursökning för detta. Struktur: (Analysmetod) / (Analysverktyg) + 

“Innovation”. Exempel: “Data mining” + “innovation” eller “Weka” + “innovation”. 

4.3 Dataanalys 

Vi har valt ett antal analysområden och verktyg med funktionalitet som speglar vad som 

kan göras i dessa olika områden. Vi har utvärderat och jämfört de utvalda verktygen som 

identifierades tidigare. Vi har sedan tagit fram relevanta kriterier som ska jämföra 

verktygens relevans för små företag att använda dessa för datadriven innovation. 

Efter att ha läst publikationer som (Thomsen och Pedersen, 2005; Goebel och Gruenwald, 

1999) så antog vi ett klassifikationsschema som vi kunde använda för att studera och 
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värdera dessa verktyg. Schemat baseras på verktygets generella egenskaper, dess 

användningsområde, dess värdeskapande, och andra utvalda kriterier. 

4.3.1 Metod för dataanalys 

1. Systematiskt undersökt insamlad forskningslitteratur utefter en framtagen 

bedömningsgrund. 

2. Gjort en värdering hur väl informationen passar bedömningsgrunden. 

3. Förvärvat oss kunskap som passar bedömningskriterierna. 

4. Skapat ett jämförelseschema med inhämtad kunskap. 

4.3.2 Framtagning av bedömningsgrund 

För att skapa bedömningsgrunden börjades det med att kolla igenom insamlad litteratur 

för att inringa möjliga bedömningskriterier från forskning.  

Offen (2002) skriver att användningsområdet är den viktigaste egenskapen som 

särskiljer verktyg åt, och Fogel (2005) menar att tillgång till grundlig dokumentation är en 

av de starkaste önskemålen hos användare; vilket skapade kriterierna användningsområde 

och dokumentation. Lei-da Chen och Frolick (2000) skriver att hög “Commercial-Off-The-

Shelf” kostnad skapar barriärer för användningen av data mining verktyg; vilket skapar 

kriteriet låg kostnad. Davenport och Dyché (2013) och Singhal och Jena (2013) skriver att 

kostnaden och behovet för stor infrastruktur leder till sämre förutsättningar för dataanalys 

hos små företag; vilket skapar kriteriet lågt behov av infrastruktur. Singhal och Jena (2013) 

skriver att ett problem för företag i att producera bra resultat från dataanalys är relaterade 

till; bristande kunskap, för lite personal och fel verktyg. Utifrån detta skapade vi 

kriterierna: dokumentation; ej tidskrävande/automatiserade; och funktionalitet. 

Subramaniam et al. (2009) skriver att frekventa utgåvor och uppdateringar av mjukvara 

tendera att främja användningen av verktyget, vilket gjorde att kriteriet senaste utgåvan 

skapades. 

Utöver de kriterierna från forskning har vi valt ut andra kriterier vi anser relevanta, 

och har förklarat varför vi anser de relevanta bredvid.  

Erbjudande 

Användningsområde: Anger vilket användningsområde verktyget är inriktat mot.  

Funktionalitet: Funktioner i verktyget. 

Dokumentation: Att ha tillgång till grundlig dokumentation är av de starkaste önskemålen 

hos användare. 

Internetbaserad gemenskap: Från en användares perspektiv bör det vara en stor tillgång 

till forum och andra gemenskaper. Detta eftersom användaren kan använda dessa källor 

som information för att hitta svar och ställa frågor, och andra liknande positiva företeelser. 
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Senaste utgåvan/uppdateringen: Subramaniam et al. (2009) skriver att frekventa utgåvor 

och uppdateringar mjukvaror tendera att främja användningen av verktyget. 

Kostnad: Här skriver vi kostnaden för verktyget och ev. licensavgifter.  

Möjligheter 

Affärsnytta: Här undersöker vi vad för typ av affärsnytta verktygen kan bidra med.  

Kan användas för? Beskriver konkreta saker verktyget kan användas för. 

Innovation: Här försöker vi undersöka vart i den presenterade innovationsprocessen man 

skulle kunna använda verktyget i ett företags datadrivna innovationsarbete.  

Typ av innovation: Vi undersöker vad för typ av innovationsprocess ett verktyg kan bidra i. 

Frågor som kan besvaras: Beskriver exempel på olika typer av affärsrelaterade frågor 

verktyget kan hjälpa till att besvara.  

Fördelar för små företag: Vad som är speciellt fördelaktigt med verktygen för små företag.  

Utmaningar 

Nackdelar: Generella nackdelar som finns kopplade till metoderna och verktygen. 

Kostnad: Här undersöker vi verktygens ‘Commercial-Off-The-Shelf’ kostnad och dess 

totala kostnad under tid.  

Behov av infrastruktur: Att behöva göra stora investeringar i infrastruktur kan vara ett stort 

problem för små företag.  

Innovation 

Söka: Hur analysverktyget kan användas i det första steget i innovationsprocessen där 

idégenerering, undersökningar och värdering är viktigt. 

Selektera: Hur analysverktyget kan använda i det andra steget i innovationsprocessen där 

affärsmodell och kravställning är viktigt. 

Implementera och fånga: Hur analysverktyget kan användas i det sista steget i 

innovationsprocessen, där utvecklingen och utvärderingen av en nytt initiativ är viktigt.  

4.4-Kritisk-reflektion 

Då vi haft en induktiv ansats när vi samlat in data genom vår kvalitativa komparativa 

studiemetod har det ställt ett krav på oss som textförfattare att förstå, värdera och tolka 

data ur aktörernas perspektiv (Fejes och Thornberg, 2009). När vi därefter hämtat nog med 

data för att kunna sammanställa ett schema för att jämföra de olika verktygen med 

varandra övergick vi till en mer deduktiv ansats där vi jämförde analysmetoderna med 

andra fenomen som innovationsprocesser och vilken inverkan dessa skulle kunna ha på 

varandra och användas tillsammans. Vi är medvetna om att dessa metoder medför en hög 

grad av individuella värderingsmoment och att följden av detta blir att resultatet av data 

som samlas in och dragna slutsatser kring den insamlade data präglas av våra tidigare 

kunskaper och förmåga att applicera användningsområde av de utvalda analysverktygen.  

För att komma fram till ett brett resultat av vårt arbete med förslag kring analyser som ska 

kunna användas av organisationer i flera olika branscher och fält valde vi därför att ha en 
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relativt stor insamling av data och därefter använt oss av samma faktorer på respektive 

verktyg. Detta i syfte att vara så opartisk i datainsamlingen vi kunnat. En annan faktor att 

ha med i reflektion kring denna studie är att användbarheten av dessa verktyg kan mätas 

av deras affärsnyttor, användarvänlighet och kostnad. Dock finns det säkerligen många 

egenskaper och perspektiv som har missats, och man skulle kunna belysa skillnaderna och 

hur dessa verktyg skulle kunna kombineras. Det existerar många analysmetoder utöver de 

som tas upp i denna rapport, och vidare forskning skulle kunna lägga till andra metoder för 

att få en mer holistisk bild över det dataanalytiska området.  

5. Resultat 

I resultatdelen kommer de valda verktygen inom respektive analysmetod presenteras. 

Under respektive verktyg kommer därefter olika faktorer som påverkar hur och varför 

dessa verktyg har en möjlighet att fungera i olika processer som involverar värdeskapande 

och innovation för småföretag. Vidare tas också faktorer som kan fungera som hinder och 

svårigheter för småföretag i anammandet av dessa verktyg i sin verksamhet. Avslutningsvis 

sammanställs information i ett jämförelseschema, detta i syfte att skapa en enkel och 

lättöverskådlig tabell där verktygen utifrån dessa faktorer jämförs med varandra.    

5.1 Analysverktyg 

Då dagens datamängder är så extremt stora så menar Leong et al., (2006) att det nästan är 

omöjligt att manuellt hantera all relevant data för att ha som underlag för beslutsfattande. 

Svårigheterna ligger i hög komplexitet, problem med medberoenden, och ett flertal 

variabler som bör inkluderas i analysen. Dessa utmaningar gör analys för svårt och 

komplicerat för den mänskliga hjärnan att hantera på egen hand (Leong et al., 2006). 

Därför behöver människor stöd i sin analysförmåga. Den ökade efterfrågan på system som 

hjälper till med automatiserad extrahering av värdefull kunskap från stora mängder data 

har varit allmänt känt, vilket lett till att det skapats en stor variation på automatiserade 

analys- och ‘knowledge discovery’-verktyg (Barlas et al., 2015).  

Vi vill belysa ett par olika analysverktyg som kan hjälpa småföretag att förbättra 

sina analysmöjligheter och i förlängningen deras verksamheter. Morales (2013) menar att 

teknik för infrastruktur finns tillgänglig, men att verktyg och algoritmer för big data stream 

mining och machine learning saknas i större omfattning.  

Barlas et al., (2015) skriver att open source-verktyg (OS) för dataanalys har fördelen 

att de är gratis. OS-verktyg för dataanalys kan också inkludera prototyper på nya och 

experimentella metoder. I vissa fall leder det till att ny modern funktionalitet 

implementeras snabbare i open source-verktyg, och att dess utvecklare och ‘communities’ 

ibland hanterar problem och buggar i verktygen snabbare än i dess kommersiella 

motsvarighet. En annan fördel med OS verktyg är att de i vissa fall innehar en väldigt stor 

open-source ‘community’ runt programvaran som lägger till funktionalitet och förbättrar 
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verktygen. Det är något som bara är möjligt inom open-source, och dessa internetbaserade 

gemenskaper hjälper ofta också till med dokumentation och guider som handleder 

användarna i hur man använder verktygen (Barlas, et al., 2015).   

5.2 Weka 

Weka är ett program för data mining. Hall et al (2009) skriver att Weka har fått stort stöd 

och acceptans inom både näringslivet och akademin samt blivit nedladdad över en miljon 

gånger sedan år 2000. The Waikato Environment Knowledge Analysis (WEKA) skapades 

då det fanns ett uppfattat behov av en enhetlig arbetsbänk som gör det möjligt för 

organisationer att enkelt få tillgång till toppmoderna tekniker inom data mining och 

maskininlärning. Idag erkänns Weka som en milstolpe för system inom data mining och 

maskininlärning. Weka är ett mycket populärt verktyg för data mining och Jovic et al., 

(2014) skriver i artikeln “An overview of free software tools for general data mining” att 

Weka har haft den mest stabila populariteten över åren, och att det primärt beror på Wekas 

användarvänlighet och den mycket stora tillgången av implementerade data mining 

algoritmer. Författarna har i artikeln jämfört ett flertal verktyg för data mining, och 

kommer fram till slutsatsen att verktygen R, Weka och KNIME innehåller majoriteten av 

de önskade egenskaper en fullt funktionell data mining plattform bör ha, och författarna 

kan därför rekommendera dem alla för aktiviteter relaterade till data mining. 

5.2.1 Erbjudande 

Användningsområde: Weka-projektet syftar till att erbjuda och underhålla ett verktyg för 

allmänheten som innehåller en stor samling av algoritmer för data mining och 

maskininlärning; algoritmer som används för dataanalys och prediktiv modellering 

(Singhal och Jena, 2013; Hall et al., 2009). Weka gör det möjligt för användare att snabbt 

prova och jämföra olika data mining- och maskininlärningsmetoder på nya dataset.  

Funktionalitet: Arbetsbänken i Weka innehåller algoritmer för bl.a. regression, 

klassificering, gruppering, associations regel-mining och attributs-val. Den innehåller 

också ett bra utformat verktyg för explorativ analys av data genom datavisualisering och 

data förbehandlings-verktyg (Hall et al, 2009). Nyckelfunktioner och egenskaper som 

bidragit till Weka’s framgång skriver Hall et al., (2009) är just att de erbjuder; många olika 

typer av algoritmer för data mining och machine learning, att det är en oberoende av 

plattform, att det är enkelt att använda för människor som inte är data mining specialister, 

är flexibelt och att verktyget ofta uppdateras med nya algoritmer när dessa uppkommer i 

t.ex. forskningslitteratur. 

Internetbaserad gemenskap och dokumentation: En annan positiv aspekt med 

Weka är att det finns mycket dokumenterad information som användare kan använda sig 

av för att lära sig hur de kan och bör använda verktyget. Jovic et al., (2014) skriver om olika 

verktyg för data mining och menar att Weka har en stor internetbaserad gemenskap. Hall 
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et al., (2009) skriver att denna blomstrande gemenskap som existerar runt Weka troligtvis 

också varit en stor anledning till dess framgång. Detta då denna gemenskap självständigt 

utvecklat och faciliterat många användbara funktioner som implementerats i verktyget. Ett 

annat tecken på användbar dokumentation och en levande internetgemenskap är att “Weka 

Data Mining Tutorial for First Time och Beginner Users” har setts över 152 825 gånger. I 

sökandet identifierade vi Weka som ett verktyg för data mining som ofta uppkommer. En 

sökning på Google Scholar med sökorden “Data Mining” + “Weka” resulterar i 49 200 

resultat, detta kan sättas i kontrast med sökningen på “Data Mining” + “RapidMiner” som 

resulterar i 7 110 resultat. Weka har också skapat egna webbaserade kurser som lär ut 

maskininlärning och data mining som finns fritt tillgängliga på youtube (Weka, 2018).  

Senaste utgåvan: Senaste utgåvan släpptes 2017-12-21 (SourceForge, 2018). 

5.2.2 Möjligheter  

Data mining och business intelligence innehar en del likheter i dess möjligheter, t.ex. så 

stödjer båda beslutsstöd och multidimensionell analys. Men för att kunna göra en djupare 

analys så behövs data mining (Han et al., 2011).  

Affärsnytta: Ett par av de vanligaste datadrivna insikter som data mining kan 

hjälpa till med är; 

Mönsterigenkänning som kan användas för att hitta gömda mönster bland data. 

Inom mönsterigenkänning så är ‘k-nearest neighbor’ ett exempel på metod för 

klassificerings och regressionsanalys (Altman, 1993). K-nearest neighbor (k-nn) används 

ofta i internetbaserade söktjänster för att kunna erbjuda ‘relaterade sökningar’ och 

liknande funktioner. Ett av de största användningsområdena för k-NN är just i 

rekommendationssystem. Detta då k-NN kan analysera och ge rekommendationer till 

användare. Om man vet att en användare gillar en viss typ av objekt, så kan systemet 

rekommendera liknande objekt (Sarwar et al., 2000). Hos Amazon används detta för deras 

rekommendationstjänst, och där används användarens tidigare val för att göra 

automatiska rekommendationer baserat på följande princip: om du, likt XX% av våra 

kunder, gillade denna produkt, gillar du troligtvis också denna. Ju mer data ett företag har 

om sina kunder, desto bättre är möjligheten för bra rekommendationer (Quoniam, 2011). 

Trender utvunna ur data mining kan ge kunskap om förändringar i kundbeteenden, teknisk 

utveckling och responsen på marknadsföringsstrategier (Kusiak och Smith, 2007). 

Associationsanalys är en metod för att upptäcka intressanta relationer mellan 

variabler i stora datamängder. Agrawal et al., (1993) upptäckte återkommande relationer 

mellan produkter i storskaliga transaktionsdatabaser hos stormarknader. En sådan typ av 

regel kan vara: { onions + potatoes } ⇒ { burger }, vilket då betyder att om en kund köper 

lök och potatis tillsammans, så är det troligt att de också kommer köpa hamburgerkött. 

Insikter från associationsanalys kan användas av företag för merförsäljning och 

produktrekommendationer, genom att belysa vilka kunder som skulle reagera positivt på 
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specialerbjudanden för specifika produkter (Giraud-Carrier och Povel, 2003; Han et al., 

2012). Associationer kan även användas som beslutsstöd i marknadsföringsaktiviteter 

såsom produktplacering och rea-prissättning samt för att analysera kunders preferenser 

bland produktkombinationer (Agrawal et al., 1993; Tsai et al., 2003). 

Klustering är en viktig data mining teknik som används för att skapa 

segmenteringar genom att dela upp data till olika grupper eller klasser. Det görs genom att 

minimera intra-grupp likheter och maximera inter-grupp likheter. Klusteranalys baseras 

på principen att objekt av samma klass har större likhet mellan varandra och mindre 

likheter med objekt i andra klasser. Klusteranalys kan användas för att gruppera in folk i; 

socio-ekonomiska grupper: inkomst, utbildning, yrke, ålder; psyko-grafiska kriterier: 

intressen, livsstil, motivation, värderingar; eller köpbeteenden: köpare/icke-köpare, 

prisklass (Ackoff, 1989). Segmenteringarna kan användas för att förstå kunder beteende 

(Sua et al., 2006) och skapa nya erbjudande av produkter och tjänster baserat profileringen 

och segmenteringen av kunder (Giraud-Carrier och Povel, 2002). 

Sentimental och åsikts-mining är en populär metod för att utvinna information om 

vad kunder tycker från externa källor. t.ex. vad som skrivs om produkten eller 

organisationen på forum och andra ställen som ligger utanför organisationens egna väggar 

(Ponis et al., 2009,) 

Datavisualisering används för explorativ analys och några av de vanligaste 

visualiserings metoderna är histogram och pajdiagram och kan ofta ses i t.ex. tidningar och 

väderrapporter för att bildligt beskriva något (Wilkinson and Friendly, 2009).  

Relationell data kommer man åt genom databasförfrågningar skrivna I SQL, och 

kan svara på en fråga som: “Vilka var vår totala försäljning förra månaden?”. När man 

applicerar data mining på en relationsdatabas, så kan man analysera 

djupare genom att söka efter trender eller mönster, vilken är den största skillnaden 

i affärsnytta. Ett exempel är att analysera kunddata för att prediktera en ny 

kunds kreditrisk baserat på deras inkomst, ålder, och kredithistorik (Han et 

al., 2011). 

Frågor som kan besvaras med Weka: Mönster utvunna från kunddata kan besvara 

frågor som: Vad karaktäriserar återkommande kunder?; vad karaktäriserar kunder som  

reagerar på erbjudanden?; vad karaktäriserar kunder som tar snabba köpbeslut, och de 

som inte köper alls? Andra databassystem kan svara på liknande frågor, men för att göra 

djupa analyser så krävs data minings algoritmer (Kusiak och Smith, 2007). 

Positiva egenskaper för små företag som Weka innehar är bl.a. att det är ett “open-

source” verktyg, gratis och går att köra på alla datorer som har en webbläsare (Witten et al, 

1999).  Hall et al., (2009) nämnde Wekas levande internetgemenskap och hur det skapar 

mervärde i form av tillgänglig kunskap och organisk vidareutveckling. Sammanfattningsvis 

så är verktyget attraktivt för småföretag då öppen källkod förminskar ekonomiska barriärer 

och krav på tunga investeringar, dess plattformsoberoende minskar behov av ny 
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infrastruktur och därmed kostnad, det grafiska användargränssnittet och verktygets 

allmänna användarvänlighet gör dess användning enklare och minskar behovet av 

specialutbildad personal och Weka’s stora  dokumentation och levande internetgemenskap 

gör det enklare att lära sig verktyget samtidigt som verktyget ofta har de senaste 

funktionaliteten och är ständigt relevant. 

Innovation: Kusiak och Smith (2007) skriver att företag är intresserad av att 

utveckla innovativa arbetssätt genom att använda data, och menar att data-mining 

algoritmer som extraherar kunskap ur stora mängder data leder till signifikanta 

förbättringar i nästa generations produkter och tjänster. De menar att data mining 

aktiviteter kan bli en nyckelfaktor för innovation och företags framgång.  

5.2.3 Utmaningar  

En av de största utmaningarna med implementering av data mining verktyg skriver Lei-Da 

Chen och Frolick (2000) är både tekniska och ekonomiska. De ekonomiska utmaningarna 

är relaterade till verktygens höga kostnad, och de tekniska till tiden det tar för företag att 

lära sig hur man använder dem. Lei-da Chen och Frolick (2000) skriver om dataanalys 

metoden datamining och menar att barriärerna för utbredd implementering av data 

mining verktyg är både tekniska och ekonomiska. Kostnaden för implementering av dessa 

verktyg kan vara hög, vilket är relaterade till inköps- och livstidskostnaderna för 

produkterna som behövs. Tiden det tar för företag att lära sig hur de använder dem är ett 

annat stort problem. Han et al., (2011) skriver att data mining kan vara utmanande på 

grund av svårigheterna i att städa och integrera data, och de komplexa interaktionerna när 

man har flera källor av data. 

En utmaning med sentimental och åsikts mining är att den pågående tillväxten av webben 

gör indexeringen och klassifikationen av webbinnehåll till en utmaning bara företag stora 

som Google kan hantera (Ponis et al., 2013).  

Vissa av dessa frågor kan även äldre metoder såsom BI-verktyg hjälpa till med. Det 

som kännetecknar data mining är att de har algoritmer för att korsköra datakällor och är 

specialiserade på att hitta gömda relationer, vilket skiljer sig från klassiska BI-verktyg som 

samlar information för en analytiker att själv analysera (Giraud-Carrier och Povel, 2003). 

Det är en nackdel om data mining är mycket mer komplicerat och svåranvänt än business 

intelligence system för att svara på samma frågor, men även en möjlighet då man kan göra 

djupare analyser. 

5.3 Google Analytics 

Om ett företags hemsida är en viktig del i sin företagsstrategi, så är även webbanalys en 

viktig del i den strategin. För att göra effektiva affärer på webben behöver företag ständigt 

förbättra och optimera sin marknadsföringsstrategi, sidnavigering och sidinnehåll (Clifton, 

2010).  Google analytics är ett verktyg för webbanalys som systematisk samlar information 
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kring aktiviteter på en hemsidan som ägaren av webbsidan enkelt har tillgång till.  I takt 

med att internet bara växer och växer och många företag idag säljer sina varor eller tjänster 

via en hemsida har nästan alla hemsidor någon form av tillägg för att förstå hur dess 

besökare använder och navigerar i miljön dem erbjuder sina besökare. I kategorin av 

webbanalysverktyg är google analytics det vanligaste (Clark et al., 2014).  

 

 

Skärmdump över hur en google analytics dashboard kan se ut 

5.3.1 Erbjudande 

Användningsområde: Google Analytics tillämpning är att kartlägga och sammanställa 

information om en hemsidas besökare och sedan presentera det som samlats in. Exempel 

på sådan information kan vara var en besökare är från, antal unika besökare och tid dessa 

besökare spenderar på sidan i fråga. En av fördelarna med Google Analytics är just att det 

är en av de mest användarvänliga verktygen samtidigt som det är lättillgängligt då det är 

molnbaserat (Clifton, 2012; Crutzen et al., 2013). Google Analytics skapar ett enkelt sätt att 

påbörja webbanalys genom att erbjuda organisationer möjligheten att se besökarens 

beteende i detalj på sin hemsida (Crutzen et al., 2013). Tjänsten är gratis att applicera på 

sin verksamhet och uppdateras med jämna mellanrum för att bibehålla en hög prestanda. 

Clifton (2010) skriver att ju mer värdefull ett företags hemsida är för dess strategi, desto 

viktigare är det att använda sig av webbanalysverktyg. Dessa verktyg kan användas för att 

identifiera nya tillväxtmöjligheter, mäta effektiviserings förbättringar, och markera när 

något är fel.  

Funktionalitet: Clifton (2010) har delat in Google Analytics funktionalitet i två 

grupper: standard och avancerad funktionalitet. Standardfunktionalitet inkluderar: Full 

kampanj rapportering, marknadsförings avkastning (ROI), e-commerce rapportering, 

målkonvertering och KPI:er. Avancerade funktionaliteter inkluderar: Avancerad 

segmentering och filtrering, Tvärsegmenteringsfördjupning, analytisk intelligens, mobil 

rapportering, konverterings attribuering, m.fl.  

Internetbaserad gemenskap och dokumentation: Google själva är den källa som 

har störst mängd dokumentation om Google Analytics. På grund av den utbredda 
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adaptionen av verktyget, så finns det även ett stort antal forum och entusiaster samt ett 

stort global nätverk av officiella Google Analytics konsulter (Clifton, 2010). Google har 

ingen egen support, men som följd av att det är det populäraste gratisprogrammet på nätet 

för webbanalys så är information om olika funktioner och användningsområden 

lättillgänglig på forum och andra informationssidor. 

5.3.2 Möjligheter  

Affärsnytta: Syftet med webbanalys är att skänka företag kunskap som de kan använda för 

att göra informerade beslut om förändringar i sin webbstrategi i syfte att öka dess 

prestation (Clifton, 2010).  

Kampanjrapportering: Google Analytics skapar möjligheten att följa och jämföra 

besökare på en hemsida. Det går att identifiera om trafiken kom från organiska sökresultat, 

betald marknadsföring (‘pay-per-click’, bannrar), referenser, e-post, affilierade kampanjer 

eller andra ställen (Clifton, 2010).  

Mätning av KPI:er: Genom Google analytics och den information den skänker 

ägaren av en webbsida bidrar tjänsten till att ge företag indikationer på viktiga KPI:er som 

en verksamhet har för att förstå hur väl den egna verksamheten mår och hur väl den 

presterar (Crutzen et al., 2013). KPI:er representerar nyckeltal specifika för verksamheten, 

som mäter framgång (Clifton, 2010). Exempel på sådan information kan vara 

återkommande besökare som är ett nyckeltal som många hemsidor använder sig av för att 

mäta kundnöjdhet, lojalitet och engagemang (Crutzen et al., 2013). Genom att titta på hur 

stor andel av besökarna som återkommer kan man enligt Crutzen et al., (2013) använda 

dessa som studieobjekt för att se hur dem hittade dit samt vad dem använder hemsidan till. 

På så sätt kan verksamheten skapa sig en tydlig uppfattning kring vilka funktioner som kan 

anses vara viktiga och värdeskapande för kunderna. En annan funktion som kan skänka 

stor affärsnytta är insikten kring besökarnas uppehållstid på sidan.  En användares 

uppehållstid kan bidra med indikationer på vilken del av hemsidan besökarna spenderar 

mest tid på samt var en besökare befinner sig på sidan när den lämnar den. Clark et al., 

(2014) menar att detta är ett bra underlag när man vill analysera sin verksamhet kring 

utveckling och utformning av plattformen man använder sig av för att nå sina besökare. 

Google analytics visar också hur många unika besökare en hemsida har och vilken tidpunkt 

och land dessa besökare befinner sig vid tillfället. Detta kan ge organisationer svar på t ex. 

hur lyckad en marknadsföringskampanj har varit. Clark et al., (2014) menar att om man 

kan se en ökning i antalet besökare en hemsidan har och när besöket sker kan detta 

användas som verktyg för att mäta resultat av arbeten man gör för att öka intäkter i ett 

företag. Clifton (2010) tar upp ett par exempel på hur företag kan använda sig av 

information som KPI:er belyser för att ta beslut. Observation 1: Den senaste 

webbkampanjen kostade $5,000 och genererade försäljning värt $1,000. Beslut: Avsluta 

kampanjen. Observation 2: Köp på hemsidan ökade med 50 procent när det skickas ett 
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uppföljnings e-postmeddelande till nya besökare inom en vecka. Beslut: Se till att e 

postmarknadsföring är en integrerad del i affärsstrategin och att den mäts via webbanalys-

verktyget.  

Tunnel visualisering: Tunnlar refererar till den väg en besökare tar innan den blir 

en betalande kund. Genom att visualisera tunneln så kan man ta reda på vilka sidor som 

resulterar i en förlorad kund, och vilken väg ens framtida kunder troligtvis kommer att ta 

(Clifton, 2010). Clifton (2012) tar i sin bok upp ett exempel på hur en hemsida för resor 

förbättras genom att optimera det internetbaserade bokningsprocessen (vilket i Google 

Analytics terminologi refereras till en tunnel). Konverteringsoptimeringen av hemsidans 

bokningsprocess ledde till en 383 procents ökning i bokningar, och ökade den årliga 

vinsten med 7.5 miljoner dollar.  

Fördjupning i tvärsegmenteringar: Tvärsegmentering (cross-segmentation) är en 

term som används när man korsrefererar, eller korrelerar, ett dataset med ett annat 

(Clifton, 2010). Det gör man för att få en djupare insikt om sina olika kundsegment. Ett 

exempel är om man vill få reda på vilka nyckelord som besökare från Göteborg använder 

för att hitta ens hemsida. För att ta reda på det så korskör man data om besökare från 

göteborg med data om nyckelord (Clifton, 2010).  

Analytisk intelligens: Denna funktion skapar automatiska varningar när 

signifikanta förändringar sker i data mönstret från ens hemsida. Funktionen, som de 

benämner ‘Analytics Intelligence’, belyser automatiskt den viktigaste informationen man 

bör uppmärksamma, vilket gör att företag själva inte behöver övervaka och finkamma sin 

data. Exempel på det kan vara att funktionen belyser en 200% ökning från twitter förra 

veckan, eller att avvisningsfrekvensen ökat med 70% (Clifton, 2010). 

 Frågor som kan besvaras med Google Analytics: Google Analytics kan svara 

på en mängd affärsnyttiga frågor. På första nivån av mätvärden; Hur många dagliga 

besökare en hemsida har, konverterings information, vilka hemsidor som besöks oftast. 

Företag som säljer via sin hemsidan kan bl.a. mäta: vart betalande kunder kommer ifrån, 

vinstgenerering, och vilka produkter som säljer mest. Komplicerade frågor som kan 

besvaras är: Vad är värdet för en besökare, och hur skiljer det sig beroende på vart de kom 

ifrån?; Vad är värdet av en hemsida?; Hur använder existerande kunder hemsidan jämfört 

med nya besökare?; Hur många besök och hur lång tid behövs för att en besökare ska bli 

en kund?(Clifton, 2010). 

 Positiva egenskaper för små företag: Om ett företag har en bra produkt eller 

tjänst att erbjuda, så är det användarupplevelsen för besökarna som avgör framgången av 

hemsidan och webbanalysverktyg - såsom Google Analytics - gör det möjligt att undersöka 

detta (Clifton, 2010). En annan viktig del i erbjudandet är att Google Analytics inte kräver 

någon speciell infrastruktur. Det enda man många gånger behöver göra är att klistra in en 

‘tracking’ kod på sin hemsida och åtkomst till verktyget sker via webben (Google Analytics, 

2018).  
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 Innovation: Baserat på information om kundbeteenden som Google 

Analytics bidrar med, så kan det användas som underlag när en organisation tar beslut 

kring hur man ska utforma sitt utvecklingsarbete, och vid utvärderingen av 

utvecklingsarbetet genom att analysera hur förändringarna påverkade kundbeteendet. 

5.3.3 Utmaningar  

En nackdel med Google Analytics är att det skapas från perspektivet av e-commerce och 

marknadsföring. Vissa menar då att det finns ett inbyggt antagande om varför folk är på en 

hemsida, och att dessa mål inte nödvändigtvis ligger i linje med vissa organisationer (Clark 

et al., 2014). Då Google Analytics mäter användarens internetbeteende från ett 

marknadsföringsperspektiv, så sker insamling och analyser primärt för två anledningar; 

mäta effektiviteten av marknadsföringen i att skicka trafik till en hemsida, och 

effektiviteten av en hemsidans konversionstunnel, m.a.o. hur många av besökarna som i 

slutändan övergår till betalande kunder. Detta betyder att verktyget är som effektivast när 

man bedriver en E-Handel vars primära försäljningskanal är hemsidan. Google Analytics 

är inte lika användbar om man har hemsidan som en sekundär inkomstkälla där fokus 

ligger på en fysisk butik (Clark et al., 2014). En annan kritik som riktas mot verktyget är att 

Google använder informationen den utvinner och använder själva i sina annonsverktyg, 

vilket leder till att Google sitter på en bredare insikt kring en hemsidas besökare än ägaren 

av den (Clark et al., 2014). 

 Clifton (2010) Menar att det är viktigt att ha i åtanke att webbanalysverktyg 

är just verktyg, och inte ett självändamål i sig. Verktyget kan inte berätta varför besökare 

beter sig som de gör, eller själv berätta vilka förbättringar som bör göras. För att göra det 

krävs rapporterings-analys, vilket i sin tur ofta kräver inhyrd kompetens. Många gånger 

behöver man använda sig av ett flertal olika verktyg, för att skapa insikter om ‘varför’. Dessa 

inkluderar kundundersökningar (enkäter/intervjuer, kundbetyg och återkopplingar) och 

offsite-analys (blogkommentarer, sociala nätverksomnämnanden, och sentimentalitet). 

Clifton (2010) fortsätter och menar att det trots detta är möjligt att ha ett enhetligt 

webbanalysverktyg som mer eller mindre kan stödja alla (webbanalytiska) aspekter ett 

företag kan tänkas behöva. Men för djupare analys av detaljerna krävs en kombination eller 

ett specialiserat verktyg. 

5.4 SpagoBI 

Ett av de primära anledningarna till att företag använder sig av datoriserad 

beslutsstödsystem är för att minska gapet mellan den nuvarande prestationen och den 

önskade prestationen som visar sig i företagets uppdrag, vision, objektiv, mål, och strategin 

som krävs för att uppnå den önskade prestationen (Sharda et al., 2014). Det primära målet 

med business intelligence menar Sharda et al., (2014) är att möjliggöra interaktiv åtkomst 

till data, manipulering av data, och att ge chefer, personal och analytiker möjligheten att 

göra analys på företagets data. Analys av historisk och nuvarande data, situationer, och 
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prestationer kan skapa värdefulla insikter för beslutsfattare som möjliggör dem att ta bättre 

och mer välinformerade beslut. BI processen baseras på transformationen av data till 

information, till beslut och avslutas i en handling (Sharda et al., 2014).  

Gioia et al., (2008) skriver att business intelligence-plattformar är verktyg som 

används för att hjälpa organisationer i sin beslutstagning, och SpagoBI är en av de mest 

kompletta och mogna business intelligence-verktygen med öppen källkod. Ahishakiye et 

al., (2017) skriver att SpagoBI är ett business intelligence-verktyg som erbjuder ett stort 

spann av analytiska funktioner tillsammans med avancerad visualiserings-

funktionalitet.  Andra viktiga business intelligence-funktioner som SpagoBI tillhandahåller 

är: rapportering, diagram, cockpits, OLAP, data mining, ETL, med flera. (Ahishakiye et al., 

2017). Bernadino och Ribiero (2011) skriver att open-source business intelligence nu har 

mognat till den punkt att organisationer bör utvärdera dem för att se om de möter deras 

krav eller inte. Speciellt när det gäller traditionell rapportering, analys och dashboards så 

bör organisationer utvärdera open-source BI lösningar gentemot dess kommersiella 

motsvarigheter.  

5.4.1 Erbjudande 

Användningsområde och funktionalitet: Det vanligaste användningsområdena för BI är 

rapporter, dashboards, scorecards och datavisualisering från företagets databas (Watson, 

2014). SpagoBI är ett business intelligence-verktyg som gör det möjligt för användare att 

få tillgång och skapa analytiska dokument baserat på sin företagsdata, och erbjuder en lång 

rad av analytiska funktioner som rapportering, OLAP analys, dashboards, data mining, 

georeferens analys, analytiska register baserat på kollaborativa arbetsflöden, ETL och 

mycket mer (Giola et al., 2008).  

Internetbaserad gemenskap och dokumentation: Giola et al., (2008) skriver att en 

av de största fördelarna med SpagoBI är dess engagerade och levande internetbaserade 

gemenskap. De menar att SpagoBI’s internetbaserade gemenskap är den huvudsakliga 

drivkraften bakom plattformens evolution i form av projekt och tillskott i funktionaliteten. 

Deras huvudsakliga utvecklare skapar också uppdateringar från användares krav och 

förslag, vilken gör att uppdateringarna inte kommer ur en toppstyrd process från dess 

ledning, utan från användarna själva. Bernadino och Ribeiro (2011) beskriver liknande 

argument när dem skriver att evolutionen av OS BI system troligtvis sker nerifrån och upp 

i organisationen, i motsats till där orders kommer från ledningen, vilket betyder att 

tekniska utvärderingar och t.o.m. pilotimplementationer kan ske för en minimal kostnad 

och ansträngning innan verkställande chefer ens är involverade.  

Senaste utgåvan: Senaste versionen släpptes 2018-05-09 (SpagoBI, 2018). 



 

27 
 

5.4.2 Möjligheter  

Affärsnytta: Förbättrad beslutstagning (Popovic, Turk och Jaklic, 2010), 

konkurrensfördelar (Marchand och Raymond, 2008; Thamir och Poulis, 2015), och ökad 

vinst och effektivitet (Olzak och Ziemba, 2006) är några av de potentiella fördelar en 

organisation kan få av att använda sig av Business Intelligence applikationer (Dedic och 

Stainer, 2016). Bernardino och Ribeiro (2011) skriver att värdet i business intelligence för 

företag främst tar sig i uttryck i att BI-system belyser viktig information. Denna 

information kan tjäna som grund för genomförandet av fundamentala förändringar i ett 

visst företag, t.ex; etablering av nya samarbeten, förvärva nya kunder, skapa nya 

marknader, och erbjuda produkter till kunder (Olszak and Ziemba, 2006). Detta kan hjälpa 

till att lösa ett problem för små företag som Ponis et al., (2013) menar är fundamentalt. De 

skriver att små företag har stora problem med att bygga partnerskap, samarbeten och 

nätverk som kan hjälpa dem hitta synergier och gynnas ekonomiskt genom skalbarhet. 

Chen et al., (2013) skriver att funktionen ETL är essentiell för att kunna konvertera 

och integrera affärsnyttig data. Olszak och Ziemba (2012) skriver att ETL kan användas för 

att föra över data från affärssystem, andra system och t.o.m. externa datakällor på internet 

till företagsegna servrar. Detta gör man för att lagra all data på ett och samma ställe, så 

man kan köra analys mot en ‘central’ databas istället för mot ett flertal olika 

system.   Chaudhuri et al., (2011) skriver att ETL är viktigt då precisionen och tajmingen av 

rapporter, databasförfrågningar och prediktiv analys hänger på förmågan att på ett 

effektivt sätt föra över data med hjälp av ETL. Om dataöverföringen och 

sammanställningen av datakällor är dålig, så kommer analysen också högst troligtvis också 

bli dålig då data utgör grunden för analysen.  

Dedic och Stainer (2017) skriver att OLAP (Online analytical processing) stöder 

operationer som filtrering, aggregering, ‘pivoting’, ‘rollup’ och fördjupning i 

multidimensionella data. OLAP, databasförfrågningar och rapporteringsverktyg baserad 

på enkel och intuitiv grafik används för att undersöka viktiga egenskaper hos data (Chen et 

al., 2012). Olszak och Ziemba (2012) skriver att OLAP låter användare få åtkomst till, 

analysera och modellera affärsproblem och dela med sig av information som finns lagrad i 

datalagringen. Han et al., (2011) skriver att OLAP är en multidimensionell analysteknik 

med funktioner som summering, konsolidering, aggregering och möjligheten att se 

information från olika vinklar och OLAP kan bl.a. användas för att extrahera information 

om kunder som kan användas för att bättre förstå deras behov (Bae och Kim, 2010).  

 De fortsätter och skriver att databasförfrågningar och rapporteringsverktygen i 

business intelligence system möjliggör skapandet och utnyttjandet av olika typer av 

rapporter baserat på verksamhetens data. Chaudhuri et al., (2011) skriver att 

rapporterings-funktionaliteten i business intelligence möjliggör effektivt utförande och 

framställande av rapporter - till exempel, total försäljning per region detta år jämfört med 

det tidigare året, baserat på produkt och säljare. Dedic och Stainer (2017) skriver att både 
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rapporter och dashboards kan användas för att ta beslut på ledningsnivå, vid lägre nivå 

(avdelningar, mellanchefer, etc.) och för vardagliga aktiviteter vid operationell nivå 

(kontrollering, planering, etc). Användningen av ‘scorecards’ och ‘dashboards’ hjälper till 

att visualisera och analysera viktiga mätpunkter för hur väl ett företag presterar (Chen et 

al., 2012). Olszak och Ziemba (2012) skriver att scorecards och dashboards kan användas 

för att ge användare affärs-viktig information i en bekväm och tillgänglig form.  

Frågor som SpagoBI kan svara på: Vilka marknadssegment ligger kunderna i, och 

vad utmärker dem? Detta kan hjälpa till med att skapa personliga kundrelationer för högre 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Vilka kunder är mest troliga att svara på erbjudanden? Kan 

användas för att hitta rätt målgrupper och öka lönsamheten genom att fokusera på dem 

som är mest troliga att köpa. Vilka kunder är i riskzonen att lämna? Används för att 

förebygga förluster av kunder som har ett högt värde för företaget, och släppa kunder som 

är av lågt värde (Sharda et al., 2014).  

Positiva egenskaper relaterat till små företag med SpagoBI är likt Weka, att det är 

skrivet med öppen källkod, gratis och därmed borde leda till ett betydligt mindre behov av 

tunga infrastrukturs investeringar jämfört med upphovsrättsskyddade BI system.  

Bernardino och Ribiero (2011) skriver att stora besparingar kan göras, även om företaget 

måste outsourca eller hyra in för utveckling eller underhåll, eftersom det inte finns några 

direkta licenskostnader. De skriver även att det är väldigt fördelaktigt med öppen källkod i 

BI system för små företag då de kan justera sina utgifter allt eftersom projektet fortlöper, 

och förändra det beroende på den förväntade avkastningen. Nästan alla resurser som 

allokeras till BI system kan gå till att konfigurera och skräddarsy lösningen mot företaget, 

istället för att resurserna ska spenderas på ett generisk system som även det behöver 

konfigureras för att ens fungera. De fortsätter och skriver att implementationen av en BI-

lösning med öppen källkod kan bespara företag upp till 69% på ett år i 

implementationskostnader, och 42% över en femårsperiod; jämfört med en kommersiellt 

motsvarighet. Rajeswari et al., (2017) jämför en kommersiell motsvarighet till SpagoBI 

(Tableau) med statistikprogrammet R. De menar att BI verktyg är mycket snabbare att 

implementera, lättare att lära sig, och väldigt funktionell för användaren, men att R är det 

bättre verktyget. Att BI verktyg är enklare och snabbare att lära sig bör vara en stor fördel 

för små företag.   

Innovation: Då business intelligence kan användas till Olszak och Ziemba (2006) 

skriver att företag främst använder sig av business intelligence eftersom det kan hjälpa till 

med  

5.4.3 Utmaningar  

Tutunea och Rus (2012) skriver att införandet av bestlutsstödssystem och business 

intelligence-verktyg hos företag kräver konsideration av en del interna aspekter såsom 

företagets IT-infrastruktur och dess humana och finansiella resurser. Dem menar att det 
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som behöver analyseras är vilka tillgängliga budgetmedel som finns allokerade för 

införandet och implementeringen av en BI-lösning; och vad det finns för mänskliga 

resurser - från ledningsgruppen ned till den operativa nivån - som kan ge stöd för att skapa 

ett effektivt användande av lösningarna när dem är implementerade. Bernardino och 

Ribeiro (2011) skriver att de höga kostnaderna för den grundläggande BI infrastrukturen 

gjort att många små företag inte använt sig av BI. De fortsätter och skriver att utöver 

arkitekturs kostnaderna, så har företag också väldigt svårt att ha råd att rulla ut BI 

teknologin till hundra eller kanske tusentals användare, då de skulle öka licensavgifterna 

kraftigt.  

Krav på infrastruktur, och i mindre utsträckning även kompetens, är extra tydligt i 

detta analysområde och är därför också en större utmaning än i de andra utvalda 

områdena. Vi skrev tidigare att traditionell infrastruktur för grundläggande business 

intelligence kräver databaser, ett ETL verktyg, och rapporterings- och OLAP-programvara 

(Bernardino och Ribeiro, 2011).  SpagoBI innehåller mycket av den BI funktionalitet som 

Bernardino och Ribeiro (2011) menar leder till stora kostnader (Ahishakiye et al., 2017; 

Damiani et al., 2008). Detta kan tolkas som en möjlighet, vilket det också är. Men det är 

också viktigt att poängtera utmaningen att BI system generellt sett är beroende av 

tillhörande infrastruktur, t.ex. databaser (Bernardino och Ribeiro, 2011), och av människor 

som hanterar ETL processen (extract, transform and load) som går ut på att föra över och 

standardisera data från olika affärssystem som den centrala BI databasen sedan fylls med 

- den databas som används för att köra dataanalys mot.  

5.5 Datadriven innovation  

Innovation och innovationsprocesser är de kombinerade aktiviteterna som leder till nya 

produkter och tjänster (Burgelman et al., 2004) Den orginala Stage-Gate systemet 

skapades på 1980 talet baserad på forskning om framgångsrika ‘intrapreneurs’ och hur 

dem framgångsrikt tog nya produkter till marknaden. Arbetsmetoder och lärdomarna som 

skapades ur forskningen användes för att skapa Stage-Gate-modellen. Stage-Gate-

modellen erkänner innovation som en process, och menar att den därför kan därför 

hanteras (Cooper, 1990). Lakemond och Tell (2016) har skrivit om Stage-Gate-metodiken 

och säger att den är erkänd och allmänt vedertagen bland företag för att bringa ordning i 

forskning-och-utvecklingsfunktioner. Stage-Gate-metodiken är både en konceptuell och 

operativ modell för att gå från idé till lansering, och den består av fyra steg. Stegen hänger 

ihop och bygger vidare på varandra under processen.  

Innovationsprocessen initieras av en ny produktidé i Stage-Gate-metodiken. Vi 

anser skapandet av en ny produktidé som en viktig del i processen och har därför bakat in 

den i första steget. Den är också skapade för att skapa nya produkter. Vi har däremot valt 

att förbise det. Vi har även valt att slå ihop de sista stegen som handlar om utveckling, 
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implementation och utvärdering. Detta eftersom de hänger ihop och innovationer i dessa 

steg ofta är väldigt inkrementella.  

Söka: Idéskapande, undersökning och värdering 

Det första steget syftar till att samla information för att generera idéer och göra en initial 

undersökning. Det gör man för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt skapa underlag 

för att ta ett första beslut om man ska tillsätta resurser för att utveckla idén. Projektet 

omvärderas mer noggrant i nästa steg.  Cooper (1990), som skapat modellen, skriver att 

man här ska skapa ett par “måste” och “bör” kriterier som projektet måste utgå ifrån när 

man undersöker nya initiativ, och det inkluderar: strategisk relevans, projektets 

genomförbarhet, omfattning av möjligheten, synergi med företagets kärnverksamhet och 

attraktivitet på marknaden. Den andra delen av det första steget är att bestämma projektets 

förutsättningar för att lyckas. En preliminär marknadsundersökning är en del av detta steg, 

och kan inkludera: sökningar, kontakter med nyckelanvändare, fokusgrupper och kanske 

ett koncepttest med potentiella användare. Syftet är att undersöka marknadens storlek, 

marknadens potential, och hur trolig marknads acceptansen är (Cooper, 1990). Skarzynski 

et al., (2008) skriver att radikala innovatörer förstår och känner de osagda behoven hos 

kunder. De förkastar traditionella marknadsundersökningsmetoder och författarna menar 

att sådana metoder sällan resulterar i användbara insikter om kunder. De menar om man 

verkligen vill förstå vad kunder behöver och vill ha, så behöver man ta bort distansen. En 

effektiv metod för detta kan vara direkta observationer, där man ska följa kunden och se 

vad den gör.  

Google Analytics skapar möjligheten att följa sina hemsidebesökare, och kan 

identifiera vart trafiken kom ifrån (Clifton, 2010). Quoniam (2011, s147) skriver att “When 

we click on something, we are voting. When we spend time on a page, we are voting and 

when we copy and paste, we vote a little more. Our actions reveal our intentions and 

reactions”. Detta gör att Google Analytics kan användas för att göra direkta digitala 

observationer om ens kunder, och användas i denna del i processen för att förstå kundens 

osagda behov. Crutzen et al., (2013) skriver att hemsidebesökare kan användas som 

studieobjekt för att skapa en tydlig uppfattning kring vilka funktioner som anses viktiga 

och värdeskapande för kunderna. Clifton (2010) skriver att man behöver webbanalys för 

att skapa insikter om vilka förbättringar man kan göra på sin hemsida, och att det inte går 

utan webbanalys eftersom man inte vet vilka förbättringar som bör göras.  

Några av Business Intelligence primära värdeskapande funktionaliteter är att det 

belyser information som: möjligheter till samarbeten, förvärvning av nya kunder och skapa 

nya marknader. Ett av de primära kriterierna från Coopers (1990) modell är undersöka 

synergier med företagets verksamhet, vilket SpagoBI borde kunna hjälpa till med då det 

kan belysa möjligheter till samarbeten. Ahmad et al., (2016) skriver att BI kan användas 

för bl.a. prognostisera efterfrågan för produkter och identifiera marknadstrender, vilket 

kan användas för att förstå marknadens storlek, potential och attraktivitet på marknad. 
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Loshin (2003) skriver att beteendeanalys med BI kan identifiera växande trender. Bae och 

Kim (2011) skriver att OLAP används i innovationsprocesser för att extrahera information 

om kunder från multidimensionella databaser, vilket kan öka kunskapen om kundbehov.  

Data mining kan användas för att skapa kunskaper om vilka riktlinjer för förslag på 

nya lösningar för produkter eller andra möjliga marknadslösningar (Bae och Kim, 2010). 

Liao et al., (2008) använde sig av Apriori algoritmen i data mining och kunde skapa insikter 

för nya produkter och möjliga marknadsföringslösningar. Steiner and Hruschka (2003) 

föreslår i sin forskning att använda genetiska algoritmer för att lösa problemet att 

identifiera en enda optimal ny produkt, och forskning gjord av Tsai et al., (2003) påvisade 

att associations mining kan användas för att analysera kunders preferenser bland 

produktkombinationer. Social Network Analysis kan hjälpa till att lokalisera 

nyckelanvändare (Marine och Wellman, 2011) och är något som data mining kan göra 

(Palazuelos et al., 2013). 

Selektera: Affärsmodell och kravställning 

Det är i det här steget som företaget ska ta beslut om vilken idé som ska utvecklas, och det 

gör man genom att verifiera attraktionen av ett projekt innan man börjar spendera mycket 

pengar. Cooper (1990) menar att man i steg 2 måste fokusera på att skapa en “att-göra” 

lista genom att förvandla kundernas önskemål och behov till tekniska och ekonomisk 

genomförbara lösningar. En viktig del här menar han är att skapa ett definierat 

produktkoncept, vilka egenskaper som är essentiella och önskvärda, och förenas om 

produktens egenskaper, attribut och specifikationer. Detta är sista steget av 

konceptutvecklandet och det är därför mycket vilket att göra en gedigen analys innan 

utvecklingen börjar.  

Webbanalys kan användas för att mäta potentiell publik och därmed 

marknadsmöjligheter, enligt Clifton (2010). Om man kan mäta potentiell publik bör man 

kunna verifiera attraktionen av ett projekt innan man påbörjar. Ett exempel kan vara om 

en hemsida hade tänkt att bredda sitt utbud; de hade då kunnat mäta potentiell publik för 

att kunna värdera olika förslag. Clifton (2010) menar att Google Analytics kan användas 

för att förstå vilken förändring som potentiellt kan ge högst avkastning.   

För att verifiera en idés attraktivitet kan man prediktera den framtida efterfrågan 

på en marknad. Al-Noukari och Al-Hussan (2008) använde sig i sin forskning av data 

mining för att prediktera den framtida efterfrågan på bilar, och Chon, Slaney och Berger 

(2006) för att prediktera den framtida försäljningen av musik. Företag brukar göra 

marknadsundersökningar innan man påbörjar ett nytt initiativ för att förstå kunders 

förväntningar (Bae och Kim, 2011). Marknadssegmentering kan användas till att 

konvertera implicita kunskaper om kunder till kodad kunskap och demografisk 

segmentering för att förstå kunders beteenden (Sua et al., 2006), och segmentering och 

profilering av kunder som underlag för att skapa nya relevanta erbjudande av tjänster eller 

produkter (Giraud-Carrier och Povel, 2002). Mönster som utvinns från de olika 
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kundsegmenten kan också bli användbar information för företag till att kunna betjäna olika 

kundsegment, och använda det i beslutsprocessen för att skapa framtida produktutbud 

riktade mot dessa (Sua et al., 2006). Klassifikation kan t.ex. användas för att identifiera de 

viktigaste faktorerna som influerar en kunds val av bank (Han, et al., 2011). Agard och 

Kusiak (2004) skapade en data minings-metodologi för design av nya produkter, och 

kunde med hjälp av associations mining skapa krav för produktens design. Den kunskapen 

kan användas för att förvandla kundbehov till produktkrav för dess koncept, egenskaper, 

attribut och specifikationer.  

Business intelligence med integrerad data mining är ett av de mest populära sätten 

för att identifiera affärsmöjligheter inom försäljning och marknadsföring av nya produkter 

(Llave, 2017).  

Implementera och Fånga: Utveckling och utvärdering 

När en idé har genererats och ett beslut om vidareutveckling tagits, så är det dags för 

konkretiseringen av idén där man använder sig av sin insamlade kunskap för att utveckla 

och implementera den nya innovationen. Utöver det ska även detaljerade planer kring 

marknadsföring och operationella åtgärder skapas (Cooper, 1990). När en innovation 

sedan har lanserats så ska implementationen utvärderas. Här undersöks projektets 

ekonomiska bärkraft, kund acceptansen, produktionsprocessen samt om och hur den nya 

satsningen har skapat värde för organisationen. 

 När man har implementerat en förändring på sin hemsida så kan man enligt 

Clifton (2010) använda Google Analytics för att mäta prestationen, utvärdera resultatet, 

analysera trender; i syfte att utvärdera projektet.  

 Inom produktivitetsanalys så kan Business intelligence användas för mycket. 

Loshin (2003) skriver om detta och menar att BI kan hjälpa till att undersöka 

produktionseffektivitet och det inkluderar prestanda, arbetskraftskostnad och produktions 

avkastning. BI kan också hjälpa till med att skapa ‘just-in-time’ produktutveckling, 

riskanalyser, kapacitetsplanering och optimering (Loshin, 2003). I en distributionskedjan 

kan BI stödja leverantörshantering, analys av försändelser, inventariekontroll och 

distributionsanalys (Loshin, 2003). BI kan även användas för att belysa och analysera 

viktiga mätpunkter om hur företaget presterar (Chen et al., 2012).  

Åsikts- och sentimental mining används för att skapa kunskap ur den enorma 

mängd information som skapas genom dokument och användarskapat innehåll på webben, 

och användas för att skapa kunskap om vad som sägs om en produkt eller företag ur 

recensioner, forum, bloggar och sociala medier (Ponis et al., 2013). Den kunskapen kan 

användas för att utvärdera en produkt. 

 

 

 



 

33 
 

5.6 Jämförelse av olika analysverktyg 

ERBJUDANDE Google Analytics  
Webbanalys 

WEKA  
Data Mining 

SpagoBI  
Business Intelligence 

Användningsområde Webbanalys Data mining och 

maskininlärning 

Business intelligence 

Syfte Skapa kunskap för 

att göra informerade 

beslut om 

förändringar i sin 

webbstrategi. 

Hitta och analysera 

gömd information i 

data. 

Belysa, analysera och 

visa affärsviktig data. 

Funktionalitet ▪  Kampanjrapporter 

▪  Marknadsförings 

ROI 

▪  KPI:er 

▪  Tunnelvisualisering 

▪  Avancerad 

segmentering 

▪  Intelligent analys 

▪  Kors-segment 

 

Algoritmer:  

▪  Association 

▪  Regression 

▪  Klassificering 

▪  Kluster 

▪  Sentimental 

▪  Rapporter 

▪  Dashboards 

▪  Scorecards  

▪  OLAP 

▪  ETL 

Dokumentation Mycket stor; 

YouTube, Hemsidor, 

Google 

Stor; Populärt på 

YouTube och inom 

forskning. 

Medel; mindre 

populärt än GA och 

Weka 

Internetbaserad 

gemenskap 

Stor: Information Mycket stor; 

Utveckling, 

information 

Stor: Utveckling, 

information 

Senaste utgåvan Uppdateras 

regelbundet 

2017-12-21 2018-05-09 

Inköpskostnad Freemium  Öppen källkod Öppen källkod, men 

kräver underhåll 

MÖJLIGHETER    

Affärsnytta Förbättra hemsidor 

genom insikter om 

kunders digitala 

beteende. 

▪  Hitta 

tillväxtmöjligheter 

▪  Mäta förändringar 

▪ Konverteringsoptim

ering   

▪  Markera 

felaktigheter på 

webben. 

 

Djup analys; 

prediktioner och 

insikter om trender och 

mönster. 

Understöder 

beslutstagning 

▪ Förbättrad 

beslutstagning 

▪ Konkurrensfördel

ar 

▪ Ökad vinst och 

effektivitet 

▪ Följa KPI:er 
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Kan användas för ▪  Webbplats 

användarbarhet; 

hur sidan används 

▪  Trafikkällor; vart 

trafiken kommer 

ifrån. 

▪  Besökare; vilka 

besökarna är. 

▪  Konvertering; hur 

konverteringen från 

besökare till kund 

sker.  

 

 

▪  Associationsanalys; 

upptäcka intressanta 

relationer bland 

variabler och används 

bl.a. vid 

produktplacering och 

rea-prissättning 

▪  Klassificering och 

regression; bl.a. 

rekommendationstjän

ster 

▪  Klusteranalys; skapa 

kundsegment baserat 

på t.ex. köpbeteende.  

▪  Sentiment; utvinn 

åsikter från webben 

▪  Rapporter; visa upp 

strukturerad data. 

▪  Dashboards och 

Scorecards; visa och 

mäta nyckeltal 

▪  OLAP; navigera 

genom 

multidimensionell 

data 

▪ Visualiseringsverkty

g; skapa simpla och 

kraftfulla vyer av 

data 

▪  ETL; överför data 

från olika källor 

 

Frågor som kan 

besvaras 

▪ Vad är värdet på vår 

hemsida? 

▪ Hur skiljer sig besök 

och konverteringar 

beroende på 

kampanj eller källa?  

▪ Hjälper eller 

hindrar hemsidan 

konvertering?  

Vilken kund köper 

mest troligt en fond 

inom 6 månader?  

▪ Vad karaktäriserar 

återkommande 

kunder?  

▪ Vad karaktäriserar 

kunder som reagerar 

på erbjudanden?  

▪ Vad karaktäriserar 

kunder som tar 

snabba köpbeslut, och 

de som inte köper 

alls? 

▪ Hur går det för vår 

verksamhet? 

▪ Vilka kunder 

generar mest vinst?  

▪ Vilka 

marknadssegment 

ligger kunderna i,  

▪ och vad utmärker 

dem? 

▪ Vilka kunder är mest 

troliga att svara på 

erbjudanden? 

▪ Vilka kunder är i 

riskzonen att lämna? 

Fördelar för små 

företag 

Freemium 

Enkelt 

användargränssnitt 

Öppen källkod 

Användarvänligt 

 

Öppen källkod 

Mycket mindre 

kostnad 

 

UTMANINGAR    

Nackdelar Limiterat till 

hemsidor 

Färre fördelar för 

icke-e-handel.  

 

Komplext område 

Kräver rel. hög 

kunskap 

 

Infrastruktur 

Underhållskostnader 

Behov av 

infrastruktur 

Låg; Hemsida och 

internet 

Medel; data och dator Hög; data, data 

warehouse, ETL. 

Kunskapskrav Låg; självförklarande 

design 

Hög; kunskap om 

algoritmer och 

datakvalité 

Medel; måste kunna 

överföra och 

sammanställa data 
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INNOVATION    

Söka: Idéskapande, 

undersökning och 

värdering 

▪ Kundobservationer 

▪ Belysa viktiga 

funktioner 

▪ Insikter om 

förbättringar 

▪ Skapa riktlinjer för 

nya produkter 

▪ Identifiera vilket 

förslag som är mest 

optimalt 

▪ Kundpreferenser 

bland kombinationer 

▪ Hitta 

nyckelanvändare 

 

▪ Möjliga samarbeten 

▪ Skapa nya 

marknader 

▪ Mäta efterfråga 

▪ Hitta 

marknadstrender 

▪ Information om 

kundbehov 

 

 

Selektera: 

Affärsmodell och 

kravställning 

▪ Mäta potentiell 

publik och 

marknadsmöjlighet

er 

 

▪ Prediktera efterfråga 

▪ Marknadssegmenteri

ng 

▪ Profilering av kunder 

▪ Identifiera mest 

influerande faktorer 

för kunders val 

▪ Skapa krav för design 

utifrån kunddata 

 

 

Implementera och 

Fånga: Utveckling 

och utvärdering 

▪ Mäta prestationen 

▪ Trendförändringar 

▪ Belysa fel 

▪ Analysera åsikter från 

externa hemsidor 

▪ Optimera 

produktionsprocessen 

▪ Produktionseffektivi

tet; prestanda, 

arbetskraftskostnad, 

produktions 

avkastning. 

▪ Produktutveckling 

’just-in-time’ 

▪ Riskanalyser 

▪ Kapacitetsplanering 

▪ Optimering 

▪ Defekanalys 

▪ Analys av 

leverantörskedjor 

▪ Belysa mätvärden 

om prestationen 

 

Kunskapen insamlad om de tre verktygen kan tjäna som underlag för användare att 

utvärdera och välja vad som är lämpligt för dem. Användare kan hitta verktyg som matchar 

deras specifika urvalskriterier, t.ex. ett specifikt affärsmål eller förbättringsområde. 

Jämförelseschemat ovan är på inget vis fullständig. Det är tre paraplybegrepp som delvis 
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går över varandra, och som innehåller många olika tekniker och metoder. Vi tror däremot 

att den är representativ för de olika verktygens generella funktionaliteter, områden och 

affärsnyttor. 

6. Diskussion 

Små företags största svaghet och styrka är dess storlek. En av utmaningarna små företag 

har är deras mindre budget som gör det svårare att köpa in och implementera dyra 

dataanalysverktyg. Det har lett till att stora företag haft en konkurrensfördel och att små 

företag halkat efter i den datadrivna utvecklingen. Men deras storlek är även deras största 

konkurrenskraft. Små företag har övertag i dess flexibilitet; som kan användas för att 

snabbt förändra sin verksamhet, värdeerbjudande, möta framväxande behov och 

tillfredsställa nya marknader. Men för att utnyttja detta övertag i flexibilitet så behöver små 

företag verktyg som hjälper dem att skapa värdefull affärsintelligens, som de kan använda 

tillsammans med sin flexibilitet. Denna studie har gjorts för att hjälpa små företag hur det 

kan skapa affärsnyttig intelligens genom dataanalys, och med vilka verktyg de kan göra 

detta. Studien tar upp tre olika analysmetoder och verktyg inom dessa; hur de skiljer sig i 

sina möjligheter, utmaningar och i en innovationsprocess. Alla verktygen syftar till att 

understöda beslutstagning; men på olika sätt och i olika omgivningar. Den största 

skillnaden ligger i verktygens syften.  

Google Analytics belyser information om en organisations webbaserade 

verksamhet och hjälper små företag att mäta, undersöka och skapa information från 

webben. Google Analytics kan belysa liknande information som de andra metoderna; 

kunders beteende, verksamhetspresentation, och som allmänt beslutsstöd. Skillnaden är 

att Google Analytics gör det på webben, vilket är något som är mycket svårare för de andra 

metoderna då dem baserar sig på inhämtad data - något som Google Analytics själva tar 

hand om. Tidigare forskning av Bernardino och Ribeiro (2011) menar att program och 

system som har funktioner som dessa i regel är dyra att köpa in, vilket vårt resultat visar 

att det inte behöver vara då kostnaden av detta verktyg som har dessa funktioner är gratis. 

Google Analytics värde ligger i att skapa förståelse och förbättra hemsidor i syfte att 

effektivisera och skänka värde till organisation som använder sig av verktyget. Att använda 

verktyg och metoder för att utveckla och förbättra sin verksamhet menar tidigare forskning 

gjord av Tidd et al., (2005) och Davenport och Dyché, (2013) är av högsta vikt för att 

möjliggöra utveckling som ligger i linje med verksamhetens strategi samt för att mäta 

resultatet av dessa processer. En stor fördel med Google Analytics i förhållande till 

datadriven verksamhetsutveckling och innovation är att man kan göra direkta 

observationer om kundernas beteende. Det är något de andra metoderna inte kan göra lika 

enkelt. Rent teoretiskt skulle man nog kunna samla in liknande data och analysera med 

data mining och business intelligence-system, men det skulle ta mer tid och resurser då det 

inte är en inbyggd funktion i verktygen vi tagit upp. Dock så anser vi att i förhållande till 
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tidigare forskning gjord av Brunswicker och Vanhaverbeke (2015) och Marr (2016) som 

menar att de största hindren för att applicera dataanalys inom sin verksamhet inte bara är 

kostnadsdelen utan också att metoderna innehåller en hög grad av komplexitet. Vi menar 

att vid ett användande av Google analytics kringgår man inte bara som tidigare benämnt – 

den potentiellt höga kostnaden – utan man minskar också nivån av komplexiteten då vårt 

resultat visar att verktyget både är gratis och enkelt att använda samtidigt som det 

innehåller många funktioner som är till fördel vid analyser.  Överflödet av data i 

kombination med behovet av kraftfulla dataanalysverktyg har blivit beskrivet som en “data 

rich, but information poor situation” (Wilding, 2017, s.1). Den otroligt snabbväxande 

mängd data som vi idag ser har klart överskridit vår mänskliga förmåga att skapa förståelse 

ur den, vilket skapat ett stort behov för kraftfulla analysverktyg (Han et al., 2011). Att 

datamängden har ökat och att den då också kräver verktyg för att analysera denna är något 

som stora företag är väl medveten om. Att Google analytics utvecklas av Google som får 

anses vara ett företag som ligger i framkant kring webbalgoritmer är den frekventa 

uppdateringen av verktyget en bra lösning på analysproblemet, detta då Google 

kontinuerligt tillförskaffar sig ny kunskap som ligger till grund för att utveckla verktyget 

och hantera de problem som uppstår då dataseten som ska analyseras blir större och större. 

SpagoBI används för att belysa, analysera och presentera affärsviktig data, som 

annars hade varit väldigt svårläslig. SpagoBI verkar primärt användas för att belysa 

historisk data, vilket syns i raden “kan användas för”. Funktionalitetens syften är alla 

inriktade på att visa vad som har hänt eller vad som händer inom en verksamhet. Att se hur 

det går för en verksamhet torde sig vara av högt värde. Det ger en bra översikt om 

organisationens prestation och hjälpa till i beslutstagning. Det visar sig att SpagoBI är mest 

användbar i det första och sista steget av innovationsprocessen. I det första steget kan det 

hjälpa till att belysa möjliga samarbeten (Olszak and Ziemba, 2006) och det är något som 

sticker ut från de andra verktygen, och det löser enligt Ponis et al. (2003) ett stort problem 

för små företag. Information och kundbehov och att mäta efterfråga är väldigt viktigt i de 

första steget för innovationsprocessen. I övrigt så är det primärt i det sista steget som man 

ser att SpagoBI och BI verkligen sticker ut. Inom utveckling och utvärdering av nya 

satsningar så har BI mycket att erbjuda i form av inkrementella innovationer inom 

produktutvecklingen. Bernardino och Ribeiro (2011) skriver att små företag historisk sett 

exluderats från business intelligence på grund av stor produktkostnad och brist på 

tillgänglighet, och att de initiala kostnaderna kan överstiga sexsiffriga belopp. Llave (2017) 

skriver att majoriteten av BI system är skapade för och används för stora företag. Till följd 

av detta har stora företag fått en konkurrensfördel över små företag. Franceschini (2013), 

Giola et al., (2008), och Golfarellis  (2009) forskningsresultat visar att det finns BI system 

med öppen källkod, och att SpagoBI kan användas för att skapa affärsintelligens om sin 

verksamhet. Vi kan utifrån vår forskning säga att produktkostnad och licenskostnader för 

business intelligence system inte behöver vara ett stort problem för små företag. Vi har i 
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vår studie visat att det finns mindre kostsamma alternativ som kan hjälpa små företag att 

arbete datadrivet genom business intelligence.  

Weka belyser gömd information som är svår för människor att hitta, och använder 

sig primärt av algoritmer för att belysa och analysera: trender, gömda mönster och 

information i data. Det är också den absolut största skillnaden. Det som verkar vara mest 

värdefullt är just den gömda komponenten, och att det gör det möjligt att få kunskap som 

annars varit antingen omöjligt eller väldigt svår att hitta. Det märks också i 

jämförelseschemat. Medans SpagoBI och Google Analytics verkar fokusera på att belysa 

vad som hänt och vad som händer, så kan Weka svara på vad som bör göras. Det märks 

t.ex. i affärsnyttorna produktplacering och rea-prissättning. Även i innovation syns detta, 

där Weka kan användas för att skapa riktlinjer och identifiera optimala förslag. Wekas 

användningsområden framkommer tydligt inom innovationsprocessen. Verktyget kan 

användas på alla delar i processen, och generera mycket värdefull kunskap för både 

idégenerering, undersökning och värdering. Att det också kan användas för att identifiera 

de mest influerade faktorer för kundernas köpbeteende, skapa kundgenererade 

produktkrav, och prediktera efterfråga torde sig vara otroligt värdefullt för små företag. Det 

kan användas för att minska riskerna, öka avkastningen och skapa otroliga 

konkurrensfördelar. Lei-da Chen och Frolicks (2000) forskning sa att ekonomiska och 

tekniska utmaningar innebär stora barriärer för implementeringen av data mining-verktyg.  

Singhal och Jena (2013) och Hall et al., (2009) forskning visar på att man kan använda 

data mining-verktyg utan att behöva mycket resurser. Hall et al., (2009) skriver att Weka 

skapades för att ge allmänheten tillgång till data mining-verktyg. Jovic et al., (2014) skriver 

att Wekas popularitet primärt beror på verktygets användarvänlighet och eftersom det 

skapade en tillgång till data mining funktioner som inte tidigare fanns tillgängligt på 

samma sätt. Vi kan, baserat på vår forskning, säga att data mining-verktyg kan användas 

av små företag utan att ekonomiska och tekniska utmaningar står i vägen.  

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att alla de valda analysområden och 

verktyg går att användas inom små företag för både datadriven verksamhetsutveckling och 

datadriven innovation. 

7. Slutsatser 

Små företag spelar en stor ekonomisk och social roll i vårt samhälle. Den globaliserade 

ekonomin har lett till en globalisering av information som kan användas av företag för att 

öka sin konkurrenskraft. För att överleva och blomstra i den instabila miljö små företag 

lever i så finns ett behov av att kunna mäta och övervaka sina verksamheter, för att kunna 

använda sina resurser på ett optimalt sätt. Trots detta, så visar forskning att små företag 

ligger efter när det gäller dataanalys. Att använda analysverktyg kan vara väldigt effektivt, 

spara tid och öka vinst. Vi har i vår studie belyst hur små företag kan utnyttja fördelarna 

som dataanalys skapar genom att använda sig av informationen dessa ger samt möjligheten 
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att applicera denna information i sina innovationsprocesser. Vi har använt oss av ett 

jämförelseschema över egenskaperna för tre olika verktyg i olika analysområden. 

Jämförelseschemat är menat att hjälpa små företag att få en forskningsbaserad överblick 

om vad de olika verktygen kan göra och vad dem kan användas till för att skapa affärsnytta. 

Jämförelseschemats syfte är att på ett övergripligt sätt redovisa vilka egenskaper de verktyg 

vi undersökt besitter och därefter dra slutsatsen om verktyget karaktär matcher de behov 

dess företag har. Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att de olika verktygen kan vara 

användbara på olika sätt i olika branscher, detta då funktionerna och slutsatserna man kan 

dra med hjälp av verktygen är väldigt organisationsbaserad där användningsområde och 

bransch avgör på vilket sätt verktygen kan fungera som ett värdeskapande element. Vår 

rapport visar att det finns en stor variation av både analysmetoder och verktyg som 

använder sig av dessa metoder. Att verktygets funktioner och dess användningsområden 

är många samtidigt som vår studie påvisar att det inte behöver vara varken dyrt eller 

komplicerat menar vi förstärker den tidigare bilden av forskning som syftar till att analys 

av sin data ger en konkurrensfördel gentemot företag som inte använder sig av dessa 

metoder. Vidare menar vi att all den information som är möjlig att utvinna med hjälp av 

dessa analysverktyg passar och borde vara självklar när man genomför någon av de fyra 

generiska stegen som kännetecknas vid innovationsprocesser. Rätt beslut vid rätt tillfälle 

baserat på en datadriven innovationsprocess skapar konkurrensfördelar för små företag 

vilket vi menar är något som är eftersträvansvärt i den globala, digitaliserade och 

konkurrenskraftiga värld vi lever i. Samtidigt kan vi se att mycket av forskningen om 

metoder och de verktyg vi hittat för denna rapport är relativt gammal. Med tanke på den 

snabba tillväxten av data och förmågan att analysera denna data har ökat så finns det stora 

möjligheter till fortsatt forskning på ämnen som berör t.ex. insamling, analys och förvaring 

av data. Dessutom så ändrar införandet av GDPR förutsättningarna kring vad som kan och 

får användas i sina analyser, därför skulle vi gärna läsa en studie kring GDPR och hur 

förutsättningarna förändras.  
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