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Abstract 

Rapid growing volumes of data demands new solutions in terms of analysing and 

visualizing. The growing amount of data contains valuable information which organizations 

in a more digitized society need to manage. It is a major challenge to visualize data, both in 

a static and interactive way. Through visualization of big data follows several opportunities 

containing risk assessment and decision basis. Previous research indicates a lack of 

standards and guidelines considering the development of interactive dashboards. By 

studying factors of success from a user-centered perspective we proceeded with a qualitative 

approach using semi-structured interviews. In addition to this we performed a thorough 

examination of existing literature in this particular field of research. A total of eight 

interviews were held, all eight respondents had experience from using or developing 

dashboards. The results indicates that user experience is an important yet not a sufficiently 

used principle. They also indicates challenges concerning the management of big data and 

particularly visualizing it. The results developed into a model which illustrates guidelines and 

vital components to orchestrate when developing a dashboard. A user-centered approach 

should pervade the entire developing process. Interactive functionalities are rather a 

necessity than a recommendation. With interactiveness comes drill-down functionalities 

which leads to a more intuitively practice. User experience is an essential component of the 

model, bringing light to individual customisations as well as it makes allowances to a large 

target group. The last component highlights the importance of early prototyping and an 

iterative approach to software development. The conclusion of the study is our complete 

model which brings opportunities to transform big data to great knowledge. 
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1. Inledning 

Det har under de senaste åren skett en ordentlig ökning av investeringar inom det något 

diffusa men aktuella begreppet big data. En studie utfärdad av Gartner (2015) visar att 75 % 

av alla företag och organisationer, världen över och oavsett branschområde, väljer att 

investera i big data. USA, en ledande nation inom forskning i big data, samt Europeiska 

Unionen har tagit initiativ att finansiera forskning i big data med mer än 1,7 miljarder 

respektive 1,1 miljarder kronor (Jin, Wah, Cheng & Wang, 2015). Detta tydliggör det faktum 

att big data är ett snabbt växande forskningsområde med intressenter och aktörer i världens 

alla branscher.  

Mycket tyder på att hantering av big data i framtiden kommer att bli allt mer viktigt. I och 

med fenomen som internet of things blir världen allt mer digitaliserad och dataintensiv. Det 

produceras cirka 2,5 kvintiljoner bytes data varje dag, en siffra som fortsätter att öka 

exponentiellt. Det är uppenbart att vi i dagsläget på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

stora datamängder vart vi än befinner oss i den digitala världen (Philip Chen & Zhang, 2014). 

Faktum är dock att denna snabbt växande data är en vital informationskälla med stor 

potential vilken kan bidra till upptäckter inom forskning eller bidra med värdefulla 

beslutsunderlag, beslut som i många fall kan förutse och förhindra risker. 

Problematiken är tydlig, många organisationer och företag vet varken vad de ska göra med 

dessa allt större datamängder eller hur de ska hanteras. Organisationer och företag är i behov 

av ett verktyg med förmåga att samla stora ostrukturerade mängder data, välja ut data som är 

relevant, för att sedan visualisera dessa nyckeltal på en och samma skärm. Ett verktyg som på 

senare tid använts allt flitigare för att bemöta detta behov är interaktiva skärmar, även 

kallade interaktiva dashboards. En interaktiv dashboard samlar och presenterar stora 

mängder data, ofta i form av nyckeltal, på en och samma skärm. En interaktiv dashboard 

innehåller funktionalitet som tillåter att användaren själv kan gräva sig djupare ned i 

informationen genom att klicka in på olika grafer och data. Denna fördjupning i vald data, en 

funktionalitet som ofta benämns drill-down, gör att användare själva kan välja vilken 

information de vill se, ofta ända ner till den ursprungliga datakällan. Detta gör de interaktiva 

dashboardsen mycket mångsidiga och de återger en tydlig och lättöverskådlig bild över den 

data som presenteras. Ett bevis på denna funktionalitet och effektivitet är det faktum att det 

har bildats en mängd olika multinationella företag som nästan uteslutande arbetar med att 

skapa visualiseringsverktyg i form av dashboards, med syfte att presentera stora 

datamängder, någonting som vuxit till en mångmiljardindustri. 

    Under studiens gång har vi läst en mängd artiklar inom ämnen som big data, visualisering, 

business intelligence, user experience, usability och dashboards samt utfört en rad intervjuer 

med organisationer och företag vi anser kunnat bidra med värdefull information. Baserat på 

denna information och de artiklar vi läst har vi kommit fram till att det finns luckor inom 

detta forskningsområde. Big data är ett omdiskuterat ämne och det finns ingen given 

definition, det finns inga klara rekommendationer och riktlinjer för hur stora datamängder 

bör visualiseras eller hur en dashboard bör utformas och se ut. Det saknas även forskning 

kring hur user experience kan bidra till en mer effektiv och intuitiv dashboard. Vår önskan är 
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att bidra med nya insikter till de luckor som finns inom det givna forskningsområdet, delvis 

genom utförandet av ett antal semi-strukturerade intervjuer samt granskning av redan 

existerande forskning. Baserat på detta strävar vi efter att komma fram till en rad 

rekommendationer och riktlinjer till hur en dashboard för utformas och designas för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt visualisera och presentera stora datamängder, allt grundat i 

ett användarcentrerat perspektiv. Användarcentrering är ett område inom människa-

datorinteraktion det ligger stor fokus vid, system och applikationer designas och utformas i 

dagsläget i hög grad efter användarens behov. Då vår uppfattning är att användbarhet och 

användarupplevelse är någonting essentiellt i en dashboard, leder det oss in i ett 

användarcentrerat perspektiv. Avslutningsvis är vår förhoppning att denna artikel blir ett 

värdefullt bidrag inom detta forskningsområde. 

1.1 Problemformulering & syfte 

Det vi i denna studie ämnar undersöka är hur stora datamängder på ett effektivt sätt kan 

presenteras med hjälp av interaktiva dashboards. För att presentera något så komplext och 

omfattande som big data finns det flera centrala faktorer att ta i beaktning. En av dessa 

faktorer kretsar kring användbarhet och användarupplevelse. Med detta i åtanke leds vi till 

en övergripande forskningsfråga: 

 

Hur kan big data visualiseras med interaktiva dashboards för att bidra med ny kunskap och 

fler insikter samt komma organisationer till gagn? 

 

För att besvara denna fråga krävs att studien tar sig an ett par delfrågor. Dessa frågor är 

kopplade till att kartlägga kritiska problemområden med visualisering samt eventuella 

riskfaktorer vad gäller fokus på användaren. Att omvandla stora datamängder till kunskap, 

placera detta i en interaktiv miljö samt fokusera på användaren som det mest centrala under 

utvecklingsprocessen är utmanande. Denna problemformulering genomsyrar studien med 

slutgiltigt syfte att bidra till forskningsområdet. Då målgruppen är stor vad gäller interaktiva 

dashboards samt att big data innehåller ett stort värde för nationer, forskning och 

organisationer, skulle ett bidrag inom forskningsområdet gynna en mängd aktörer. 

    Givet big data och dess aktualitet samt det faktum att datamängderna fortsätter att växa 

exponentiellt är detta en viktig fråga. Detta i kombination med problematik kopplad till 

visualisering kräver att resurser riktas mot det här forskningsområdet. Givet den vikt och 

betydelse denna studies frågeställning innehar syftar vi till att bidra med nya insikter och 

belysa ämnet för vidare forskning. 

1.2 Avgränsning 

För att hålla oss inom tidsramen för arbetet behöver vi avgränsa oss inom ett flertal områden. 

Först behöver vi avgränsa oss till att enbart fokusera på de visuella aspekterna som berör 

interaktiv visualisering av big data. Detta medför att tekniska och hårdvarurelaterade 

aspekter som servrar, databaser och nätverk inte kommer inkluderas. Utöver detta väljer vi 

att inte fokusera på psykologiska faktorer som berör människans förmågor att uppfatta och 

ta till sig information.  



3 
 

    Vi har även avgränsat oss till interaktiv visualisering vilket resulterar i att statisk 

presentation utesluts. Området människa-dator interaktion är brett och innehåller en mängd 

olika principer, givet detta avgränsar vi oss också till en specifik förgrening, nämligen user 

experience. 
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2. Relaterad forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom ämnesområdet. Syftet med 

redogörelsen är dels att kartlägga nuvarande forskningsläge samt att identifiera brister i 

tidigare forskning som vi i denna studie ämnar att bemöta. Dessutom är syftet att tydliggöra 

hur vår studie positionerar sig mot tidigare utförd forskning inom området. Inledningsvis 

kartlägger vi området big data och dess utmaningar. Vi presenterar sedan forskningsläget 

inom visualisering av data, följt av interaktiv visualisering med hjälp av dashboards. 

Avslutningsvis redogör vi för forskning kring user experience kopplat till interaktiva 

dashboards. 

2.1 Big data 

Data finns överallt, i varje sektor, ekonomi och organisation som på ett eller annat sätt är 

användare av digital teknologi. Den ena delen av datan är strukturerad, organiserad och 

placerad i relationella databaser. Den andra delen är ostrukturerad, av större volym och 

består av strömmande data. Datan kan vidare vara av olika format, allt från dokument, 

bilder, videor, meddelanden, vilket leder till nya utmaningar (Agrawal, Kadadi, Dai & Andres, 

2015). För att göra detta ännu mer tydligt återger vi ett exempel som Sundberg publicerade i 

Svenska dagbladet 2013 angående big datas innebörd samt hur det kan användas: 

 

Ett fiffigt exempel är Asthmapolis, en liten pryl som kan monteras på astmapatienters 

inhalatorer. Den registrerar var och när inhalatorn används, synkar informationen till 

mobiltelefonen och vidarebefordrar den till företaget Asthmapolis som bland annat 

använder den för att ta fram kartor över vilka områden och tidpunkter som triggar 

astmaattacker. (Svenska Dagbladet, 2013) 

 

Begreppet big data har vuxit fram som ett resultat av allt större datamängder som inte längre 

ryms i datorers minnen eller kan bearbetas, vilket inneburit ett behov av nya lösningar 

(Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). En brist på en generell definition av big data är ett 

faktum. Den första definitionen myntades 1997 av forskaren Michael Cox men har sedan dess 

ändrats frekvent (Cox & Ellsworth, 1997). En mer aktuell definition publicerades 2013 i det 

anrika Oxford English Dictionary och lyder: 

 

Data of a very large size, typically to the extent that its manipulation and management 

present significant logistical challenges. (Oxford dictionary, 2013) 
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Vidare kan big data karaktäriseras utifrån fem V: “huge Volume, high Velocity, high Variety, 

low Veracity, and high Value” (Jin, Wah, Cheng & Wang, 2015, s. 59). Enorma datamängder 

samlas varje dag vilket resulterar i stora volymer data. Denna data kommer i hög fart och att 

bearbeta den kräver real-tidslösningar, därav velocity. Datan kan vara strukturerad, delvis 

strukturerad eller ostrukturerad vilket faller under variety. För att erhålla data av hög kvalité 

krävs att datan tvättas innan den integreras - veracity (Fernández, del Rio, Lopez, Bawakid, 

del Jesus, Benítez & Herrera, 2014). Slutligen value, vilket innefattar vikten av informationen 

och dess potentiella inverkan (Neves & Bernardino, 2015). 

 

Figur 1. En illustration av big datas fem V. 

Med big data följer en mängd utmaningar som centraliseras kring datafångst, lagring, 

utforskning, delning, analys och visualisering (Philip Chen & Zhang, 2014). Vidare menar Jin 

et al. (2015) att de övergripande utmaningarna berör datakomplexitet, 

beräkningskomplexitet och systemkomplexitet. Det förstnämnda innefattar stora 

ostrukturerade och komplexa datamängder medan beräkningskomplexitet bemöter 

utmaningar kopplade till analys och databehandling. Svårigheter gällande analys och 

databehandling är ett resultat av att data kommer från olika källor eller snabbt förändras, 

vilket försvårar användande av traditionella metoder. Systemkomplexiteten medför dels 

utmaningar kopplade till design av systemarkitektur eller databehandlingssystem. Det 

medför också utmaningar i termer av begränsningar gällande driften av de plattformar som 

behandlar dessa stora datamängder som dessutom slukar stora mängder energi. (Jin et al., 

2015).  

    Manyika, Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh & Byers (2011) beskriver 

forskningssituationen genom att mycket fokus riktats mot volymen av data. Deras studie 

pekar istället mot ekonomiska och affärsmässiga faktorer, det vill säga vilka möjligheter och 

vilket potentiellt värde big data kan ge verksamheter. Författarna menar att användning av 

big data kommer att bli en framgångsfaktor och därför är det viktigt att företag involverar 

begreppet i dess övergripande affärsstrategier. Vidare presenteras fyra mognadsgrader 

baserat på resultat av deras forskning för ett effektivt arbete med big data. Den första berör 
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generering och strukturering av data vilket innefattar tekniker för att förbereda och filtrera 

data i termer av reducering och exkludering av bland annat duplikationer. Steget innefattar 

och bygger även på kvalitetssäkring. Den andra nivån handlar om att datan ska vara 

tillgänglig medan de tredje och fjärde nivåerna tar in analysaspekter. Den tredje nivån berör 

metodologier samt inte allt för avancerade jämförelser medan den fjärde involverar 

avancerad analys med automatiserade algoritmer och realtidsanalys (Manyika et al., 2011). 

    Philip Chen & Zhang (2014) illusterar analysprocessen av big data med en figur där stegen 

är data recording, data cleaning/integration/representation, data analysis, data 

visualization/intepretation och decision making. Det finns utmaningar kopplade till varje 

delprocess men genom att tackla utmaningarna finns goda möjligheter till ny kunskap (Philip 

Chen & Zhang, 2014). Vidare relaterad forskning kommer bemöta problematiken och 

utmaningarna kopplade till detta steg i analysprocessen, nämligen visualisering. 

2.2 Visualisering av big data 

Philip Chen & Zhang (2014) menar att det huvudsakliga syftet med visualisering av data är 

att på ett intuitivt och effektivt sätt presentera kunskap, detta genom användandet av olika 

grafer. Visualisering av data är ingenting nytt som tagit form i samband med digitaliseringen, 

människan har sedan urminnes tider använt sig av olika former av visualisering. 

Grottmänniskor förde statistik över antal dödade djur på grottväggar och kartor har använts i 

över 4500 år (Aparicio & Costa, 2015). Den digitala världen är inget undantag, även här 

ligger det stor vikt vid visualisering, i synnerhet då datamängderna blir allt större. Redan i 

mitten av 80-talet skrev Mackinlay (1986) en artikel med syfte att utveckla ett 

presentationsverktyg med avsikt att ta in data från en databas, därefter hantera den, för att 

slutligen visualisera den på ett effektivt sätt. På den tiden handlade det dock om, vilket 

framgår i Mackinlays artikel, statisk presentation (Mackinlay, 1986). Vid statisk presentation 

sker visualiseringen i form av en bild, till skillnad från interaktiv visualisering då användaren 

kan interagera med presentationen och själv välja vad som ska presenteras. 

 

Bild 1. Traditionell statisk visualisering i form av en bar chart för att visa detaljerad 

information om olika bilar (Mackinlay, 1986) 
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På senare tid har datamängderna skjutit i höjden och vuxit sig enorma, detta skapar nya 

utmaningar gällande visualisering, utmaningar de visualiseringsverktyg som tidigare använts 

vid hantering av data är oförmögna att hantera (Agrawal et al., 2015; Morton, Bunker, 

Morton, Mackinlay & Stolte, 2012). Googlesökningar visar att allt fler sökningar utförs på 

datavisualisering, ett tecken som tydligt talar för dess ökade popularitet och aktualitet 

(Aparicio & Costa, 2015). 

En av alla de utmaningar som uppstår i samband med visualisering av allt större 

datamängder är människans begränsade förmåga att ta in och förstå dessa stora 

datamängder. Vi besitter helt enkelt inte förmågan att ta till oss information om 

datamängderna blir allt för stora (Agrawal et al., 2015; Manyika et al., 2011). Agrawal et al. 

(2015) tar upp problematiken med att få plats med all denna data på samma skärm, 

framförallt då dagens skärmar, exempelvis smartphones och läsplattor, blir allt mindre. Att 

samla all data på samma skärm är essentiellt för en effektiv visualisering i det avseende att 

användaren då slipper byta mellan olika skärmar och får en tydlig överblick över datan. En 

annan av de många utmaningar som kretsar kring visualisering av stora datamängder är den 

hantering och analys av data som krävs innan själva visualiseringen (Agrawal et al., 2015). 

Om inte denna förberedande hantering av data sker effektivt blir det omöjligt att skapa en 

framgångsrik visualisering. Faktorer såsom vilken färg som bör användas på olika typer av 

innehåll är inte heller en självklarhet när det gäller visualisering, det finns en mängd olika 

riktlinjer att gå efter gällande detta men ingen given standard och det hela blir en utmaning 

och kan skapa problematik (Healy, 1996). 

Det finns en mängd tekniker och metoder för att underlätta visualisering av stora 

datamängder. En av dessa tekniker är så kallad tag clouding, denna teknik innebär att flitigt 

förekommande ord förstoras och de mindre förekommande orden förminskas. Detta gör det 

enkelt för läsaren att få en inblick i textens substans utan att behöva läsa en stor mängd text 

(Manyika et al., 2011). En annan teknik är history flow, enkelt beskrivet går denna teknik ut 

på att i ett dokument identifiera hur mycket text som är skriven av varje skribent, hur 

längden på dokumentet skiftat över tid, om innehåll raderats och om innehåll återskapats, 

helt enkelt att skapa en historisk överblick över ett dokument. Allt detta visualiseras i form av 

ett diagram med olika grafer i olika färger vilket gör det hela mycket tydligt (Manyika et al., 

2011). Användandet av olika R paket har blivit allt populärare som verktyg vid visualisering 

av stora datamängder, R är ett programmeringsspråk som används flitigt vid skapande av 

statistiska mjukvaror samt vid dataanalys (Cho, Lim, Lee, Varma, Lee & Choi 2014). Det 

finns även en mängd så kallade datareduceringstekniker, exempelvis sampling, filtering och 

aggregation som används för att reducera datan till mindre och mer mottaglig data innan 

själva visualiseringen (Agrawal et al., 2015). 

Som Cho et al. (2014) menar blir slutsatsen att visualisering av big data kräver interaktiva 

visualiseringar som går bortom de traditionella statiska visualiseringarna. Interaktiva 

visualiseringar kan hjälpa oss att få insikt gällande data på ett snabbare och effektivare sätt 

(Agrawal et al., 2015). Aparicio & Costa (2015) ger sin syn på hur datavisualisering påverkar 

oss människor: 
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Data visualization changes the way people experience information and the way we 

live. (Aparicio & Costa, 2015, s. 10) 

2.3 Interaktiv visualisering av big data 

I avsnittet ovan nämnde vi att det finns stora fördelar och möjligheter med interaktiv 

visualisering av stora datamängder. Elias & Bezerianos (2012) menar att interaktiva 

visualiseringar kan hjälpa användare att få insikt i data, hitta mönster och slutligen ta beslut 

grundat på detta (Elias & Bezerianos, 2012). Card, Mackinlay & Shneiderman (1999) nämner 

en teknik för att navigera i stora datamängder genom olika informationslänkar. När 

användaren klickar på en länk visas ny information som i sin tur har en ny länk. Detta är en 

form av interaktiv visualisering då användaren själv kan välja vilken information man vill 

gräva djupare i. Yigitbasioglu & Velcu (2012) menar att en interaktiv dashboard leder till att 

fler individer med olika kunskapsnivåer kan använda dashboarden, detta på grund av 

möjligheten att presentera olika typer av data. Keim, Kholhammer, Ellis & Mansmann (2010) 

definierar begreppet visual analytics enligt följande: 

 

Visual analytics combines automated analysis techniques with interactive 

visualisations for an effective understanding, reasoning and decision making on the 

basis of very large and complex datasets. (Keim et al., 2010, s. 19) 

 

Interaktiva visualiseringar är med andra ord redan väletablerat inom visual analytics, detta 

för att denna form av visualisering ger stöd åt lättförståelighet och beslutsfattande baserat på 

stora och komplexa datamängder (Keim et al., 2010). Keim et al. (2010) menar även att 

interaktiv visualisering bidrar till en enklare identifiering av intresseområden inom datan 

samt exkludering av områden av lägre relevans. 

Bild 2. Interaktiv visualisering skapad för att illustrera föroreningar i Los Angeles. 

(Agrawal et al., 2015) 
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Bild 3. Interaktiv visualisering som ger en överblick över försäljningen inom en sportkedja. 

Alla grafer och tabeller är interaktiva och går att klicka in på för att gå in djupare i önskad 

information. (Qlik, 2016) 

 

    Utöver det vi skrivit ovan har det inte bedrivits speciellt mycket forskning inom detta 

område. Det vi funnit är diverse funktionaliteter där användaren själv kan välja vad som ska 

visas och hur, någonting som det skrivits positivt om. Detta resulterade i att vi ville bidra med 

ytterligare insikt inom just interaktiv visualisering.  

Yigitbasioglu & Velcu (2012) menar att det på senare tid blivit allt populärare med 

dashboards och att de tas emot med stor entusiasm. Negash & Gray (2008) menar att 

dashboards är ett av de mest användbara analysverktyg inom business intelligence och Elias 

& Bezerianos (2012) skriver att dashboards är det populäraste visualiseringsverktyget inom 

detta område. Styll (2013) hävdar i en rapport att dashboards ligger högst på företags 

innovationsprioriteringar. Presthus & Canales (2015) förtydligar ytterligare dashboards 

popularitet. 

Yigitbasioglu & Velcu (2012) menar att det inte finns några standarder för hur en 

dashboard bör utformas. Men för att enkelt beskriva en dashboard har den till syfte att 

samla, sammanfatta och presentera information från flera olika källor på en skärm. Detta för 

att användare snabbt och enkelt ska få en tydlig överblick över olika nyckeltal (Yigitbasioglu 

& Velcu, 2012). Few (2006) trycker på vikten av att informationen ska visualiseras på en och 

endast en skärm utan behov av att scrolla eller byta fönster, detta grundas på studier han 

utfört om bland annat visuell uppfattning hos människor. En ofta citerad beskrivning av en 

dashboard är den Few skrev i en artikel 2006, där definierar han en dashboard på följande 

sätt: 
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Visual display of the most important information needed to achieve one or more 

objectives; consolidated and arranged on a single screen so the information can be 

monitored at a glance. (Few, 2006, s.26) 

 

En dashboard presenterar toppen av ett isberg gällande innehåll av data, och användaren kan 

sedan vid behov analysera denna data vidare (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Presthus & 

Canales (2015) skriver att det grundläggande syftet bakom en dashboard är att visualisera 

nyckeltal till grund för beslutsfattande. Men för att en dashboard ska fungera effektivt, och på 

ett tydligt och direkt sätt visualisera information, krävs en god design (Few, 2006). Detta är 

något som Few (2006) beskriver som problematiskt, det är ofta just designen och inte 

otillräcklig teknologi som brister gällande prestandan och kvalitén i en dashboard. Faktum är 

dock att det i liten grad bedrivits forskning kring hur en dashboard egentligen bör designas 

och se ut, forskningen har helt enkelt halkat efter utvecklingen (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). 

Det är denna lucka inom forskning vår uppsats till viss grad ämnar fylla. 

2.4 Interaktiv visualisering ur ett användarcentrerat 
perspektiv 

Smith-Atakan (2006) skriver att användarcentrerad systemdesign (UCSD) placerar 

användaren, dennes mål, behov och aktiviteter i centrum av designprocessen. USCD 

ifrågasätter och utmanar traditionella utvecklingsprocesser genom att lägga fokus vid 

användarens behov (ibid). Grunden i USCD ligger vid utvärdering och iteration, allt för att 

identifiera användarens behov som enskild individ samt grupp (ibid). Det är dock lätt hänt 

att fokus läggs på grupper av individer då det är ohållbart att utveckla system efter enskilda 

individer. Smith-Atakan (2006) menar dock att en god systemdesign ska vara kustomiserbar 

och möjliggöra modifieringar efter enskilda individers behov, detta går hand i hand med det 

ämne vi skrivit om ovan, interaktiv visualisering. 

    Ett centralt begrepp inom interaktionsdesign, som är relaterat till människa-dator 

interaktion, är user experience. User experience (UX) syftar till att mäta en individs 

upplevelse av en applikation eller artefakt, men faktum är att det saknas en given och 

väletablerad definition för UX (Law, Roto, Vermeeren, Kort & Hassenzahl, 2008). Vi har 

dock valt att gå efter Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) definition av user 

experience som benämns ISO 9241-210, den lyder följande: 

 

A person's perceptions and responses that result from the use or anticipated use of a 

product, system or service. (Internationella standardiseringsorganisationen: 9241-

210:2010, 2010) 

 

Trots denna debatt kring definitionen av user experience, är det som Arhippainen (2013) 

skriver ett faktum att UX är en viktig faktor för produkters framgång, vilket ligger till grund 

till varför user experience blivit en central målsättning i produkt- och servicedesign. Ett 

exempel på denna framgångsfaktor är Apples Ipod. När de lanserade Ipoden fanns det en 

mängd andra aktörer på marknaden vars produkter hade bättre prestanda samt ett lägre pris, 
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trots detta gjorde Ipodens höga user experience att de andra produkterna bleknande i 

jämförelse (Preece, Rogers, & Sharp, 2015). 

    User experience används i dagsläget flitigt i diverse designprocesser men de metoder och 

verktyg som finns till förfogande vid utvärdering av UX är otillräckliga (Obrist, Roto & 

Väänänen-Vainio-Mattila, 2009). Arhippainen (2013) har dock skapat tio råd baserat på 

empiriska studier om user experience. Dessa råd syftar till att hjälpa designers och utvecklare 

att ta problematik knuten till user experience i beaktning i designprocessen (Arhippainen, 

2013). Ett av dessa råd är ensure usability som förtydligar vikten vid att produkten eller 

tjänsten är användbar. Ett ytterligare råd lyder följande: Support the user’s activities - do not 

force. Detta råd påvisar vikten vid att en produkt eller tjänst inte ska tvinga en användare till 

en viss handling, utan agera som ett stöd åt användaren och dess handling. Rådet Go for a 

perfect visual design tar upp att det inom user experience anses finnas två betydelser 

gällande visuella aspekter. Den första aspekten handlar om användbarhet, att produkten är 

lätt att förstå sig på och att det finns tydliga instruktioner. Den andra aspekten handlar om 

estetik, att programmet ska vara estetiskt tilltalande. Denna estetik uppnås genom att 

användarens behov uppmärksammas och till exempel färg anges efter användares 

preferenser (Arhippainen, 2013). Om dessa råd följs skapas förutsättningar för hög user 

experience vilket i sin tur leder till en högre kvalité på produkt och tjänst. 

 



12 
 

3. Forskningsmetodik 

I det här avsnittet presenteras val av metod och hur datainsamlingen gått till, vidare 

argumenteras hur metoden använts. 

Den problematik vi tar oss an i uppsatsen är hur stora datamängder kan visualiseras i 

interaktiva dashboards på ett effektivt sätt. Problematiken kan bemötas utifrån olika 

förhållningssätt och ansatser. Kännedom kring metodlära är grundläggande för insikt kring 

hur metoden kan bidra till en bättre förståelse samt vägledning kring studiens 

frågeställningar. En grov indelning av tänkbara metodansatser är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Vald metod kommer inte att besvara studiens frågeställningar utan syftar till att 

vägleda studien och verka som verktyg vilken i sin tur bidrar till sanningsenliga resultat 

(Holme & Solvang, 1997). 

3.1 Kvalitativ metod 

Efter överläggning föll valet på en kvalitativ ansats. Holme & Solvang (1997) menar att 

kvalitativa metoder kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet. Att ta sig an det här 

arbetets specifika frågeställningar från en sådan ansats skulle kunna innebära en bättre 

förståelse kring någonting så subjektivt och svåranalyserat som användarupplevelse. Med 

detta sagt faller det sig naturligt att använda sig av en kvalitativ ansats, som Holme & Solvang 

(1997) skriver: 

 

Det är ett synsätt som går ut på att det finns saker och ting som man som 

samhällsforskare inte kan förstå om man inte sätter sig in i situationen och ser den ur 

de undersöktas situation.(Holme & Solvang, 1997, s. 92) 

 

En hög grad av närhet till forskningsobjektet kan vidare underlätta förståelsen vilket i sin tur 

resulterar i en mer realistisk bild av respondentens vardag. En annan anledning till att valet 

av metod föll på en kvalitativ ansats grundas i en strävan att rikta fokus mot en bättre 

förståelse kring diverse faktorer, något som styrker valet av ansats då den statistiska 

representativiteten blir irrelevant (Holme & Solvang, 1997). Att samla tillräckligt med 

material för att erhålla ett statistiskt resultat med hög reliabilitet och validitet är vidare 

tidskrävande. Inom kvalitativ forskning finns det som Bryman skriver två huvudsakliga typer 

av intervjuer, ostrukturerad intervju samt semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). I den 

här studien har intervjuguiden utformats utifrån det som karaktäriserar en semistrukturerad 

intervju. 

En av många anledningar till att semistrukturerade intervjuer är att föredra är det faktum 

att de relativt öppna frågeställningarna uppmuntrar till diskussion. Vid en semistrukturerad 

intervju får dessutom respondenten stor frihet gällande utformningen av svaren, detta kan 

ses som positivt då respondenter i stor utsträckning kan skilja sig åt, dels kompetensmässigt 

men också baserat på tidigare erfarenhet (Bryman, 2011). För att erhålla en grad av struktur 

samt säkerställa svar på alla de frågor studien ämnar undersöka uteslöts en ostrukturerad 

intervju. Semistrukturerade intervjuer skapar förutsättningar för följdfrågor och frågorna 
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behöver inte komma i en kronologisk ordning (ibid). Dessa karaktärsdrag resulterar i goda 

möjligheter för respondentens möjlighet att verkligen uttrycka egna åsikter och erfarenheter, 

någonting vitalt för att bemöta problematiken studien ämnar undersöka. Detta resulterade i 

att samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer 

Innan utformandet av intervjufrågorna bedrevs en omfattande litteratursökning i de 

ämnen studien ämnar att ställa frågor kring. Detta för att vi skulle besitta goda kunskaper 

kring de ämnen intervjuerna kretsade kring. En kännedom om ämnet resulterar i en mer 

flytande dialog, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för effektiva och givande 

intervjuer. 

3.1.1 Urval 

Med tanke på en önskan om att identifiera respondenter med relativt specifika 

kompetensområden behöver vi vara strategiska i studiens urval. Respondenter som arbetar 

eller har arbetat med stora mängder data, visualisering av data eller har kommit kontakt med 

skärmar som presenterar information var önskvärt. Givet detta nätverkade vi flitigt under 

Uniadens arbetsmarknadsmässa där vi kom i kontakt med ett flertal intressanta företag som 

vi senare kontaktade. Utöver detta kontaktade vi även företag vars verksamhet är centrerad 

kring begrepp och teknologier av relevans med syfte att täcka upp för studiens 

frågeställningar. Att strategiskt välja respondenter och sträva efter att försöka skapa 

överensstämmelse mellan studiens forskningsfrågor och urval faller under kategorin 

målinriktat urval (Bryman, 2011).  

Vi fick berättat för oss om ett projekt där ett flertal aktörer varit inblandade med syfte att 

utveckla en interaktiv dashboard som skulle visualisera all data som produceras i en stor 

industrifabrik. Att få möjlighet att intervjua båda sidorna av projektet, utvecklare och 

kunder, ansåg vi skulle resultera i fler insikter. Vidare kontaktade vi ett företag med expertis 

inom dataanalys och ett marknadsledande inom området big data. En strategi existerade 

med förhoppning att generera resultat med substans vilket skulle bidra med kännedom för 

studiens frågeställningar. 

    Totalt utfördes åtta intervjuer, i varje intervju deltog en representant från åtta olika 

företag. Längden för intervjuerna varierade, den kortaste intervjun varade i 21 minuter och 

den längsta 43 minuter. Sammanslaget ger det en genomsnittstid på 31 minuter. 

Anledningen till ett relativt brett spann kan bero på tidigare kunskap, deltagande i projekt, 

personligt intresse för ämnet samt det faktum att en semistrukturerad intervju inte har en 

agenda skriven i sten utan kan fortlöpa mer som en dialog. De kontaktade företagens 

lokalisering är geografiskt spridd, de flesta är belägna i Umeå kommun medan ett fåtal är 

lokaliserade i Stockholms kommun. 

3.1.2 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats. En av 

intervjuerna genomfördes via telefon samt en via videolänk, i dessa fall befann sig 

respondenterna också på sina respektive arbetsplatser. Innan intervjuerna genomfördes 

fördes en kontakt via email där respondenterna kort informerades om studiens ämne, i 

samband med detta bestämdes tid och datum för intervju. En del av intervjuobjekten bad om 

att få se ett utkast på intervjufrågor innan intervjun, det behovet tillgodosåg vi.  
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Varje intervju spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation i vår smartphone.  

En applikation inhandlades utifrån tidigare rekommendationer med syfte att få så hög 

kvalitet som möjligt på det inspelade materialet. Som Kvale & Brinkman (2009) skriver är 

transkribering ofta utmattande och stressigt, någonting som kan lindras om inspelningarna 

är av hög akustisk kvalitet. Anledningen till att spela in intervjuerna bottnar i syftet att i ett 

senare stadie enklare kunna analysera materialet. Vi båda närvarade vid varje 

intervjutillfälle, vi turades om att hålla i intervjun och den som inte intervjuade tog alltid 

fältanteckningar. 

    En intervjuguide planerades och genomfördes utifrån Alan Brymans (2011) grundläggande 

råd, frågor formulerades på en lagom specifik nivå, ett begripligt språk användes och ledande 

frågor undveks. Vidare inleds intervjumallen med ett flertal frågor relaterade till 

respondentens bakgrund. Innan varje intervju anskaffades kunskap om respondentens 

organisation med syfte att underlätta tolkning och förståelse av det insamlade materialet 

(Bryman, 2011). När intervjuguiden var sammanställd prövades den ett par gånger på oss 

själva med syfte att bli mer trygga med materialet. För att säkerställa att alla relevanta 

frågeställningar täckts liksom klargöra att frågorna fungerar i praktiken bör en pilotintervju 

genomföras (Mathers, Fox & Hunn, 2002). Med detta i åtanke sågs intervjuguiden som ett 

utkast där vi lämnade öppet för revideringar inför kommande intervjuer.  

    Intervjuerna inleds med en kort presentation av oss själva följt av en kort redogörelse för 

studiens ämne. Vi passar också på att tacka för respondentens engagemang och deltagande. 

Innan intervjun börjar säkerställs att intervjuobjektet godkänner att intervjun spelas in. Med 

syfte att sätta sig in respondentens situation och placera dennes svar i ett sammanhang 

börjar varje intervju med ett flertal bakgrundsrelaterade frågor (Bryman, 2011). Bryman 

betonar vidare vikten av att förhålla sig flexibelt under en kvalitativ intervju. Detta menas 

inte enbart med att intervjuaren ska vara lyhörd eller följa upp intressanta teman utan även 

vara flexibel i den bemärkelse att intervjufrågornas ordningsföljd kan ändras (Bryman, 2011). 

Frågor anpassades, oklarheter förklarades och följdfrågor ställdes med syfte att få igång ett 

naturligt samtal. Holme & Solvang (1997) styrker även detta med deras bild av kvalitativa 

intervjuer där forskare inte nödvändigtvis behöver följa en manual till punkt och pricka, dock 

är det viktigt att intervjun täcker in de områden studien ämnar undersöka (Holme & Solvang, 

1997). 

    I tabell 1 sammanställs och presenteras samtliga respondenter med nuvarande titel, 

tidigare arbetsområden och tidsåtgång för intervjuer. 

 

Respondent Titel Tidigare erfarenhet Tid 

A Projektledare Utvecklare 33:20 

B Platschef IT-chef 43:33 

C Projektledare Utvecklare 35:13 

D Drifttekniker Fabriksanställd 33:25 

E Senior Solutions Architect BI-Konsult, Systemansvarig, IT-ansvarig 21:01 
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F Utvecklare Systemutvecklare, webbutvecklare 25:29 

G Utvecklare, BI-specialist Systemutvecklare, systemarkitekt 29:14 

H Teknisk Presale Traineeprogram 28:25 

Tabell 1. Sammanställning av samtliga respondenter, nuvarande titel, tidigare erfarenhet 

och tidsåtgång för intervju. 

3.1.3 Forskningsetik 

Holme & Solvang (1997) skriver om respekt för medmänniskor som en grundläggande 

utgångspunkt för all samhällsvetenskaplig forskning. Detta förklarar författarna som att 

forskare inte kan acceptera en forskningspraxis där människor görs till medel, vidare 

innefattar det att vi i vårt arbete ska skydda respondenternas psykiska samt fysiska integritet 

(Holme & Solvang, 1997). För att ge normer till förhållandet mellan forskare och deltagare 

har Vetenskapsrådet (2002) presenterat fyra etiska principer. Dessa fyra huvudsakliga krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

grund i Holme & Solvangs (1997) betoning på etik har vi under vår studie och våra intervjuer 

valt att följa dessa riktlinjer. 

    Informationskravet uppnås genom att vi som forskare initialt förklarat för respektive 

respondent om studiens syfte. I samband med detta informerade vi om intervjuns upplägg. 

Vidare har samtliga respondenter upplysts om att deltagandet är frivilligt samt att den 

deltagande när denne behagar kan välja att avsluta intervjun. Den deltagande informerades 

även om att denne i efterhand kan välja att ångra sin medverkan. Samtliga involverade 

upplystes även om att insamlade uppgifter inte kommer att användas för något annat syfte än 

forskning. Våra namn nämndes och i samband med detta även att respondenterna redan 

hade våra emailadresser. 

    Samtyckeskravet, som delvis går hand i hand med informationskravet uppfylls genom att 

respondenten informerats om deltagande och att denne inte har påverkats. Vi som forskare 

var noggranna med att delge respondenten med information om att det inte kommer påverka 

denna negativt ifall att beslut om att ej delta tas. Vi var även noggranna med att fråga om 

tillåtelse att spela in intervjun. 

    Konfidentialitetskravet uppfylls genom att samtliga deltagare informerats om att de ges 

största möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter kommer förvaras på ett sådant 

sätt att ingen annan kan ta del av dem. Vidare informerades om att varje respondent kommer 

att tilldelas en pseudonym i den skriftliga artikeln. När inspelningarna transkriberades och 

analyserades byttes deras namn ut i syfte att avidentifiera vilket bidrar till en bredare 

uppfyllelse av konfidentialitetskravet. 

    Nyttjandekravet uppfylls likt informationskravet på det sätt att samtliga respondenter 

informeras om att informationen de delger oss inte kommer att användas för andra syften än 

forskning. I slutet av varje intervju tillfrågades respondenten ifall det fanns ett intresse av att 

senare ta del av forskningsresultatet. Genom denna fråga uppnås delar av nyttjandekravet på 

det sätt att respondenten i ett senare skede kan kontrollera hur informationen använts. 
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3.2 Databearbetning 

3.2.1 Transkribering 

I anslutning till genomförd intervju påbörjades ett kontinuerligt transkriberings- och 

analysarbete, detta med anledning att materialet finns färskt i minnet vilket underlättar 

databearbetningen. I och med att vi är två som transkriberar har en hög grad av noggrannhet 

speglat förfarandet, detta med anledning att det annars kan bli vanskligt när jämförelser 

intervjuerna emellan ska göras (Kvale & Brinkmann, 2009). Under transkribering återgavs 

intervjuuttalanden ordagrant med syfte att genomförande av transkribering skulle ske med 

hög grad av noggrannhet. Radnummer angavs i transkriberingsdokumentet för att förenkla 

granskning av dokumentet i ett senare skede. Utöver detta gavs respondenterna varsin 

bokstav som betäckning samt intervjuaren “I”. Anledningen bakom dessa pseudonymer 

grundas i en strävan att ytterligare styrka konfidentialitetskravet samt eliminera uppkomst 

av förutfattade meningar eller åsikter kring en specifik respondent vid analys. Angående 

noggrannhet i transkribering antecknades upprepningar, skratt, pauser och olika ljud som 

exempelvis “eeh”. Däremot uteslöts läten som harklingar och suckar med anledning att de i 

denna studie inte innehåller någon relevans för senare analys. Kvale & Brinkmann (2009) 

nämner att det inte finns någon sann eller objektiv omvandling från muntlig till skriftlig 

form, detta resulterar i att transkriberingen genomförts utifrån det bäst lämpade för studiens 

givna forskningssyfte. Därför transkriberades studiens muntliga intervjuer ordagrant för att 

erhålla en hög grad av validitet och vidare generera resultat för forskningssyftet. 

3.2.2 Dataanalysmetod 

Vetskap kring hur analys ska genomföras innan intervjuer utförs beskriver Kvale & 

Brinkmann (2009) som viktigt. Detta beror på att analysmetoden som används kommer att 

styra sammanställningen av intervjuguiden, intervjuprocessen samt transkriberingen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke och stöd i litteratur kom vi till insikt att metoden 

grundad teori innehåller många relevanta delar som kan lämpa sig bra och appliceras i 

studiens analysprocess. Grundad teori är en omfattande metod och en av de mest använda 

inom kvalitativ forskning, som Denzin (1997) citerats av Patton (2002): 

 

The grounded theory approach is the most influential paradigm for qualitative 

research in the social sience today. (Patton, 2002, s.125) 

 

Kort beskrivet fokuserar grundad teori på processen av att generera teori snarare än ett 

särskilt teoretiskt innehåll, metoden lägger stort fokus vid att forskarens egna iakttagelser 

ligger till grund för kunskap (Patton, 2002). Grundad teori använder sig bland annat av 

principer som teoretisk mättnad i samband med antal intervjuer. Teoretisk mättnad uppstår 

när inga nya insikter eller information kan erhållas inom det studerade området.  Med tanke 

på grundad teoris omfattning är en tillämpning av denna metod ett stort åtagande. Däremot 

ger riktlinjer från grundad teori ett stöd i studiens analys. Givet den begränsade tiden för 

studien har inte antalet utförda intervjuer varit centralt, fokus har istället riktats mot att nå 

rika svar och få en bra bredd kompetensmässigt. Totalt utfördes åtta intervjuer med företag 

som kommer i kontakt med nyckelbegrepp och som besitter goda kunskaper inom 
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forskningsområdet. Detta stöds av Kvale & Brinkmann (2009) som skriver att fokus bör 

riktas mot kvalité och inte kvantitet. En annan anledning till ett begränsat antal intervjuer 

baseras på det faktum att analysen får en högre kvalité eftersom bearbetningen blir mindre 

omfattande. Tekniken kodning, som återfinns i grundad teori bidrar till en tydligare struktur 

och en lättöverskådlig överblick över transkriberingarna. 

 

Att arbeta med grundad teori innebär konkret att man gör en grundlig kodning av 

materialet, och koder, som de framställs av Charmaz (2005), är omedelbara och korta 

och definierar den handling eller erfarenhet som beskrivs av intervjupersonen. 

(Patton, 2002, s. 128) 

 

Vidare identifierades viktiga begrepp och nyckelord som kort sammanfattande textstycken, 

dessa koder skrevs i marginalen på transkriberingsdokumenten. Ett exceldokument skapades 

där insamlad data kategoriserades under företagsnamn, under intervjufrågenummer 

stolpades kondenserade meningar för en bättre struktur och överblick. Därefter 

identifierades nyckelord och koder som kategoriserades i olika teman med syfte att på ett 

överskådligt vis till fullo identifiera olika erfarenheter och meningar (Kvale & Brinkmann, 

2009). Samband och korrelationer i den insamlade datan identifierades vilket resulterar i 

teoretiska noteringar såsom slutsatser. När inga nya insikter eller tolkningar vidare kunde 

erhållas hade studiens insamlade material uppnått en teoretisk mättnad vilket resulterar i en 

slutförd analys. 

 

 

Figur 2. Illustration av analysprocessen. 

3.2.3 Litteratursökning 

Efter samtliga intervjuer genomförts stiftade vi bekantskap med nya nyckelord och begrepp 

vi tidigare inte fokuserat på. Vidare fick vi tips och råd kring intressant litteratur och 

spännande projekt som faller inom ramen för studien. Dessa nya insikter resulterade i 

ytterligare litteratursökning baserat på denna nya kunskap vi anskaffat oss. Att samtala med 

experter och aktiva inom branschen resulterade i en djupare förståelse kring ämnet med nya 

perspektiv och infallsvinklar.  
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3.3 Metodkritik 

Inom kvalitativ forskning är begrepp som validitet och reliabilitet inte lika centrala som inom 

kvantitativ forskning. Detta beror delvis på att syftet med kvalitativa studier är att få en 

bättre förståelse över olika faktorer inom ett givet område, till skillnad från kvantitativa 

studier där en strävan om statistisk representativitet står i fokus. Vidare är problemet att 

erhålla en hög validitet mindre än i kvantitativa studier eftersom det finns en högre grad av 

närhet till det område som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). För att uttala sig om 

datakvalitén i den här studien är därför den mest centrala frågan om vår datainsamling 

bidrar med att besvara studiens frågeställning.  

    Syftet med att välja en kvalitativ ansats grundas i en syn om att få en holistisk bild över 

studiens område. Genom att arbeta kvalitativt med intervjuer har vi strävat efter att få in ett 

brett dataunderlag med många åsikter och tankar kring bland annat big data, visualisering av 

data, vikt på användarcentrering och utvecklingsmetoder vid utveckling av en interaktiv 

dashboard. Det skulle möjligtvis vara bättre att begränsa datainsamlingen för att få in mer 

precisa reflektioner. Detta är dock ingenting som skadat värdet av insamlad data, snarare 

något som resulterat i en mer omfattande och tidskrävande analysprocess där vissa delar 

uteslutits.  

3.3.1 Intervjuer 

Holme & Solvang (1997) beskriver styrkan med kvalitativa intervjuer som att 

undersökningssituationen liknar vardagliga samtal eller situationer. Forskaren ska därför i 

minsta möjliga mån påverka och styra undersökningspersonerna (Holme & Solvang, 1997). 

Den här principen är någonting vi försökt låtit genomsyra hela metodprocessen. Detta i 

kombination med relativt breda frågor har resulterat i att vi försökt erhålla ett 

helhetsperspektiv. Detta styrks med att undersökningspersonerna har relativt olika 

kompetensområden. Två arbetar för branschledande företag inom big data och 

datavisualisering, en arbetar inom industrin och har använt en dashboard i 

presentationssyfte, två andra är delaktiga i datalagerprojekt varpå en annan inte specifikt 

arbetar med data men inom IT-branschen och ser vilka behov som finns på marknaden. 

Detta resulterar i olika åsikter, synpunkter och krav vilket sammanslaget ger en bra överblick 

och perspektiv för studiens frågeställning då process från utveckling till implementering hos 

slutanvändare täckts.  

    Även då värdefull data insamlats med hög kvalité är observationsformen ett rimligt 

alternativ till kvalitativa intervjuer. Observation innebär bland annat att forskarna under en 

tid är tillsammans med medlemmar i den grupp studien ämnar undersöka (Holme & 

Solvang, 1997). Att observera ett projekt som handlar om interaktiva dashboards skulle 

troligtvis generera intressant data, dock är det inte bara tidskrävande utan även mer 

komplicerat att finna ett projekt inom ramen för denna kontext. Studien och samtliga 

intervjuer har genomförts via Skype eller i Umeå på respondenternas arbetsplatser. Vi har 

inte lyckats identifiera ett företag i Umeå som uteslutande arbetar med det vi vill undersöka, 

vilket försvårar observation som metod. Med tanke på detta och studiens frågeställning anser 

vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer ett lämpligt tillvägagångsätt för att bidra till 

forskningens resultat. 
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    Ett fåtal av de företag vi kontaktade för en intervju kunde dessvärre inte delta, antingen på 

grund av tidsbrist eller på grund av bristfällig kompetens inom området. Begreppet big data 

verkar vara känsligt, ett begrepp som ett flertal företag är försiktiga att identifiera sig med. 

För att besvara studiens frågeställning och lyckas få tag i fler respondenter har därför big 

data benämnts som stora datamängder vilket uppfattas mildare, något som fler företag kan 

relatera till. Fler intervjuer skulle kunnat bidra till att styrka olika aspekter under 

datainsamlingen. Vi vill dock vara tydliga med att de åtta intervjuer som genomförts har 

bidragit med svar till studiens frågeställning och resulterat i en hög datakvalité. Efter 

samtliga intervjuer genomförts togs beslut om att inte kontakta fler företag, detta eftersom 

datainsamlingen nått en mättnad. 

3.3.2 Genomförandet 

Intervjusituationen är mycket krävande för både forskare och intervjuobjekt. Det krävs att 

forskaren är uppmärksam och följer upp de problemområden som respondenten berättar om 

utan att påverka samtalet med egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1997). Att gå in i rollen 

som forskare och genomföra intervjuer är något vi båda saknar erfarenhet kring vilket gör det 

än mer utmanande. Under två intervjuer missades två frågor att ställas, detta beror troligtvis 

på att vi är ovana och eventuellt nervösa inför situationen. Med tanke på att fokus riktats mot 

att hela tiden hålla en dialog levande kan intervjuguidens grundstruktur och frågor till viss 

mån inte följts. För datainsamlingens kvalité har detta inte påverkat studien negativt 

eftersom innehållsrika dialoger resulterat i svar som kan kopplas till de uteblivna frågorna. 

    Två av intervjuerna genomfördes parallellt vilket resulterade i att vi höll i varsin intervju. 

Detta resulterade i att fältanteckningar inte togs i samma utsträckning som vid andra 

intervjuer. Fördelen med att vara två vid intervjusituationerna var att den som inte 

intervjuade flitigt antecknade så att fokus i större utsträckning kunde riktas mot att aktivt 

lyssna och följa upp intressanta spår. Vid de två intervjuerna som genomfördes enskilt har 

istället ett mer omfattande analysarbete genomförts för att säkerställa att vi båda besitter 

liknande inblick och syn på materialet. 

    I den mån det gick fanns alltid en strävan om att intervjun skulle ske i en miljö som var 

lugn och tyst, utan störande moment. Vid enstaka intervjutillfällen kunde detta inte 

uppfyllas, dörrar öppnades och folk passerade vilket vi inte vill påstå påverkat materialet 

negativt. Däremot har det resulterat i sämre ljudkvalité på intervjuinspelningen vilket i sin 

tur medfört mer komplicerade och tidskrävande transkriberingar. 

    Vid det intervjutillfälle där två intervjuer skedde parallellt hade ett inledande möte ägt rum 

en vecka tidigare. Under det inledande mötet diskuterades vissa områden och aspekter som 

sedan lyftes under intervjun. I och med en medvetenhet om att intervjusituationen skulle ske 

vid ett senare tillfälle var vi noggranna med att inte bidra med för många av våra egna åsikter 

eftersom att det kan påverka respondenten. Däremot var båda respondenterna närvarande 

tillsammans med ytterligare en inblandad i samma projekt vilket kan ha medfört att de 

påverkat varandra. Genom att anteckningar togs under det inledande mötet anser vi att en 

eventuell brist i datakvalitén täckts upp eftersom en medvetenhet om vad som tidigare sagts 

fanns dokumenterat. 
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3.3.3 Transkribering 

Genom transkribering har utskrifter konstruerats från muntligt samtal till skriven text. En 

kritisk granskning anser vi lämpligen kan genomföras utifrån begreppen reliabilitet och 

validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabilitet kan i denna kontext mätas genom att två 

personer transkriberar samma inspelade material. En jämförelse av transkriberingarna kan 

påvisa skillnader i tolkningar, var punkt har markerats eller hur lång en paus ska vara (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Innan transkriberingsarbetet påbörjades genomgick vi diskussioner 

där vi klargjorde vad som skulle utelämnas, när en paus skulle markeras, vilka läten som 

skulle tas med och hur vi skulle gå till väga ifall någon del bortföll på grund av bristande 

ljudkvalité. Med tanke på att vi båda närvarat vid samtliga intervjutillfällen utom två, samt 

tagit fältanteckning anser vi oss båda vara insatta i respektive intervju. Detta i kombination 

med att transkribering genomfördes samma dag eller dagen därpå intervjuerna genomfördes 

styrker vi det faktum att transkriberingarnas reliabilitet är nog hög. När oklarheter dök upp 

under transkribering lyssnade vi tillsammans för att inte misstolka någon del samt erhålla 

sanningsenliga utskrifter. Om en av oss genomförde intervjun transkriberade den andre, 

detta följt av att den som genomförde intervjun tog över och granskade transkriberingen. 

Detta sammanslaget resulterar i att vi vill argumentera för en hög reliabilitet i intervjuernas 

utskrifter. 

    Kvale & Brinkmann (2009) nämner fastställandet av intervjuutskriftens validitet mer 

komplicerat än att försäkra sig om dess reliabilitet. Vidare skriver författarna: 

 

Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 203) 

 

Beroende på forskningens syfte kan olika språkliga återgivningar belysa det som är relevant. 

Givet detta och det faktum att ett gemensamt och entydigt förhållningssätt till hur 

transkriberingarna ska genomföras existerat är förhoppningen att det kärnfulla fångats. Det 

är dock oerhört problematiskt att fastställa om det tillvägagångssätt vi arbetat efter är det 

korrekta. Detta är vår tolkning och den hade givetvis kunnat se annorlunda ut ifall vi varit 

mer erfarna eller kompetenta inom området. Genom att lyssna fler gånger på 

ljudinspelningarna från intervjuerna samt genom att ha en högre detaljgrad vad gäller olika 

läten skulle vi möjligtvis kunnat fånga andra eller fler känslor. Vi vill klargöra att 

transkriberingens validitet är tillräckligt hög utifrån de resultat vi kunnat urskilja från 

utskrifterna, vi finner att det mest centrala i våra bandade intervjuer dokumenterats och 

vidare analyserats. 

Allt sammanslaget vill vi argumentera för hög reliabilitet och validitet i studiens 

transkriberingar. Även om någonting kan ha fallit mellan stolarna anser vi 

transkriberingarna bidragit till meningsfulla resultat vilka vägleder studien i svar på dess 

frågeställningar. 
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4. Resultat 

Under detta kapitel presenteras det insamlade materialet från studiens intervjuer. Resultatet 

är uppdelat i olika rubriker, rubrikerna är teman som speglar och är relevanta för studiens 

frågeställningar. Initialt redovisas respondenternas bakgrund följt av resultat kopplat till big 

data, visualisering av interaktiva dashboards samt användarmedverkan som framgångsfaktor 

vid visualisering. 

4.1 Bakgrund 

Gällande respondenternas bakgrund arbetar sju av åtta inom IT-branschen varav sex innehar 

eftergymnasial utbildning. Respondenternas arbetsuppgifter varierar, allt ifrån utvecklare till 

teknisk presale. Alla förutom en arbetar med IT, den som inte arbetar med IT är 

drifttekniker. Denna person är dock slutanvändare av en interaktiv dashboard. Det finns 

skillnader i erfarenhet men alla utom driftteknikern har arbetat under ett flertal år inom IT 

varav den som arbetat längst i mer än 20 år. En gemensam nämnare är att de alla kommit i 

kontakt med stora datamängder.  

4.2 Big data 

Ett genomgående tema bland respondenterna är att samtliga på ett eller annat sätt 

interagerar med stora datamängder. Det finns goda möjligheter med big data men exakt hur 

arbete med detta ska utföras verkar för många vara oklart. 

 

Det är något man märker att allt fler företag efterfrågar och undrar lite över hur vi 

hanterar just stora datamängder. Detta för att man kan göra mycket analyser och man 

ser att datamängden fördubblas vartannat år. Det är klart att big data blir allt mer 

viktigt för många olika bolag och man ser ju framförallt inom vissa sektioner där det 

växer väldigt mycket. (Respondent E) 

 

Respondent H delar en liknande uppfattning om att allt fler företag efterfrågar lösningar som 

bemöter stora datamängder. De ser hela området som en stor möjlighet i och med att deras 

kunder har så pass stora datamängder att de inte vet vad de ska göra av den, de kan inte 

hantera det. Respondent E och H representerar båda företag vars kärnverksamhet kretsar 

kring arbete med big data. Deras syn på stora datamängder är dock inte olik andra 

respondenters. Respondent B menar att big data är någonting som företag behöver förhålla 

sig till hela tiden, det är någonting som finns runt omkring en och påverkar det dagliga 

arbetet. Respondent F, som likt citatet ovan, menar att deras verksamhets fokus allt mer 

kommer att riktas mot big data, detta på grund av kundernas efterfrågan. Respondent B 

menar att organisationer och företag som vill ligga i framkant måste inse att big data inte är 

någonting som kommer att komma, utan att det redan är här. 

 

    Alla jobbar ju med någon form av big data. (Respondent G) 
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Även om stora datamängder existerar i princip alla branschområden kan vikten av 

datamängderna vara mer påtaglig inom vissa områden. 

 

...finansbranschen är full av massiva datamängder och ofta i väldigt väldigt hög 

hastighet. Det är värt att lagra och analysera datan för att sälja vidare, all den datan är 

en råvara helt enkelt. (Respondent C) 

 

Vidare menar respondent C att det inom finansbranschen alltid funnits ett behov av att lagra 

information om transaktioner och dylikt dels för analys men också för att spåra transaktioner 

vid eventuella fel. Data genereras hela tiden och på olika sätt, något som förekom vid flertal 

intervjuer är fenomenet internet of things. Respondent C, respondent E, respondent A och 

respondent B lyfter detta som en betydelsefull källa till generering av data. Med sensorer i 

smarta städer, hus och bilar skapas en kontinuerlig och jämn datagenerering vilket leder till 

utmaningar kopplade till lagring och hantering. 

 

Det kan dels gälla kombinering av väldigt många olika datakällor och att man innehar 

stora mängder data. Internet of things är en faktor som genererar mycket data på kort 

tid också. Detta sammanslaget tror jag kan leda till väldigt bra beslut om man kan titta 

på det på rätt sätt. (Respondent E) 

 

Respondent D menar att arbete med stora datamängder är avgörande för hela deras 

verksamhet. Alla de system som behandlar datan resulterar i ett mer effektivt arbete. Vidare 

menar respondenten att det inte finns tydliga satsningar kring framtida arbete med stora 

datamängder, problematiken ligger i dagsläget vid utveckling av nya gränssnitt då personal 

upplever det svårarbetat. Respondent D är tydlig med att big data är framtiden och i deras 

fall ligger visuella förbättringar i fokus. För att istället jämföra Respondent E som menar att 

den största utmaningen är prestandarelaterad. Det är viktigt att databearbetning går snabbt 

då användare inte har tid att vänta på resultat. Detta täcks upp med stora satsningar på en ny 

optimerad lösning för bättre prestanda. Utmaningar kring svårhanterade gränssnitt eller 

hårdvarurelaterade databearbetningslösningar bygger båda på en åtkomst av rätt data. 

Respondent F menar att de i vissa fall finns begränsningar från kundens sida vad gäller 

dataåtkomst och laddningstider, vilket kan vara problematiskt. Respondent A tar upp 

metadata som en viktig aspekt. Att veta vad datan betyder och veta var den kommer ifrån. 

 

Så metadatat, alltså få datat beskrivet på ett sådant sätt att de kan tolkas och inte 

feltolkas, det är en stor knäckfråga. Jag inbillar jag mig att det även är knäckfrågan för 

big data-lösningar. Man ska kunna visa på någonting och sammanställa en mängd 

data från en mängd olika källor, då är det viktigt att veta vad för typ av data man 

egentligen hanterar. (Respondent A) 

 

Respondent C lyfter en annan utmaning vilken involverar behov av system och optimerade 

lösningar som tar hänsyn till att data som genereras ofta är ostrukturerad. Till skillnad från 

traditionell data beskriver respondenten problematik med big data och dess brist på 
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standarder. Detta skapar i sin tur en ohållbar situation där det måste skrivas kod för enskilda 

datatyper för att möjliggöra tolkning av datan. Det handlar vidare om att automatisera 

bearbetningen som en följd av standarder.  

Respondent G argumenterar för att en annan typ av kompetens krävs när datamängderna 

blir större. Respondent C delar en liknande uppfattning genom att beskriva vikten av 

samarbete med olika aktörer och även specialister inom området. 

    Sju av åtta respondenter är entusiastiska till arbete med big data, möjligheterna och 

utmaningarna är många och berör främst mjukvara och till viss grad även hårdvara.  

 

Det kommer finnas en massa möjligheter att analysera data, de ser ju väldigt positivt 

på de grejerna och vi har väl ingen intalad inriktning. Men vi hoppas ju på att kunna 

göra massa saker kring det helt enkelt. (Respondent F) 

 

Summeringen av respondenternas syn och erfarenhet av big data är att stora datamängder är 

någonting alla kommer i kontakt med oavsett bransch, det finns stor potential i dessa stora 

datamängder, det finns uppenbara svårigheter gällande hantering och visualisering och att 

majoriteten ser big data som någonting positivt. 

4.3 Visualisering och interaktiva dashboards 

Majoriteten av respondenterna bekräftar att interaktiv visualisering är ett effektivt verktyg 

för att presentera stora datamängder. De talar i stor utsträckning om vikten vid att 

användaren besitter möjligheten att själv kunna konfigurera vyer och fördjupa sig inom data 

denne finner intressant. 

 

En dashboard som är interaktiv, det ger väldigt mycket kundvärde. (Respondent H) 

 

Respondent B har en liknande uppfattning om att det är mycket viktigt att användaren själv 

kan konfigurera sina vyer och att visualiseringen är interaktiv. Respondent E tar upp vikten 

av en funktionalitet som tillåter användaren att gräva sig djupare ned i data, vilket hen i sin 

tur menar gör det hela mer begripligt. 

 

I vissa fall ska man kunna konfigurera sina egna vyer själv, det tror jag är jätteviktigt 

att man inte låser det. (Respondent B) 

 

Gällande visualiseringen var majoriteten av respondenterna överens om att grafer och 

diagram är det bästa sättet att visualisera stora datamängder. Respondent G menar att grafer 

lämpar sig bra för att ge en tydlig överblicksbild över data. Respondent H är inne på samma 

spår och anser att diagram ger mycket god insikt i data. Vidare har respondent C en liknande 

åsikt gällande att grafer är en effektiv form av visualisering. Slutligen hävdar respondent E att 

data i sig inte ger något värde eller information, utan att det först måste visualiseras på ett 

bra och effektivt sätt. 
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Heatmaps är ofta väldigt bra för visualisering av stora datamängder, boxplots är jättebra för 

att titta på hur datat är fördelat mellan olika saker. Boxplot är bra för att hitta statistiska 

outliers så att du hittar gränsvärden som du sedan kan bygga vidare på. (Respondent H) 

 

Ett flertal respondenter menade som sagt att grafer och diagram gör det enklare för 

användare att ta till sig och förstå information. 

 

När man presenterar mer med grafer och sådant blir det lättare att ta till sig helt 

enkelt. (Respondent F) 

 

Samtliga respondenter har kommit i kontakt med någon form av interaktiv skärm. Det fanns 

en viss variation gällande syftet med dessa skärmar. Respondent B menar att en interaktiv 

skärm skapar förutsättningar för riskhantering vilket i sin tur leder till värdefulla 

beslutsunderlag. Ett återkommande tema gällande syftet bakom en interaktiv dashboard var 

att identifiera mönster och sammanhang. 

 

Man måste ägna sig åt att hitta mönster istället och sammanhang och kunna 

presentera saker i någon slags form. (Respondent C) 

 

Ett annat tema det talades frekvent om var att syftet med en interaktiv dashboard är att få en 

överblick över information. I denna överblick ska man sedan kunna gräva sig djupare ned i 

den information man finner intressant. Respondent G talade om vikten av att datan snabbt 

ska visualiseras för att sedan få en överblicksbild. Respondent C har liknande åsikter och 

menar att visualisering med hjälp av en dashboard lämpar sig bra för att se förändringar över 

tid, vid identifiering av mönster och för att ställa data mot varandra.  

 

Man får en översiktlig bild, sedan kan man drilla sig ner exakt dit man vill komma, det 

tror jag är ett väldigt bra sätt att ta till sig data. (Respondent F) 

 

Nyckeltal var någonting som de flesta respondenter ansåg viktigt i en interaktiv dashboard. 

Respondent C menar att en primär aspekt vid visualisering av stora datamängder är att 

reducera ned mängden data för att sedan presentera nyckeltal. Respondent D anser att en 

interaktiv dashboard som visar nyckeltal kan ge en tydlig överblick över en verksamhet. 

Respondent E menar att nyckeltal är ett effektivt sätt att jämföra olika resultat mot varandra 

för att få en helhetsbild över en organisations resultat över tid. 

 

I vår vardag ser vi att kunderna vill ha nyckeltal från stora datamängder. (Respondent 

B) 

 

Gällande utveckling av en interaktiv dashboard ansåg de flesta respondenter att det inte är 

någon större skillnad gentemot andra projekt. Respondenterna som arbetat med utveckling 

av en interaktiv dashboard, vilket de flesta gjort, använde sig av vanliga agila projektmetoder 

som Scrum. Respondent B anser att det är viktigt med iterativ utveckling och prototyping. 
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Vi har inget bestämt sätt som vi arbetar efter vid utvecklandet av en interaktiv 

dashboard, det vi verkligen borde göra är att liksom läsa rapporter, såhär ska man 

jobba enligt forskningen. (Respondent H) 

 

Samtliga respondenter har varit i kontakt med en interaktiv skärm. Trots det faktum att 

syftet med interaktiva dashboards varierat är respondenterna överens om att det är ett 

effektivt visualiseringsverktyg för stora datamängder.  

4.4 Användarmedverkan som framgångsfaktor vid 
visualisering 

Gällande användarmedverkan var samtliga respondenter eniga om att det bör läggas stor vikt 

vid användarvänlighet och user experience. Respondent C uttrycker att man bör lägga 

enormt mycket vikt vid aspekter som uppnås genom en hög användarmedverkan, framförallt 

då det gäller visualisering av stora datamängder.  

 

Jag tror själv att det är väldigt viktigt med användarupplevelsen, att man helt enkelt 

förstår vad man tittar på och att det är lätt att läsa. (Respondent E) 

 

Ett annat återkommande tema i intervjuerna var att respondenterna ansåg att en dashboard 

bör vara lättförståelig och att det inte ska krävas någon utbildning för att hantera den. 

Respondent C menar att det finns en pedagogisk utmaning i att få användare att nyttja en 

dashboard. 

 

Användaren ska kunna få fram nyckeltal och information utan i princip någon 

utbildning. (Respondent B) 

 

Respondent G och E delar uppfattningen om att användaren på ett enkelt sätt ska kunna 

förstå den data som presenteras, en grundläggande förståelse leder till ett ökat intresse. 

Respondent B lägger även vikt vid att det ska vara intuitivt. Vidare ska det också vara 

självförklarande och självinstruerande, vilket respondenten menar är viktigt, mycket till 

grund av de stora spannet i målgrupp och ålder. Respondent D delar en liknande 

uppfattning. Respondent C är inne på samma spår och menar att på grund av den tekniska 

utvecklingen kommer dagens generation ställa högre krav vad gäller användarupplevelse. 

Respondent E har liknande åsikt och påstår att användarupplevelse på senare tid blivit allt 

viktigare. 

 

Det är ju hur viktigt som helst att de är användarvänligt. (Respondent D) 

 

Vidare delar även respondent C och H denna uppfattning, framförallt då det gäller 

visualisering av stora datamängder. 
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Men det är ju naturligtvis oerhört viktigt, speciellt när det gäller just visualisering av 

stora datamängder. (Respondent C) 

 

Respondent H förtydligar vikten av användarvänlighet genom att informera oss om att 

dennes organisation i nuläget har en hel avdelning som enbart arbetar med 

användarupplevelse och att det läggs stora resurser inom detta område. Respondent B menar 

även att det är viktigt att involvera slutanvändarna tidigt i utvecklingsprocessen samt att 

kontinuerligt skapa prototyper av dashboarden för att på så sätt ytterligare involvera 

slutanvändare och kunder. Respondent F och H har en liknande uppfattning och menar att 

prototyping är av stor vikt för att kunden och slutanvändaren i många fall inte själva vet vad 

de efterfrågar av produkten. 

    Respondent F anser dock att det måste finnas en balans, det får inte ligga för stort fokus 

vid utseende och design vilket han menar kan göra det hela för avancerat och komplicerat. 

Det primära är att det ska vara användbart vilket i sin tur ger en god användarupplevelse. 

Vidare är respondent G inne på samma spår och anser att fokus inte bör ligga på 

framställandet av en som han säger “flashig” dashboard, målet är att göra den användbar och 

skapa ett intresse. 

    Respondent F påpekar att inga förändringar är enkla, det behöver finnas en förståelse för 

syftet bakom användandet av dashboarden. Vidare menar respondent C att en tydlig risk 

ligger i att migrera över användare till dashboarden från befintliga system. Respondent B 

lyfter kommunikation som en viktig aspekt för att sälja in och skapa förståelse för 

användandet av en dashboard. 

Sammanfattningsvis är alla eniga om att en dashboard bör vara lättförståelig, intuitiv och 

användbar vilket i sin tur leder till en god användarupplevelse. I figuren nedan konkretiseras 

samt illustreras hur analysprocessen utmynnat i abstrakta kategorier och teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Illustration från analysprocessen. Kategorisering till tematisering. 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer diskussion att föras angående resultat från studiens empiri. 

Resultaten, som vuxit fram ur ett genomgående analysarbete, diskuteras i relation till den 

relaterade forskningen och analyseras ur ett större perspektiv. Detta för att se samband, 

olikheter och likheter mellan studiens empiri och forskningsområdet. Avsikten är att 

presentera svar och lösningar till studiens givna frågeställning.  

5.1 Kompetens inom big data - en förutsättning för 
visualisering och analys 

Begreppet big data verkar synnerligen svårdefinierat, ett begrepp som många organisationer 

är försiktiga att förknippa sig med och som det skrivs en hel del forskning kring. Vid 

kategorisering och tematisering av studiens empiriska datainsamling framgick det tydligt att 

big data är ett aktuellt och populärt område som alla på ett eller annat sätt påstår sig komma 

i kontakt med. Vidare är det också tydligt att studiens respondenter är eniga om att det är 

någonting som blir allt viktigare och någonting som fler behöver förhålla sig till. Forskning 

tyder på att det är ett svårdefinierat begrepp som består av flera olika komponenter, men 

genom att bemästra hanteringen av datamängderna och sedan omvandla den till kunskap 

finns många konkurrensfördelar (Manyika et al., 2011; Agrawal et al., 2015; Philip Chen & 

Zhang, 2014).  

    Utifrån kategorisering och vidare tematisering som genomförts går det också tydligt att se 

att större delen av utmaningarna kopplade till hantering av big data är mjukvarurelaterade. 

Precis som Agrawal et al. (2015) skriver producerar dagens avancerade teknik enorma 

mängder data och att problematiken ligger vid visualiseringen av denna data. De traditionella 

metoder och verktyg som används för visualisering av data räcker inte till. Som flera 

respondenter påpekar görs satsningar för att utveckla nya gränssnitt och förbättra visuella 

aspekter. En annan respondent påpekar i kontrast till detta att satsningar görs för att få mer 

optimerade lösningar vad gäller prestanda, detta för att användare inte har tålamod att vänta 

utan vill ha resultat på skärmen med en gång. Detta handlar om att bygga nya system som 

mer effektivt kan bearbeta datan.  

    När det talas om big data i relaterad forskning används ofta en modell som består av tre till 

fem V (Fernández et al, 2014; Neves & Bernardino, 2015; Jin et al, 2014; Agrawal et al, 2015; 

Philip Chen & Zhang, 2013). De här modellerna används för att beskriva och definiera vad big 

data egentligen innebär. Det faktum att antal V:n varierar i olika studier är ett bevis på att det 

inte finns en entydig definition som alla ställer sig bakom. I studiens empiriska resultat har 

det framkommit att det finns en brist på standarder vad gäller till exempel databearbetning. 

Vidare argumenterar andra respondenter kring vikten av att inkludera big data-specialister 

eller att samarbeta med andra aktörer. Att datamängderna växer sig allt större och att många 

företag inte vet hur de ska hantera situationen kan också ses som ett resultat av brist på en 

generell definition eller standarder. Det har också blivit tydligt under analys av insamlat 

material att big data är någonting fler vill förhålla sig till, att satsningar görs för att mer 

arbete i framtiden ska kunna bemöta dess utmaningar. Dan Ariely, professor inom psykologi 

och beteendeekomoni skrev i januari 2013 ett omtalat Facebookinlägg:  
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Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, 

everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it… 

(Facebook, 2013). 

 

Dan Arielys uttalande tydliggör hur aktuellt och omstritt big data är. Den forskning som finns 

tar upp många olika aspekter och är tydlig med att arbete med big data kan resultera i 

kraftiga konkurrensfördelar. Bristen av klara direktiv är dock ett faktum som även stöds i den 

empiriska undersökningen. Detta kan också vara ett resultat av att länder och företag 

finansierar och riktar stora ekonomiska medel till att forska vidare inom området. 

    Ett intressant tema som vuxit fram ur det insamlade materialet från studiens intervjuer är 

att de satsningar som görs nästan uteslutande handlar om visuella förbättringar. Philip Chen 

& Zhang (2014) lyfter utmaningar centraliserade kring datafångst, lagring och delning som 

tre av fem övergripande utmaningar. Från den empiriska insamlingen går det tydligt att se att 

dessa utmaningar inte nämns i samma utsträckning. Med tanke på att datafångst, lagring och 

delning alla är faktorer som leder till och är en förutsättning för analys och visualisering är 

det en intressant aspekt. En anledning till detta menar vi beror på att två av respondenterna 

arbetar för marknadsledande företag inom dataanalys och visualisering och därför inte ser de 

andra faktorerna som utmaningar. Vad gäller de andra respondenterna är ett rimligt 

antagande att de antingen inte ser den delen av processen eller att de helt enkelt inte ser 

dessa faktorer som utmaningar. Jin et al. (2015) lyfter datakomplexitet, 

beräkningskomplexitet och systemkomplexitet som de övergripande utmaningarna med big 

data. På liknande vis berör Manyikas et al. (2011) artikel, som riktas mer åt ekonomiska och 

affärsmässiga faktorer, fyra utmaningar där en av dessa berör analysdelen. Detta i relation till 

vad Philip Chen & Zhang (2014), Jin et al. (2015) skriver och vad det empiriska underlaget 

utmynnat i, leder det till en slutsats att dessa utmaningar kommer i skymundan, dels när det 

talas om big data i sig men också när det talas om big data i relation till visualisering.  

5.2 User experience - en framgångsfaktor 

Efter genomgående analysarbete av studiens utförda empiriska undersökning kan vi dra 

slutsatsen att hög användbarhet och en god användarupplevelse är ett vinnande koncept vad 

gäller visualisering av stora datamängder med hjälp av en interaktiv dashboard. Alla 

respondenter var eniga i det att användarupplevelsen är av yttersta vikt gällande interaktiva 

dashboards. Detta är något det skrivits lite om i den relaterade forskningen, Arhippainen 

(2013) är dock inne på samma spår och menar att user experience är en viktig faktor för 

produkters framgång. Efter analys av intervjuresultatet utmynnade en kategori i att 

användarmedverkan tidigt i utvecklingsprocessen är essentiellt för att uppnå en god 

användarupplevelse, detta kan exempelvis te sig i form av prototyping. Vi menar att 

användarmedverkan i utvecklingsprocessen bidrar till en högre UX samt skapar goda 

förutsättningar för en hög träffsäkerhet vad gäller slutanvändarens behov och vad denne 

efterfrågar. 

En annan slutsats vi kan dra är att målgruppen är bred, den omfattar alla organisationer 

och sträcker sig över alla åldrar. Detta gör det än viktigare att vid utvecklingen av en 
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dashboard fokusera på user experience för att i största möjliga mån tillgodose den breda 

målgruppens alla behov. Då målgruppen är så pass bred och preferenserna skiljer sig i stor 

grad menar vi att det är omöjligt att skapa en dashboard som fyller alla slutanvändares 

behov. Vi menar att kustomisering på individnivå löser denna problematik då enskilda 

individer själv kan konfigurera dashboarden och skapa den vy de själva efterfrågar, 

någonting som ett flertal respondenter och Smith-Atakan (2006) styrker. Vi kan efter 

noggrann analys även konstatera att användarvänlighet är essentiellt, det ska inte krävas 

utbildning för användandet av en dashboard och den ska vara lätthanterlig. Detta kan uppnås 

genom att i utvecklingsprocessen i hög grad fokusera på UX samt en stor 

användarmedverkan. 

Vi kan konstatera att utvärdering av user experience är en vansklig fråga, detta då UX 

handlar om en individs känsla och upplevelse av en produkt eller ett system, en känsla är inte 

någonting konkret som direkt går att greppa tag om. Detta gör UX svårt att mäta och de 

metoder och verktyg som finns till förfogande anses av vissa otillräckliga (Obrist, Roto & 

Väänänen-Vainio-Mattila, 2009). Vi anser dock att Arhippainens (2013) tio råd hon baserat 

på empiriska studier ger ett gott stöd vad gäller utvärdering av UX. Vi menar att för att nå 

framgång måste kvalitén på en produkt eller ett system kunna mätas och utvärderas, med 

detta sagt menar vi att en vidareutveckling av dessa tio råd är nödvändigt för att i sin tur 

skapa en färdig metod för mätning av kvalitén i user experience. 

Vi ser inom detta område en liknande trend med vad vi konstaterat gällande big data. Alla 

respondenter och ett flertal forskare anser att UX är otroligt viktigt, men det är ett fåtal som 

verkligen arbetar med det. Det vi kan konstatera utifrån vår empiriska data är att det fåtal 

nischade företag som har visualisering som sin kärnverksamhet har enskilda avdelningar 

som enbart arbetar med UX. Dessa två företag är ledande inom sin bransch och har en årlig 

omsättning i miljardbelopp. Detta ser vi som ett tydligt bevis på UXs betydelse vad gäller just 

visualisering. Att det inom konsultbranschen avsätts betydligt färre resurser vad gäller UX 

menar vi är en verksamhetsfråga. It-konsultbolagen arbetar vanligtvis mot en mängd olika 

verksamheter och i en mängd projekt som skiljer sig markant från varandra. Att det är en hög 

variation mellan projekten menar vi kan vara en anledning till en lägre fokusering kring UX. 

Det blir helt enkelt svårt att skapa en avdelning som har en hög kompetens och enbart 

arbetar med UX när projekten är många och skiljer sig i sin karaktär. Vi anser dock att 

konsultbolagen i hög grad skulle gynnas av ett större fokus på UX då detta med största 

sannolikhet skulle generera ett högre kundvärde i deras produkter och tjänster, vilket i sin 

tur leder till fler uppdrag och större intäkter. 

Det är tydligt att våra respondenter och forskningen i sig är överens, det är viktigt med en 

god user experience. En god UX bidrar till ökad användbarhet och bättre design (Preece, 

Rogers, & Sharp, 2015), någonting som det ställs allt högre krav på i dagens digitaliserade 

samhälle. Vi har under studiens gång uppmärksammat att vetskapen om betydelsen av UX är 

stor, problematiken ligger vid användandet. Det begränsade användandet av UX inom 

utveckling och design anser vi till stor grad beror på en avsaknad av metoder, verktyg och en 

given definition av begreppet. En enad definition gällande innebörden av UX samt kompletta 

metoder och ramverk menar vi skulle bidra till bättre och effektivare dashboards. 
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5.3 Visualiseringsformer & riktlinjer 

En grundläggande aspekt när det talas om visualisering är att förstå syftet bakom 

visualiseringen. Philip Chen & Zhang (2014) lyfter att det huvudsakliga syftet är att 

presentera information för att få nya insikter och kunskap. Cho et al (2014) tar upp att big 

data kräver en interaktivitet för att hjälpa användare att på ett mer effektivt sätt ta till sig 

data. Elias & Bezerianos (2012) tar i samband med interaktiva visualiseringar upp att de 

bidrar med nya insikter, hjälper användare att identifiera mönster för att slutligen kunna ta 

beslut. Den empiriska undersökningen har utmynnat i liknande resultat, samtliga 

respondenter är eniga om att interaktiv visualisering är ett effektivt verktyg för att visualisera 

stora datamängder. Vidare menar respondenterna att data i sig inte har något värde, den 

måste omvandlas och presenteras för att vara värdefull. Detta sammanslaget tydliggör dels 

fördelarna med interaktiv visualisering samt varför detta är ett verktyg som kan bidra och 

hjälpa företag att ta till sig och lära sig av den data de besitter. Med hjälp av en dashboard har 

det framkommit att det skapas förutsättningar för riskhantering och beslutsunderlag. Det 

skrivs mycket positivt om visualisering och om dashboards, på samma sätt har det även 

utifrån våra intervjuer sammantaget endast sagts positiva saker.  

    Vad gäller visualisering och visualiseringsformer har olika former av grafer och diagram 

flitigt diskuterats under studiens intervjuer. Under kategorisering av insamlat material blev 

det tydligt att grafer är bra för att ge en tydlig översiktsbild. En annan förkommande kategori 

är grafer och diagram, dessa bidrar ett mer begripligt sätt att ta till sig information. Utöver 

detta finns det en strävan om att kunna identifiera mönster och se sammanhang. Philip Chen 

& Zhang (2014) lyfter att grafer behövs för att i slutändan kunna presentera kunskap. Även 

om samtliga respondenter och till viss grad även relaterad forskning tar upp en del 

visualiseringsformer verkar det inte finnas några tydliga riktlinjer eller någon standard. 

Bristen på standarder över hur en dashboard bör se ut lyfter Yigitbasioglu & Velcu (2012) 

som problematiskt, tekniken finns men forskningen släpar efter. Detta går att relatera till det 

som Few (2006) poängterar, en dashboard kräver en god design men det är ofta där det 

brister.  

    Few (2006) tar även upp problematiken med att datamängderna växer sig allt större och 

att det finns ett behov av att samla all information på en och endast en skärm. Med tanke på 

att skärmarna i det digitaliserade samhället blir allt mindre blir detta en ännu viktigare 

faktor. Agrawal et al. (2015) lyfter även i sin artikel problematiken kopplad till att rymmas 

med all information på en skärm, att samla allt är vitalt. Givet det faktum att samtliga 

respondenter lyfter hur viktigt det är att få en översiktsbild är det intressant att undersöka 

hur data ska presenteras på en och samma skärm och samtidigt bidra med en översiktsbild. 

En av respondenterna tar upp reducering och nyckeltal, det vill säga att reducera 

informationen till en rimlig och godtagbar mängd och presentera viktiga nyckeltal som kan 

påvisa hur verksamheten ser ut. Presentering av nyckeltal tar fler respondenter upp som en 

viktig faktor eftersom de kan indikera status och ge en tydlig överblicksbild.  

    När det talas om översiktsbilder är det rimligt att lyfta drill-down tekniker. Att kunna gräva 

sig djupare i data efter behov är någonting vi, utifrån intervjuerna, ser som essentiellt för en 

god interaktiv visualisering. Yigitbasioglu & Velcu (2012) tar upp att en första visualisering 

ska illustrera toppen av ett isberg. Card et al. (1999) argumenterar vidare för en teknik som 
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initialt ger en överskådlig bild för att sedan möjliggöra för användaren att efter behov gräva 

sig djupare i den data som finnes relevant. Utifrån den empiriska undersökning och den 

relaterade forskningen vill vi trycka på vikten av att en interaktivitet möjliggör för 

användaren att gräva sig djupare och gå ner på detaljnivå i data. Genom drill-down 

funktionalitet blir det mer intuitivt, olika användare kan detaljerat se status över just sin del 

av verksamheten liksom få en övergripande bild av nuvarande status för hela verksamheten.  

    I samband med drill-down är ett annat resultat som utmynnat från empirin vikten av att 

användare ska kunna konfigurera sina vyer. Genom att en dashboard är kustomiserbar i det 

avseendet att användare själv kan bestämma sin vy, tillgodoses fler användare och 

målgruppers behov. Detta kan relateras till Keims et al. (2010) definition av visual analytics 

som bygger mycket på lättförståelighet. Det kan också ses i ljuset av det som Yigitbasioglu & 

Velcu (2012) tar upp, att en dashboard bidrar till att flera kan använda skärmen och 

dessutom på olika kunskapsnivåer. Trots det faktum att den relaterade forskningen i viss 

mån brister vad gäller anpassningsbarhet anser vi att en kustomiserbar dashboard i 

slutändan leder till att fler kan utvinna ny kunskap från den datan som presenteras.  

    Det är tydligt att interaktiv visualisering med hjälp av dashboards är populärt och aktuellt 

(Yigitbasioglu & Velcu, 2012; Negash & Gray, 2008; Elias & Bezerianos, 2012; Styll, 2013). 

Samtliga respondenter är entusiastiska till interaktiv visualisering. Genom att kunna 

förkovra sig i sin data, se mönster, sammanhang och förändringar över tid, kan företag och 

organisationer ta välgrundade beslut eller förutse risker. Bristen av standarder anser vi i 

många fall kan leda till ett behov av anpassade lösningar för varje dashboard. Från empirin 

ställdes även en fråga angående hur respondenterna arbetar eller skulle arbeta i ett projekt 

som bygger på utveckling av en dashboard. En kategori som resulterade i temat 

förhållningssätt vid utveckling, är att de inte skulle vara någon skillnad mot hur man tidigare 

arbetat. Enstaka respondenter lyfte agila metoder och vikten av tidig prototyping samt 

iterativ utveckling. Med tanke på bristen av riktlinjer vid utveckling av en dashboard anser vi 

detta fullt rimligt, genom tidig och kontinuerlig prototyping finns goda möjligheter att 

stämma av och inkludera användare. Dock krävs det att mer ljus riktas åt området där 

användarmedverkan genomsyrar utvecklingen och där standarder bidrar till mer tids- och 

kostnadseffektiva lösningar. 

5.4 Den interaktiva dashboarden - Från betydelselös data till 
kunskap och värdefull information 

Som vi belyst i tidigare kapitel finns det stort värde i big data, problematiken är som sagt att 

veta hur man erhåller detta värde i form av kunskap och information. Vi har konstaterat både 

utifrån studiens empiri samt forskningsområdet överlag att en interaktiv visualisering med 

hjälp av dashboards är ett effektivt verktyg för att på ett lättförståeligt och tydligt sätt 

presentera stora datamängder. Vi kan konstatera en eftersaknad av kompletta 

utvecklingsmetoder, en bristfällig användarmedverkan under utvecklingsprocessen samt en 

begränsad uppsättning riktlinjer. Det är tydligt att en användarmedverkan tidigt och under 

hela utvecklingsprocessen är essentiell för dashboardens slutgiltiga kvalité. De stora 

datamängderna ska visualiseras i form av nyckeltal, med hjälp av grafer och diagram, samt 

syfta till att ge en tydlig överblick. Vad gäller visualiseringen menar vi att det snarare är ett 
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krav än en rekommendation att den är interaktiv. Denna interaktivitet är vital i det avseende 

att den möjliggör för användaren att själv välja vilken data som ska presenteras. Resultatet 

blir ett mångsidigt verktyg som samlar data från flera system och kan således användas av 

olika användare med olika syften. 

Vi menar att om dessa riktlinjer följs finns goda förutsättningar till skapandet av en 

dashboard med hög kvalité som genom en interaktiv visualisering omformar stora 

datamängder till värdefull kunskap och information. Detta är i sig ett verktyg som kommer 

organisationer till fördel och skapar förutsättningar för innovation och möjligheter för 

företag att ligga i framkant i dagens allt tuffare marknad. Genom tydliga översiktsbilder 

skapas förutsättningar för identifiering av mönster och trender. Detta skapar i sin tur 

möjligheter för välgrundade beslut samt resulterar i effektiv riskhantering. Resultatet av 

studien har resulterat i en figur som illustreras nedan. Vi menar att denna figur 

sammanfattar de essentiella riktlinjer som bör tas i beaktning vad gäller utvecklingen av en 

interaktiv dashboard. 

Bild 3. Illustration av resultat. 
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6. Slutsatser 

Med mål att besvara studiens frågeställning utfördes en kvalitativ studie kombinerat med en 

noggrann granskning av befintlig forskningslitteratur inom området. Efter utfört arbete 

anser vi att vi uppfyllt studiens syfte och således besvarat frågeställningen. I slutet av 

föregående kapitel presenterade vi en modell över riktlinjer och komponenter vi anser 

essentiella för en interaktiv dashboard. Genom att förhålla sig till användarmedverkan som 

en vital princip som genomsyrar utvecklingsprojekt finns goda möjligheter att slutprodukten 

i högre grad uppfyller sitt syfte. Som vi tidigare nämnt bör interaktivitet ses som ett krav 

snarare än en rekommendation. Att arbeta iterativt med tidig och kontinuerlig prototyping 

samt att ta hänsyn till en bred målgrupp är en minst lika viktig komponent, detta skapar 

förutsättningar för en produkt som möter slutanvändarens efterfråga och behov. Slutligen, 

genom att addera user experience med dess principer om användarvänlighet får vi tre 

nyckelkomponenter i omformandet av stora datamängder till kunskap. Av kunskapen kan 

organisationer förutse risker, ta välgrundade beslut samt strategiskt optimera sina 

verksamheter. Följs dessa riktlinjer menar vi att vår frågeställning besvaras, hur big data bör 

visualiseras med en interaktiv dashboard för att bidra med ny kunskap och fler insikter samt 

komma organisationer till gagn. Majoriteten av respondenterna har varit eniga i det resultat 

vi extraherat ur utförd empiri. Utöver detta har vi kommit fram till att den relaterade 

forskningen överlag är överens i många påståenden, faktorer och slutsatser. Utifrån detta har 

vi reflekterat och gjort egna antaganden vilket vi menar ger substans i våra slutsatser. 

Studiens kvalitativa resultat kan vi dessvärre inte generalisera för all utveckling av 

interaktiva dashboards. Studien baseras på svar och tankar från åtta respondenter samt 

relaterad forskning, resultatet vill vi hävda är välgrundat även om det inte kan appliceras i 

alla utvecklingssituationer. 

Vad gäller framtida forskning anser vi att det bör riktas stort fokus vid skapandet av 

diverse utvecklingsmetoder för interaktiva dashboards. Det bör även läggas stor vikt vid 

forskning gällande user experience knutet till dashboards samt kring användarmedverkans 

påverkan i frågan. Givet att big data är ett aktuellt begrepp som det i dagsläget finansieras 

många projekt kring, är vår förhoppning att detta resulterar i nya upptäckter och standarder 

vilket i sin tur bidrar till mer effektiva visualiseringslösningar. Givet de avgränsningar som 

gjorts har tekniska faktorer exkluderats. Med anledning till detta anser vi att framtida 

forskning bör fokusera dels på tekniska aspekter men också helhetslösningar som möter hela 

den process arbete med big data medför. Vi ser även positivt på samarbeten mellan 

marknadens olika aktörer och anser därför att forskning som riktar ljus åt detta är rimligt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. 
Information om villkor för deltagande i intervju 
 
Vi heter David Agerberg och Linus Eriksson och studerar vår sjätte och sista termin på 
Systemvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Den här intervjun är en del av vårt 
examensarbete som handlar om visualisering av big data med hjälp av interaktiva 
dashboards.  
 
Deltagandet i denna intervju är helt frivillig och respondenten kan när som helst välja att 
avbryta intervjun. Väljer respondenten att avbryta intervjun kommer detta att på inget sätt 
påverka denne negativt. Uppgifter om respondenten och de uppgifter denne delger oss 
kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet och endast hanteras av oss. 
Personuppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem 
och du kommer i vår uppsats att ges ett pseudonym.  
 
Om respondenten i efterhand ångrar sin medverkan eller har några andra frågor är denne 
varmt välkommen att kontakta oss på nedanstående uppgifter: 
 

David Agerberg  Linus Eriksson                 
davidagerberg@hotmail.com linus.eriksson89@gmail.com 

mailto:davidagerberg@hotmail.com
mailto:linus.eriksson89@gmail.com
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Intervjuguide 
 
Respondentens bakgrund 

 Vilken är din nuvarande roll på företaget? 
 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 Har du haft några andra roller inom företaget? 
 Vad har du tidigare arbetat med? 
 Vad har du för utbildning? 

 
Tekniska frågor 

 1. Hur ser din koppling ut till stora datamängder (big data)?  
 2. Hur ser din organisation på stora datamängder (big data) och dess påverkan? 
 3. Hur stora resurser läggs inom er organisation gällande arbete med stora 

datamängder (big data)? 
 4. Hur kan stora datamängder (big data) presenteras på ett begripligt sätt? 
 5. Vad är dina erfarenheter av stora datamängder (big data)? (utmaningar, lyckade 

projekt) 
 6. Har du kommit i kontakt med någon form av interaktiv skärm där man kan 

presentera stora mängder data(big data)? 
o 6a. Om ja, på vilket sätt, vad för form av skärm, vad var syftet med skärmen? 
o 6b. Om nej, har du hört talats om interaktiva skärmar, varför tror du att du inte 

kommit i kontakt med en sådan skärm? 
 7. Om respondenten har deltagit i utvecklingen av en interaktiv skärm: Hur har ni 

förhållit er till systemutvecklingsmetoder och hur har ni förhållit er till teori, forskning, 
verktyg, tekniker eller ramverk? 

o 7a. Om nej, hur tror du att ni skulle förhålla er till systemutvecklingsmetoder, 
teorier, forskning, verktyg, tekniker eller ramverk? 

 8. Hur mycket vikt anser du bör läggas på aspekter som användarupplevelse, 
användbarhet och användarvänlighet i en interaktiv skärm?  

 9. Vad ser ni som den största utmaningen vid utveckling av en interaktiv skärm? 
 10. Vilket syfte tror du ligger bakom skapandet av en interaktiv skärm? Vad är det för 

målgrupp? 
 11. Vilka utmaningar anser du kan uppstå i samband med implementering av en 

interaktiv skärm? 

 
Avslutande fråga 

 12. Med tanke på det vi diskuterat, är någonting du vill tillägga?  

 
Tack för din medverkan! 
 


