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Färska studier påvisar att företag fortfarande kämpar med att använda data på ett effektivt sätt. 
Detta sker även om de satsat stort på datalagring, avancerade BI-system och att utveckla topp 
datateam. Det har visat sig att det inte är frågan om det tekniska insamlandet och delandet av 
data och information som är det stora problemet, utan snarare ett socialt problem. Företagen 
tycks sakna kunskaper i att kommunicera upptäckterna vidare, vilket ofta också är den enda 
delen som beslutsfattarna ser. Detta resulterar i företagen går miste om flera fördelar som data 
kunde erbjuda.  

Syftet med min studie är att undersöka hur data kommuniceras i organisationer och vilka 
utmaningar som kan uppstå mellan dataanalytiker och beslutsfattare i processen. En 
motivering för studien är att stora delar av det insamlade data i organisationer förblir 
frånkopplad från beslutsfattare och kan i värsta fall resultera i försämrad beslutsfattning. För 
att illustrera forskningsproblemet utvecklades en datakommunikationsmodell vars 
beståndsdelar är data, dataproducent, kommunikationsmedium, datakonsument och 
utmaningar. Denna modell utgjorde också den teoretiska referensramen för studien. 

För att besvara syftet intervjuades dataanalytiker och beslutsfattare i finska data-intensiva 
organisationer. I intervjuerna behandlades teman som dataanvändning i organisationen, 
presentation av data, utmaningar som kan uppstå i datakommunikationsprocessen och vad 
man kunde göra för att främja kommunikationen. 

Utgående från analysen av resultaten kan man dra slutsatsen att de största utmaningarna i 
kommunikation av data mellan dataanalytiker och beslutsfattare är: brist på tid, bristfälliga 
kunskaper i presentation av data, brist på domänkunskap, analysförlamning och brist på 
dataläskunnighet. Med andra ord existerar flera utmaningar som förebygger en effektiv 
datakommunikation. En intressant upptäckt är att det inte enbart handlar om en 
envägskommunikation där dataanalytiker måste lära sig presentera sina resultat bättre, utan 
att också beslutsfattare måste ta ansvar i att lära sig läsa och tolka data.  

För att främja kommunikationen föreslår bland annat studien att ta i bruk en ny roll 
”dataöversättare” i organisationer.  Dataöversättare skulle hjälpa dataanalytiker att lyfta fram 
de mest relevanta från dataanalyserna och kommunicera upptäckterna vidare åt 
beslutsfattarna. 

Nyckelord: Kommunikation, Data, Datavisualisering, Information, Kunskap, 

Knowledge Management 
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1. INLEDNING 

 
Följande kapitel är en introduktion till forskningen, där jag förklarar varför studien 

är intressant och aktuell. Först ges en bakgrund av problemområdet som i denna 

avhandling är tillämpning och kommunikation av data i organisationer och dess 

utmaningar. Sedan knyts problemområdet ihop till ett detaljerat syfte, där också 

forskningsfrågorna presenteras. Avgränsningar för studien diskuteras och 

definitioner förtydligas. Till sist presenteras själva avhandlingens struktur. 

 
1.1. Bakgrund  

 
Det går inte en dag förbi då vi inte stöter på data. Det här sker vare sig vi vill det eller 

inte; då vi surfar på nätet, ringer ett samtal, betalar våra inköp med bankkort eller 

promenerar med mobiltelefonen i fickan. Alla dessa handlingar lämnar efter sig digitala 

spår. Dessa ”spår” är data. Ett kallt och ensamt medium i sig, men med rätt angreppsätt 

och matematiska modeller kan det omvandlas till spektakulära insikter. Data kan 

hjälpa oss att förklara mönster och ge svar på frågor som vi tidigare bara kunnat gissa 

oss fram till. Så gott som alla branscher utnyttjar data i någon form idag och företag 

satsar stort på att forma expert datateam och verktyg för att utföra analyser. Few 

(2009) sammanfattar fördelarna med data i två punkter och anser att välgjord 

dataanalys tillåter organisationer att: 

 

1. Bättre hantera vad som sker just nu 

2. Bättre förutspå vad som kan hända under vissa omständigheter i framtiden och 
därmed kunna ta förebyggande åtgärder 

Med andra ord är förväntningarna på data höga. I den välkända artikeln ”Big Data: The 

Management Revolution” förklarar McAfee och Brynjolfsson (2012) hur den explosiva 

ökningen av data har gjort det möjligt för chefer och beslutsfattare att mäta och förstå 

sig allt bättre på sina företagsverksamheter. Forskningen visar att den kunskap som 

kan utvinnas från datamängderna går att utnyttja i beslutsfattningen och därmed ha en 

positiv inverkan på företagens affärsresultat. Enligt författarna fanns en direkt 

korrelation mellan resultat och hur data-drivet företagen ansåg sig vara. Då företagen 

drog nytta av data i sitt beslutsfattande, var de i genomsnitt 6 % lönsammare och 5 % 

produktivare än sina konkurrenter. (McAfee och Brynjolfsson 2012) Brynjolfsson 

(2011) utgick i sin forskning från Galbraiths informationsbehandlingsteori om att 
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komplexa uppgifter kräver större mängder information för att kunna lösas och därför 

måste framförallt organisationer idag satsa på att ha tillgång till större 

informationsmängder för att överleva den stenhårda konkurrensen.  

 

En möjliggörande faktor för ökat utnyttjande av data i beslutsfattningen har varit de 

enorma framstegen inom datalagring. Från att tidigare ha måsta fundera på vilka data-

element som borde sparas eller slängas, befinner vi oss idag i en situation där vi har 

möjlighet att behålla allt.  (Mayer-Schönberger och Cukiers 2012) Vad detta innebär är 

att vi aldrig tidigare haft så mycket data att utgå ifrån då vi skall fatta beslut. Men hur 

ser verkligheten ut, har organisationer lyckats ta till sig de här enorma datamängderna 

och utnyttjar de dem på ett produktivt sätt?   

 

Svaret tycks vara nej i alltför många fall. Vad färska studier påvisar är att en stor del av 

företagen fortfarande tampas med att använda data på ett effektivt sätt, även om 

företagen har gjort enorma investeringar i datalagring, BI-system och i att utveckla 

topp datateam. Viaene (2013) anser att det inte är så mycket frågan om insamlandet 

och delandet av data och information som är problemet, utan snarare ett socialt 

problem. Vad som framgår är att fastän företag satsat stort på data är chefer obekväma 

med att utgå ifrån data då de gör beslut och lutar sig istället till magkänsla och 

intuition. (Gemignani et al. 2014) Chefer och beslutsfattare känner sig överväldigade av 

datamängderna, medan de samtidigt upplever att de saknar relevant information då 

besluten skall fattas (Zhu och Chen 2008). Detta resulterar i att företagen går miste om 

flera fördelar som data kunde erbjuda. Det här illustrerar också en undersökning från 

2012 inriktad på beslutsfattare, där 60 % av respondenterna upplevde att deras 

anställda behövde utveckla nya färdigheter för att kunna omvandla data till insikter och 

värde för organisationen (Harris 2012).  

 

Av allt som förväntas av data och förhoppningarna om att förbättra 

beslutsbefattningen, vad kan då vara orsaken till att så många organisationer inte 

lyckats ta till sig data på ett produktivt sätt? En anledning kan vara att insikterna som 

fås från dataanalysen inte når de personer som ansvarar för beslutsfattningen. En stor 

utmaning tycks vara att skapa en dialog mellan de som framställer dataanalysen och de 

som skall tolka den (Gemignani et al. 2014). Vad som inte oftast tas i beaktande är att 

data i sig inte är av något värde om man inte omvandlar data till kunskap, som i sin tur 

kan tillämpas i form av handlingar (Dallemule och Davenport 2017). Eller så som Few 

(2012:11) uttryckte det, ”det verkliga löftet med informationseran är inte tonvis med 
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data, utan de beslut och handlingar som görs utgående från en förståelse över vad som 

verkligen händer i organisationen” (fri översättning). Vare det sig är frågan om ett 

företag som vill förbättra sin kundservice, ett sjukhus som vill minska på post-

operationskomplikationer eller en regering som vill hålla budgeten i styr, måste man 

först förstå vad som försiggår förrän åtgärder tas.  

 

Vad menas då med att omvandla data till information och sedan till kunskap? En 

modell på detta är den klassiska DIKW-hierarkin (figur 1). Denna teori har sina rötter i 

knowledge management och hjälper oss att förstå sambandet mellan termerna och 

deras funktion. Förståelsen ökar ju högre upp i hierarkin man rör sig, alltså ökar 

(kunskaps)värdet då data övergår till information (Rowley 2007). Vad hierarkin dock 

visar är att data och information bara är en början för uppbyggandet av kunskap. En 

målsättning för en transparant välfungerande datakommunikation är att insikterna 

från informationen kunde ge upphov till kunskap och sedan spridas och utnyttjas för 

att till slut främja hela organisationens verksamhet. 

 

 
Figur 1 DIKW hierarki (Rowley 2007) 

 

En annan orsak till att insikterna från dataanalysen inte når fram är att alla inte har 

samma vana eller färdigheter att kommunicera med data. Som tidigare nämnts är data 

ett kallt, ensamt medium i sig själv. Data måste förmänskligas och bör omvandlas till 

något relevant för sina mottagare. För att kunskapen från dataanalysen skall uppfattas 

av så många som möjligt bör siffrorna presenteras på ”intuitivt, visuellt och enkelt 

sätt”. (Gemignani et al. 2014:24) Detta påstående får också stöd av Platts och Hua Tan 

(2004) som förklarar att välfungerande kommunikation och en delad förståelse av 

information ligger i centrum för företagens framgång.  
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I och med att intresset på data-driven verksamhet bara tycks öka och framförallt den 

kunskap som kan utvinnas från data, är det viktigare än någonsin att alla i 

organisationen kan ta del av kunskapen från data och därmed delta i diskussionen och 

bidra till beslutsfattningen. Vad borde då göras för att kunskap från data skall spridas 

och smidigt strömma igenom en organisation? Vilka utmaningar finns det i 

kommunikation av data och hur ser kommunikationsprocessen ut? Detta är frågor jag 

ämnar svara i min avhandling. I min studie fokuserar jag på den så kallade 

slutprodukten. Med andra ord beskriver jag inte själva dataanalysprocessen eller 

kvaliteten på besluten som görs utgående från data, utan vad som händer då 

dataanalysen är gjord, skall paketeras och presenteras för att gå vidare i organisationen 

och eventuella utmaningar i processen.  

 
1.2. Studiens syfte 

 

Min studie ämnar alltså undersöka hur data presenteras och kommuniceras i 

organisationer, vad både datakonsumenter (beslutsfattare) och dataproducenter 

(dataanalytiker) måste ta i beaktande vid presentation av data och vilka utmaningar 

som kan uppstå på vägen. Detta görs ur ett företagsperspektiv där jag intervjuat 

dataanalytiker och beslutsfattare som jobbar med stora mängder data dagligen. En 

motivering för studien är att stora delar av det insamlade data i organisationer förblir 

frånkopplad från de människor som skulle ha nytta av den och därmed går flera 

affärsmöjligheter förlorade. Ett annat antagande är att dataanalytiker och beslutfattare 

har olika uppfattningar om vad som är välfungerande kommunikation av data. Alltså 

ämnar min studie undersöka hur organisationer kan skapa en gemensam grund för en 

mer effektiv datakommunikation. För att besvara mitt syfte har jag delat in min studie i 

tre huvudforskningsfrågor. Dessa tre frågor ser ut enligt följande:  

 

1. Hur ser kommunikationsprocessen av data ut i organisationer? 

 

2. Vilka utmaningar finns i kommunikationen av data mellan dataanalytiker och 

beslutsfattare? 

 

3. Vad kan organisationer göra för att främja kommunikationen av data mellan 

dataanalytiker och beslutsfattare?  
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1.3. Avgränsningar 

 
Denna avhandling behandlar ett väldigt brett om möjligt abstrakt område, med flera 

svårdefinierade begrepp så som kommunikation, data, information och kunskap. Syftet 

med avhandlingen är att lyfta fram och öka förståelsen av ämnet ”kommunikation av 

data” och fungerar mera som en uppmuntran eller utgångspunkt för vidare forskning i 

området. Varje enskild del kunde vara ett eget forskningsområde i sig, exempelvis hur 

färgen röd i linjediagram kommunicerar information för dataanalytiker kontra 

beslutfattare. Denna forskning har dock som utgångspunkt att ge en helhetsbild över 

vilka element som borde tas i beaktande vid kommunikation av kvantitativ information 

och dess utmaningar.   

 

I den teoretiska referensramen fungerar datavisualisering som ett 

kommunikationsmedium som en överblick och exempel på vad datavisualisering 

innebär. Visualisering av data är ett enormt kunskapsområde och forskning kring 

ämnet ökar i rask takt. Detta gör det omöjligt att ta i beaktande alla element inom 

datavisualisering, där dessutom varje enskild del kan vidare spjälkas upp i ännu mindre 

enheter. En avgränsning som jag dock valde att göra är att inte ta upp explorativa 

verktyg och tekniker så som dashboards och visuell dataanalys, utan istället fokuserade 

forskningen på hur data presenteras i en statisk bild. Med andra ord något som de 

flesta organisationer är bekanta med och går därför att tillämpa inom de flesta 

branscher och yrken. I slutet av avhandlingen (bilaga 1) har jag framställt en handbok i 

hur data kan visualiseras och vad man som dataproducent kan tänka på vid 

uppbyggande av datapresentationer.  

 

Empirin gjordes utgående från finska data-intensiva företag och kan därför inte veta 

om teorin och slutsatserna går att applicera på organisationer från t.ex. utlandet. Bland 

annat tog man inte i beaktande kulturella faktorer så som bakgrund och etnicitet. 

Dessutom utgick studien ifrån att de ligger i allas intresse i organisationen att dela med 

sig av kunskapen från data och tog inte i beaktande maktstrukturer, där man t.ex. inte 

vill dela med sig av kunskapen. Alltså bör man påpeka att avhandlingen inte ger några 

universella sanningar, men kan fungera bra som ett startskott på en viktig diskussion 

om hur organisationer kunde främja och vidareutveckla sin dataanvändning.  

 

I avhandlingen diskuteras dataanalys, men går inte djupare in på vilka matematiska 

eller statistiska element som finns inom dataanalys. Studien förutsätter heller inte att 
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läsaren behöver vara insatt i statistiska metoder. Denna studie fokuserar dessutom 

enbart på den så kallade slutprodukten dvs. hur data kommuniceras i organisationer 

och dess utmaningar och tar inte ställning hur dataanalysen genomförs och 

databehandlingsproblem. Detta är något som behandlats mycket de senaste åren, men i 

denna forskning är utgångspunkten att dataanalysen genomförts korrekt, för att sedan 

kommunicera insikterna vidare i organisationen, vilket är huvudfokus i denna studie. 

 
1.4. Nyckelbegrepp 

 

Data   Information i dess råa eller oorganiserade form (så som 

bokstäver, siffror eller symboler) som hänvisar till olika 

förhållanden, idéer eller objekt. I denna avhandling används 

kvantitativ information och data som synonymer. 

 

Information  Data som är 1) korrekt och aktuell 2) har ett syfte 3) 

presenterad i ett sammanhang som ger den en betydelse och 

relevans 4) kan bidra till ökad förståelse. 

 

Kunskap  Förståelse som byggs upp av data, information, erfarenhet 

och individuell tolkning. Data eller information som 

utnyttjas i praktiken. 

 

Datavisualisering Utnyttjande av grafiska element för att kommunicera 

kvantitativ data så att mottagaren förstår innehållet, eller 

processen där komplicerade datamängder omvandlas till 

visuell insikt. 

 

Dataproducent En person som skapar data rapporter eller presentationer. I 

denna avhandling är det främst dataanalytiker jag hänvisar 

till, men en dataproducent kan vara vem som helst som 

paketerar och presenterar data. 

 

Datakonsument  En person som tar emot, läser och tolkar innehållet i en 

presentation eller rapport baserad på data. 

  

Definitionerna hämtade ur businessdictionary.com (2017) och Jonsson (2012). 
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1.5. Avhandlingens struktur 

 

Denna avhandling är indelad i sex huvuddelar: Introduktion, teori, forskningsmetod, 

resultat, diskussion och konklusion. Nedan finns en genomförlig beskrivning av varje 

del. 

 

Det första kapitlet ger en bakgrund till avhandlingsområdet det vill säga varför det är 

viktigt att organisationer lär sig kommunicera data och hur denna forskning kan bidra 

till att förstå existerande kommunikationsproblem. I denna del presenteras alltså 

problemområdet och syftet för själva studien. Till sist diskuteras avgränsningar och 

nyckelbegrepp för avhandlingen. 

 

Det andra kapitlet är ytterligare indelat i tre delar. Först ges en ingående beskrivning på 

forskning och teorier kring kommunikation. Forskningsämnet granskas också från ett 

makroperspektiv med hjälp av knowledge management och besvarar frågan varför det 

överhuvudtaget är viktigt att information sprids i organisationer. Sedan beskrivs de 

olika beståndsdelarna i kommunikation av data i organisationer och formar den 

teoretiska referensramen för studien. Dessa är dataproducent, datakonsument, data, 

kommunikationsmedium och utmaningar. Till sist ges en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen.  

 

Den tredje delen presenterar metodvalet för avhandlingen. Först diskuteras vilken 

metod som lämpar sig bäst till studiens syfte och går sedan över till en mera utförlig 

beskrivning av den valda forskningsmetoden. Datainsamlingen och urval presenteras. 

Dataanalysen beskrivs och forskningsetiska frågor tas upp. Till sist diskuteras 

forskningens tillförlitlighet. 

 

Den fjärde delen presenterar resultaten från den empiriska studien. Resultaten är 

indelade i fyra huvudkategorier som tagits fram ur den teoretiska referensramen. Dessa 

fyra delar är: allmänt om tillämpning av data, presentation av data, utmaningar och hur 

främja kommunikationen av data. 

 

I näst sista delen diskuteras vad resultaten innebär i förhållande till den teoretiska 

referensramen. I denna del besvaras forskningsfrågorna. Denna studie fokuserade på 

hur data-intensiva företag kommunicerar data. Först studeras dataanvändning och 
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kommunikation på ett mera allmänt plan och sedan vilka utmaningar som finns i 

kommunikationsprocessen. Denna del ämnar också ge förslag på hur kommunikation 

av data kunde främjas i organisationer.   

 

Till slut presenteras en slutsats av studien och vilka implikationer för företag 

forskningen kunde ge. Här beskrivs också framtidsutsikten för forskningsämnet och 

förslag på fortsatt forskning ges.   
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2. KOMMUNIKATION AV DATA I ORGANISATIONER 

 
I detta kapitel presenteras teorier om kommunikation av information och data i 

organisationer. Den första delen fokuserar på kommunikation och börjar med att 

visa upp Shannon-Weavers klassiska kommunikationsmodell, som används som 

stomme för den teoretiska referensramen. Sedan diskuteras vikten av att information 

och kunskap sprids i organisationer. Detta görs med hjälp av knowledge 

management, där jag ämnar förklara vilken sorts kunskap det är frågan om och hur 

den överförs på en organisationsnivå. Den andra delen ämnar förklara olika element 

i kommunikation av data, det vill säga beståndsdelarna i kommunikationsprocessen i 

organisationer. I denna del sammanställs modellen som fungerar som teoretisk 

referensram för forskningen. Modellens fem huvudelement är: data, 

kommunikationsmedium, datakonsument, dataproducent och utmaningar. Ett 

exempel på kommunikationsmedium är datavisualisering och därför diskuteras kort 

människans visuella förmåga att uppfatta information i denna del och olika exempel 

på diagram för att kommunicera information.  

 
2.1. Vad är kommunikation? 

 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare vilket betyder att dela 

(Harper 2001). Kommunikation är en process eller aktivitet där man förmedlar 

information genom olika medium vare sig det sker genom tal, grafik, signaler, skrift 

eller beteende. (Fiske 1990) För att förstå sig på hur kunskap kommuniceras i en 

organisation är det viktigt att ta en titt vad kommunikation innebär och definiera dess 

byggstenar. Kommunikation är ett gammalt vetenskapsområde och flera olika teorier 

har utvecklats längs med åren. Till näst kommer jag att presentera en av de mest kända 

och utforskade teorierna, nämligen Shannon-Weavers kommunikationsmodell.  

 
2.1.1. Shannon-Weavers kommunikationsmodell 
 

Shannon-Weavers kommunikationsmodell ”Mathematical Theory of Communication” 

från 1949 anses ligga som grund för de mest centrala kommunikationsteorier idag. 

Efter andra världskriget utforskade Shannon och Weaver hur kommunikation av 

information kunde effektiveras, med fokus på hur information överförs via 

telefonkablar och radiovågor. Även om modellens beskriver kommunikation som en 

teknisk/matematisk process, hävdar författarna att modellen går att tillämpa på 



 

 

13 

kommunikation människor emellan. Författarnas modell har en lineär utgångspunkt 

där budskapet överförs från en sändare till en mottagare. De olika komponenterna i 

modellen är informationskälla, sändare, budskap, kanal, mottagare, destination och 

brus. I och med modellens mycket enkla natur har den också blivit grovt kritiserad. En 

del av kritiken riktar sig till den enkelriktade utgångspunkten, där sändaren har en 

aktiv roll, medan mottagaren bara tar emot signaler och förblir därmed passiv. (Fiske 

1990) 

 

 
Figur 2 Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1990) 

 

 

I sin modell identifierar Shannon och Weaver (1949) kommunikationsproblem på tre 

olika nivåer. Dessa tre är:  

 

Nivå A (tekniska problem)  Hur noggrant överförs symbolerna i 

kommunikationen? 

Nivå B (semantiskt problem)  Hur exakt förmedlar symbolerna i 

kommunikationen den avsedda betydelsen? 

Nivå C (effektivitets problem) Hur effektivt påverkar den mottagna innebörden 

beteende på önskat sätt?  

 

Av dessa nivåer, beskriver problematiken i A hur något fungerar på ett rent tekniskt 

plan, t.ex. hur bra hörs signalen eller rösten i ett telefonsamtal. Nivå B har att göra med 

hur budskapet uppfattas av vardera parten, sändare och mottagare. Detta anses vara 

ganska lätt att identifiera, men svårare att lösa eftersom människor kan ha olika 

uppfattningar om vad ett och samma ord kan betyda. Till exempel kan en ”stor” maskin 

ha olika betydelser beroende på i vilken bransch personen jobbar i. Här spelar också 

kulturella faktorer en roll, vilket inte modellen tar i beaktande. Den sista nivån C 

beskriver meddelandets effektivitet. I detta fall kan effektiviteten mätas med att se till 

vilken grad sändaren har påverkat mottagarens gensvar. (Fiske 1990) 

INFORMATIONSKÄLLA SÄNDARE MOTTAGARE
Kommunikationskanal

DESTINATION

BRUS
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Den sista beståndsdelen i modellen kallar författarna för brus. Flera olika definitioner 

på brus har föreslagits längs med åren, men enligt Fiske (1990) är brus allt som 

kommer med i signalen mellan sändare och mottagare som inte härstammar från 

informationskällan. (Fiske 1990) 

 

Nu när vi fått en inblick i vad kommunikation innebär och förstår hur ett meddelande 

förs över på individnivå eller mikronivå har vi lättare att diskutera följande begrepp, 

nämligen knowledge management. Knowledge management förklarar varför det är 

viktigt att information överhuvudtaget kommuniceras och sprids i organisationer. Med 

andra ord ger det oss en förståelse över vad kommunikation av information innebär på 

organisationsnivå eller från ett makroperspektiv.  

 
2.1.2. Knowledge Management 
 

Knowledge management har forskats i över 30 år. Det fick sin början i akademin, men 

togs flitigt i bruk i företagsvärlden i mitten av 1990-talet i och med utspridningen av IT-

system och ett ökat intresse för att effektivera kunskapsöverföring. Vad knowledge 

management innebär och hur det skall definieras har utgjort en het debatt bland 

forskare. En av de mest använda definitionerna anses vara att knowledge management 

är ”en medveten strategi för att få rätt kunskap till rätt personer vid rätt tidpunkt och 

att hjälpa människor dela och tillämpa information så att det främjar organisationens 

resultat2 (O'Dell och Grayson 1998 via Girard och Girard 2015:2). Enligt Davenport 

och Prusak (1998), två pionjärer inom området, anser att knowledge management 

måste uppfylla åtminstone ett av nedanstående påståenden: 

 

1. att göra kunskap synlig och lyfta fram kunskapens roll i en organisation 

2. att utveckla en kunskapsintensiv kultur genom att uppmuntra 

beteenden såsom kunskapsdelning (i motsats till hamstring) och proaktivt 

söka och erbjuda kunskap; och  

3. skapandet av en kunskapsinfrastruktur (inte bara ett tekniskt system) 

utan ett nätverk av människor, som ges utrymme, tid och verktyg för att 

uppmuntra samarbete  

 

I en sin artikel sammanfattar Girard och Girard (2015) olika definitioner på knowledge 

management från flera olika ämnesområden. Författarna kom fram till att knowledge 
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management är en process för att skapa, dela, använda och hantera kunskap och 

information i en organisation. 

 

Idag anser dock också en del forskare att knowledge management som term numera 

blivit ett paraplynamn. Eller mera bestämt som en allmän beteckning på ett 

vetenskapsområde med flera olika subkategorier. Detta lyfts redan fram av Alvesson 

och Kärreman (2001) som anser att det beror på att flera forskare och praktiker kopplat 

samman närliggande teorier som till exempel organisatoriskt lärande, strategic 

management, innovationer och IT/IS. En orsak till detta spekulerar Jonsson (2012) kan 

vara den otydliga definitionen på kunskap. Alltså ämnar jag diskutera definitionen av 

kunskap till näst.  

 

Kunskap är ett svårt begrepp och definitionerna varierar beroende på 

vetenskapsområde. I denna del tas enbart upp definitioner och förklaringar som stöder 

knowledge management begreppet och går därför inte djupare in på vad kunskap 

betyder på ett exempelvis filosofiskt eller vetenskapsteoretiskt plan. Enligt Alavi & 

Leidner (2001) kan kunskap ses från flera olika perspektiv: ett sinnestillstånd (eng. 

state of mind), ett objekt, en process, ett tillstånd för tillgång till information och 

kunnande. Beroende på vilket perspektiv som väljs har detta en direkt inverkan på hur 

man tolkar och tillämpar knowledge management. (Liyanage et al. 2009) Jonsson 

(2012) anser att man bara behöver ta i beaktande två perspektiv för att klargöra 

funktionen med knowledge management. Dessa två dominerande perspektiv är: 

 

1. Att se på kunskap som ett ting/objekt. Jonsson (2012) menar att förespråkarna 

för detta synsätt anser att kunskap är något som går att lagra och överföra. 

2. Att betrakta kunskap som en process. De som talar för detta synsätt anser att 

kunskap är inbäddad i handlingar och går därför inte att lagra eller överföra 

den, eftersom detta inte är skiljt från när den äger rum. 

För ändamålet av denna avhandling har jag valt att definiera kunskap som ett 

objekt/ting. I detta synsätt understryks vikten av effektivera kommunikationskanaler 

och kan direkt sammankopplas till Shannon och Weavers (1949) 

kommunikationsmodell, där kunskaps överförs från sändare till mottagare. Syftet med 

att se kunskap som ett objekt är att ”identifiera värdefull kunskap och utveckla effektiva 

metoder för att styra den värdefulla kunskapen inom organisationen”. (Jonsson 

2012:53) Detta perspektiv kallas även för 1:a generationens knowledge management 
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och har ett starkt fokus på IT/IS, vilket också främjar syftet för denna forskning. Till 

detta synsätt hör också att kunskap anses vara objektiv fakta, som härleds genom 

intellektuella och kognitiva processer, även kallad den ”neofunktionalistiska 

diskursen”. (Jonsson 2012) Detta synsätt hävdar en del forskare att har mycket 

gemensamma drag med information management (Leistner 2010). Den 2:a 

generationens knowledge management, den ”konstruktivistiska diskursen”, utgår ifrån 

process-perspektivet där kunskap utvecklas i handlingar i det dagliga arbetet. Med 

andra ord, har knowledge management som vetenskapsområde gått från ett relativt 

tekniskt fokus till att lägga större tyngd på individen. Det som dock bör påpekas är att 

oberoende av perspektivet på kunskap så är en av de viktigaste delarna i knowledge 

management att den ger upphov till uppbyggandet av ny kunskap (Girard & Girard 

2015). I och med detta förbättrar knowledge management beslutsfattandet, underlättar 

inlärning, samarbete och främjar innovativt beteende i företag (Liyanage et al. 2009). 

Eftersom denna forskning har som ändamål att förbättra beslutsfattandet i 

organisationer, stöder knowledge management detta syfte på ett motiverat sätt. 

 

Kunskap brukar traditionell delas upp i två kategorier tyst eller implicit (eng. tacit) och 

explicit kunskap. Tyst kunskap är som namnet redan hänvisar till något som är svårt att 

beskriva, är intuitiv och oartikulerad. Tyst kunskap är oftast kopplad till en handling, är 

svår att greppa och dela med sig. (Nonaka och Takeuchi 1995) Explicit kunskap i sin tur 

går lätt att verbalisera, skriva ner och därmed också lätt överföra från en individ till en 

annan. Explicit kunskap kan därför likställas med information och data. (Jonsson 

2012) Fastän kunskap oftast delas upp i dessa två kategorier är de inte två enskilda 

enheter utan tvärtom är beroende av varandra och fungerar tillsammans: tyst kunskap 

fungerar som en stomme som krävs för att kunna tolka och utveckla explicit kunskap. 

(Liyanage et al., 2009). Enligt Jonsson (2012) är den mest citerade och inflytelserika 

modellen om explicit och implicit kunskap den så kallade SECI-modellen utvecklad av 

Nonaka (1994).  Modellen är uppdelad i fyra fält och beskriver hur kunskap överförs i 

organisationer. Dessa fyra processer är socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering.  



 

 

17 

 
Figur 3 SECI-modellen av Nonaka (1994) 

 

Med tanke på syftet av denna forskning kommer jag att fokusera på explicit kunskap, 

eftersom jag valt att se kunskap från ett objekt/ting perspektiv. I Nonakas (1994) 

modell skulle processen falla in i kombinationsrutan, där explicit kunskap överförs och 

tas emot. Som tidigare framkommit kan denna process liknas vid 

envägskommunikation och har starka band med Shannon-Weavers 

kommunikationsmodell. Detta perspektiv kan också beskrivas som det IT-fokuserade 

perspektivet. Jonsson (2012) Kalling och Styhre (2003) talar om att kunskapen skrivs 

ner och kodifieras. Syftet med en så kallad kodifieringsstrategi är att alla skall ha 

tillgång till kunskapen och att den skall vara enkel att exploatera, vilket också stöder 

målsättningen med denna forskning.  

 

För att tydliggöra kunskapsbegreppet i knowledge management brukar man dessutom 

ofta skilja mellan data, information och kunskap (Davenport och Prusak, 1998). Ibland 

läggs en fjärde dimension, visdom, till hierarkin. Enligt Jonsson (2012) är data ren 

fakta eller obearbetad information. Information är något som läggs till ett sammanhang 

så att data får en betydelse. Kunskap i sin tur är information som används ”på ett 

kompetent sätt så att olika önskvärda resultat uppnås” eller är data som utnyttjats i 

praktiken. Jonsson (2012:113) Den sista dimensionen visdom handlar om att ha en 

förmåga att använda kunskap inom en viss kontext. Den sist nämnda är speciellt 

relevant då man definierar kunskap som en process. (Jonsson 2012) 

 

Orsaken till varför DIKW-hierarkin tas upp i denna forskning är att visa hur data ökar i 

värde ju högre upp i hierarkin man kommer. För denna avhandling är det intressanta 
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själva överföringen av data, det vill säga studerandet av steget eller processen som sker 

mellan data och informationen i kunskapshierarkin. Som tidigare nämnts har data i sig 

sällan ett värde, utan måste omvandlas till information för att kunna tillämpas i 

organisationer. Hur detta sker och vad som kan göras med data för att bli insiktsfull 

information och vilka utmaningar som finns i processen är vad som är relevant för 

denna studie. 

 

 
Figur 4 Kunskapshierarki Chaffey & White (2010) 

 

 

Som nämndes i början av kapitlet, så anses knowledge management ibland bättre 

fungera som ett paraplynamn för alla teorier och begrepp som handlar om hur man 

bäst hanterar och styr kunskap i organisationer. Vid närmare bekantskap av knowledge 

management uppkommer en djungel av olika begrepp så som t.ex. kunskapsöverföring, 

knowledge transfer, knowledge transmission, kunskapsdelning, 

kunskapskommunikation. Fastän begreppen inte har någon entydig akademisk 

definition och går ibland mycket in i varandra kan det vara värt att diskutera hur det 

faller in i knowledge management-pusslet. Alltså kommer jag att kort förtydliga vad 

dessa begrepp innebär.  

 

Kunskapsöverföring är möjligtvis det begrepp som ligger närmast knowledge 

management. Jonsson (2012:28) anser dock att kunskapsöverföring är ”mer än 

knowledge management” och menar att det är frågan om ett ömsesidigt utbyte av 

kunskap och kunnande och har ett stort fokus på processen. Kunskapsöverföring 
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handlar mera om viljan att lära sig, utvecklas och om vad som motiverar människor i 

organisationer att dela med sig av sitt kunnande. Med andra ord handlar det om 

ambitionen att dela med sig vare sig det sker med hjälp av tekniska hjälpmedel eller 

med att skapa en bra samhörighet genom naturliga mötesplatser som får medarbetare 

att dela med sig av sina erfarenheter. (Jonsson 2012) 

 

Paulin och Sunesson (2012) har forskat i skillnaderna mellan knowledge transfer och 

kunskapsdelning (eng. knowledge sharing). Vad begreppen redan hänvisar till, så 

beskriver båda hur kunskap överförs i organisationer. Vad författarna kommit fram till 

är att knowledge transfer ofta används i sammanhang där kunskap ses som ett objekt, 

medan knowledge sharing i sin tur används då kunskap tar ett process-perspektiv. Vad 

författarna menar är att knowledge transfer är en enkelriktad kommunikation, där 

rollen är tydligt indelad i sändare och mottagare. Knowledge sharing i sin tur kan ske i 

flera olika riktningar samtidigt och med flera aktörer. Varför jag valt att inte studera 

knowledge transfer i denna avhandling är att den ofta beskriver överföring från en 

organisationsenhet till en annan och lägger stort fokus på tyst kunskap (Nonaka och 

Takeuchi 1995), vilket inte stöder syftet för studien. 

 

Kunskapskommunikation (eng. knowledge communication) definierar Eppler (2011) 

som en aktivitet där man interaktivt förmedlar och tillsammans bygger upp insikter, 

bedömningar, erfarenheter och färdigheter (eng. skills) med hjälp av verbala och icke-

verbala metoder. Eppler (2011) beskriver detta som ett utbyte av know-how, know-why, 

know-what och know-who genom face-to-face eller media baserad interaktion. 

 

Nu när vi bekantat oss med teorier om hur kunskap överförs i organisationer, kommer 

vi i nästa del att gå igenom hur detta går att applicera på data, vilka element 

kommunikationsprocessen består av och dess utmaningar. 
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2.2. Beståndsdelarna i kommunikation av data 

 
Tidigare presenterades Shannon-Weavers klassiska kommunikationsmodell, vars 

huvudkomponenter var informationskälla, budskap, kanal, sändare, mottagare och 

brus. Vid kommunikation av data i organisationer går det att applicera denna modell då 

bara beteckningarna ersätts med nya. Källan kan ses som rådata, kanalen som 

kommunikationsmedium, budskapet som informationen från data, sändare som 

dataproducent, mottagare som datakonsument och brus som hinder eller utmaningar i 

kommunikationen. I denna del kommer jag att beskriva dessa beståndsdelar: data, 

kommunikationsmedium, dataproducent, datakonsument och utmaningar. Speciellt 

stort fokus ligger på de tre sista eftersom de är de mest relevanta för att besvara 

forskningsfrågorna.  

 

Varför studien fokuserar på just dessa två roller, dataproducent och konsument är för 

att tidigare forskning uppvisar att det kan uppstå problem i kommunikationen mellan 

rollerna i organisationer. Eppler (2004; 2006) uppvisar i sin forskning olika barriärer 

eller problem som existerar i kunskapskommunikation mellan experter och chefer. 

Dessa barriärer kan dels vara expertorsakade, chefsorsakade eller gemensamma. 

Kunskap i Epplers (2006) forskning definieras som en bredare term än vad denna 

studie fokuserar sig på och beskrivs som något utöver fakta och information och 

innefattar också erfarenheter och färdigheter.  

 

Kommunikation av data stöter man på i de flesta affärsområden, men kan se olika ut 

beroende på organisation och uppgift. Situationer där data behöver kommuniceras från 

så kallade dataproducenter till datakonsumenter är då dataanalytiker t.ex. utför tester 

för olika digitala produkter eller tjänster och skall kommunicera resultaten åt chefer, 

gör dataanalys på sensorer från maskiner och måste kommunicera dataresultaten åt 

chefer för att optimera eller förbättra kapaciteten på produktionen eller gör 

marknadsanalys för att rita upp olika scenarier för framtida investeringar. Vad alla 

dessa olika situationer har gemensamt är att informationen från data inte alltid når 

beslutsfattarna på ett önskat sätt. Orsakerna till detta kan vara av olika slag och 

diskuteras i slutet av kapitlet och går under rubriken ”utmaningar i kommunikation av 

data”. Varför detta är ett relevant forskningsområde är för att framgångsrikt och 

effektivt kunna kommunicera kunskap eller information mellan experter och chefer 

anses vara en förutsättning för att kunna göra beslut av hög kvalitet och koordinerade 

handlingar i organisationer (Straub & Karahanna 1998). 
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2.2.1. Dataproducent 
 
I kommunikation av data kan sändaren i Shannon-Weavers modell anses vara en 

producent av data och datapresentationer. Syftet är att studera hur data kommuniceras 

mellan dataanalytiker och beslutsfattare, var dataanalytikern i denna forskning tar 

rollen som dataproducent. Fastän denna avhandling använder sig av termen 

dataanalytiker, är det allt fler organisationer som kallar dessa för datavetare eller data 

scientist. Harris et al. (2013) anser att data scientists är en heterogen grupp med olika 

kunskapsområden, så som matematik, programmering, forskning och visualisering. 

Data scientists har dessutom ofta gemensamt den så kallade ”T-formade 

kompetensen”, där toppen av T representerar bredden av kompetenser, medan den 

vertikala delen beskriver djup kunskap inom ett specifikt område. En annan skillnad 

mellan dataanalytiker och data scientist ligger i attityder och tankar om sitt eget arbete, 

där 94 % av data scientist ansåg sig ha en central inverkan på affärsframgången och 

96 % ansåg att deras analyser användes för att göra nyckelbeslut inom företaget. 

Analytikers motsvarande siffror var 65 % och 77 % (Harris och Mehrotra 2014) 

 

Alltså är en data scientist ofta en person med kunskaper i statistik, programmering, 

datavisualisering och storytelling (Fuller 2015). Detta understöds också av Davenport 

och Dyché (2013:14) som anser att ”en av nyckelkompetenserna hos data scientists är 

att kunna förklara big data åt chefer” och ”att de måste kunna berätta en historia med 

data”. Med andra ord är en av dataproducentens arbetsuppgifter att kommunicera data 

vidare i organisationer. Enligt Steele och Iliinsky (2011) måste dataproducenten 

bestämma ett syfte med själva kommunikationen. Vad producenten väljer att 

presentera formas av hennes målsättningar, motiv och prioriteringar. Med att forma ett 

syfte med data presentationen gör det enklare att bedöma om presentationen lyckats 

eller inte. Dessutom är det viktigt att producenten förstår sig på källan, i detta fall 

dataanalysen, för att kunna förmedla budskapet på ett effektivt sätt (Gemignani et al. 

2014). 

 

Enligt Steele och Iliinsky (2011) ansvarar dataproducenten för vilken information som 

skall förmedlas och hur det skall göras. Producenten måste förstå både kunskapen från 

dataanalysen och ändamålet för att kunna avgöra vilka element som bör understrykas 

och prioriteras och vilket format som bäst främjar syftet. Val av presentationsformat 

formas också enligt Booth et al. (2003) av mottagarens/läsarens behov och 

förväntningar. Beroende på läsarens bakgrund och vanan att läsa data avgör hur 
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komplicerad presentationen skall göras. För att producenten skall kunna presentera 

upptäckterna från dataanalysen på bästa möjliga sätt måste han/hon sitta på 

grundkunskaper inom dataanalys. Exempel på dessa grundkunskaper är korrelation, 

kausalitet, statistiska signifikanser och regression (Gemignani et al. 2014). Steele och 

Iliinsky (2011) påpekar att producenten har ett viktigt ansvar i att förmedla 

informationen korrekt och med att val av diagram, färg, skala och storlek har en 

inverkan på hur mottagaren uppfattar informationen. Att ha kunskap i hur människan 

ser information hjälper dessutom producenten att lyfta fram budskapet i 

datapresentationen. Att bemästra alla dessa aspekter av datapresentationer är ingen 

lätt uppgift, men är en viktig del i hur framgångsrikt organisationer lyckas utnyttja det 

förmedlade data (Gemignani et al. 2014).  

 
2.2.2. Datakonsument  
 
Datakonsument är den person som tar emot, läser och tolkar innehållet i en 

presentation eller rapport baserad på data. I denna avhandling har jag valt att se på 

beslutsfattare som datakonsumenter.  

 

Datakonsumenten kan anses avgöra hur användbar och framgångsrik data 

presentationen är. Eller så som Steele och Iliinsky (2011) uttrycker det - producentens 

framgång kan mätas med läsarens framgång. Om inte producenten tar mottagaren i 

beaktande vid uppbyggande av data presentationerna, finns en risk att budskapet från 

data inte når fram eller tolkas felaktigt. Konsumenten är också den delen av 

kommunikationsprocessen som bestämmer på vilken detaljnivå data presenteras, 

experter förväntar sig se information som är i samklang med deras expertis, medan 

personer som inte tidigare bekantat sig med ämnet behöver data på en grundnivå. Som 

nämndes tidigare tar datakonsumenter ofta rollen som beslutsfattare och utgör därför 

en vital del över hur data används i organisationer och vilka beslut som fattas. 

Författarna understryker därför relevansen att inte bara fokusera på att bygga upp 

bättre datapresentationer, utan också lära ut datarelaterade begrepp åt 

konsumenterna, dvs. beslutsfattarna (Gemignani et al. 2014).  

 
2.2.3. Kommunikationsmedium 
 
Även om Shannon och Weaver inte direkt definierade medium som ett element i sin 

kommunikationsmodell, utan talar istället om kanalen, har forskare senare lyft fram 

mediet som en viktig del av kommunikationsprocessen (Fiske 1990). Medan kanalen 
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beskriver den fysiska enheten som överför signalen, så som ljus-, ljud- och radiovågor, 

telefonkablar och nervsystemet, är medium något tekniskt eller fysiskt som omvandlar 

budskapet till något som går att överföra via kanalen. Medium är till ex. en människas 

röst, ansiktsuttryck, kroppsspråk, böcker, målningar, text, telefoner och TV. (Fiske 

1990) Med andra ord beskriver medium något som överför information. Mediet 

anpassas ofta enligt budskapets karaktär. I organisationer används i huvudsak två olika 

medier, antingen att förmedla budskapet verbalt eller i text/bild. Eftersom denna 

forskning behandlar presentation av data ligger fokus på den senare, det vill säga på 

text/bild som medium. Knaflic (2015) anser att det är viktigt att tänka på hur data 

presenteras, eftersom det handlar om att omvandla data till information som sedan kan 

utnyttjas i beslutsfattningen. Med design menas både utseende och innehåll i 

presentationerna (Knaflic 2015). 

 

Som nämndes i början av avhandlingen lägger organisationer enorma resurser på 

teknologi och verktyg för att förbättra tillämpningen av data. Det finns dock ett steg i 

dataanalysprocessen som känns så självklar att det råder en risk för att den nästan 

glöms bort, nämligen hjärnans och synens funktion. Eller så som Few (2009:2) 

uttryckte det ”computers can’t make sense of data; only people can”. Hur människan 

observerar sin omgivning är ett relativt nytt forskningsområde, men har framskridit i 

rask takt tack vare möjliggörande teknologi. Några exempel på framsteg är spårning av 

blicken (eng. eye tracking) och avbildning av hjärnan (Koponen et al. 2016). Detta gör 

att vi så småningom börjar få en uppfattning över hur vi ser saker omkring oss och hur 

svårt eller lätt vi har att uppfatta olika visualiseringar. Fastän detta är ett nytt och 

fascinerande forskningsområde ligger inte fokus på denna avhandling på de kognitiva 

aspekterna på hur människan ser information, men anser att det är viktigt att nämna i 

och med att kommunikation av data i stort sätt handlar om att paketera insikterna i 

grafer och bilder. I nästa del kommer jag att kort att beskriva på vilket sätt 

datavisualiseringar kan fungera som ett effektivt sätt att kommunicera data. Eftersom 

det ändå finns mycket information om ämnet och kunde vara till nytta i organisationer 

har jag i slutet på denna av avhandling (bilaga 1) framställt en mera detaljerad handbok 

i vad som kunde tas i beaktande vid framställning av datavisualiseringar och ger också 

en introduktion på visuell perception. 
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2.2.3.1 Datavisualisering som kommunikationsmedium  
 
Datavisualisering anses vara en modern motsvarighet till visuell kommunikation och 

hänvisar till de tekniker som kan användas till att kommunicera data eller information 

(Friedman 2008). Målet med datavisualisering är att underlätta förståelsen av data 

med hjälp av att framställa den visuellt. Med andra ord handlar det om att 

kommunicera informationen tydligt och effektivt med hjälp av grafer och diagram. 

(Few 2014) Som tidigare nämndes har människan en naturlig förmåga att behandla 

information med hjälp av synen och därför är visualisering ett lämpligt sätt öka 

förståelse av ett problem. Enligt Järvinen et al. (2009) har visualisering flera fördelar 

varav bland annat fungerar den som en fortsättning av minnet, förminskar tiden vi 

behöver leta efter information och gör det lättare för oss att upptäcka mönster inom 

data. Enligt Edward Tufte (1983), en pionjär inom forskning av datavisualisering, utför 

mottagaren av datavisualiseringar specifika analytiska uppgifter så som jämförelser 

eller kausalitet. Few (2009) anser att vi kan dela in datavisualiseringar i nio delar 

beroende på vad vi vill få svar på. Dessa är tidsserier, klassificering (ranking), en del av 

helheten, avvikelse, frekvensfördelning, korrelation, nominell jämförelse, geografisk 

eller geospatial information. 

 

Enligt Few (2012) kan kvantitativ data presenteras i två olika former: tabeller och 

grafer. Detta betyder dock inte att datavisualisering behöver se tråkiga ut för att 

fungera och enligt Friedman (2008) skall både estetik och funktion gå hand i hand för 

att kunna förmedla idéer på ett effektivt sätt.  Datavisualisering är nära relaterad bland 

annat till informationsvisualisering, vetenskaplig visualisering och explorativ 

dataanalys. Dessa skiljer sig dock en aning från datavisualisering, där 

informationsvisualisering definieras som användning av datorstödda, interaktiva 

visuella representationer av abstrakt data för att förstärka uppbyggande av kunskap 

(Card et al. 1999). Vetenskaplig visualisering i sin tur beskriver mestadels fysisk data så 

som människokroppen, molekyler och världen, som t.ex. väderlekskartor och 

röntgenbilder (Koponen et al. 2016). Datavisualisering skall inte heller blandas med 

infografer som har en mycket bredare definition - användning av visuella element för 

att kommunicera information. En infograf kan vara allt från vägskyltar till komplexa 

visuella analyser av världsekonomin (Lankow et al. 2012).  
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Enligt Tufte (1983:92) bör datavisualiseringar fylla vissa krav, då de skall kommunicera 

komplexa idéer tydligt och effektivt. Dessa principer är 

 

• Visa data (”Above all else show the data.”) 

• Få läsaren att tänka på innehållet istället för att lägga fokus på designen, 

tekniken eller metodologin etc. 

• Undvika förvrängning av data 

• Visa flera värden på ett litet område 

• Göra stora datamängder sammanhängande 

• Uppmuntra ögat att jämföra olika delar av data 

• Visa data på flera nivåer, från en helhetsöversikt till mindre detaljer 

• Ha ett tydligt syfte: t.ex. att beskriva, utforska, visa 

• Vara nära integrerad med den statistiska och skriftliga beskrivningen av 
datauppsättningen 

Tufte (2001) anser att de finns två olika slag av information i ett diagram, data-ink och 

non data-ink. Tabeller och diagram är formade av ”bläck” (eng. ink) på ett papper, där 

en del av ”bläcket” visar upp nödvändig information, medan en annan del inte gör det 

(så som utsmyckning av visualiseringen). Detta bildar konceptet data-ink förhållandet 

(eng. data-ink ratio), där mängden bläck som kommunicerar information jämförs med 

den totala mängden bläck i bilden. All bläck som inte har en funktion anser Tufte 

(2001) bör tas bort.  Detta utsmyckande element kallar författaren för ”chartjunk”. 

Detta är något som datavisualiseringsspecialister varit oense om och har utgjort temat 

för flera debatter. Exempelvis anser Few (2012) att målet inte är att bli av med all non 

data-ink och att i viss mån är också dessa element viktiga för att informationen skall 

vara lättare att förstå. Vid planering av diagram och speciellt om de finns nyckeltal man 

ämnar betona, kan de preattentiva attributen komma till nytta (bilaga 1). I dessa fall 

kan man lyfta fram värden med att t.ex. använda något av följande element: bredd, 

lutning, storlek, slutning, färg. (Few 2012) Dock måste man alltid ha syftet av 

datavisualiseringen i minnet och poängen med att understryka eller lyfta fram är att 

göra data lättförståeligt. Few (2012) anser att vid kommunikation av kvantitativ 

informtaion är enkelhet också elegant. Även om budskapet är komplicerat, skall 

designen vara så enkel och intuitiv att läsaren knappt märker den. Låt oss nu titta 

vidare på olika grafer och diagram för datavisualisering. 
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Det finns flera olika sätt att presentera kvantitativ information och enligt en uträkning 

av Koponen et al. (2016) finns ca 100 olika diagram för att visualisera data.  Dock är det 

bara en handfull som används aktivt av dessa. Diagrammens huvuduppgift är att visa 

upp numerisk data på ett sätt som gör det möjligt för åskådaren att jämföra siffrorna 

med varandra. Koponen et al. (2016) Förutom diagram kan data också presenteras med 

hjälp av tabeller. Enligt Few (2012) är varken tabeller eller diagram inte nödvändigtvis 

det effektivaste sättet att kommunicera data och vid situationer där man enbart vill visa 

upp ett eller ett fåtal siffror, anses textformat vara ett lämpligare sätt. Detta kan göras 

med en sammanfattande mening som förklarar innebörden av de data som presenteras.  

Detta stöds också av Booth et al. (2003) som argumenterar att enkel kvantitativ 

information beståendes enbart att ett fåtal siffror går lika bra att framställa verbalt som 

visuellt. Men då datamängderna ökar och blir mera komplicerade, behöver läsaren ett 

mera systematiskt framställningssätt, först för att ta in informationen, sedan analysera 

den och till sist för att förstå den. Knaflic (2015) har framställt en lista på effektiva 

visualiseringar för att kommunicera data. Dessa är bland annat enkel text, 

punktdiagram, stolpdiagram, tabeller, linjediagram och värme kartor. Bilden nedan 

illustrerar dessa visualiseringssätt. 

 

 
Figur 5 Effektiva visualiseringar för att kommunicera data  

(Nussbaumer-Knaflic, 2015) 

 



 

 

27 

Valet av rätt diagram eller graf för olika data är avgörande då det kommer till hur 

personer skall tolka innehållet i resultaten. Att med omsorg välja rätt 

visualiseringsmetod där konsumenter av data kan göra tydliga och rätt tolkningar är 

speciellt viktigt då konsumenterna har olika nivåer på dataläskunnighet. Med 

dataläskunnighet avses datakonsumentens förmåga att tolka resultaten från 

dataanalys. Fastän dataläskunnighetsnivån varierar (olika bakgrund och expertis) är 

målet ändå att konsumenterna skall uppfatta informationen på samma sätt. (Zubiaga 

och MacNamee 2016) Författarna genomförde två studier över hur konsumenter 

uppfattar innehållet i värdefördelningar med olika sorters visualiseringstyper. Vad de 

kom fram till är att histogram allra tydligast förmedlar värdefördelningar för en 

variabel. Sammanfattningsvis lyfte forskningen fram tre olika faktorer som inverkar på 

hur människor tolkar datavisualiseringar. (i). de visuella egenskaperna i ett diagram (ii) 

åskådarens kunskap om diagram och (iii) åskådarens bakgrund och förväntningar av 

innehållet i diagrammet. (Zubiaga och MacNamee 2016) 
 
2.2.4. Data 
 

I denna studie är budskapet i form av data. Som tidigare diskuterades är data 

obearbetad information, medan information är något som läggs till ett sammanhang så 

att data får en betydelse, med andra ord är information ”data som är försedd med 

relevans och syfte” (Peter Druckner via Dallemule och Davenport 2017:114). Kunskap i 

sin tur är information som används ”på ett kompetent sätt så att olika önskvärda 

resultat uppnås” eller är data som utnyttjats i praktiken. (Jonsson 2012:113) Även data 

kommer i olika former och dessa kräver olika presentationssätt för att framhäva 

upptäckterna i data (Steele och Iliinsky 2011).  

 

Även om det är viktigt att t.ex. samla, behandla, integrera och förvara data, tar inte 

denna forskning ställning till hur detta görs, utan ser det som en grundförutsättning för 

att kunna kommunicera och presentera data. Dock finns vissa egenskaper av data som 

gör att den antar en viss kvalitet. Data av dålig kvalitet kan osannolikt förväntas ge 

värdefulla insikter. Därför kan det vara av värt att nämna vilka egenskaper som data 

kan tänkas ha för att uppnå hög kvalitet. Few (2009: 24) anser att data av hög kvalitet 

helst skall uppfylla följande krav: 

 

• Stor volym: Ju mera data som finns tillgänglig, desto större möjlighet finns att 

man hittar svar på de frågor man ställer. 
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• Historisk: ger möjligheten att se hur data förändrats med tiden och ökar 

eventuellt förståelsen över den nuvarande situationen, med tanke på att man 

kan följa upp historiska mönster och händelseförlopp. 

• Konsekvent: Eftersom saker ändras med tiden är det viktigt att anpassa data 

till dagsläget och det man ämnar undersöka.  

• Flerdimensionell (eng. multivariate): Då data presenteras används främst 

två olika slag av data, kvantitativ och kategorisk. Dessa i sin tur kan delas in i 

olika variabler, dvs. ett attribut som kan variera eller förändras. Att ha flera 

variabler kan främja upptäckten av ny information i data. 

• Atomisk: Med detta menas att data är i dess ursprungliga ”minsta” form och 

kan hjälpa analytiker att ta fram specifika detaljer i dataanalysen. 

• Ren: Data måste vara exakt, felfri och fullständig. Det går inte att göra 

trovärdiga slutsatser om man som utgångspunkt använts sig av ”smutsig” data. 

• Tydlig: Data måste vara lätt att uppfatta, så att man förstår vad man 

analyserar. 

• Dimensionellt strukturerad: Gör det lättare att kombinera olika data (t.ex. 

från ERP databaser). 

• Rikt segmenterad: Analysprocessen underlättas om data färdigt innehåller 

subkategorier eller tillhör ett specifikt segment, än om detta måste göras under 

själva analysen.  

• Av känt ursprung: Detta är en av de viktigaste egenskaperna och syftar till 

datakällan. Att veta varifrån data härstammar och hur det tagits fram hjälper 
analytiker bygga upp trovärdigare analyser.  

 
2.3. Utmaningar i kommunikation av data  

 

Som i tidigare kapitel tagits upp är en smidig kommunikation av information en vital 

del för ett välfungerande företag. Dock kan det uppstå olika hinder på vägen som gör 

att inte informationen eller data når de personer som skulle ha nytta av den. Då det 

kommer till ett organisatoriskt perspektiv på delning av information och kunskap har 

dessa hinder redan länge varit ett forskningsområde inom knowledge management. 

Leistner (2010) anser att de tio vanligaste hindren för fungerande knowledge 

management kan bero på: brist på tid, bristande insikt om knowledge management, 

bristande insikt om den egna kunskapen, ”kunskap är makt”, brist på belöningssystem, 

ingen transparens, specialisering, otillräcklig IT-infrastruktur, ingen organiserad 
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kunskapsöverföring och olämplig företagskultur. I en tidigare undersökning av 

Davenport och Prusak (1998) är mycket i samklang med Leister (2010), men några 

undantag. Exempelvis poängterar författarna att en barriär kan bero på brist på 

förmåga hos mottagaren att ta till sig kunskap. Författarna föreslår att en lösning på 

problemet kunde vara att utbilda medarbetare för ökad flexibilitet, erbjuda tid för 

lärande och uppmuntra till nya idéer. 

 

Listan på barriärer för delning av kunskap av Leister (2010) och Davenport och Prusak 

(1998) innehåller båda vissa element som inte tas i beaktande i denna studie, så som 

maktstrukturer och motivationsfrågor, men kan ändå hjälpa läsaren att få en 

uppfattning över vad som kan finnas i vägen för effektiv kunskapsöverföring. Även om 

vissa beståndsdelar av knowledge management inte är direkt relevanta för 

forskningsfrågorna är en förklaring över hur och varför det är betydelsefullt att 

kunskap byggs upp och delas i organisationer vara en bra grund för en djupare 

förståelse av ämnet. 

 

Då det kommer till utmaningarna i att kommunicera kvantitativ information eller data i 

organisationer har detta utgjort ett aktuellt diskussionsämne i flera management-

inriktade journaler. Allt flera studier påpekar att ett kommunikationsgap mellan 

dataanalytiker och beslutsfattare existerar. Varför detta är fallet finns det flera orsaker 

till och till näst beskriver jag vilka utmaningar studierna identifierat. 

 
2.3.1. Dataproducent förorsakade utmaningar 
 

Ett problem som Steele och Iliinsky (2011) tar upp är att djup kunskap av data från 

producentens sida, kan ibland resultera i att han/hon antar att konsumenten vet mera 

än hon gör. Därför, påstår författarna, måste producenten försöka sätta sig in i 

konsumentens position för att kunna avgöra på vilken nivå data skall presenteras. Med 

andra ord ta i beaktande mottagaren för datapresentationen och på vilken expertisnivå 

personen befinner sig i. Dett är också något Knaflic (2015) argumenterar för. Knaflic 

(2015) har identifierat en kommunikationsklyfta mellan dataproducenter och 

konsumenter. Författaren anser att det beror på datakonsumentens bristande 

kunskaper i att paketera sina insikter, brist för förståelse över mottagaren och syftet för 

presentationen. Knaflic (2015) ger sex rekommendationer för att förbättra 

kommunikation av data:  
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1. Att förstå sammanhanget. Innan man lägger tid på att fundera hur data skall 

visualiseras, är det viktigt att förstå vem man skall presentera åt. För att hjälpa till med 

att förstå sammanhanget bör man ställa vissa grundfrågor. Vilka är åhörarna? Vad 

behöver de veta och göra med det presenterade data? Knaflic (2015) understryker att 

det finns två olika dataanalystillvägagångssätt: utforskande (eng. exploratory) och 

förklarande (eng. explanatory), i denna forskning ligger fokus på det sist nämnda. 

 

2. Välj rätt diagram. Efter att ha funderat ut kontexten, skall man välja den bild som 

bäst främjar syftet med presentationen. Författaren listar upp flera olika sätt så som 

tabeller, olika grafer och diagram. Det finns inga absoluta sanningar för vilken 

visualiseringsmetod som fungerar bäst, men en tumregel är att alltid välja det sättet 

som tydligast visar upp vad åhörarna vill veta och som dessutom är lättläst.  

 

3. Avskala bilden. Vid kommunikation av data och speciellt i dess visuella form 

brukar man tala om kognitiv barlast. (Knaflic 2015). Detta handlar om hur mycket 

personen behöver ”arbeta” för att förstå innehållet i det man presenterar. Knaflic 

(2015) diskuterar värdet i att vara bekant med gestaltlagarna för visuell perception för 

att kunna avgöra vilka element i en bild är överflödiga och tynger därmed den kognitiva 

barlasten. Exempel på gestaltlagar är närhets-, likhets-, kontur-, slutenhets-, 

kontinuitets- och förbindelselagen (bilaga 1). Knaflic (2015) diskuterar också Tuftes 

(2001) kända data-bläck förhållande, som lyder: ju mer av bilden (bläcket) finns till för 

att presentera data, desto bättre. Alla andra element i bilden skall minimeras. 

 

4. Fokusera åhörarnas uppmärksamhet. Varje element på en yta drar till sig 

uppmärksamhet. Med att förstå hur människans minne och syn fungerar och tar till sig 

information hjälper det oss att bygga upp effektiva visualiseringar. De preattentiva 

attributen så som storlek, färg och position kan användas på två strategiska sätt, 

nämligen för att hjälpa åhörarna att fokusera på rätt saker och för att bygga upp 

visuella hierarkier. Detta görs för att leda åhörarna igenom presentationen i den 

önskvärda riktningen. I stort sätt handlar de preattentiva attributen om att se något 

innan vår hjärna har hunnit bearbeta informationen (med andra ord omedvetet) och 

förstå att vi ser det.  

 

5. Tänk som en designer. Vad Knaflic (2015) refererar till är använda sig av 

klassiska design-koncept vid presentation av data så som affordance, tillgänglighet och 

estetik. Med affordance menas att åhörarna förstår hur de skall förhålla sig till data, där 
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dataproducenten måste understryka de viktigaste elementen, minimera distraktioner 

och bygga upp en visuell hierarki. Exempel på affordance är t.ex. olika snickarverktyg, 

som redan med sin design ofta förklarar hur de skall användas. Presentationen skall 

dessutom vara lättillgänglig (lättläst och tydlig). Forskning har dessutom visat att 

estetiska, väldesignade produkter inte enbart anses vara lättare att använda, utan 

accepteras också snabbare av sina användare (Knaflic 2015).  

 

6. Berätta en historia. Enligt författaren bör vi bygga upp våra datapresentationer 

som om vi skulle berätta en historia, med andra ord skall det finnas en början (vad är 

problemet/frågan), en mitt (utveckla, ge exempel, lösningar på problemet) och ett slut 

(”call to action”). Knaflic (2015) understryker dessutom att fundera ut en kronologisk 

ordning i narrativet och i vilken form (skriftligt och/eller muntligt) som data skall 

presenteras. 

 

Knaflic (2015) påstår att det finns en tydlig skillnad med att visa upp data och berätta 

en historia med data. Att använda sig av olika visualiseringsverktyg är en bra början, 

men de kan inte bygga upp berättelsen för oss. De är något vi själva måste kunna göra. 

Enligt författaren är databerättelser ett område som inte är naturligt för människor. Vi 

lär oss matematik och språk i skolan, men att kombinationen av dessa är främmande 

men allt viktigare i dagens data-fokusera värld.  

 

I en studie gjord av Harris och Mehrotra (2014) visade sig att data scientists är stolta 

över sina kunskaper inom matematik och programmering, men verkar ointresserade av 

vad deras mindre-tekniska kolleger har att bidra med. Med andra ord kan man säga att 

en utmaning är dataanalytikers nonchalanta attityd. Flera data scientists anser inte 

det nödvändigt att förklara hur deras upptäckter kan användas i praktiken, vilket gör 

att samarbetet med personer vars styrka ligger i något annat än tekniska lösningar tar 

skada. Detta anser Harris och Mehrotra (2014) att resulterat i att en del av 

beslutsfattarna har svårt att fullständigt lita på teknologin, data och slutligen data 

scientists.  

 

Viaene (2013) anser att ett av de största problemen varför data insikterna inte når 

beslutsfattarna har att göra med att dataanalytikerna råkar ut för något författaren 

kallar för ”analysförlamning” (eng. analysis paralysis). Analysförlamning sker då 

dataanalytikern har så mycket data att utgå ifrån att de inte kan avgöra då tillräckligt 

mycket dataanalys gjorts för att svara på affärsfrågan. Även om det gjorts enorma 
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framsteg inom dataanalysverktyg och en allt större del av analyser sker automatiskt är 

det ändå sist och slutligen människor som kan förstå och avgöra vilka insikter som är 

värdefulla och går att applicera i affärskontext. En dialog mellan affärsverksamhets- 

och modelldomänen är nödvändig för att hålla projektet i styr och inte råka utför 

denna ”analysförlamning” dvs. då mängden av analyser gör projektet trögt och 

marginalnyttan för varje ny analys börjar närma sig 0. (Viaene 2013) 

 
2.3.2. Datakonsument förorsakade utmaningar 
 

Zubiaga och MacNamee (2016) anser att ett hinder för effektiv kommunikation är brist 

på dataläskunnighet (eng. data literacy) hos beslutsfattare. Dataläskunnighet saknar en 

entydig definition, men flera anser att det innefattar förmågan att tolka resultaten från 

dataanalys. Beauchamp (2015) definierar det som förmågan att tolka, evaluera och 

kommunicera statistisk information, medan Schield (2004) anser att det är att ha 

tillgång, bedöma, manipulera, sammanfatta och presentera data.  

 

Vad forskning visar är att beslutsfattarna förstått vikten av data-driven verksamhet och 

hur det skapar värdet för företaget, men att största utmaningen ligger i att 

beslutsfattarna inte förstår sig på de analytiska metoderna. Detta har blivit ett kritiskt 

management problem, där chefer inte känner sig hemma med att göra beslut utgående 

från data som de inte helt förstår sig på. Personer i ledarpositioner anser att det största 

hindret i att skapa värde från dataanalys är att översätta dataanalysen till 

affärshandlingar, det vill säga att göra affärsbeslut på basis av resultaten från 

dataanalysen, inte själva framställningen av informationen. (Ransbotham et al. 2015) 

Enligt författarna har mycket uppmärksamhet lagts på verktyg, metoder och förmågor 

för att producera analytiska resultat, men att fokus nyligen har övergått mera till att 

göra resultaten tillgängliga för beslutsfattare. Vad dock författarna understryker är att 

tillgänglighet inte är det samma som förståelse. För att uppnå maximal nytta från data, 

måste chefer och beslutsfattare lära sig konsumera och tillämpa dataanalysen som 

företaget skapar. (Ransbotham et al. 2015) Detta stöds också av Gemignani et al. (2014) 

som anser att datakonsumenter bör ha vissa grundkunskaper inom statistiska medel 

och visualiseringar (tabeller, stolpdiagram, grafer) för att kunna läsa och tolka data. 

Också här syftar författarna till dataläskunnighet. Om inte konsumenterna av data 

presentationerna förstår innehållet går viktig information förlorad. Då konsumenter 

förstår grunderna till data och visualiseringar tillåter de personen att ställa vissa 

kritiska frågor så som: Är informationen pålitlig? Vad är viktigt och relevant för 
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beslutsfattningen? Vad är budskapet som data producenten försöker föra fram? Vad för 

handlingar kan göras med det data som framställs? (Gemignani et al. 2014) 

 

Ransbotham et al. (2015) anser dock att bristen på dataläskunnighet kan åtgärdas och 

identifierar fem rekommendationer för beslutsfattare för att främja deras tolkning av 

data. Den första rekommendationen är att beslutsfattare bör förbättra sin kunskapsbas 

inom statistiska metoder. Med detta anser inte författarna att chefer behöver kunna 

dataanalysmetoder i detalj, men att bekanta sig med koncept och analysvokabulär är 

redan en bra början. Författarna talar om fördelarna med att tala ”samma språk” som 

dataanalytikerna. 

 

Den andra rekommendationen handlar om att beslutsfattare bör bygga på tidigare 

erfarenheter. Att bekanta sig med och skaffa sig erfarenhet i hur data-driven 

beslutsfattning fungerar är till stor hjälp. Det finns flera fördelar med erfarenhet, varav 

Ransbotham et al. (2015)  nämner bland annat att det hjälper cheferna att lita på 

analytikerna, pågående dialog hjälper förmännen att utforma och ställa rätt frågor, få 

insikt i hur organisationens data ser ut och sist men inte minst hjälper det att avgöra 

kvaliteten på informationen. Den tredje rekommendationen är att beslutsfattare skall 

kunna föreslå alternativ till dataanalysen. Istället för att fatta stora beslut utifrån data, 

har flera beslutsfattare ansett att ett bekvämare sätt är att göra flera små ”agila” beslut 

och handlingar. 

 

Den femte rekommendationen handlar om att dra nytta av domänkunskapen. Fastän 

beslutsfattare inte nödvändigtvis förstår den tekniska och matematiska metoden 

bakom dataanalyser, sitter de på djup kunskap i affärsverksamhet som högst antagligen 

kommer att resonera med de resultat som fås från analysen. Med att förstå sig på hur 

marknaden fungerar och sedan få stöd från data, framhäver eventuellt något som en 

person utan samma domänkunskap inte skulle se. Den sista rekommendationen är att 

beslutsfattarna bör ta i beaktande begränsningarna i modellerna. Beslutsfattare bör dra 

nytta av sina affärskunskaper för att förstå avvikelser i modellerna och fundera i större 

kontext vad som kan ligga bakom olika resultat. (Ransbotham et al. 2015)   

 

En annan upptäckt av Zubiaga och MacNamee (2016) var att datakonsumenter har 

svårt att avgöra situationer där grafen eller diagrammet inte innehöll tillräckligt 

information för att stöda det underliggande data. Forskarna märkte att personer inte 

vet vad de kan få reda på med hjälp av grafer, med andra ord vet inte konsumenter vad 
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de inte vet. Denna sorts utmaning kan relateras till Davenport och Prusak (1998) 

studier där en kommunikationsbarriär beror på brist på förmåga hos mottagaren att ta 

till sig kunskap. 

 

Enligt Brady et al. (2017) är dessutom klyftan mellan analytiker och beslutsfattare 

större ju högre upp i organisationen man går, med andra ord tycks ledningen ha allra 

svårast att begripa sig på dataanalytikernas resultat. Därför finns nu en enorm 

efterfrågan på att hitta personal eller verktyg som tydligt kunde förklara och presentera 

komplexa upptäckter. Enligt författarna vill beslutsfattare att analytikerna skulle tala 

ett enklare språk, med visualiseringar som stöd så att de lättare kan förstå innehållet i 

data. 

 
2.4. Hur främja kommunikationen av data? 

 
Som diskuterats lider flera organisationer av att data inte når beslutsfattarna på ett 

önskat sätt. Det finns flera orsaker till detta problem, varav de största kan sägas vara 

brist på datapresentationskunskaper hos producenterna och brist på dataläskunnighet 

hos konsumenterna. Flera studier har identifierat dessa utmaningar och kommit med 

förslag på rekommendationer för att förebygga klyftan. Till näst diskuteras exempel på 

rekommendationer för att främja kommunikationen. 

 

Brady et al. (2017) föreslår att utbilda och ta i bruk en ny roll i organisationen som 

hjälper dessa två domäner att förstå varandra. Denna roll skulle gå under namnet data-

översättare (eng. data translator). Författarna menar att med att sammanfoga denna 

kulturklyfta så skulle det kunna resultera i avsevärda konkurrensfördelar för data-

intensiva organisationer. Denna dataöversättare är en domänexpert, i motsats till en 

del som tycker att den rollen kan tas av en dataanalytiker (Harris & Mehrorta 2014). 

Brady et al. (2017) argumenterar att det är lättare för domänexperter, som har djup 

kunskap inom sitt affärsområde och sociala färdigheter, att utveckla sin kunskap inom 

dataanalys och fungera som data-översättare än dataanalytiker som skulle behöva få 

djup domänkunskap, speciellt då det kommer till språk/retorik- och jargongsfrågor. 

Eftersom dataanalytikerna och domänexperternas kunskap härstammar från mycket 

olika områden, domänexperter har ofta flera år av praktisk erfarenhet bakom sig, vilket 

är svårt att få med hjälp av teori. Dessutom är en viktig förmåga hos dataöversättare att 

kunna sätta data i en intressant och relevant kontext, vilket syftar till storytelling av 

data som också Knaflic (2015) understryker och diskuterades tidigare i avhandlingen.  
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Brady et al. (2017) listar upp sju förmågor som en data-översättare behöver. 

 

• Tillräckligt mycket kunskap om affärsverksamheten för att anses trovärdig av 

beslutsfattare. 

• Tillräckligt kunskap i dataanalys, eller ett intresse för att utveckla sin kunskap, 

för att kunna kommunicera effektivt med dataanalytikerna. 

• Besitta ett självförtroende att kunna säga sanningen till både beslutsfattare och 

andra anställda i organisationen. 

• Nyfikenhet och ett intresse att konstant utveckla djupare kunskap inom olika 

områden. 

• Att kunna både ställa och svara på frågor på ett lättillgängligt sätt. 

• Ha en hög kvalitetsstandard och vara uppmärksam på detaljer. 

• Få igång diskussioner och möten i organisationen. 

 
Att integrera en tredje part i kommunikationskedjan är också något som Viaene (2013) 

anser att är en lösning på kommunikationsgapet och hävdar att för uppnå ett 

välfungerande data-drivet företag måste man skapa multitalangteam med flera olika 

styrkor. Framförallt anser Viaene (2013) att för att uppnå affärsnytta skall data 

scientists vara i nära samarbete med domänexperter. Domänexperter är enligt 

författaren personer som jobbar inom affärsområdet. Domänexperter förstår sig på 

marknaden, som till stor del byggts upp längs med åren som erfarenhet och expertis. 

Dataanalytiker eller datavetare i sin tur kan sägas arbeta inom modelldomänen, där 

koncept, modeller, mått och hypoteser testas på det data som finns till hands. För att 

denna modelldomän skall vara till någon nytta, måste datainsikterna tas till 

domänexperterna som sedan tolka data och kan göra handlingar där utefter. (Viaene 

2013) 
 

2.5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

Teorikapitlet inleddes med diskutera kommunikation med fokus på Shannon-Weavers 

klassiska kommunikationsmodell. Detta gjordes för att bättre förstå vad som ligger som 

grund för kommunikation och dess byggstenar. Dessa grundelement behövdes för att 

beskriva hur data kommuniceras i organisationer. Data som budskap, datavisualisering 
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som kommunikationsmedium, dataproducent som sändare, datakonsument som 

mottagare och utmaningar som brus.  

 

I denna del presenterades också knowledge management konceptet. Detta gjordes för 

att ge en bild av varför data överhuvudtaget behöver kommuniceras i organisationer. 

Med hjälp av kunskapshierarkin förklaras hur värdet ökar ju högre upp i hierarkin man 

går. Detta är enligt mig precis det som händer med data då den presenteras och 

kommuniceras individer emellan i organisationer. Från att ha varit bitar av information 

utan sammanhang dvs. data, omvandlas den till bilder och kunskap som läsaren sedan 

tolkar för att kunna göra bättre beslut.  

 

Nedan beskrivs vilka beståndsdelar som finns i kommunikation av data. Modellen är 

utvecklad utifrån Shannon-Weavers kommunikationsmodell och kunskapshierarkin. 

Beståndsdelarna i kommunikationen är data, kommunikationsmedium ex. 

datapresentationer, dataproducent, datakonsument och utmaningar i kommunikation 

av data. I bilden syns också data och beslut som delar i kommunikationsprocessen, 

men eftersom denna forskning fokuserar på kommunikationen mellan dataproducent 

och konsument, tar inte studien i beaktande hur dataanalysen görs eller kvaliteten på 

besluten. Dock anses det viktigt att nämna för att få en helhetsbild över 

kommunikationsprocessen. 

 
 

Figur 6 Beståndsdelarna i kommunikation av data  
 

Då data presenteras måste dataproducenten ta i beaktande hur och i vilken form data 

presenteras (Steele och Iliinsky 2011). Detta diskuterades ibland annat i 

datavisualiseringskapitlet och innebar t.ex. data-bläck förhållandet och valet av rätt 
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diagram för rätt statistisk analys. Datakonsumenten i sin tur måste ha vissa 

grundkunskaper i statistik och dess presentation för att kunna tolka och agera enligt 

vad som presenteras. Data presentationer kan jämföras med att skriva en roman, där 

data är språket. Författaren måste kunna strukturera sin text och tänka på mottagaren 

för att budskapet skall nå fram. Språket måste vara grammatikaliskt korrekt och 

händelserna ha en röd tråd. Samtidigt förutsätts läsaren ha vissa grundkunskaper i 

språket för att överhuvudtaget kunna läsa romanen. Samma analogi går att applicera 

på kommunikation av data.  

 

Då data kommuniceras kan det uppstå vissa utmaningar på vägen. I Shannon-Weavers 

modell skulle detta motsvara brus. I diskussionen om utmaningarna vid 

kommunikation av data framstod att problem kan härstamma från båda parterna i 

kommunikationskedjan, med andra ord kan de vara både dataproducent och/eller 

datakonsument förorsakade. Vid en genomförlig litteraturgenomgång identifierades de 

största utmaningarna i kommunikationskedjan. Hos dataproducenten var dessa: brist 

på tid, bristfälliga kunskaper i presentationstekniker, att de inte tar mottagaren dvs. 

konsumenten i beaktande i presentationerna. En annan diskuterad utmaning var brist 

på domänkunskap. Med domänkunskap syftades ofta till affärskunskap och erfarenhet.  

 

Den största utmaningen i att inte budskapet når fram hos datakonsumenten anser flera 

forskningar att beror på brist på dataläskunnighet. Med andra ord saknar ofta 

beslutsfattare konkret kunskap i statistiska metoder, men också att beslutsfattare inte 

vet vad de inte vet, dvs. bristfälliga kunskaper om den egna kunskapen. 

 

För att främja detta kommunikationsgap föreslår Brady et al. (2017)  att utbilda och ta i 

bruk en ny roll i organisationen som hjälper dessa två domäner att förstå varandra. 

Denna roll kallar författarna för data-översättare (eng. data translator) och skulle ha 

rätt sorts domänkunskap för att kunna tolka resultaten i rätt sammanhang och 

kommunicera dessa vidare till beslutsfattarna. 
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3. FORSKNINGSMETOD  

 

I detta kapitel presenteras forskningsmetoden för studien. Först ges en allmän 

beskrivning över den kvalitativa metoden och argumenterar för varför denna metod 

anses lämpa sig bäst för studien. Sedan redogörs valet av respondenter och 

genomförandet av datainsamlingen. Till sist beskrivs hur dataanalysen gick till och 

undersökningen kvalitet granskas.  

 
3.1. Val av forskningsmetod  

 

Val av metod utgörs av forskningens syfte. Forskningsmetodens uppgift är att samla in 

data för att kunna lösa ett problem eller svara på en fråga. I en forskning kan man 

antingen välja ett kvalitativt eller ett kvantitativt tillvägagångssätt (Saunders et al. 

2015). Med kvantitativ forskningsmetod menas oftast en metod som genererar 

numerisk data, medan kvalitativ forskningsmetod i sin tur genererar icke-numerisk 

data. Dock är denna tudelning en förenklad generalisering och skillnaderna mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder är mera mångbottnad än så menar Saunders et al. 

(2015). 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur observationer och insikter från data 

kommuniceras i organisationer och vilka utmaningar som kan uppstå i 

kommunikationsprocessen.  Med andra ord har jag som avsikt att skapa en förståelse 

över hur data kommuniceras och identifiera utmaningar, så att beslutsfattare skulle ha 

det lättare att förstå och utnyttja informationen från data. Alltså ämnar min studie 

undersöka hur organisationer kan skapa en gemensam grund för en mer effektiv 

datakommunikation. Undersökningens mål är att få en bättre förståelse över vad som 

kunde göras för att främja kommunikation av data och att minska 

kommunikationsgapet mellan dataanalytiker och beslutsfattare. I bästa fall kunde 

studien fungera som stöd för organisationer som önskar utveckla deras data kultur. 

Med tanke på forskningens syfte ansågs den lämpligaste forskningsmetoden vara ett 

kvalitativt angreppssätt.  
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3.2. Kvalitativ metod  

 
En kvalitativ metod anses ofta ta en tolkande kunskapsteoretiskt angreppssätt (eng. 

interpretive epistemological approach). Med tolkande menas att forskaren försöka 

förstå subjektiva och socialt konstruerade betydelser i de fenomen som forskas (Denzin 

och Lincoln 2011 via Saunders et al. 2015). En kvalitativ studie tar oftast en antingen 

induktiv eller deduktiv ansats, varav den första bygger teorier från det insamlade data 

och den senare testar existerande teorier (Saunders et al. 2015). Denna studie utgår 

från det senare dvs. en deduktiv ansats och testar kommunikationsmodellen som tagits 

fram ur existerande teori. Som tidigare nämndes formas forskningsmetoden av syftet 

eller hurudana frågor man är ute efter att besvara. Beroende på dessa kan forskningen 

vara utforskande/explorativ, beskrivande, förklarande eller evaluerande. Denna 

forskning är explorativ och orsakerna till detta beskrivs till följande. 

 

En explorativ studie kännetecknas av öppna frågor och börjar ofta med frågeord så 

som ”vad” eller ”hur”. (Saunders et al. 2015) Denna form av studie ämnar förklara och 

öka förståelse för en företeelse eller ett problem, vilket också är utgångspunkten i 

denna avhandling. Det finns flera olika sätt att utföra en explorativ kvalitativ forskning, 

varav ett sätt är expert intervjuer, vilket också denna forskning baserar sig på.  

 

Avsikten med intervjuer är att undersöka problemet ur respondenternas perspektiv 

(Patton 2002) där utgångspunkten är respondenternas åsikter och erfarenheter 

(Silverman 2011). Syftet med intervjuer är att upptäcka, förstå och tolka egenskaper, 

innebörder eller företeelser i något ämne. Med intervjuer kan man få detaljrik 

information och gå in på djupet hos sina respondenter. (Saunders et al. 2015) Eftersom 

det är nödvändigt för min forskning att komma nära mina intervjuobjekt och skaffa 

mig en förståelse över hur data kommuniceras och dess utmaningar, kändes kvalitativa 

intervjuer som en lämplig metod. Dessutom är kommunikation av data som begrepp 

mycket svårmätbart och kräver förklaringar i ord, vilket också stöder mitt metodval.  

 

En intervju är en planerad diskussion mellan två eller flera personer (Saunders et al. 

2015) Enligt författaren finns det tre olika intervjutekniker, strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade, varav jag valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer brukar dessutom vara ett naturligt val då 
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studien är av explorativ natur (Saunders et al. 2015). I en semistrukturerad intervju 

även kallad kvalitativ forskningsintervju (King 2004) har forskaren en lista på ämnen 

som skall omfattas i intervjuerna. I semistrukturerade intervjuer varierar ofta 

ordningen på hur frågorna ställs. Intervjuerna är ofta löst sammansatta och ger därför 

stor frihet för respondenterna att själv styra intervjun utifrån sina egna åsikter. 

Kvaliteten på intervjun är beroende av hur insatt respondenten är i ämnet och hur 

detaljrik information hon eller han lyckas förmedla. Dock är det slutligen forskaren 

som är ansvarig för kvaliteten vid intervjuer. För att kunna fråga och förstå 

respondenternas svar och erfarenheter är det viktigt att forskaren står på en stadig 

grund då det kommer till kunskap om forskningsämnet, med andra ord förutsätts djup 

kunskap i ämnet för att få de bästa undersökningsresultaten. (Saunders et al. 2015) 

 

För att bättre kunna förstå och tolka avhandlingen som helhet, dvs. val av ämne, 

metod, datainsamling och analyser kan det vara värt att nämna vilket ontologiskt 

angreppssätt man utgått ifrån. Ontologi betyder läran om verkligheten och beskriver 

vilken syn på verkligheten forskningen grundar sig på. Den ontologiska ståndpunkten i 

denna avhandling kan ses som interpretivistisk. Interpretivism används ofta inom 

kvalitativ forskning och grundar sig på att forskning av människor skiljer sig från 

fysiska företeelser eftersom människor skapar betydelser. Huvudtesen i interpretivism 

är att de inte går att framställa universella lagar vid studerande av människor eftersom 

varje individ skapar olika betydelser. (Saunders et al. 2015) Ändamålet med 

interpretivistisk forskning är att skapa ny, förbättrad förståelse och tolkningar av 

sociala sammanhang. Inom forskning i affärsverksamhet och företagsledning innebär 

detta att förstå olika gruppers perspektiv i organisationer, med andra ord hur t.ex. 

chefer, assistenter eller kunder ser och upplever en organisation. Dessutom anses 

interpretivism fungera bra inom management forskning i och med att denna form av 

forskning ofta handlar om komplexa och unika fenomen. (Saunders et al. 2015) 

 
3.3. Datainsamling  

 

Valet av datainsamlingsmetod formades av avhandlingssyftet, dvs. i detta fall hur data 

kommuniceras i organisationer.  Detta kan bäst besvaras med att studera personers 

erfarenheter och åsikter kring forskningsämnet. Ett angreppssätt kunde ha varit att 

göra en fallstudie, men eftersom fallstudier oftast fokuserar på en organisation och 

syftet med denna studie var att få en allmän uppfattning över hur data kommuniceras i 
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organisationer och vilka utmaningar som finns mellan dataanalytiker och 

beslutsfattare, valde jag att studera flera organisationer istället.  

 

Data samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna 

användes en intervjuguide (bilaga 2). Intervjufrågorna härleddes dels från den 

litteratur och teori jag läste om kommunikation av data dels från äldre forskningar 

kring samma tema. Intervjuguiden var uppdelad i sex huvudteman. Teman gick ändå in 

i varandra, för att kunna uppnå så mångsidig och djup information som möjligt. 

Respondenterna tilläts tala fritt kring de olika ämnena, men måste dock styras ibland 

för att hållas kvar vid teman som var relevanta för forskningen. I intervjuguiden fanns 

en del nyckelfrågor som ställdes vid alla intervjutillfällen. Ordningen i hur frågorna 

ställdes varierade något under intervjuerna, men hade dock ingen inverkar på 

resultaten.  

 

Semistrukturerade intervjumetoden valdes i och med dess flexibilitet, vilket hjälpte 

insamlingen av data i denna undersökning. För att få så djup information som möjligt 

är det viktigt att respondenterna känner sig trygga för att svara ärligt på frågorna som 

ställs. En semistrukturerad metod gynnar dessutom både intervjuaren och 

respondenten, i och med att den anses vara en effektiv metod. (Saunders et al. 2015) 

Dessutom visar de förutbestämda frågorna att intervjuaren är insatt i temat och väl 

förberedd, vilket förstärker intervjuarens trovärdighet. Detta anser jag är speciellt 

viktigt i denna studie på grund av att respondenterna är experter på sitt område och 

eventuellt känner sig mera avslappnade då de upplever sig diskutera med en så kallad 

jämlike. Denna intervjumetod lämpar sig också med tanke på frågornas natur, där 

Saunders et al. (2015) hävdar att semistrukturerade intervjuer är speciellt fördelaktiga, 

då de finns mycket frågor, då frågorna är komplicerade eller öppna och där 

ordningsföljden på frågorna kan variera.  

 

Varje intervju hade så gott som samma upplägg. I början introducerade jag mig själv 

och forskningens syfte. Sedan förklarade jag upplägget på intervjun och vilka teman 

som skulle diskuteras. Eftersom flera av de intervjuade kontaktades via e-post där jag 

beskrivit forskningen, med andra ord vad jag ämnar studera och varför jag gör det, så 

hade alla respondenter en färdig idé över varför jag valt dem som respondenter och 

innehållet i intervjun. I e-posten framkom också att intervjuerna kommer att bandas in, 

men att all insamlad data kommer att hållas anonymt och enbart användas för denna 

avhandling.  
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För att få respondenterna att känna sig trygga och avslappnade under intervjun, fick de 

själva välja var och när intervjun skulle äga rum. Åtta intervjuer hölls på 

respondenternas respektive arbetsplatser och två på café. I början av varje intervju 

underströks de etiska förutsättningarna för intervjun, det vill säga att svaren hålls 

anonyma, att inte alla frågor behöver besvaras om respondenten inte så vill och att 

respondenten när som helst kan avbryta intervjun. Detta påstår dessutom Saunders et 

al. (2015) att ökar förtroendet mellan intervjuare och respondent.  

 

Datainsamlingen gjordes i oktober 2016 och februari-april 2017. Som tidigare nämndes 

ägde intervjuerna rum på respondenternas arbetsplatser eller på café. Åtta intervjuer 

hölls i stängda mötesrum, där intervjun kunde pågå ostört och för att skapa en trygg 

miljö för respondenten att besvara på frågor så ingen annan hör.  

 

Sammanlagt intervjuades tio personer för studien och längden på intervjuerna 

varierade från 38min till 1h 46min.  

 

Intervjuguiden låg som grund för intervjuerna och sammanställdes innan intervjuerna. 

Intervjuguiden är oftast indelad i olika teman som enligt Saunders et al. (2015) skall 

vara logiskt strukturerade för att underlätta intervjun. Saunders (2015) påstår också att 

är det viktigt att man i början av intervjun ställer en mera allmän fråga kring 

forskningsämnet för att sedan gå mera in på detaljer. Då man bygger upp frågorna är 

det viktigt att de hänger ihop med forskningssyftet (Saunders et al. 2015). Detta var 

också upplägget jag använde i min intervjuguide och började från en mera allmän 

diskussion kring data till mera specifika problem i slutet. 

 

Intervjuguiden (bilaga 2) i denna studie var upplagd utifrån de teman som diskuterats i 

teoretiska referensramen och bestod av sju huvuddelar.  

 

1. Respondentens bakgrund 

2. Respondentens erfarenhet och kunskap kring databehandling i organisationen 

3. Presentation av data 

4. Utmaningar i datakommunikationsprocessen 

5. Organisationskultur angående kommunikation av data 

6. Framtida utvecklingsförslag för att främja kommunikationen av data 

7. Tankar eller andra ämnen som respondenten ännu vill ta upp 



 

 

43 

 
 

3.4. Urval  

 

Att välja rätt personer för intervjun är centralt för en framgångsrik undersökning 

(Davies 2007). Eftersom det inte går att undersöka en hel population, måste ett urval 

göras. I denna avhandling skulle populationen bestå av personer som alla arbetar med 

data, både de som analyserar data och gör beslut efter den.   

 

Det finns flera olika urvalsstrategier och val av strategi utgörs av vad som ämnas 

undersöka (Patton 2002) Urvalet i denna studie gjordes utgående från 

respondenternas kunskap och erfarenhet av avhandlingsämnet, med andra ord var 

urvalet ändamålsenligt (eng. purposive) (Saunders et al. 2015). Enligt Saunders et al. 

(2015) kan man antingen välja sina respondenter slumpmässigt och icke-slumpmässigt. 

Ett slumpmässigt urval betyder att varje individ i en population har en lika stor 

sannolikhet att bli vald. Eftersom min forskning strävar efter att få så detaljrika svar 

som möjligt valde jag att använda mig av icke-slumpmässigt urval.  

 

För att följa upp urvalsstrategi kontaktades organisationer som arbetar med och har 

kunskaper i avhandlingsämnet, dvs. organisationer som ansåg sig vara data-intensiva. 

För att hitta rätt organisationer och respondenter bad jag efter rekommendationer från 

de första respondenterna, som jag fick tillåtelse att referera till för att få kontakt med 

andra experter i området. Detta gällde främst beslutsfattar-sidan, där målet var att få 

personer i så höga poster som möjligt eller chefspositioner. I valet av respondenter lade 

jag upp vissa kriterium, att de antingen hade erfarenhet av dataanalys eller är nära i 

kontakt med data som beslutsfattare. Varje respondent ombads att redogöra sin 

yrkesmässiga bakgrund i början på varje intervju, för att bekräfta och tydliggöra att 

personen i fråga lämpade sig för forskningen. Organisationer som ställde upp var 

Veikkaus, Reaktor, Midagon, SAP, Valmet, eQ, Ilmarinen och Parking Energy.  

 

En annan viktigt del av urvalet är dess storlek, med andra ord hur många skall 

intervjuas för att forskningen skall vara tillräckligt tillförlitlig och täckande. Både valet 

och mängden av respondenter är avgörande då man försöker besvara studiens syfte 

(Patton 2002) Ingen enhetligt svar finns på vad som är en lämplig i ändamålsändlig 

urvalsstrategi och beror på studiens syfte och forskningsfrågor (Saunders et al. 2015). 
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Enligt Saunders et al. (2015) är 5-25 personer ett minimikrav i semistrukturerade 

intervjuer. I denna avhandling intervjuades tio personer, varav fem var dataanalytiker 

och fem beslutsfattare i data-intensiva företag. Respondenternas kön och ålder ansågs 

inte vara relevanta för studien och togs därför inte i beaktande, detta på grund av att 

studien fokuserar på ett fenomen mellan två olika yrkesroller som inte identifieras av 

kön eller ålder, utan vad personen har för arbetsuppgifter i organisationen. 

 

Eftersom jag valt att intervjua dataanalytiker och beslutsfattare, förklarar jag kort vad 

dessa två yrkesbilder innebär.  

 

Dataanalytiker tolkar och analyserar data med hjälp av statistiska analysmetoder och 

rapporterar kontinuerligt deras upptäckter vidare i organisationen. Dataanalytiker 

utvecklar ofta analysmetoder och har som mål att med hjälp av data främja 

beslutsfattandet och därmed företagets resultat. Dataanalytiker använder både primär 

och sekundär data för att uppehålla databaser eller andra dataanalysverktyg. Den 

trendiga och idag ganska allmänna arbetstiteln för en dataanalytiker är data scientist. 

Det råder ingen direkt konsensus över hur dessa skiljer sig åt.  Vissa anser dock att en 

data scientist är en multitalang med kunskap i flera områden. Dessa är matematik och 

statistik, programmering och informationsvetenskaper som t.ex. databaser etc. 

(Davenport & Patil 2012:70). Förutom dessa konkreta kunskaper anser en del studier 

att data scientists skall ha kompetens inom kommunikation. Davenport och Patil 

(2012) anser att mera än något annat måste data scientists kunna kommunicera på ett 

sätt som alla intressenter förstår – och ha kunskaper inom storytelling med data, både 

verbalt och visuellt. 

 

Idag råder de stor brist av dataanalytiker och data scientist på arbetsmarknaden. Detta 

beror på att företag satsar allt mer på data-driven verksamhet och att kraven på 

kompetensen för arbetet är hög.  (Ranck 2015) 

 

Beslutsfattare har jag i denna forskning definierat som en person med formell hög 

position i en organisation och ansvarar för en del av organisationens strategiska beslut. 

Även om mina fem respondenter alla har olika arbetstitlar, så är de alla beslutsfattare i 

respektive organisationer. 

 

Varför jag valde att intervjua båda dataanalytiker och beslutsfattare var att få en så 

mångfasetterad bild av fenomenet som möjligt. Dessutom består kommunikation av två 
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parter: en sändare och mottagare och ville applicera denna modell i min forskning för 

att få insikt i hur båda parterna uppfattar kommunikationen. 

 

 

Tabell 1 Lista på respondenternas arbetstitlar och erfarenhet 

 

 
 

 
3.5. Analys av data  

 

Dataanalysen gjordes utgående från de data som samlades in under intervjuerna. 

Materialet från intervjuerna bandades in och transkriberades inför dataanalysen. Vid 

transkribering av intervjuer löper alltid en risk att icke-verbala element som tonläge, 

pauser och betoning går förlorade (Saunders et al. 2015). Under intervjuerna gjordes 

också anteckningar, där de viktigaste och intressantaste poängen, påståenden och 

beskrivningarna skevs ner. Detta anser Saunders et al. (2015) stöder analyseringen av 

materialet.  

 

Enligt Saunders et al. (2015) bör man innan val av analysmetod veta om forskningen 

tar ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. Vid en deduktiv ansats stöder och byggs 

analysen av existerande teorier, medan en induktiv ansats bygger upp en teori efter det 

insamlade data. (Saunders et al. 2015) Eftersom denna avhandling utgick från 

existerande teorier om forskningsämnet och byggde på kommunikationsmodellen 

bestående av data, kommunikationsmedium, dataproducent, datakonsument och 
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utmaningar antogs en deduktiv angreppssätt. Dessutom utgick studien från vissa 

antaganden som besvaras av empirin. Vid detta perspektiv skall forskaren ha kartlagt 

färdiga variabler, beståndsdelar och teman och hur dessa förhåller sig till varandra 

(Saunders et al. 2015). Nästa steg, dvs. val av analysmetoden utgörs av forskningssyftet.  

 

Enligt Saunders et al. (2015) finns de flera olika analysmetoder som t.ex. tematisk, 

förklarande, grundad teori, berättarteori och diskursanalys. Den mest använda inom 

kvalitativ forskning anses vara den tematiska analysmetoden, som också tillämpades i 

denna avhandling. Denna metod anses lämpa sig väl till analys av kvalitativ data i och 

med att den erbjuder ett systematiskt och flexibelt tillvägagångssätt och går både att 

använda inom induktiv och deduktiv ansats (Braun och Clarke 2006 via Saunders et al. 

2015). Målsättningen med tematisk analys (eng. Thematic Analysis) är att försöka hitta 

teman och mönster från det insamlade data. Tematisk analys brukar traditionellt delas 

in i sex faser: bekanta sig med data, kodifiera data, identifiera mönster och teman, 

beskrivning av teman, vidareutveckla och testa teorier utgående från teman och till sist 

dra slutsatser. Vid både kodning och temaindelningen skall man utgå ifrån 

forskningssyftet och se till att kategorierna besvarar forskningsfrågorna (Saunders et al. 

2015). Kodning är en form av kategorisering som grupperar eller länkar samman data 

med liknande betydelser. Kodningen hjälper författaren att hitta betydelsers samband i 

data och underlättar djupare analys av data. En och samma dataenhet kan dessutom 

innehålla flera olika koder. (Saunders et al. 2015). 

 

Kategoriseringen i denna studie grundade sig på koncept som framlades i 

litteraturgenomgången och forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna hjälper dessutom 

att urskilja vad som är relevant och inte i det insamlade data. Dessa kategorier var 

allmän data-användning i organisationen, hur data kommuniceras dels grundat på 

teori och dels i praktiken i organisationer, utmaningar i kommunikation av data och till 

sist förslag på hur kommunikationen av data kunde förbättras i organisationer. En 

jämförelse av intervjusvaren gjordes, där samband och likheter lyftes fram. Sedan 

delades svaren i olika kategorier beroende på vilket tema de berörde. 
 
 
3.6. Undersökningens tillförlitlighet  

 

Enligt Saunders et al. (2015) ska man granska tillförlitligheten i en akademisk rapport 

utgående från dess validitet och reliabilitet. Med validitet anser författarna att 
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resultaten från empirin överensstämmer med de data som man utgick från att 

undersöka. En validitetsfrågeställning kunde vara om två variabler verkligen är 

sammankopplade och har en inverkan på varandra eller om det enbart handlat om ett 

slumpmässigt samband. 

 

Med reliabilitet avses om andra forskare skulle komma till samma slutresultat. Detta 

utgör ett aningen komplicerat problem eftersom resultaten enbart speglar den 

verklighet som gällde för den tidpunkt då resultaten samlades in och kan vara svåra att 

återskapa i ett annat sammanhang. För att minimera risken för att detta ska ske, bör 

forskaren utförligt beskriva hur datainsamlingen gick till och vilka forskningsmetoder 

som användes (Saunders et al. 2015). För att öka reliabilitet i denna forskning, har jag 

försökt beskriva datainsamlingen med tillhörande intervjuguide så detaljerat som 

möjligt. Dessutom bandades alla intervjuer in och transkriberades för att öka kvaliteten 

i forskningen. 

 

Saunders et al. (2015) redogör för fyra aspekter som kan försvaga reliabiliteten i en 

forskning. Den första beskriver fel som deltagare eller respondent kan göra (eng. 

participant error). Dessa fel handlar om yttre faktorer som påverkar respondentens 

svar i negativ bemärkelse, t.ex. olämplig tidpunkt av datainsamling. Ett exempel på 

detta kunde vara då respondenten besvarar frågorna hungrig eller stressad. (Saunders 

et al. 2015) För att undvika detta i denna forskning intervjuades respondenterna under 

tidpunkter som de själva bestämt och med god tidsmarginal.  

 

Det andra reliabilitetsproblemet sker då deltagare upplever bias/partiskhet. Detta sker 

då yttre faktorer framkallar ett felaktigt svar hos respondenten, t.ex. om intervjun hålls 

på offentlig plats, finns risken att respondenten inte svara ärligt, för att hon/han 

upplever att någon lyssnar på samtalet så som exempelvis ens chef (Saunders et al. 

2015) För att denna form av bias inte skulle inträffa i datainsamlingen, hölls åtta av tio 

intervjuer i privata mötesrum och två andra på caféer, där forskaren såg till att 

intervjun kunde pågå ostört. Dessutom försäkrades alltid respondenterna om att all 

data vara anonymt, detta gjordes både i intervjuförfrågan som skickades per e-post och 

i början på varje intervju. 

 

Den andra delen av faktorer som kan minska reliabiliteten har att göra med forskaren 

själv, även kallade för forskar fel och forskar partiskhet (eng. researcher error and bias). 

(Saunders et al. 2015) Forskar fel sker då någon faktor inverkar på forskarens tolkning 



 

 

48 

av svaren så som att vara trött eller dåligt förberedd inför intervjuerna, den andra 

formen partiskhet uppkommer då forskaren låter egna subjektiva åsikter inverka på 

tolkningen av svaren. Den första hanterades med att vara väl förberedd till alla 

intervjuer och insatt i ämnet som forskades och den andra med att granska de 

insamlade data så objektivt som möjligt och inte tillåta egna åsikter styra innehållet i 

respondenternas svar.  

 

Till sist måste dock lyftas fram att alla intervjuer lutar sig till respondenternas 

subjektiva bild, dvs. vad de tycker och anser om forskningsämnet och speglar ingen 

verklig situation. Därför måste forskaren utgå ifrån att de som sägs stämmer, men kan 

inte garantera att allt som sägs är sant. Dessutom tycktes flera respondenter fokusera 

på datautmaningar som de själva stött på i arbetslivet, men som inte var relevanta för 

syftet av denna avhandling så som kvaliteten på själva dataanalysen eller vilka 

databehandlingssystem som finns i organisationen. Detta gjorde att forskaren upplever 

att hon var tvungen att styra intervjun en del, vilket kan ha inverkat på kvaliteten. 

 

Ett annat kvalitets hot har att göra med språkvalet i intervjuerna. Alla intervjuer hölls 

på finska, medan avhandlingen skrevs på svenska, vilket resulterade i att de 

transkriberade intervjuerna måste översättas för att kunna tillämpas i forskningen. 

Fastän de transkriberade finska intervjuerna innehåll mycket slang, 

osammanhängande meningar, pauser etc. så fokuserade översättningarna på vad som 

sades, inte hur de sades. I och med detta har pauser och osammanhängande meningar 

tagits bort i de svenska citaten, dels för att underlätta läsandet men också för att lyfta 

fram huvudpoängerna i vad som sades. Eftersom denna undersökning har som avsikt 

att studera hur datakommunikationsprocessen ser ut och vilka utmaningar som kan 

uppstå, togs t.ex. inte maktstrukturer i beaktande och därmed behövdes man inte gå in 

på vad som fanns bakom svaren och underliggande mekanismer utan kunde fokusera 

på de fenomen som direkt behandlades i intervjuerna. Vid översättningar finns alltid 

risken att någon betydelse ändras. Dock togs denna risk i beaktande och vid vissa fall 

konsulterades en översättare för att få rätt betoning på innehållet. 
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4. RESULTAT  

 
I följande kapitel har jag som avsikt att redogöra för de viktigaste upptäckterna som 

framkom i intervjuerna. Studien genomfördes med att intervjua fem dataanalytiker 

och fem beslutsfattare. Målet var att få en bättre förståelse över hur 

dataupptäckterna görs, hur de når beslutsfattarna och vilka utmaningar som kan 

uppstå på vägen. Till en början transkriberades intervjuerna där de svar som ansågs 

relevanta för forskningsfrågorna lyftes fram och sorterades i olika kategorier. Svaren 

delades upp i fyra huvudkategorier. Dessa huvudkategorier togs fram utgående från 

den teoretiska referensramen och var 1) allmänt om hur data används i 

organisationen, 2) hur datapresentationer byggs upp och kommuniceras, 3) vilka 

utmaningar som finns och till sist 4) hur främja kommunikationen av data. Själva 

analysen av resultaten och hur dessa relaterar till tidigare forskning och den 

framtagna kommunikationsmodellen (kapitel två ”Kommunikation av data i 

organisationer”) presenteras i kapitel fem ”Diskussion”. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning av resultaten. 

 

För att illustrera dessa olika teman och problem har citat används från intervjuerna. 

För att förtydliga vem det är som svarar på frågorna, har beteckningarna DA 

(dataanalytiker) och BF (beslutsfattare) används i citaten.  

 
4.1. Allmänt om tillämpning av data i organisationer 

 
Varje intervju inleddes med att diskutera hur organisationen i fråga använder sig av 

data. Detta gjordes för att få en allmän uppfattning av datamognadsnivån på företaget 

och för att få en bild av hur respondenterna förhåller sig till data och dess största 

utmaningar. Eftersom jag valt företag som klassar sig själva som data-intensiva ansåg 

alla respondenter att utnyttjande av data var oerhört viktigt och att behovet av data 

antog alla att enbart kommer att öka i framtiden.  

 

Vid frågan om hur beslut i organisationerna fattas och vad som väger mera; data 

eller intuition, fanns dock en variation i svaren. Dataanalytikerna lutade sig starkare till 

data, men ansåg dock att ibland var analysen eller data bristfälligt och inga antaganden 

eller säkra beslut kunde göras utifrån dataanalysen. Detta betydde dock inte att beslutet 

skulle fattas utgående från magkänsla, utan snarare att låta beslutet antingen vänta 

eller att vara medveten om de risker som finns då inte tillräckligt data finns tillgängligt. 
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Beslutsfattarna i sin tur ansåg att intuition är en viktig del av beslutfattningsprocessen 

och att data finns närmast för att stöda beslutsfattningen. Dock var den största 

utmaningen att få data och intuition i balans, där en respondent hävdade att de först 

det senaste året lyckats bygga upp deras affärsverksamhet på siffror än enbart känsla 

och antaganden.  

 
”Data är nyckeln till allt. Visst har intuition sin plats i beslutsfattningen, men måste man 

välja mellan två väldigt likadana produkter, så gör man beslutet efter magkänsla, dock 

måste data gynna beslutet.” – Respondent 5 (DA) 

 

”Båda behövs, men betydelsen av data ökar i och med växande krav på transparens och 

riktighet. Detta sker tack vare framsteg inom teknologi, som dessutom bara kommer att 

fortsätta att öka, vilket gör att beslut gjorda på intuition kommer att ha mindre 
betydelse i framtiden. Men intuition kan inte försvinna helt och hållet eftersom det alltid 

finns mänskliga faktorer. Allting går inte att omvandla till bit-format, men alldeles 

tydligt håller det på att ske en förändring. ” – Respondent 8 (BF) 

 
”Först ser man på data, sedan bollar man runt mellan olika scenarier och så väljer man 

det mest sannolika och till sist lutar man sig till magkänsla.” – Respondent 9 (BF) 

 

”Det är mycket säljarbete, att få människor att förstå att magkänslan inte stämmer. I 

början tar man fram hypoteser, men så visar data att det gick åt skogen. Vi kan bara 

inte veta vad människor vill ha, det är viktigt att förstå.” – Respondent 4 (DA) 

 

”Under det senaste 1,5 året har vi gjort stora framsteg inom data-driven beslutsfattning. 

Idag har vi betydligt bättre koll på vad som sker i företaget än för ett år sedan. 

Siffrornas betydelse i vilket riktning företaget är på väg växer kontinuerligt och vårt mål 
är att göra besluten utgående från fakta och inte utgående från hur något känns. ” – 

Respondent 6 (BF) 

 

Vid en allmän genomgång av de största utmaningarna i användning och behandling 

av data i respektive organisationer framkom problem av olika slag. Ett av dessa var 

integrationssvårigheter mellan olika databaser. Att framförallt större företag sitter på 

enorma volymer historisk data som är splittrade i hundratals databaser som 

inte ”diskuterar” med varandra. Vad en del organisationer tycks råka ut för är att de 

beställer dyra och avancerade rapporteringsverktyg och tror att detta kommer att lösa 

företagets databehandlingsproblem, men att själva arkitekturen i de underliggande 

databaserna är så till vida splittrad att rapporteringsverktygen sist och slutligen inte är 

till någon nytta. Vad som framkom i intervjuerna är att detta är något som kan komma 
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som en stor överraskning för företag och att de ofta har svårt att medge vad det verkliga 

problemet är.  
 

”Företag tänker alltför ofta att inköp av ett fint rapporteringsverktyg kommer att lösa 
alla (data) problem och det kommer oftast som en stor överraskning att det inte alls blir 

bättre med de nya verktygen. Deras underliggande data måste först fås i skick, annars 

går det inte att få ut det man tänkt sig ur data. Detta har flera kanske inte direkt svårt 

att förstå, men åtminstone att medge. ” – Respondent 6 (BF) 

 

Utgående från diskussionerna är orsaken till organisationer inte vill medge att de gjort 

ett misstag de stora ekonomiska investeringar som redan gjorts på systemen. Dessutom 

är det ofta är frågan om långsamma och arbetsdryga processer vars mervärde inte kan 

urskiljas direkt. Först då man börjar göra analyser som bygger på ett hållbart system, 

kan man göra saker man inte tidigare kunnat göra, vilket i sin tur skapar mervärde. Då 

man inte ser långtidsnyttan och lutar sig till kortsiktiga beslut resulterar detta i så 

kallad ”applikationsfokuserad utveckling”, där man löser databehandlingsproblem med 

ett nytt verktyg eller applikation. Det här kan leda till en mycket fragmenterad 

databehandlingsarkitektur. En av respondenterna kallade detta för en 

spagettiarkitektur där databaserna är mer eller mindre i anknytning till varandra, vilket 

gör att om man vill ändra på en del innebär det att alla delar måste ändras och detta 

kan bli oerhört dyrt för företaget. I värsta fall rasar hela systemet, då man försöker 

avlägsna en del. Dessutom påpekade en respondent att detta inte något som kan fixas 

på en gång, utan att organisationer måste se till att deras ”data governanace” är i skick. 

Det här innebär att databaserna och arkitekturen måste kontinuerligt underhållas och 

förbättras. Vad som framkom är att företag inte förstår vad som krävs för att ha en 

välfungerande databehandlingsarkitektur.  

 
”Behov och krav finns, men det största gapet ligger i realiteten av vad som på riktigt 

krävs vs vad man tror att som krävs för att få data i skick.” - Respondent 6 (BF) 

 

Dock var detta också något som en del ansåg att hade förbättras längs med åren och att 

verktygen idag är till stor del mycket flexibla och utgör ett mindre problem idag än för 

bara några år sedan. 

 

En annan databehandlingsutmaning som togs upp både av dataanalytiker och 

beslutsfattare var brist på förståelse över kvaliteten på det data som organisationen har. 

Vad som diskuterades är att all data inte är av samma värde och att förstå sig på 
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varifrån data kommer och vilka mått som används är viktigt för att kunna ställa rätt 

frågor från de tillgängliga data. De flesta organisationer anser sig själv ha mycket data, 

men saknar kunskapen i att avgöra om det är rätt sorts data. Som en följd av så kallad 

smutsig data ansåg flera respondenter att mycket tid och resurser gick till att ”putsa” 

och uppehålla data. En beslutsfattare ansåg att en tumregel är att 80 % av tiden går till 

att rengöra data, medan 20 % går till själva dataanalysen.  

 
”I dagens läge då datamängderna växer, finns en uppfattning om att företaget sitter på 

mycket data, men ingen allmän uppfattning om vilken sorts data det är frågan om eller 

om det finns tillräckligt eller inte. Företag tycks sakna en allmän förståelse.” – 

Respondent 6 (BF) 

 

Flera respondenter lyfte fram att de är viktigt att förstå sig på själva data innan man 

börjar diskutera presentation eller kommunikation. Alltså måste det underliggande 

data vara i skick innan man går över till analysstadiet. Med andra ord kan inte fina 

bilder rädda en dataanalys som gjorts på inkorrekt data. Detta var också något jag 

underströk att jag tagit i beaktande i min avhandling och att en korrekt gjord 

dataanalys var ett grundantagande jag gjort för att kunna begränsa studien. Det vill 

säga att ifall man antar att data är korrekt och att analysen gjorts på rätt sätt vad 

händer efter detta? Vilka hinder dyker upp i kommunikationsprocessen av data? Varför 

jag ändå valde att fråga om utmaningar i databehandling i organisationer var för att 

skapa en allmän bild på vad som kan finnas bakom och vilka problem organisationer 

anser vara de mest akuta inom databehandling.  

 
”Att presentera data är bara en slutprodukt och det är förstås viktigt att ha en bra 

slutprodukt. Det är som att gå på restaurang där du bara ser slutprodukten, men 

portionen grundar ju sig på bra råvaror och en duktig kock, man måste se till att inte 

bara fokusera på själva portionen man äter, utan också det som finns bakom.” – 

Respondent 4 (DA) 

 

Vid genomgång av vilka verktyg som används vid behandling av data var den 

överlägset mest nämnda Microsoft Excel. Andra verktyg som framkom i diskussionerna 

var VBA, Tableau, Phython, R, TIBCO Spotfire, Google Analytics, Matlab, Statistica och 

SAP. Förutom dessa hade de flesta egna skräddarsydda lösningar för databehandling 

och rapportering. 
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Vid diskussion kring framtidsutsikterna för dataanvändningen i organisationer tog två 

beslutsfattare upp att de håller på att ske en generationsförändring i hur personer ser 

på och arbetar med data.  Att unga idag, speciellt de som studerar vid handels- eller 

tekniska läroverk ofta får en utbildning inom data och dataanalys och att de som 

studerat de senaste 5-10 åren har avsevärt bättre förutsättningar att jobba med data än 

de äldre generationerna som inte har samma databehandlingskunskaper.  

 
4.2. Presentation av data 

 
I denna del har jag som avsikt att få en inblick i hur data i allmänhet 

presenteras/kommuniceras i organisationer och vad som skall tas i beaktande vid 

uppbyggande av datapresentationer. Med andra ord hur själva processen ser ut då data 

presenteras och dess byggstenar. 

 

En av de första frågorna behandlade vilka verktyg som användes i presentation av 

data. Alla respondenter använde sig av antingen Microsoft Power Point eller Keynote 

då de presenterade sina insikter till beslutsfattare. De flesta dataanalytiker byggde upp 

sina data presentationer med att direkt föra över sina resultat eller insikter till en 

Power Point eller motsvarande och lade inte upp någon särskild plan för hur de tänkt 

framställa resultaten. En respondent förklarade att man kan se det som en iterativ 

process, där presentation växer fram steg för steg. Baksidan med detta var dock att 

presentationen ibland saknade fokus, eftersom ingen tydlig plan gjordes för hur 

presentationen skulle läggas upp, vilket i sin tur resulterade i att personen började 

klämma in alltför mycket information i presentationen. Vad som också nämndes är att 

dataanalyser i sig ofta är arbetsdryga och innefattar många olika scenarier och 

infallsvinklar och att dataanalytikern därför ibland har lust att visa upp mera data och 

information än nödvändigt.  

 
”Jag lägger resultaten direkt i en Powerpoint och därför spårar det ibland ur. Det är 

frågan om en ganska så iterativ process. Jag har aldrig någon färdig plan, utan gör 

alltid steg för steg och på det sättet byggs en presentation upp. Jag försöker tänka på att 

ta bort eller lägga till vissa delar som bilaga, det som eventuellt inte är så väsentligt.”- 

Respondent 3 (DA) 

 

Vid uppbyggande av presentationer fanns flera faktorer som inverkade på hur 

innehållet skulle formas i presentationerna. Ett av de viktigaste som nämndes av sju 

respondenter var mottagaren av presentationen eller den så kallade slutanvändaren. 
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Detta var något som de flesta ansåg att var värt att fundera noggrant igenom och lägga 

tid på.  Flera ansåg att det exempelvis är frågan om mycket olika situationer då man 

presenterar resultat från en dataanalys för beslutsfattare, på ett seminarium eller för 

kolleger. Hur dessa skiljer sig åt fanns det olika exempel på, dels hur detaljrik 

informationen skall vara och själva vokabulären. Vid presentation för kolleger kan t.ex. 

terminologin vara mera avancerad medan den för ledningen måste vara enkelt och 

tydlig. 

 

Dessutom inverkade också faktorer som hur mycket tid man har till hands och formatet 

på presentationen. Flera respondenter ansåg att det bästa sättet var att öppna upp 

analysen och förklara innehållet, det vill säga vad man undersökt och vad resultaten 

innebär i praktiken. Med att öppna upp bilderna och finnas fysiskt på plats innebar att 

analytikern hade större kontroll över hur resultaten uppfattades och de fanns mindre 

rum för feltolkningar. Dessutom kan man på det här sättet gå in på detalj-nivå, som 

man inte vill lägga så stort fokus på i själva presentationen.  

 
”Det jag själv försöker tänka på är till vilket ändamål resultaten används till.” – 

Respondent 5 (DA) 

 
”Beror på vad man vill få sagt med presentationen. Vad är det man vill betona från data. 

Om man presenterar för t.ex. 10-20 personer så måste man fundera på vad det är som 

intresserar just dem. Det hjälper inte att jag förstår innehållet, det är ju trots allt jag som 

bollat med data.” – Respondent 2 (DA) 

 

En annan faktor som togs upp var formatet eller i vilken form man presenterar sina 

dataanalyser. Om presentationen t.ex. enbart skall skickas som en bilaga till ett e-post 

meddelande så måste man vara extra noggrann med innehållet i och med att man inte 

har lika stor kontroll över hur läsaren tar till sig informationen, i motsats till då man 

befinner sig fysiskt på plats och leder mottagaren igenom datapresentationen. Med 

andra ord så skall alltså innehållet formas beroende på i vilket sammanhang som 

resultaten presenteras.  

 
”Man måste fundera på vad man vill få sagt. Eller vad som är syftet (med 

presentationen). Och det spelar också en stor roll hur mycket tid man har på sig och hur 

man presenterar. Om jag skickar en datavisualisering per email kan jag inte påverka 

hur mottagaren tolkar resultaten och mottagaren måste själv fundera ut vad som finns i 

bakgrunden. Men om man går tillsammans igenom innehållet på en skärm, så är 
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situationen en helt annan, för då kan man påverka tolkningen av data med hjälp av att 

förklara, öppna upp och betona olika delar.” - Respondent 2 (DA) 

 
”Man måste veta till vem man presenterar och ta i beaktande i vilket format resultaten 

skall kommuniceras.” – Respondent 1 (DA) 

 

”Presentationen är av stor betydelse. Med hjälp av den gör styrelsen beslut, men ännu 

viktigare är kunna förklara med ord vad informationen innebär. Ingen gör beslut enbart 

utgående från en presentation, men den är nog mycket viktig.” – Respondent 9 (BF) 

 

De flesta respondenter talade om att vara mån om syftet eller ändamålet med 

presentationen. Delvis på ett plan där själva producenten av data presentationen 

förstår till vilket ändamål data skall användas till, men också för förståelsen av 

ändamålet på mottagarens sida. Med andra ord förstår mottagaren av 

datapresentationen vad man skall göra utgående från informationen? Detta tyckte 

dataanalytiker att var viktigt att tänka på då man försöker kommunicera data.  
 

”I slutresultatet måste det finnas en tydlig rekommendation eller handling på vad man 
skall göra utefter data. Det är ändamålet. Att man inte bara visar upp siffror och grafer 

och att mottagaren inte förstår vad de betyder och vad man skall göra med dem. Det är 

nog säkert det viktigaste.” – Respondent 1 (DA) 

 
”Beslutsfattarna måste veta vad de skall göra med det data som presenteras. Och det i 

sin tur resulterar i att vi måste kunna kommunicera på ett sådant sätt att de har något 

att utgå ifrån för att kunna göra besluten.” – Respondent 2 (DA) 

 

Vid frågan om hur presentationer byggs upp, ensam eller i grupp fanns variation i 

svaren, dels beroende på arbetsuppgiften men också beroende på arbetskulturen. De 

flesta presentationer gick man igenom tillsammans innan man skicka dem vidare, 

oftast var det teamet som bollat med dataanalysen som granskade igenom hur data 

hade paketerats. Dock fanns det undantag där dataanalytiker ensam ansvarade både för 

dataanalysen och presentationen av slutresultaten.  

 
”Oftast är det en person som ansvarar för rapporteringen eller presentationen och så 

går vi igenom slutprodukten tillsammans. Oftast är det 2-4 personer som läser igenom 

den, funderar och kollar om det finns något man kunde förbättra.”  - Respondent 6 (BF) 

 

Vid frågan om organisationen funderar på själva utseendet på datapresentationerna 

och om olika sätt att presentera data diskuteras gav respondenterna varierande svar. 
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En beslutsfattare ansåg att datapresentationernas utseende var en pågående diskussion 

och att detta var mycket väsentligt eftersom det direkt var sammankopplat till 

informationsöverföring och därmed beslutsfattning.  

 
”Utseendet av presentationerna är en pågående diskussion. Det är mycket viktigt för 

beslutsfattningen… data måste vara presenterat på ett sätt så att investeraren vet vad 

han/hon satt sina pengar på.”  - Respondent 9 (BF) 

 

Vi frågan om ifrågasättandet av presentationer och förbättringsförslag ansåg alla 

respondenter att deras organisation erbjöd en så pass öppen kultur att det var 

fullständigt möjligt att kommentera och ge förbättringsförslag på hur data kunde 

presenteras bättre. Fördelar med detta var dels minimerande av fel, men också 

upptäckter av nya fenomen som man eventuellt inte ensam skulle ha lagt märke till. 

Denna åsikt delades både av dataanalytiker och beslutsfattare. 

 
”Varje vecka går vi igenom resultat som jag anser att inte stämmer eller känns ologiska. 

Och så går vi tillsammans igenom vad det kan bero på. På det sättet har vi en öppen 

kommunikation och vi kan alltid vid behov gå djupare in på resultaten om det känns 

otydligt.” – Respondent 8 (BF) 

 

”Resultat från en dataanalys går vi igenom tillsammans. Fattas något eller inte? 

Handlar oftast om hela processen där vi går tillsammans igenom och frågar efter hjälp 

vid behov. Och det framkommer också nytta i att hjälpa andra, någon kanske hittar 

något du själv hade missat och kan ifrågasätta resultatet. ” – Respondent 4 (DA) 

 
”Jag får feedback på innehållet och ibland så pivoteras den åt ett annat håll… om man 

inte förstår så kan man kommentera och fråga vad det handlar om.”-  Respondent 5 
(DA) 

 

”Vi har en öppen kultur, vi kommenterar internt saker öppet och ger förslag om man 

istället skulle göra såhär eller såhär.” – Respondent 10 (BF) 

 

Frågan om det fanns några tumregler respondenterna utgick ifrån då de byggde data 

presentationer och vad som tas i beaktande vid framställningen av presentationer 

framkom flera olika faktorer. Främst behandlade frågan om vad man måste tänka på 

för att få sitt budskap igenom. Saker som kom fram i intervjuerna var bland annat att 

försöka minimera mängden information eller data på varje bild, att göra varje bild så 

lättläst som möjligt. Till denna lättlästhet tillhörde bland annat att huvudsyftet med 

data som presenterades måste framföras tydligt och därmed måste man ibland leda 
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publiken igenom presentationen, med att t.ex. understryka eller färglägga vissa 

nyckeltal.  
”Ta bort allt överflödigt. Då man gör analysen så kommer det med en del saker som inte 

är relevanta för slutresultatet. Så att bara huvudpoängen finns kvar och öppna upp den. 
Speciellt då man skall visa upp resultat åt chefer så har de inte tid att titta igenom och 

leta efter dem (poängerna). Man måste framföra huvudpoängen i ett så tidigt skede som 

möjligt och så en graf för att stöda den. Allt överflödigt bort. Fastän man ägnat mycket 

tid åt dataanalysen, men då man kommunicerar (resultaten) är det ändå inte relevant 

hur lång tid dataanalysen tagit. – Respondent 1 (DA) 

 
”Man måste naturligtvis undvika att klämma in för mycket data på skärmen, åtminstone 

inte för mycket text eller siffror, i så fall hellre bilder. Förklara med ord situationen och 

fundera på hur personen tar emot budskapet.” – Respondent 8 (BF) 

 

”Då jag bygger upp mina presentationer, så lägger jag fokus på att de inte skall vara 

råddiga, att visa upp en sak per bild, försöker inte klämma in all information. Varje bild 

skall ha ett tydligt budskap, att härifrån ser ni detta och slutsatsen är denna och så 

följande bild. Jag försöker att förenkla… och att inte tro för mycket av publiken, att de 
automatiskt skall förstå vad jag vill få sagt med mitt kråtel.” – Respondent 10 (BF) 

 
”Då jag vill kommunicera något, måste jag utgå ifrån att min publik inte förstår 

innehållet och då måste jag hjälpa dem genom att lyfta fram vissa delar. Om jag t.ex. 

har en trendkurva, så betonar jag tydligt vilka delar som är relevanta och så förklarar 

jag att det är relevant på grund av detta och detta, att här är en viktig punkt. Och om 

någon i publiken är insatt så kan de ställa följdfrågor och därmed skapar det en dialog. 

Fastän de inte skulle finnas experter i publiken, kommer de ändå att få en uppfattning 

över det viktigaste.” – Respondent 6 (BF) 

 

”Om materialet går till ledningen eller höga chefer så försöker jag naturligtvis vässa och 

förenkla (insikterna från data), så att jag lyfter fram poängen så tydligt som möjligt och 

minskar på bakgrundsinformationen.” – Respondent 3 (DA) 

 
”Som ingenjör så tänker man lätt att bilder och siffor talar för sig. Jag försöker göra 

dem så enkla som möjligt, att inte presentera flera saker på en och samma bild. Att en 
bild visar upp en sak osv, men hur data är presenterad med tanke på former och färger 

har vi inte fördjupat oss i. Ibland då man ser något presenterat på ett coolt sätt så tar 

jag reda på hur den har gjort det och så kanske jag gör det i fortsättningen, men inget 

systematiskt lärande finns, t.ex. en kurs för hur data kunde presenteras.”- Respondent 7 

(BF) 

 
”De här bilderna kan jag visa för beslutsfattare. Jag brukar själv förklara ganska 

mycket och har som antagande att de förstår ganska lite av innehållet i bilderna. De 
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första bilderna förklara jag extra noggrant, med animationer och bilder, speciellt den 

första bilden, där jag ger exempel och förklarar att detta betyder detta osv. Då jag 

presenterar uppåt, så visar jag sällan några invecklade bilder.” – Respondent 4 (DA) 

 

Andra aspekter som två respondenter tog i beaktande av uppbyggandet av 

datapresentationer var färgblindhet, det vill säga att inte t.ex. använda sig av röda och 

gröna trendlinjer i samma diagram. Dessutom påpekade tre respondenter att deras 

organisationer erbjöd färdiga mallar för hur presentationer skall se ut. Detta hade inte 

så mycket med innehåll att göra med, men begränsade främst användning av t.ex. 

färger och fonter. 

 

Vid frågan om respondenterna var bekanta med datavisualisering som ett 

kommunikationsverktyg var svaret hos alla ja, men dock fanns flera olika 

uppfattningar om vad datavisualisering innebar. Fyra antog att de var frågan om 

avancerade interaktiva verktyg och dashboards, men efter att jag öppnat upp ämnet och 

förklarat att det lika väl kan handla om statiska bilder så som stapel- och linjediagram 

så var alla respondenter mera eller mindre bekanta med ämnet.  

 
”Idag kan du ha ett rum fullt med chefer som har en magkänsla att detta är bra, men så 

kan du bevisa med hjälp av data att det inte kommer att fungera. I dessa fall är det bra 

att visualisera och ta fram siffrorna. Bilder är som bäst då de tar fram något 

komplicerat och underligt.” – Respondent 4 (DA) 

 
”Datavisualisering är bekant, men kan inte påstå att jag är någon expert på olika 

metoder, men håller man en presentation för en kund om data, så är det ju i stort sett att 
visualisera data till en beslutsfattare.” – Respondent 6 (BF) 

 
”Vet om att det finns, men har inte ägnat mycket tid åt det. Det är ändå inte huvudfokus, 

fastän det hjälper en att ta fram budskapet. Jag använder mig av dem då jag måste 

förklara någon algoritm, så hjälper det att föra fram t.ex. varför man inte i detta fall kan 

använda sig av en regressionsmodell.” – Respondent 5 (DA) 

 

”Visualiseringar är ett bra sätt att föra fram något i ett kompakt paket. Kan ändå inte 

påstå att vi skulle ha någon röd tråd i hur vi bygger upp dem, endast det att vi 

sammanfattar och visualiserar om det hjälper lyssnarnas att förstå. Om man med hjälp 

av en visualisering kan förklara något svårt och komplext, så använder vi av dem.”  - 

Respondent 6 (BF) 

 

”För läsaren är det mycket snabbare att läsa något som är visuellt enkelt, att man inte 
behöver leta efter informationen.”- Respondent 9 (BF) 
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I intervjuerna diskuterades också olika exempel på visualiseringar. De 

visualiseringsformer eller diagram som nämndes mest var stapeldiagram, linjediagram 

och tårtdiagram. Det mest använda verktyget för att skapa datavisualiseringar var 

Microsoft Excel. Dels för att det är välbekant, men också för att flera tyckte det var det 

snabbaste alternativet. Andra verktyg som togs upp var D3, SAS Visual Analytics, 

Tableau, Pyton och R. 

 
”Vi använder oss av trender, stolpdiagram och liknande enkla visualiseringar då det är 

nödvändigt.”  - Respondent 6 (BF) 

 

Av alla intervjuade var det en dataanalytiker som var djupare insatt i 

datavisualiseringsteorier och hur människan uppfattar information.  

 
”Jag har skummat igenom en hel del och försöker ta till mig dem (teorier), men att få in 

dem i sitt eget workflow och att detta skulle ske automatiskt är ännu långt ifrån. Ibland 
måste jag ta sig själv i kragen; gå tillbaka, fundera på nytt, är allting nödvändigt, vad 

försöker jag klämma in i bilden.” – Respondent 2 (DA) 

 

Vid diskuterande om respondenterna använde sig av anvisningar i uppbyggandet av 

datapresentationer eller om organisationen erbjöd något liknande svarade alla 

respondenterna att de inte fanns några officiella anvisningar. Dock hade de flesta satt 

upp egna tumregler eller anvisningar på hur de ville få sitt budskap igenom. 

 
”Vi har nog inga anvisningar, men de som är insatta i rapportering och analys har det i 

ryggraden.” – Respondent 6 (BF) 

 
”En egen guideline på hur man kunde få sina data insikter så tydligt framförda som 

möjligt, det kräver övning varje gång. Det läggs nog väldigt lite uppmärksamhet på 

det.” – Respondent 2 (DA) 

 
”Vi diskuterar inte speciellt mycket om hur man skall presentera data, men ett allmänt 

intresse finns för flera olika saker i företaget.” – Respondent 5 (DA) 

 
”Inga anvisningar finns, så det är upp till var och en på vilket sätt man vill presentera 

sitt data.” – Respondent 10 (BF) 

 
”Kan hända, men ingen använder sig av dem. Visst finns det mallar och sådant för 

företagspresentationer, men det är nog upp till varje persons eget kunnande och 
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ambition hur man vill presentera saker och ting. Så kommer man ju förstås till de 

kognitiva aspekterna, hur läsaren tar till sig information.” – Respondent 8 (BF) 

 

I intervjuerna framkom också att fastän officiella anvisningar eller belästhet i hur data 

borde kommuniceras saknades så hade en del respondenter lagt upp egna principer på 

hur data kan framföras.  
 

”Alla siffror behöver inte visualiseras, ibland kan bara siffror vara ett bättre alternativ.” 

– Respondent 7 (BF) 

 

”Det finns så många perspektiv man måste ta, men försöker nu först och främst själv se 

till att kommunikationen fungerar, att jag ger bakgrundsinformation, för som sagt lönar 

det sig inte att tränga in alltför mycket information i bilderna. Egentligen så anser jag 

att ju tydligare desto vackrare, något som bara tar fram det väsentliga.” – Respondent 2 

(DA) 

 

 

Något som nämndes i intervjuerna, men som jag påpekade att jag inte tagit i beaktande 

i min undersökning är hur man med att presentera och använda datavisualiseringar 

kan manipulera och förvränga verkligheten. Utgångspunkten i denna studie var att 

personen vill framföra informationen som den är och inte hur man kan missbruka den. 

Dock kan det vara värt att nämna i sin korthet. 

 
”Jag vet hur man kan missbruka visualiseringar. Om en person inte känner till 

rapportering och dataanalys så kan du visa upp information helt upp och ner. T.ex. 

genom att byta skalor, visa bara en del av rapporten, kapa av axlar, få små saker att se 

stora ut etc.” – Respondent 6 (BF) 

 

 

 
4.3. Utmaningar i kommunikation av data 

 
I diskussionen om hur samarbetet mellan dataanalytiker och beslutsfattare ser ut och 

om ett gap mellan dessa roller existerar, kom respondenterna fram med flera faktorer 

som de ansåg begränsa kommunikationen. Två respondenter var av åsikten att 

kommunikation var en av de största utmaningarna vid tillämning av data i 

organisationen. I det stora hela sades att oberoende hur mycket resurser man än satt på 

dataanalys, så kunde det likaväl vara bortkastade resurser om inte resultaten och 

insikterna når beslutsfattarna. 
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”Det spelar ingen roll vad som händer i början, hur bra analysen än skulle vara, om man 

inte lyckas kommunicera (insikterna) i slutändan och att det resulterar i någon 

handling. Vad är poängen i så fall? Jag har slitit i början, det har gått en massa 

resurser. Ännu mera frustrerande skulle det vara om jag skulle göra analysen väldigt 

bra, men skulle inte klara av att kommunicera den vidare eller att mottagaren inte skulle 

förstå vad jag vill få sagt med analysen” - Respondent 2 (DA) 

 

”Det är säkert den största utmaningen, att beslutsfattare varken vet eller förstår (vad 

som presenteras). Det förutsätter att man lyckas omvandla komplexa saker till något 

förståeligt.”- Respondent 8 (BF) 

 

Av detta kan man alltså ställa följande följdfråga ”vad kan kommunikationsproblemen 

bero på?” Nedan har jag identifierat olika utmaningar som kan framstå i 

kommunikationen av data i organisationer, mera exakt mellan dataanalytiker och 

beslutsfattare. Utgående från intervjuerna lyfte jag fram utmaningar och börjar först 

med att beskriva dataproducent relaterade utmaningar dvs. de hinder eller utmaningar 

som framförallt de som producerar data och datapresentationer stöter på. I denna 

avhandling är dataproducenterna ofta dataanalytiker. Sedan går jag över till den andra 

delen, det vill säga vilka utmaningar som finns i den andra ändan av 

kommunikationen, alltså de som tar emot och läser datapresentationerna eller 

datakonsumenter/beslutsfattarna.  

 
4.3.1. Dataproducent relaterade utmaningar  
 

En av de mest uttalade utmaningarna som framkom i intervjuer var tidsbrist. Fastän de 

flesta ansåg att kommunikationen är viktig, speciellt att lära sig paketera insikter från 

data så att budskapet bättre skulle nå fram, så visade sig att arbetstempot i flera 

organisationer var så pass högt att de sällan hade tid att lägga på att förbättra 

presentationerna eller bekanta sig med t.ex. datavisualiseringstekniker. 

 
”Vi har en massa arbete, ibland är vårt team till och med lite överarbetade, så vi har inte 

tid att tänka på hur man kunde presentera resultaten på bästa möjliga sätt. Det här 

resulterar ibland att man bara slänger in någon tabell och där är siffrorna och titta på 

dem.” – Respondent 3 (DA) 

 

”Det går så mycket tid till att först bolla med data och få den i rätt form. Sedan måste du 
tolka och göra analysen på ett eller annat sätt, att presentationen sist och slutligen bara 

är en liten del av helheten. Så om du har en deadline på kommande så finns det sällan tid 

att fundera på slutresultatet.” – Respondent 2 (DA) 
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”Skulle gärna göra fina visualiseringar, men har inte tid och så gör man snabbt någon i 

Excel.” – Respondent 1 (DA) 

 

Vad som kom till användning av tiden framstod också ett annat fenomen, en så kallad 

analysförlamning (eng. analysis paralysis). Detta påpekades av både dataanalytiker 

och beslutsfattare. Detta sker då dataanalytiker ibland ”förlamas” av mängden data och 

sin egen dataanalys, vilket gör att de hade svårt att avgöra när de genomfört tillräckligt 

mycket analyser för att gå vidare i processen och att de stirrar sig blinda på siffrorna 

och glömmer bort huvudpoängen med själva analysen.  

 
”Vi har så mycket data att utgå ifrån att man börjar fundera att man ännu kunde titta 

på data från den här vinkeln och plötsligt spårar hela analysen ur om man blir ivrig. 

Ibland får man en känsla, att man kunde ju ännu titta på det här, tänk om det här 

inverkar på det här osv.”– Respondent 3 (DA) 

 

”Experter som är fördjupade i data blir eventuellt så ivriga att de inte märker att de inte 

kommer vidare i processen. De kanske är intresserade av saken på ett personligt plan 

och så börjar de bearbeta, byta vinklar och undersöka från olika utgångspunkter. 
Framåtskridandet börjar gå långsamt. Det börjar närma sig det beslutet att är det nu 

vettigt att fortsätta fila på detaljer eller borde man bara gå vidare till nästa steg.”  - 

Respondent 7 (BF) 

 

Ett annat fenomen som kan kopplas samman med att lägga mycket tid på en analys och 

som två dataanalytiker ansåg att ibland kunde vara ett hinder var att visa åt 

beslutsfattarna att de gjort ett stort arbete med analysen. Även om resultatet kunde 

komprimeras till några bilder ville analytiker ibland demonstrera vilket arbete som 

fanns bakom. Med andra ord tycktes analytiker ibland ha svårt att avskala bilderna och 

ta bort en del analyser från presentationerna. Dock var de flesta medvetna över detta. 

 
”Se, här har det nog gjorts arbete!” – Respondent 1 (DA) 

 

I det tidigare fallet var det oftast dataproducenten eller dataanalytikern som medvetet 

ville föra fram att dataanalysprocessen varit arbetsdryg och därmed visa upp synvinklar 

och analyser som inte är relevanta för själva syftet eller problemet man ämnade 

undersöka. Dock ansåg tre dataanalytiker att det ibland handlade om att man glömmer 

eller tappar bort slutpoängen och till vilket syfte analysen skall gå till, vilket i sin tur 

resulterar i att budskapet inte når fram.  
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”Man borde ju besvara nyckelfrågan, men så blir man fartblind, vad var det vi 

egentligen undersökte, skulle ju vara bra att hålla frågan klar i huvudet och svara 

enbart på den.” – Respondent 3 (DA) 

 

En sak som diskuterades både från dataproducent och konsument sidan var den egna 

uppfattningen om vad som presenteras. Mera precist en felaktig uppfattning om den 

egna dataprodukten eller presentationen. Då man bygger upp datapresentationer kan 

något man själv uppfattar som en självklarhet uppfattas på ett helt annat sätt av 

läsaren. Därför ansåg flera att man måste sätta sig själv i mottagarens position.  

 
”Alla har väl vid något skede tänkt att om jag förstår gör resten det också. Det är väl just 

en typisk illusion att om något känns väldigt självklart och lätt för dig, så uppfattar 

andra det på samma sätt. Den fällan hamnar man i ibland.” – Respondent 10 (BF) 

 
”Du har ju själv utfört analysen, du kan den som rinnande vatten. Du tänker att du 
presenterat dem så tydliga som möjligt och du ser inte hur man kunde misstolka 

resultaten. Men så visar du presentationen för en kollega som ser den för första gången, 

och då avslöjas åtminstone de största felaktigheterna, att väntas nu, det där kan man ju 

missuppfatta på det där sättet.” – Respondent 7 (BF) 

 

Vid intervjuerna framkom också att försöka göra något tydligt, men ändå tillräckligt 

informativt var en utmaning. Fastän beslutsfattare vill ha konkreta tydliga 

presentationer på dataanalysen och dess resultat, så var ofta situationerna mera 

invecklade än så och flera dataanalytiker visade sig ha svårt att paketera vad de ville 

säga, vilket resulterade i översimplifiering.  

 
”Då man kommunicerar bara ett tal, det tal som är sannolikast, men så beskriver man 

inte osäkerheten som alltid finns med. Därför visar vi nuförtiden alltid 

sannolikhetsfördelningen i våra tester, att här finns det fortfarande en osäkerhet. Man 

måste alltid försöka undvika att man bara ger ett tal, fastän man försöker understryka 

att det enbart är det mest sannolika. Alla minns bara det där ena talet. Därför kunde det 

eventuellt hjälpa att på något sätt visa upp det på ett mera grafiskt sätt.” – Respondent 1 
(DA) 

 
”Man borde ju förenkla, men ibland så är det inte tillräckligt. Utmaningen är att man vill 

visa upp den på ett mångsidigt sätt, men så lyckas man inte beskriva det på en bild. 

Antingen borde man ha ett helt annat sätt att visa upp resultaten på eller så förenklar 

man det bara helt kallt. Har inte själv kommit på något sätt. Det är utmaningen, att 

förenkla, men då får man inte in alla dimensioner som man vill föra fram i grafen eller 

presentationen.” – Respondent 3 (DA) 
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”Bilden borde vara så tydlig, att de (beslutsfattarna) förstår den, fastän de kanske inte 

har beredskap att göra det. Så ibland måste man använda sig av svaga modeller, bara 

så att de ska förstå hur modellen fungerar. Det kan ju ha att göra med 

kommunikationen, att man bara borde lära sig beskriva de mera komplicerade sakerna 

på ett enklare sätt.” – Respondent 1 (DA) 

 

Under intervjuerna framkom också utmaningen med att inte alltid vara medveten om 

till vilket ändamål eller vem mottagaren var för datapresentationen. Ibland användes 

samma presentationer till flera olika ändamål, som ansågs göra uppbyggande av dem 

besvärlig.  

 
”Det är ett problem då samma material används för två helt olika syften. Om du inte kan 
vara på plats och förklara att detta betyder det här och här tog vi i beaktande följande 

sak etc. Om man skulle ha tid skulle jag gärna göra en presentationsversion, som är 

tydlig och avskalad och så en annan som är det faktiska materialet, analysen, mera text, 

som någon skulle läsa, men det finns inte tid att göra fina material fastän man själv 

skulle vilja.” – Respondent 3 (DA) 

 

Nästan alla hade stött på dåligt upplagda datapresentationer och tyckte att data ibland 

kunde vara presenterad på ett otydligt sätt, vilket också kan sammankopplas till hur 

mycket man måste anstränga sig för att förstå syftet med bilden. I dessa fall måste 

alltså mottagaren göra mycket arbete för att veta vad hon/han skall hitta i bilderna eller 

vad som är huvudpoängerna i det uppvisade data.  

 
”Fastän jag är proffs och borde kunna tolka (data), men så ibland måste man fundera på 

att vad betyder egentligen det här. Så måste du titta, ögonen famlar och du försöker 
koppla samman och tolka vad som är vad. Vad är det de försöker beskriva?” – 

Respondent 2 (DA) 

 

”Dataanalytikern känner inte alltid till slutanvändaren, utan klämmer in bara allt.” – 

Respondent 10 (BF) 

 

Något som nämndes av en respondent, men som inte ansågs vara ett problem vara 

användningen av yrkesvokabulär eller jargong i presentation av data. 

 
”I jobbet framkommer en massa onödig jargong och termer och så kommer man också 

på egna. Och ibland är de (presentationerna) fulla av dem, men hos oss förstår alla.” – 

Respondent 5 (DA) 
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Något som inte direkt har med dataanalytiker eller dataproducenten att göra med, men 

som visade sig vara en utmaning i en del organisationer är då presentationerna görs av 

grafiker. Med andra ord var utmaningen brist på domänkunskap. Vad en respondent 

tog upp som en utmaning är avsaknaden av statistiska kunskaper och att kunna 

presentera resultaten på rätt sätt.  
 

”I flera fall är det en grafisk designer som gör den (presentationen) vacker, men fyller 

inte de krav som behövs. En grafisk designer fattar nödvändigtvis inte hur data bör 

kommuniceras. Det finns så mycket saker man borde kunna i det här.” – Respondent 2 

(DA) 

 

Ett annat exempel på denna utmaning var då en organisation beställt yttre konsultering 

för sina affärsverksamhetspresentationer, som var mycket datafokuserade, men att just 

bristen på domänkunskap hos grafikerna hade visat sig vara ett hinder.  

 
”Vi bad om hjälp av en reklambyrå, men vi var väldigt missnöjda. De är svårt att ta 

någon utifrån och få den att förstå. Betoningarna blir alldeles felaktiga, då man borde 

förstå det på ett djupt plan, där sker ett kommunikationsproblem. Expertisnivån räcker 

hel enkelt inte. Förstås är det ju också kommunikation, hur vi kunde få dem att förstå 

vad det är frågan om, men fastän vi försökte så uteblev väsentliga saker och tvärtom 
fick helt irrelevanta saker en massa plats.” – Respondent 9 (BF) 

 
4.3.2. Datakonsument relaterade utmaningar  
 

Den utmaning som allra flest gånger beskrevs i intervjuerna var bristen på 

dataläskunnighet eller bristen på kunskap hos beslutsfattare eller mottagaren av 

datapresentationen. Flera dataanalytiker påpekade att de fanns en tendens hos 

mottagaren att överuppskatta sina kunskaper i att tolka data och hittar saker i data som 

nödvändigtvis inte finns där.  

 
”99 % förstår inte 99 % av vad vi håller på med. De tror att de förstår, men egentligen 

har de ingen aning. De är kanske huvudpoängen och värt att minnas, att de 

(beslutsfattarna) tror sig förstå i viss mån, så låt dem tro, onödigt att gå till strid. 

Huvudsaken är den att då du vet vad som är viktigt i data, att något är bättre eller 
sämre, denna riktning är bra, eller vi kan anta att den är det, så är ditt huvudbudskap, 

det är frågan om en fras.” – Respondent 4 (DA) 

 

”Det känns som om en del påstår sig veta, fastän de inte gör det. De kan inte ge bevis 

eller se skillnaden i bra och dålig data. Det är ganska farligt och så drar de bara 

slutsatser, fastän någon som är mera insatt kunde berätta att man inte kan dra några 



 

 

66 

slutsatser från de data som finns. I dessa fall kan det vara bra att visualisera.” – 

Respondent 4 (DA) 

 

”Svaret kan också vara att det inte går att dra några slutsatser och det är också ett jätte 

bra svar som man ger alldeles för sällan. För ofta drar man slutsatser som man inte kan 

göra slutsatser av och det är jätte irriterande. Då man själv förstår hur sannolikhetslära 

fungerar, känns det aningen komiskt.”– Respondent 4 (DA) 

 
”Problemet ligger i att då man försöker kommunicera åt ledningen så vill de förstå den 

fastän de inte är lika matematiska.” – Respondent 1 (DA) 

 
”Man borde förstå vissa grejer, det kanske skulle vara min önskan. Vi har ganska bra 

koll på grundgrejer, men ibland råkar man utför situationer där man märker att om de 

bara skulle veta helt grundprinciper så som svagheten med medeltal. Helt grundgrejer 

skulle man önska att alla skulle förstå, så skulle det underlätta och så skulle man inte 
behöva förklara så mycket.” – Respondent 3 (DA) 

 
”Konsumenten, eller den som konsumerar eller utnyttjar visualiseringen, där krävs det 
nog läskunnighet, att du måste kunna läsa och förstå vad du ser, att det inte enbart blir 

att snabbt skumma, för just i sådana fall kan man styra och lägga uppmärksamhet på 

något som inte är så relevant eller inte alls motsvarar huvudpoängen med data.” – 

Respondent 2 (DA) 

 
”Då det kommer till läskunnighet, så ibland då det sker en förändring (i data) så förstår 

kanske inte alla att det inte är frågan om någon betydelsefull förändring. Därför sätter 

jag aldrig enbart bilder, utan tar fram ett par huvudpoänger och beskriver med ord vad 

de innebär.” – Respondent 3 (DA) 

 
”Då jag gör en presentation med förväntningsvärden och deras 

sannolikhetsfördelningar... Att människor skulle förstå vad de är. Det är egentligen 

ganska enkelt i teorin, men ingen tycks på riktigt förstå vad de är för något.” – 

Respondent 4 (DA) 

 

”Det låter hårt och arrogant, men man skulle ju hoppas att människor skulle ha bättre 
grundkunskaper i statistik, det skulle hjälpa jätte mycket.” – Respondent 3 (DA) 

 

Detta kommenterades också av beslutsfattare, som i sin tur tyckte det var frustrerande 

att dataanalytiker ibland beskrev data alltför komplicerat och tog inte i hänsyn att inte 

mottagaren alltid förstår vad en del matematiska begrepp innebär. 

 
”Ibland då de (dataanalytiker) presenterar kan de vara väldigt kryptiskt, de har ritat 

upp komplicerade bilder och tror att alla förstår vad man försöker ta fram och vad 
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bilden visar. Egentligen borde man alltid utgå ifrån att lyssnaren, fult sagt, förvänta sig 

ganska lite av lyssnaren. Naturligtvis då man talar till någon med kunskap i samma 

område så är det en annan sak, men då man visar upp något till beslutsfattare, så måste 

man nog utgå ifrån att de vet ganska lite.” – Respondent 7 (BF) 

 

En annan del av problematiken då mottagaren har bristfälliga kunskaper i data, tycktes 

vara i att mottagaren inte täcks fråga om hon/han inte förstod vad som presenterades. 
 

”Man försöker lite kolla om de ser ut att förstå vad som visas. Eller rullar det på huvudet 

och ser ut som om de undrar att vad är det egentligen frågan om, men ändå ids de inte 

alltid fråga.” – Respondent 7 (BF) 

 

I vissa fall tycktes dock problematiken kunna svängas upp och ner. Där beslutsfattarna 

ansåg att ivriga dataanalytiker ibland blir för applikations och bildfokuserade och inte 

förstår syftet eller helhetsbilden med dataanalysen.  

 
”Speciellt ungdomar kan ha svårt att se igenom grafer och bilder, de blir bara så ivriga 

om något ser snyggt ut. Det är ett problem, att om du inte vet tillräckligt om saken, kan 
det hända att man blir förblindad.” – Respondent 9 (BF) 

 

Vad som också diskuterades i intervjuerna som en utmaning var bristen på 

koncentrationsförmågan hos mottagaren, i detta fall beslutsfattaren. Ofta orkar inte 

personen som läser och tar emot datapresentationerna se eller tolka stora mängder 

data. T.ex. kan tabeller vara för arbetsdryga att se på och därför måste man sträva till 

att få data paketerat på ett sätt som kräver möjligast lite ansträngning att läsa igenom. 

 
”Du tappar uppmärksamheten ganska så snabbt. Det beror på hur och vad du 

visualiserar, visar du upp resultat eller är det en genomskådning av allt.” – Respondent 

2 (DA) 

 

En av de sist nämnda utmaningarna hade att göra med organisationskultur och vilka 

inrutade mönster som fanns i organisationen för att via upp data. En beslutsfattare 

ansåg att de hade visat upp resultat och data på samma sätt väldigt länge, men att det 

gärna kunde ske förändringar i det. 

 
”Vi går alltid till det gamla sättet att presentera. Innehållet och hur det presenteras är 

förstås ganska så polerat, men väldigt fantasilöst, skulle vara uppiggande att se något 

lite annorlunda presenterat efter 30 år i branschen.” – Respondent 9 (BF) 
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4.4. Förbättringsförslag på kommunikation av data 

 

Efter att ha diskuterat hur organisationer bygger upp presentationer av data, vilka 

utmaningar som kan framstå på vägen då data kommuniceras, återstår ännu en viktig 

del av forskningen dvs. att försöka identifiera behov och förslag på hur denna 

kommunikation kunde främjas och förbättras. Organisationerna var på väldigt olika 

mognadsnivåer då det kom till denna fråga. En del hade utvecklat nya arbetsmetoder 

och modeller med precis denna fråga i åtanke. Speciellt den utmaning som hade att 

göra med brist på expertis- eller domänkunskap (eng. domain knowledge) hos både 

dataanalytikern och beslutsfattaren var något som en del organisationer hade tagit 

fasta på.  Vad denna brist på expertiskunskap innebär, är för att kunna tolka resultat 

måste man ibland vara mycket insatt i själva temat, företaget, caset eller dylikt. Detta 

ansåg en del respondenter att var en kritisk fråga vid tolkning och presentation av 

resultat. Om enbart en dataanalytiker utan djupgående expertis i området utför 

analysen kan det hända att hon/han drar ologiska slutsatser. Två organisationer hade 

löst detta problem med att ta in en tredje part i kommunikationskedjan, som i dessa fall 

kallades antingen för moderator eller facilitator. En person som förenar dataanalytiker 

och beslutsfattare, med att själv vara expert på affärsområdet i fråga. Denna nya roll 

eller arbetsmodell var dock fortfarande i ett utvecklingsskede, men hade visat sig ha 

positiva fördelar i hur budskapet når beslutsfattarna.  

 
”Vi har löst problemet på det sättet att dataanalytikern inte diskuterar direkt med 

ledningen, utan vi har en moderator där emellan, som tolkar resultaten och redigerar 

och presenterar dem rätt. Har att göra med att vi arbetar med specifika problem och så 

vet inte dataanalytikern vad som är av vikt och vad det betyder. Man kan inte tolka data 

i silo, eller klart man kan, men högst antagligen så kommer det att resultera i konstiga 

slutsatser, så som att drunkningar och glassätning korrelerar. Man gör fel upptäckter 

då man inte förstår relationssambanden och helheten. Eller personen kan förstås göra 

gissningar, men det behövs en expert som styr dataanalytikerns arbete. En 

dataanalytiker är ofta en dataanalytiker och är sällan en expert. Man kan ju inte anta 

att personen blir expert på ett par dagar eller veckor. På sätt och vis kan inte hon/han få 

kunskapsfärdigheterna direkt som behövs för analysen, utan det behövs ett starkt stöd 
utifrån.” – Respondent 7 (BF) 

 

”Dataanalytikern kanske inte har förståelsen eller förmågan att göra beslutet på vad 

man borde ta fram. Det behövs en mellanhand som förstår fallet tillräckligt bra att kan 

tolka slutsatserna som dataanalytikern har gjort. Där dyker just upp frågan att vet 
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dataanalytikern, utan att vara insatt i fallet på vilket sätt chefen vill se på det? Där 

behövs en mellanhand som vet vad slutanvändaren vill ha.” – Respondent 7 (BF) 

 

”Då en dataanalytiker analyserar något som den inte vet någonting om, utan tittar bara 

på data och gör slutsatser, finns en stor risk att det kommer med a. självklarheter eller b. 

glass vs drunkningar liknande. Det finns ett behov av en person mellan dataanalytikern 

och ledningen, som så att säga redigerar, filtrerar och sållar data så att det relevanta 

tas fram.” – Respondent 7 (BF) 

 

”Då det kommer till sådan här avancerad dataanalys, så kan man inte utgå ifrån att 

mottagaren förstår om man inte tolkat svaren färdigt för dem. Och förstås ju enklare 
rapport eller visualisering och ju bekantare den är för publiken, desto mindre behövs 

gemensam tolkning. Men t.ex. då man försöker nå nya upptäckter med nya fenomen så 

behövs det flera experter med och tolka resultaten från analysen, annars kan det hända 

att vi drar fel slutsatser och det är mycket farligt. Alltså då behövs en expertgrupp som 

tolkar resultaten.”  - Respondent 6 (BF) 

 

En utomstående expert hade också andra fördelar än att ta fram de relevanta ur data 

eller ge rätt kontext åt analysen. Vad som framkom var att en facilitator kan hjälpa till 

med att effektivisera hela dataanalysprocessen med att få dataanalytikern att gå vidare 

till nästa steg. Detta har att göra med det tidigare diskuterade utmaningen 

analysförlamning, som kan göra att analysen står och trampar på ställe och därför inte 

når beslutsfattarna.  
 

”Hur skall man då veta när man ska gå vidare till nästa steg? Du har en yttre facilitator 
som ser och känner till helheten och märker då dataanalytikerna inte kommer vidare. De 

kan hålla på och polera hela veckan och se på problemet från olika synvinklar, men om 

de ser ut att utvecklingen är långsam, så är det bäst att avbryta spelet och gå vidare till 

nästa steg. Man kan ju gå tillbaks till ruta ett om det blir tid över. Där behövs kanske 

utomstående hjälp.” – Respondent 7 (BF) 

 

Då det kom till själva presentationen av data och kunskapen i hur människan uppfattar 

och ser information var en av frågorna i intervjun om de trodde de kunde finnas ett 

behov av yttre konsultering i presentation av data. Alla respondenter var av åsikten att 

det finns ett behov och insett hur viktigt, men svårt det är att kunna kommunicera sina 

insikter vidare i organisationen. De flesta hade inte gått några kurser eller att 

organisationen i fråga inte heller erbjöd eller diskuterade presentation av data som 

något viktigt. Flera tyckte att det skulle vara till stor hjälp om det skulle erbjudas kurser 

eller workshoppar i ämnet. 
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”Funderar på helt grundläggande grejer så som inte för mycket text osv… men antar att 

det skulle finnas utrymme för förbättring i mitt eget arbete.”– Respondent 8 (BF) 

 
”Jag tror att det skulle vara till nytta. Allmänna principer hur det lönar sig att 

presentera, tror det skulle vara till nytta för alla de som måste kommunicera resultat i 

sitt arbete.” – Respondent 1 (DA) 

 

”Det är mycket relevant, men som inte får tillräckligt med utrymme för att människor 

har bråttom. Fastän jag själv lärt mig att göra saken på ett visst sätt, så betyder det inte 

att man inte skulle kunna bli mycket bättre. Jag skulle gärna höra mera. Oberoende i 

vilken beslutsfattarposition man än befinner sig i där man utgår från data. För sist och 

slutligen är det som är kärnan i det hela, hur budskapet når fram. Det är viktigt idag och 

säkert också i framtiden.” – Respondent 8 (BF) 

 
”Helt säkert finns det intresse. Det svåra är att hitta en samarbetspartner som passar 
just in i vårt arbete, som skulle ha kunskap. Det är mycket svårt.” – Respondent 9 (BF) 

 

”Skulle säkert vara till nytta, för det är ju psykologiskt man fattar beslut. Och skulle man 

ha bättre förståelse, så skulle man säkert få fram sitt budskap tydligare.” – Respondent 

10 (BF) 

 

”En workshop skulle fungera, för då skulle båda parternas förståelse öka.” – Respondent 

9 (BF) 

 

Enbart en respondent var aningen skeptiskt. 

 
”Det är 50/50 om människor är beredda att lyssna, så då är det ju lönsamt. Men så finns 

det ju de som tänker att presentationen inte är så viktigt, så länge man får ut siffrorna.”- 

Respondent 5 (DA) 

 

 

Ett annat tydligt förbättringsförslag var att organisationer borde få alla i organisationen 

att förstå sig bättre på dataanalys och data. Att hela organisationen skulle dra nytta om 

det skulle ordnas kurser i grundbegrepp inom statistik osv.  

 
”Man borde få alla att förstå sig på hur data fungerar. Vi har gjort stora framsteg och 

satsar på det, men det finns ännu en bit att gå så att det också skulle fungera i praktiken 

och inte bara så där nice to know.” – Respondent 3 (BF) 

 
”Dataläskunnighet, kunskap i hur man ska läsa data. I flera organisationer görs 

rapporter, men det saknas kunskap i att tolka eller läsa dem. Ok, ansvaret ligger ju 

förstås hos den som gör rapporten eller visualiseringen, men också hos den som läser. 
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Man borde lägga mera ansvar på den som läser eller den som tar emot rapporten.” – 

Respondent 2 (DA) 

 

”Lite äldre typer gör helt galna grafer, vanilla grafer, som man inte förstår till vilket 

ändamål de är menade för. Skulle vara bra att gå en grundkurs i visualiseringsmetoder, 

få teserna i huvudet, det skulle vara till nytta. Så är det ju en annan fråga om människor 

går med på det.” – Respondent 5 (DA) 

 
”Det finns definitivt efterfrågan på en kurs, för alla hamnar ju vid något skede att föra 

fram saker, det finns ju inte arbete där du inte skulle behöva presentera resultat från 

antingen eget eller andras arbete. I sådana fall skulle man behöva grunderna i hur 

människan tar emot information. Att det inte blir så att kunskapen finns i huset men att 

den inte nådde ledningen, att beslutsfattarna aldrig fick informationen fastän man på 
lägre nivåer i organisationen hade informationen. Det kulmineras just i det att man inte 

lyckades presentera det på rätt sätt.” – Respondent 7 (BF) 

 
”Det finns en massa verktyg och det är lätt att göra visualiseringar, men mer än så 

borde människor sätta tid på hur? Till vilket ändamål skall det i slutändan användas till, 

vad vill man nu få sagt med data?” – Respondent 2 (DA) 
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4.4. Sammanfattning av de empiriska resultaten 

 
Allmänt om presentation av data i organisationer: 
 

• Alla respondenter saknade en strategi för hur data borde presenteras, beskrev 
det som en “iterativ process”. 
 

• Dataanalytiker och beslutsfattare går ofta igenom presentationerna 
tillsammans, öppen kultur för förbättringsförslag. 
 

• Två organisationer hade löst kommunikationsgapet med att integrera en 
domänexpert i processen för att tolka och styra kommunikationen. 
 

• Alla respondenter var bekanta med datavisualisering och ansåg att det är ett 
effektivt sätt att kommunicera data. 
 

• Ingen organisation erbjöd kurser eller anvisningar i att förbättra 
datakommunikationen eller datavisualisering. 
 

• I alla organisationer fanns ett tydligt behov och intresse att förbättra 
kommunikationen av data. 
 

Faktorer som togs i beaktande vid framställning av datapresentationer: 
 

• Fundera på sammanhanget & syftet 
-> Vem är mottagaren eller slutanvändaren: kunder, kolleger eller ledningen? 
-> Skickas datapresentationen som ett email eller är man fysiskt på plats och 
presenterar?  
-> Vad används resultaten till? 
 

• Val av rätt visualiseringssätt 
-> Vilken visualiseringsmetod främjar bäst syftet för presentationen: en tabell, 
text eller diagram? 
 

• Avskala bilden 
-> Minimera informationsmängden per bild, speciellt text och siffror. 
 

• Fokusera mottagarens uppmärksamhet 
-> Ta fram och understryk nyckeltal. Ta bort all överflödig information i 
bilden. 
 

• Ge en tydlig rekommendation 
-> Vet mottagaren vad man skall göra utefter data? 
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Dataproducent relaterade utmaningar: 
 

• Otillräckliga kunskaper i uppbyggande av datapresentationer 
-> ofokuserade och otydliga presentationer 
 

• Tidsbrist 
-> finns varken tid att göra eller lära sig förbättra datakommunikationen 
 

• Yrkesstolthet 
-> vill visa upp alla scenarier och arbete som ligger bakom analysen 
 

• Fartblindhet 
-> glömmer bort syftet/ändamålet för analysen 
 

• Analysförlamning 
-> kommer inte vidare i dataanalysprocessen och får inte ut resultat 
 

• Glömmer bort sammanhang 
-> tar inte i beaktande mottagarens behov eller kunskap 
 

• Översimplifiering 
-> svårt att hitta en balans mellan att göra presentationerna lättlästa, men 
ändå inte minska på informationsvärdet 
 

• Brist på domänkunskap 
-> avsaknaden av expertkunskap som krävs för att förstå problemet som 
analyseras 
 
 

Datakonsument relaterade utmaningar: 
 

• Brist på dataläskunnighet 
-> otillräckliga kunskaper i statistik och datavisualisering för att kunna tolka 
data 
 

• Överuppskattning eller bristande insikt av den egna kunskapen 
-> tror sig förstå problemet fastän de inte gör det 
 

• Rädsla att göra bort sig 
-> vågar inte medge om de inte förstår vad data visar 
 

• Brist på tid och koncentrationsförmåga 
-> har ofta bråttom och vill inte lägga tid på att leta efter informationen i data  
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5. DISKUSSION OCH ANALYS  

I denna del analyseras och diskuteras resultaten från intervjuerna i förhållande till 

den teoretiska referensramen. Här besvaras också forskningsfrågorna. Syftet för 

avhandlingen var att beskriva hur data kommuniceras mellan dataanalytiker och 

beslutsfattare i data-intensiva organisationer och vilka utmaningar som kan uppstå 

på vägen. Först studeras dataanvändning och kommunikation på ett mera allmänt 

plan och sedan vilka utmaningar som finns i kommunikationsprocessen. Till slut 

undersöks hur denna kommunikation kunde främjas båda parterna emellan.  

 

För att ta an forskningsproblemet ”kommunikation av data och dess utmaningar 

mellan dataanalytiker och beslutsfattare” framställdes en datakommunikationsmodell. 

Som stomme användes Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell där 

beteckningarna ersattes med datarelaterade koncept för att kunna appliceras på denna 

forskning. I studien låg fokus på interaktionen mellan de som kallades för 

dataproducenter och datakonsumenter. För att skapa mig en helhetsuppfattning om 

kommunikationskedjan och dess utmaningar intervjuades båda parterna i 

kommunikationen. Nedan beskrivs beståndsdelarna i modellen. 

 
Figur 7 Beståndsdelarna i kommunikation av data 

 
För att redogöra varför detta problem är viktigt och för att förstå den överliggande 

nyttan av varför kommunikation av data i organisationer behövs, illustreras detta av 

kunskapshierarkin, det vill säga sambandet mellan data, information och kunskap. Då 

data övergår till information och kunskap, ökar samtidigt värdet vilket också är något 

forskningen ville belysa och ligger därför ovanför beståndsdelarna som en påminnelse 

av forskningssyftet på ett makroplan (figur 7). I studien diskuterades också knowledge 

management för att lägga en grund för varför information överhuvudtaget behöver 

delas i organisationer.  Studien stöder sig på O'Dell & Graysons definition där 
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knowledge management anses vara ”en medveten strategi för att få rätt kunskap till rätt 

personer vid rätt tidpunkt och att hjälpa människor dela och tillämpa information så 

att det främjar organisationens resultat” (Girard & Girard 2015:2). Detta går också att 

tillämpa på kommunikation av data, där de insikter som fås ur data främjar hela 

organisationen då de når beslutsfattarna. Därför ansåg jag det intressant att både veta 

hur detta görs och definiera olika utmaningar på vägen. Då man utforskat denna 

process har man bättre förutsättningar att främja kommunikationen och 

informationsspridningen för att i bästa fall ha en positiv inverkan på företagets 

framgång (Platts och Hua Tan 2004; McAfee och Brynjolfsson 2012). För att undersöka 

forskningsändamålet framlades tre huvudforskningsfrågor, som jag till näst ämnar 

besvara. 

 

Den första frågan var ”Hur ser kommunikationsprocessen av data ut i 

organisationer?”. För att svara på frågan tillämpades datakommunikationsmodellen 

och fungerade som grund för den empiriska forskningen. Kommunikation av data 

utgörs av en dataproducent som producerar/kommunicerar data (i praktiken handlar 

detta om resultat från data) till en datakonsument som tar emot och tolkar, det vill 

säga ”konsumerar” data. I den empiriska forskningen hade jag definierat dataanalytiker 

som dataproducenter och beslutsfattare som datakonsumenter.  

 

Som redan framfördes i litteraturen verkar organisationer sakna insikter i hur data bör 

presenteras (Knaflic 2015). Detta framkom också i intervjuerna, där alla respondenter 

bekräftade att de inte fanns någon framlagd plan eller strategi för hur data borde 

kommuniceras och presenteras. Datapresentationerna byggdes ofta upp an efter eller 

som en så kallad ”iterativ process”.  Dock betydde detta inte att kunskaper inom data 

kommunikation inte existerade eller var nödvändigtvis bristfälliga hos 

dataanalytikerna. Utifrån resultaten var alla respondenter bekanta med 

datavisualisering och ansåg att det är ett välfungerande och effektiv sätt att få sitt 

budskap igenom. Fördelarna med datavisualisering som ett kommunikationsmedium 

sammanfattades tidigare av Järvinen et al. (2009) som en fortsättning av minnet, 

förminskar tiden vi behöver leta efter information och gör det lättare för oss att 

upptäcka mönster inom data. Alla dataanalytiker tillämpade datavisualisering för att 

tydliggöra vad resultaten innebar. Detta gjordes med hjälp av olika diagram och grafer. 

 

En dataanalytiker som intervjuades var dessutom insatt i datavisualiserings- och 

kommunikationsteorier och hade inblick i hur människan tar till sig information och 
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vad som är viktigt att ta i beaktande då data presenteras. En intressant upptäckt var 

ändå att största delen av respondenterna tycktes ha anammat flera 

datavisualsieringsprinciper utan att medvetet inse att det var frågan om existerande 

teorier. Ett exempel på detta var bland annat Tuftes (1983) data-bläck förhållandet, 

som syftar till att ju mer av bilden (bläcket) finns till för att presentera data, desto 

bättre och alla andra element i bilden skall minimeras. Respondenterna hänvisade då 

till att minimera informationsmängden per bild, speciellt text och siffror och ta bort all 

överflödig information. Andra faktorer som respondenterna ansåg vara viktiga att ta i 

beaktande i kommunikation av data var: fundera på vem som är mottagaren och syftet 

för presentationen, val av rätt diagram, läsbarheten, fokusera uppmärksamheten, 

formatet (skriftligt/muntligt) och ha en tydlig rekommendation i slutet. Dessa är i 

samklang med vad Knaflic (2015) föreslår att skall ligga som grund för en effektiv 

kommunikation av data. Knaflic (2015) argumenterar dessutom att fokus skall finnas 

på själva berättelsen i data eller betonar att ha ett tydligt narrativ i sina presentationer. 

 

Den andra forskningsfrågan var ”Vilka utmaningar finns i kommunikationen av data 

mellan dataanalytiker och beslutsfattare?” Till en början ville jag ta reda på om det 

överhuvudtaget finns ett gap mellan dataanalytiker och beslutsfattare. Enligt 

litteraturen är detta ett existerande problem (Brady et al. 2017; Gemignani et al. 2014). 

Utifrån den empiriska forskningen gick det att identifiera flera utmaningar som var i 

samklang med de utmaningar som litteraturen föreslår. Utifrån 

kommunikationsmodellen delade jag upp utmaningarna i två olika kategorier: 

dataproducent och datakonsument förorsakade utmaningar. Låt oss ta en titt på dessa. 

 

Då de kom till dataproducent förorsakade utmaningar ansågs den övervägande 

största utmaningen vara tidsbrist. Alla dataanalytiker hade ett intresse att förbättra 

sina kunskaper och expertis i presentation och kommunikation av data, men hänvisade 

till att arbetsbördan och tempot i organisationen inte tillät detta. Tidsbrist är också en 

utmaning som diskuteras speciellt mycket inom knowledge management litteraturen 

(Leister 2010; Davenport & Prusak 1998) och anses också här vara det största hindret 

för effektiv delning av kunskap i organisationer.  

 

En annan utmaning som beslutsfattarna lyfte fram var att dataanalytikerna inte alltid 

hade tillräckligt med expertiskunskap för att kunna analysera problemet och ta fram de 

viktigaste eller relevantaste insikterna. Detta kallas i litteraturen för brist på 

domänkunskap (Brady et al. 2017; Harris och Mehrorta 2014; Viaene 2013). 
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Domänexperter är personer som har kunskap eller erfarenhet inom ett visst område, 

kan ställa dataanalysen i rätt kontext och begriper resultaten på ett djupare (ofta 

affärsverksamhets) plan. Vad som framkom i empirin är att även om dataanalytiker 

skulle vara skickliga på att bygga upp modeller och ha kunskap inom statistik, så 

förutsätter framgångsrik kommunikation av data att personen är insatt i problemet 

eller området som undersöks för att kunna ta fram och fokusera på de viktiga 

upptäckterna. I tidigare studier har framförallt bristen på kunskap och erfarenhet inom 

affärsverksamheten hos dataanalytikerna ansetts vara ett problem (Viaene 2013). 

 

En utmaning som framkom både i resultaten och teorin var brist på förståelse av 

sammanhanget eller slutanvändaren. Då dataproducenten inte tar mottagaren i 

beaktande vid uppbyggande av datapresentationerna, råder en risk att budskapet från 

data inte når fram eller tolkas felaktigt. I synnerhet då dataproducenten har djup 

kunskap inom sitt område, speciellt dataanalys, kan det ibland resultera i att han/hon 

antar att datakonsumenten vet mera än hon gör (Steele och Iliinsky 2011). Detta 

diskuterades också i intervjuerna av både dataanalytiker och beslutsfattare och sades 

vara ett återkommande problem, då dataanalytikern inte tagit i beaktande vem som är 

mottagaren av presentationen. Ändå var största delen dataanalytikerna medvetna över 

detta problem och försökte påminna sig själva att se på presentationen från 

mottagarens position, för att kunna avgöra på vilken nivå data skall presenteras. I flera 

fall innebar detta att utgå ifrån att beslutsfattaren inte var insatt i dataanalys och 

försökte framlägga resultaten på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt. Dock ansåg 

några dataanalytiker att denna förenkling också kunde vara en utmaning i sig, då data 

måste presenteras på ett lättbegripligt sätt, men att följen ibland var att 

informationsvärdet tog skada. I och med detta framkom att dataanalytiker ibland 

måste försvaga dataanalysmodeller i presentationer för att beslutsfattarna skulle ha det 

lättare att förstå innehållet.  

 

Ett fenomen som både forskats i tidigare (Viaene 2013) och framkom också i empirin 

var analysförlamning som en utmaning på effektiv kommunikation av data. Detta var 

också något som dataanalytiker poängterade att de ibland föll offer för och 

beslutsfattare i sin tur blir frustrerade på. Vad analysförlamning innebar var att 

dataanalytikern eller dataproducenten inte släpper dataanalysen och kommer därmed 

inte vidare i processen för att visa upp resultaten. Dataanalytikern är så djupt insatt i 

dataanalysen och vill noggrant gå igenom olika scenarier etc. att marginalnyttan för 

varje ny analys som görs börjar sjunka. I dessa fall kan det hända att själva syftet för 
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analysen suddas ut under processens gång vilket i sin tur kan resultera i att 

datapresentationens fokus blir otydligt och budskapet inte når fram.  

 

Fastän så gott som alla utmaningar som togs upp i litteraturöversikten kunde 

identifieras i empirin, uppkom också vissa undantag. Bland annat Brady et al. (2017) 

påpekade att det främst är chefer som har en misstänksam attityd gentemot data och de 

personer som skall framföra den. Utgående från intervjuerna kan man påstå att 

situationen verkade mera vara ett problem åt andra hållet, där dataanalytiker är 

frustrerade på beslutsfattare. Detta ansågs bero på beslutsfattarnas bristfälliga 

kunskaper i tolkning av data och statistiska metoder. Detta kan sägas tillhöra den andra 

delen av kommunikationskedjan, med andra ord datakonsument förorsakade 

utmaningarna.  Alla dataanalytiker delade åsikten om att en av de största 

utmaningarna hos datakonsumenterna var bristen på dataläskunnighet. Detta är något 

som Zubiaga och MacNamee (2016) och Ransbotham et al. (2015) också lyfter fram i 

sina forskningar. Vad litteraturen påvisar är att även om beslutsfattarna förstått vikten 

av data-driven verksamhet och hur det skapar värdet för företaget, förstår inte 

beslutsfattarna sig på de analytiska metoderna. Enligt Ransbotham et al. (2015) är 

detta ett kritiskt management problem, där chefer inte känner sig hemma med att göra 

beslut utgående från data som de inte helt förstår sig på. Enligt Zubiaga och MacNamee 

(2016) läggs ofta tyngden på sändaren och kommunikationsmediet, hur budskapet 

paketeras och vilket medium som väljs för att framföra budskapet. Vad som kan vara 

värt att lyfta fram är att mottagaren också har en aktiv roll i att ta emot budskapet och 

att flera faktorer hos mottagaren avgör hur effektivt detta sker. Detta var något som 

flera dataanalytiker var mycket frustrerade över och önskade att ansvaret för en lyckad 

data kommunikation skulle vara mera ömsesidigt och inte enbart luta sig till hur 

dataanalytikern paketerar och presenterar data.  

 

Vad gällde beslutsfattarnas brist på dataläskunnighet visade sig utmaningen vara 

komplicerad till sin natur. Enligt dataanalytikerna verkar beslutsfattare tror sig förstå 

dataanalys och sannolikheter bättre än vad de egentligen gör. Denna problematik kan 

kopplas samman med vad Leister (2010) kallar för bristande insikter över den egna 

kunskapen. Vad som är svårt att veta är om beslutsfattarna på riktigt tror sig veta mer 

än de gör, eller om de bara vill verka som om de vet. Ett problem som framkom i den 

empiriska forskningen är att beslutsfattare inte alltid vågar medge då de inte förstår 

något. I dessa fall försöker dataanalytikern se och känna efter om budskapet verkligen 
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kommer fram. Detta var en utmaning som inte hänvisades i litteraturen, men kunde 

identifiera utmaningen som en rädsla att göra bort sig. 

 

Något som kan kännas som en självklarhet och som redan diskuterades i 

dataproducent relaterade utmaningar är brist på tid och koncentrationsförmåga på 

beslutfattarsidan. Vad resultaten visade är att beslutsfattare ofta har begränsat med tid, 

vilket gör att de inte vill ägna mycket tid på att tolka data. Detta gör dataproducentens 

roll desto viktigare, där han/hon måste paketera data insikterna på ett sätt som fångar 

beslutsfattarens intresse och uppmärksamhet. 

 

Den tredje forskningsfrågan var ”Vad kan organisationer göra för att främja 

kommunikationen av data mellan dataanalytiker och beslutsfattare?”. Brady et al. 

(2017) föreslår att utbilda och ta i bruk en ny roll i organisationen som hjälper dessa två 

domäner att förstå varandra. Denna nya roll kallar författarna för dataöversättare (eng. 

data translator) och är en domänexpert med djup kunskap inom affärsverksamheten. 

Enligt Brady et al. (2017) att det är lättare för domänexperter, som har djup kunskap 

inom sitt affärsområde och sociala färdigheter, att utveckla sin kunskap inom 

dataanalys och fungera som dataöversättare än dataanalytiker som skulle behöva få 

djup domänkunskap, speciellt då det kommer till språk/retorik- och jargongsfrågor. 

 

Utifrån den empiriska forskningen hade två organisationer tagit i bruk och introducerat 

en tredje roll i kommunikationskedjan för att minska på kommunikationsgapet. Denna 

roll kallades för moderator och ansvarade för kommunikationen av data, speciellt hur 

data skall tolkas och presenteras för beslutsfattare. Dock ansågs inte språk och 

maktfrågor vara utmaningar, vilket Brady et al. (2017) argumenterar för. Istället 

syftade flera beslutsfattare i intervjuerna till att en stor utmaning var brist på djup 

kunskap/ domänkunskap hos dataanalytikerna. Dessutom påpekade en beslutsfattare 

att det krävde år av studerande och erfarenhet för uppnå den expertisnivå som behövs 

för att kunna tolka data rätt.  

 

Tidigare forskning och resultaten från denna studie antyder att ett sätt att främja 

kommunikationen är att ta i bruk dataöversättare. Denna nya roll tycks hjälpa till att 

lösa flera av de utmaningar som beskrivits och anses både utifrån litteraturen och 

empirin minska kommunikationsgapet mellan dataanalytiker och beslutsfattare. 

Tillämpningen av denna nya dataöversättare- eller domänexpertroll kunde dessutom 

hjälpa till med att flytta över en del av ansvaret som dataanalytiker upplevde att de 
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måste ta för en välfungerande kommunikation. Det som ändå bör påpekas är att 

dataöversättarrollen inte är en lätt uppgift och innefattar både kunskaper inom 

affärsverksamhet, dataanalys och kommunikation (Brady et al. 2017). Det kan därför 

vara en utmaning för organisationer att hitta personer som besitter alla de tidigare 

nämnda kunskaperna. 

 

Fastän denna dataöversättare bevisligen kan ha en positiv inverkan på att minska 

kommunikationsgapet mellan dataanalytiker och beslutsfattare kunde man utifrån 

resultaten identifiera utmaningar som inte går att lösa med en tredje part. Utifrån 

intervjuerna kan man påstå att alla i organisationen kunde ha nytta av att fördjupa sig i 

olika datakommunikationstekniker. Där kunde man speciellt lyfta fram olika sätt att få 

sitt budskap effektivt igenom så som val av diagram eller berättartekniker (Knaflic 

2015). Kommunikation av data är något de flesta organisationer idag gör och därför är 

kunskaper i datakommunikationstekniker ett område som de flesta kunde ha nytta av. 

Vad resultaten visar är att det finns intresse både på dataproducent och konsument 

sidan att utvecklas i ämnet. En annan rekommendation för att främja 

kommunikationen är att belysa beslutsfattarna över hur viktigt det är att vara insatt i 

grunderna i dataanalys. Med andra ord måste också beslutsfattare ta ansvar för att 

budskapet skall nå fram. Ett sätt kunde vara att uppmuntra beslutsfattare bekanta sig 

med eller gå en grundkurs i statistiska metoder för att förbättra sin tolkningsförmåga 

av data.  

 

Eftersom tidsbrist var en utmaning både för dataanalytiker och beslutsfattare, är detta 

något som borde åtgärdas på ett organisatorisk plan. Detta kunde t.ex. vara att 

organisationen uppmuntrar och ger tid åt dataanalytiker och beslutsfattare att fundera 

på vad en fungerande kommunikation innebär. Dels vad man måste tänka på vid 

produktion av datapresentationer, men också vad som krävs för att klara av att 

konsumera dessa presentationer på ett effektivt sätt.  
 

Vad som tydligt kunde urskiljas från resultaten är att kommunikation av data ansågs 

vara ett aktuellt och intressant ämne. Så gott som alla respondenter konstaterade att 

detta är något som får väldigt lite synlighet i organisationer, men att de flesta gärna 

skulle vilja utveckla sina kunskaper i området.  
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6. KONKLUSION OCH IMPLIKATIONER  

 
I sista kapitlet presenteras en slutsats av studien. Här diskuteras också vad studien 

bidrar med både akademisk och på en praktisk nivå. Forskningen evalueras där 

också begränsningar för studien beskrivs.  Framtidsutsikten för forskningsämnet och 

förslag på fortsatt forskning ges. Den sista delen beskriver vilka implikationer för 

företag studien kunde bidra med.  

 
 
6.1. Slutsatser  

 
Syftet med denna studie var att forska i hur data kommuniceras i organisationer, samt 

utmaningar i kommunikationen mellan dataanalytiker och beslutsfattare. Utgående 

från en ökad förståelse över kommunikationsprocessen och dess utmaningar har man 

bättre förutsättningar att förbättra kommunikationen och därmed bidra positivt till 

beslutsfattandet. För att angripa forskningsproblemet utvecklades en 

datakommunikationsmodell, som låg som stomme för den empiriska forskningen. 

 

På basen av resultaten kan man påstå att undersökningen lyckats kontribuera till en 

ökad förståelse över forskningsämnet. Både med hjälp av tidigare forskning och med 

stöd från empirin lyckades denna forskning beskriva hur data kommuniceras och vad 

som kan finnas i vägen för en välfungerande kommunikation. Dessutom framkom ett 

tydligt behov och intresse gentemot hur man kunde förbättra kommunikationen av 

data i organisationer.  

 

Forskningsmetoden valdes utgående från syftet och upplägget av forskningsfrågorna. 

För att uppnå en ökad förståelse över hela kommunikationsprocessen intervjuades 

både dataanalytiker och beslutsfattare. Denna studie utgick ifrån en deduktiv ansats 

och kommunikationsmodellen som tagits fram ur existerande teori tillämpades i den 

empiriska forskningen. Med stöd av resultaten kan man konstatera att 

kommunikationsmodellen går att applicera på kommunikation av data. Dock måste 

understrykas att personer ofta både kan ta rollen som dataproducent och 

datakonsument och bör tas i beaktande vid tillämpning av modellen.  

 

Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att flera utmaningar existerar och ligger som 

ett hinder för en smidig och effektiv kommunikation av data. De största utmaningarna i 
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kommunikationen mellan dataanalytiker och beslutsfattare var: brist på tid, 

otillräckliga kunskaper i presentation av data, att inte ta i beaktande sammanhanget 

eller mottagaren för presentationen, brist på domänkunskap, analysförlamning och 

brist på dataläskunnighet. Dessutom kan man konstatera att det inte enbart handlar 

om en envägskommunikation där analytiker måste lära sig presentera sina insikter 

bättre, utan att också beslutsfattare måste ta ansvar i att lära sig läsa och tolka data, 

med andra ord konsumera data. En intressant upptäckt var också att två organisationer 

redan tagit initiativ till att förebygga kommunikationsproblemet med att anställa en så 

kallad moderator för att tolka, styra och kommunicera data vidare till beslutsfattare.  

 

Med att ha undersökt och ökat förståelsen i hur datakommunikationen ser ut mellan 

dataanalytiker och beslutsfattare och med att identifiera utmaningar, kan dessa insikter 

hjälpa organisationer att förbättra både deras interna och externa datakommunikation. 

Med tanke på framtidsutsikten för forskningsämnet belyste studien ett aktuellt och 

komplicerat ämne, där det finns ett behov av djupare forskning. Implikationer för 

företag och framtida forskning diskuteras mera utförligt i del 6.4. och 6.5. 

 
6.2. Evaluering av avhandlingen och dess begränsningar 

 
Denna avhandling tar sig an ett komplicerat forskningsämne, nämligen 

kommunikation av data i organisationer. Modellen som utvecklades i början innehåller 

flera svårdefinierade grepp så som kommunikation, data, information, kunskap, 

dataproducent och konsument. Även om avhandlingen försökte definiera och 

argumentera för varje enskild komponent finns alltid risken att studien förblir på en 

relativt abstrakt nivå. Detta är ofta fallet i studier inom multidisciplinära områden som 

också denna studie kan klassas till. Problematiken kan sägas angränsa exempelvis till 

organisationslära, psykologi, beteendevetenskaper och informationslära.  

 

I denna avhandling tillämpades Shannon – Weavers kommunikationsmodell för att 

forma en helhetsöversikt över hur data kommuniceras mellan dataanalytiker och 

beslutsfattare. Vad som också nämndes i teorin är att denna modell blivit kritiserad på 

grund av sin förenklande syn på kommunikation som en enkelriktad process, där 

framförallt mottagaren anses ha en passiv roll. Även denna forskning kan förstå denna 

kritik och kan också genomskådas i resultaten. Det kommer tydligt fram att mottagaren 

dvs. datakonsumenten har ett stort ansvar i kommunikationskedjan och en aktiv roll 

för att budskapet skall nå fram. Vid användning av modellen måste man tydligt föra 
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fram att det är frågan om en dialog där båda parterna har sin uppgift och sitt ansvar i 

kommunikationen och inte frågan om envägskommunikation från dataproducent till 

konsument. Dock måste påpekas att trots kritiken anser jag att modellen fungerar bra i 

att illustrera kommunikationsprocessen i denna forskning. Det är tydligt att vid 

presentation av data finns ofta en person/er som ansvarat för själva analysen och 

presentationen och den andra som en mottagare och tolkare av data.   

 

Vid analys av resultaten visade sig att dataproducenter och datakonsumenter inte alltid 

var så lätta att urskilja. I och med forskningens natur som en intervjustudie hade jag för 

tydlighetens skull delat in respondenterna i dataanalytiker (dataproducenter) och 

beslutsfattare (dataanalytiker), men ganska fort insåg jag att denna gränsdragning inte 

alltid är så självklar. För det första är det inte alltid så tydligt på vem som är 

dataproducent och konsument i kommunikationsprocessen. I empirin framgick nog att 

det ibland är svårt att dra en gräns mellan dessa två roller, eftersom båda två kan 

inneha rollen som en producent och konsument av data, ibland dessutom samtidigt. 

Detta anser jag dock inte att är en begränsning för en lyckad forskning, tvärtom är det 

viktigt att belysa det komplicerade förhållandet mellan sändare och mottagare. Alltså 

kan man säga att modellen fungerade bra som utgångspunkt till forskningsproblemet 

och med hjälp av den kunde flera utmaningar mellan dataproducenter och 

konsumenter identifieras och tydliggöras. 

 

En annan svår gränsdragning visade sig vara att avgöra då dataanalys övergår till data 

kommunikation. I intervjuerna tog flera respondenter fram aktuella tekniska 

databehandlingsproblem, vilket inte ingick direkt i studien. Dock är detta en grå zon, 

där det första steget (dataanalys) naturligtvis inverkar på vilka resultat som 

kommuniceras vidare. Kvaliteten på databehandlingssystem eller hur dataanalysen 

utförs är inte något som studien tar ställning till. Detta var en avgränsning jag måste 

göra för att behålla fokus i avhandlingen. Eftersom detta ändå tycktes vara något som 

organisationerna gärna vill diskutera, tog jag med kort de största 

databehandlingsproblemen i början på resultatdelen.  

 

En annan begränsning som är viktig att påpeka är respondentmängden. I studien 

intervjuades tio personer, varav fem var dataanalytiker och fem beslutsfattare. I och 

med denna begränsade urvalsstorlek så kan man inte dra några universella sanningar, 

men studien kan ändå hjälpa till att belysa ett intressant och aktuellt problem som flera 

organisationer kunde ha nytta av.  



 

 

84 

 
6.3. Avhandlingens kontribution 

 

Eftersom företag lägger allt större resurser på databehandling och hur man utvinner 

dyrbara insikter från data blir det allt viktigare för dem att se till att hela 

datakommunikationskedjan fungerar sömlöst. Mycket information har funnits till för 

att förbättra själva dataanalysen, men lite har diskuterats hur man skall överföra 

insikterna från data till beslutsfattarna. Med andra ord kan man säga att även om 

dataanalysen gjorts korrekt och värdefulla insikter hittats, så har dessa resultat av lite 

värde om de inte når beslutsfattarna. Denna avhandling är en början på ett mycket 

invecklat men väsentligt problem och behandlar kommunikationsgapet mellan 

dataanalytiker och beslutsfattare.  

 

Denna avhandling kom med fynd som både kontribuerar till akademin och 

företagsvärlden. Till forskningen bidrog denna avhandling med att utveckla en egen 

modell för kommunikation av data, belyste och ökade förståelsen av 

datakommunikationsprocessen i organisationer och identifierade olika utmaningar. 

Även om kommunikation är ett gammalt forskningsområde har inte Shannon och 

Weavers modell tidigare applicerats i denna kontext. Med att intervjua personer med 

djup kunskap i området lyckades denna studie urskilja bakomliggande orsaker till 

varför kommunikationen av data inte fungerar på ett önskat sätt. I ett mera praktiskt 

syfte kunde företag använda sig av fynden för att utveckla metoder för att förbättra 

kommunikationen av data. Mitt antagande är att flera företag är medvetna om att det 

finns brister i kommunikationen, men i och med att problemets abstrakta natur, med 

en del beteendevetenskapliga dimensioner kan det vara svårt att förstå hur denna 

kunde främjas. Denna studie kan hjälpa företag att förstå vilka utmaningar som kan 

uppstå i kommunikationen för att förebygga dessa, men också helt konkret genom att 

bekanta sig med visuell datakommunikation (bilaga 1). 

 
6.4. Förslag till fortsatt forskning 

 
Denna avhandling fungerar förhoppningsvis som ett startskott på ett mycket 

mångfasetterat och invecklat problem. Avhandlingens syfte var att öka förståelsen av 

hur data kommuniceras i organisationer och vilka utmaningar som finns mellan 

dataanalytiker och beslutsfattare. Även om det på sistone skrivits artiklar i ämnet, finns 



 

 

85 

det ändå väldigt lite akademisk forskning tillgänglig. Flera management-tidskrifter har 

lyft fram att ett kommunikationsproblem existerar, men det finns flera intressanta 

aspekter i kommunikation av data som fortfarande är obesvarade.  Denna forskning 

fungerar som ett bra underlag för att gräva djupare i dessa.  

 

En intressant studie kunde vara att fokusera ännu mera på datavisualisering och 

studera hur datavisualisering förstärker bandet mellan olika domän. En form av 

kommunikationsmedium och som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet 

inom forskning kallas gränsobjekt (eng. boundary objects). Dessa objekt används för 

att främja förståelse och kunskap människor emellan och definieras som (1) en artefakt 

som (2) överskrider gränser och därmed (3) överför betydelse. Även om konceptet först 

handlade om museiartefakter har det tagit i bruk inom andra forskningsområden, även 

informationsteknologi. Med andra ord kan det vara frågan om t.ex. artefakter som 

inverkar på förhållandet mellan människa och teknologi.  I detta förhållande överför 

gränsobjekt kunskap mellan olika sociala domäner. Gränsobjektet används alltså för att 

skapa en gemensam förståelse av något. Marheineke (2016) Med tanke på denna 

avhandling, kunde ett alternativ ha varit att titta på datavisualisering som ett 

gränsobjekt mellan olika domän, det vill säga hur datavisualisering som artefakt eller 

objekt skapar gemensam förståelse mellan dataproducenter och -konsumenter. 

Gränsobjekt har tillämpats bland annat i forskning över hur informationsvisualisering i 

affärsavtal inverkar på förståelsen hos båda parter. Det skulle vara intressant att 

använda sig av gränsobjekt i samma syfte, men att ta datapresentationer som objekt 

och forska i hur olika visualiseringstekniker inverkar på förståelsen och hur 

visualisering kunde fungera som en bro mellan olika domän.  

 

På basen av mina resultat skulle man dessutom kunna göra en enkät-studie där man 

fördjupar sig i de identifierade utmaningarna. Denna avhandling bekräftade att det 

existerar utmaningar mellan dataanalytiker och beslutsfattare och det skulle vara 

intressant att göra en djupare analys i vad det kan bero på. I en sådan studie kunde 

man också ta i beaktande olika maktaspekter i kommunikationen. Dessutom kunde 

detta t.ex. göras som ett case för att avgöra om det finns skillnader i utmaningarna 

olika yrkesbranscher emellan.  
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6.5. Implikationer för företag 

 
Det som tydligt kom upp i intervjuerna var att det finns ett stort intresse inför 

forskningsämnet. Vid frågan om organisationerna skulle vara intresserade av yttre 

konsultering i datakommunikationstekniker var alla respondenter ense om att det 

definitivt fanns en efterfrågan. Flera ansåg att t.ex. workshop kunde fungera för att 

belysa problemet. Det finns flera aspekter i studien som kunde utnyttjas i företag. För 

det första kunde en kurs eller workshop i kommunikation av data kunna ordnas för 

hela organisationen. Att kunna paketera sina insikter och få sitt budskap igenom är 

något som jag antar att de flesta i arbetslivet gärna skulle vara bättre på. Denna 

kurs/workshop skulle kunna belysa de kognitiva aspekterna på hur människor ser och 

uppfattar datavisualiseringar, men också mycket konkret vilka visualiseringsmetoder 

som lämpar sig till vilken statistik analys.  

En annan rekommendation är att uppmuntra beslutsfattare att bekanta sig med 

statistiska metoder. Att få beslutsfattare att förstå att inte ansvaret alltid ligger hos den 

som presenterar, utan att också mottagaren har en viktig roll. Detta kunde också vara i 

form av en kurs eller föreläsning som tar upp de viktigaste statistiska metoderna. 

Den sista rekommendationen är att introducera och ta i bruk en tredje part i 

kommunikationskedjan. I litteraturen kallades denna för dataöversättare och i 

intervjuerna för moderator. Denna domänexperts ansvar skulle vara att sätta 

dataanalysen i en affärskontext och kommunicera resultaten till beslutsfattarna. 

Dataöversättaren skulle kontinuerligt föra en dialog mellan dataanalytikerna och 

beslutsfattarna och på det sättet fungera som en bro i kommunikationen. 
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”It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” 
– Henry David Thoreau 

 
 
 
 
BILAGA 1 HANDBOK I VISUELL DATAKOMMUNIKATION 
 
 
Flera forskningar tyder på att det finns något unikt i hur vi ser saker omkring oss. 

Särskilt jämfört med andra däggdjur som använder sig till stor grad av lukt och hörsel 

för att uppfatta sin omgivning. Över en fjärdedel av människans hjärnceller bearbetar 

signaler som uppfattas av ögonen och över 90 % av alla sinnesintryck uppfattas genom 

synen (Koponen 2016). Att förstå sig på hur människans syn fungerar, dess möjligheter 

och begränsningar hjälper oss därmed att presentera informationen på ett lämpligt och 

effektivt sätt.  

 

Förmedveten visuell avkodning 

 

Professor Colin Ware har varit banbrytande inom forskning av visuell perception. 

Enligt Ware (2004) har människan en unik förmåga att uppfatta mönster då vi 

presenterar information på olika sätt. När man bygger upp diagram och grafer, 

rangordnar man data genom storlek, position, form och färg. När vi tittar på grafen, 

avkodas informationen av synen. Den förmedvetna visuella avkodningen, som på 

engelska kallas ”preattentive processing”, handlar om det omedvetna, automatiska 

tolkningen av informationen. Denna förmedvetna (preattentiva) förmåga att se 

information sker utan att vi behöver göra någon mental ansträngning (Few 2012) och 

kan jämföras med Daniel Kahnemans (2011) System 1 i hans välkända teori om snabbt 

och långsamt tänkande. Med andra ord bearbetas tanken på ett snabbt och emotionellt 

plan, med jämförelse till den andra formen: System 2, där hjärnan bearbetar 

informationen långsamt, logiskt och på ett medvetet plan. Hjärnan har t.ex. lättare att 

uppfatta skillnader i nyanser (eng. shade) än i former. (Cairo 2013). Stephen Few 

(2012) demonstrerar detta på ett tydligt sätt i figur 1. Om syftet med tabellen skulle 

vara att snabbt avgöra hur många fyror som finns, så har hjärnan lättare att uppfatta 

siffrorna då de är röda, än om de alla har samma färg. Då man förstår sig på och kan 

förutse vad hjärnan vill göra med informationen hjälper det oss att bygga upp effektiva 

visualiseringar (Cairo 2013).  
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Figur 1 Preattentiv Processing (Few, 2012)  

 

 

Människan har en naturlig förmåga att märka om något avviker från mängden. I 

tidigare exemplet var det färgen röd vår blick fasta för, med andra ord var det 

förmedvetna attributet färgintensitet. Andra attribut är lutning, längd, bredd, storlek, 

form, krökning, tillsatta markeringar, inkapsling, färgskala, och 2-D positionering 

(Ware 2004). Dessa kan ytterligare delas in i tre kategorier: form, färg och rymdläge. 

Exempel på olika sätt man avkodar information på kan man läsa i figur 2. Det som är 

gemensamt med de olika exemplen på visuell avkodning i bilden nedanför, är att bara 

ett objekt sticker ut i varje bild beroende på vilket attribut som används. Nyttan med 

det förmedvetna bearbetningssystemet är att vi lättare kan hitta objekt, gruppera och 

skilja åt olika objekt, följa objekt i rörelse och att lättare avgöra mängder. (Koponen et 

al. 2016)  
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Figur 2 Exempel på förmedvetna attribut (Ware, 2004) 

 
 
 
Gestaltlagar för visuell perception 
 

En av de viktigaste upptäckterna inom visuell perception kan tillägnas 

gestaltpsykologin. Gestaltpsykologi utvecklas i Tyskland i början 1900-talet och 

studerade hur människan uppfattar mönster, former och ordning i det vi ser omkring 

oss. Forskarna kom underfund med att människan har ett intuitivt sätt att ordna och 

gruppera det vi ser för att förbättra vår uppfattning. Av forskningen uppstod de så 

kallade gestaltlagarna. Dessa lagar kan komma till nytta vid presentation av kvantitativ 

information (Few 2012) och till näst ges en sammanfattning över de mest relevanta för 

kommunikation av data. 

 

Då objekt ligger nära varandra uppfattas de tillhöra en grupp och kallas för 

närhetslagen (eng. proximity). I figur 3 antar vi att de tre horisontella raderna av 

punkter tillhör tre olika grupper av data. Detta kan utnyttjas i presentation av 

kvantitativ data i form av tabeller, där vi ordnar data i rader och kolumner. (Few 2012)  



 

 

94 

Människan har en tendens att gruppera objekt av samma färg, storlek, form och 

inriktning och utgör likhetslagen (eng. similarity). Denna lag är ett effektivt sätt att 

gruppera data, så länge attributen är tillräckligt olika, så att det är lätt att skilja åt dem 

ifrån varandra.  Denna lag kan exempelvis användas vid design av tabeller för att hjälpa 

läsaren att hålla isär rader och kolumner. Konturlagen (eng. enclosure) sker då vi antar 

att objekt hör ihop då vi ringar in eller markerar objekten på en yta. I figur 3 är 

prickarna identiskt placerade, men vi uppfattar dem olika på grund av de varierande 

konturerna. Vid datavisualisering kan detta utnyttjas i bakgrundsfärger eller konturer i 

t.ex. tabeller. (Few 2012)  

 

 
Figur 3 Gestaltlagarna (Few, 2012) 

 

Människan har en intuitiv förmåga att fylla i tomrum i inkompletta bilder. Om vi 

befinner oss i en situation där man både kan uppfatta ett antal ofullständiga objekt 

kontra en sluten hel figur väljer vi det senare. Detta kallas för slutenhetslagen (eng. 

closure) Denna lag går att tillämpa då vi presenterar tabeller och grafer, med att t.ex. 

lämna bort överflödiga konturer för att minimera den visuella barlasten. (Few, 2012) 

Två andra lagar som har likheter med varandra kallas för kontinuitetslagen (eng. 

continuity) och förbindelselagen (eng. connection). Den första beskriver hur vi antar 

att objekt hör samman och utgör en helhet, om objekten är i linje med varandra och 

linjen verkar kontinuerlig. Förbindelselagen i sin tur, handlar om objekt som är i 

anslutning till varandra (t.ex. med en linje) som vi tolkar tillhöra en och samma grupp, 

även om kombinationen skulle tala emot andra gestaltlagar. Denna lag kan tillämpas i 

linjediagram där linjer dras mellan punkter. Utan de sammanbindande linjerna skulle 
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det vara mycket svårare att uppfatta hur punkterna förhåller sig till varandra och 

dessutom ger det oss en helhetsbild över data. (Few 2012) 

 

Till de gestaltlagar som beskrivits ovanför finns ytterligare ett antal som t.ex. den 

gemensamma rörelsens lag och erfarenhetens lag. Dessa är dock inte lika relevanta vid 

presentation av kvantitativ information och tas därför inte upp här.  

 
Datavisualisering 
 
Människor har staplat upp information i tabeller sedan 200-talet, men själva idén om 

att presentera kvantitativ information visuellt uppfanns inte förrän 1600-talet. (Few 

2014) Den franska filosofen Rene Descartes anses vara den första som visade upp sina 

iakttagelser i tvådimensionella koordinatsystem. Det följande stora steget inom 

informationsvisualisering skedde under 1700-talet, då William Playfair uppfann grafer 

och presenterade data på en tidsaxel, stapeldiagram och cirkeldiagram. (Few 2014, 

Koponen et al, 2016) Visualisering av kvantitativ information användes i början främst 

i vetenskapliga publikationer, men blev allt vanligare i skolböcker i slutet på 1860-talet. 

(Koponen et al. 2016) John W Tukey var den första som introducerade idén om 

utforskande (explorativ) visuell dataanalys i sin bok ”Exploratory data analysis” 1977. 

Tidigare hade man enbart presenterat data i ett bekräftande syfte, medan man nu insåg 

värdet i att upptäcka mönster och utvinna kunskap ifrån data. (Keim et al. 2008).  

 

Idag finns det ett enormt utbud av nya datavisualiseringsverktyg och har vuxit till ett 

lukrativt affärsområde (Simon 2014). Att datavisualisering är något aktuellt visar också 

Gartners rapport från februari 2017. Rapporten listar upp de företag som Gartner anser 

vara föregångare och vägvisare på marknaden för tillfället. Vad som framkommer 

tydligt är att de företag som uppskattas vara marknadsledare inom business intelligens 

just nu ägnar sig åt data visualisering, så som Tableau, Qlik, MicroStrategy och SAS för 

att nämna några (se figur 4).  Flera av dessa verktyg är interaktiva och lyfter fram den 

explorativa delen av datavisualisering, dvs. hur man tack vare den interaktiva visuella 

formen av data kan upptäcka och se händelser som man annars eventuellt kunde ha 

gått miste om.  
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Figur 4 Magic Quadrant (Gartner 2017) 

 

Innan vi går vidare till att presentera olika diagram för att visualisera data kan det vara 

värt att kort förklara två tekniska beståndsdelar i grafer och diagram, dessa är axlar och 

variabler (Booth et al. 2003).  Det finns två typer av axlar i tvådimensionella 

koordinatsystem: den vertikala Y-axeln och den horisontella X-axeln. Variabler i sin tur 

utgör innehållet i en graf och delas också upp i två kategorier: oberoende (eng. 

independent) och beroende (eng. dependent) variabler. Oberoende variabler utgör ofta 

stommen för vad man vill mäta och är som namnet redan hänvisar till oberoende av 

andra variabler. Exempel på oberoende variabler kunde vara vikt, vinst, temperatur, 

volym, hastighet mm. I stolpdiagram brukar ofta den oberoende variabeln framställas 

på Y-axeln (med undantag av tid, som oftast framställs på X-axeln). Beroende variabler 

är i sin tur är variabler som är beroende av olika faktorer. Dessa kan t.ex. vara företag, 

människor, bilar, dollar eller olyckor. (Booth et al. 2003). Beroende variabler framställs 

ofta på den horisontella X-axeln. Till näst diskuteras vilka dessa olika 

presentationssätten kan vara och går igenom både för och nackdelar med dem. 
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Exempel på olika diagram  

 

Tabeller 

Ett av det äldsta och vanligaste sättet att presentera data är att lista upp informationen 

i en tabell. Även om tabeller inte klassas som ett diagram, vilket kapitlet hänvisar till, 

anser jag att det är viktigt att ta fram den eftersom de tillhör de mest tillämpade sätten 

att presentera data. Tabellers funktion är att organisera och visa upp och är uppdelad i 

kolumner och rader. Informationen avkodas i form av text som innefattar både ord och 

siffror. Tabeller fungerar bäst då man ämnar visa upp enkla förhållanden mellan 

kvantitativa värden och deras motsvarande kategorier, vilket gör tabeller ypperliga för 

att leta fram och jämföra individuella värden.  Enligt Tufte (2001) är tabeller ett bättre 

val av att kommunicera data om det finns 20 siffror eller färre. Diagram och grafers 

nytta ökar i samband med att mängden data ökar. Few (2012) i sin tur argumenterar att 

diagram så gott som alltid är ett bättre val, eftersom människan har svårt att uppfatta 

mönster i tabeller även om de bara skulle innehålla ett fåtal siffror. Dock finns det vissa 

undantag och enligt Few (2012) skall man välja att presentera data i tabellformat om 

ett eller flera av följande påståenden uppfylls. Syftet är att 1. visa upp individuella 

värden 2. jämföra individuella värden med varandra, men inte hela serier av värden 3. 

exakta värden är ett krav 4. om informationen innehåller flera måttenheter 5. skall 

presentera både en sammanfattning och information på detaljnivå (Few 2012). Detta 

stöds också av Booth et al. (2003) som anser att en tabell är ett lämpligt sätt att 

presentera kvantitativ information om mottagaren vill ha exakta värden på data och 

målsättningen för datapresentationen inte är att argumentera för någon speciell poäng 

eller händelse. 

 

Booth et al. (2003) anser att vid uppbyggande av tabeller måste data introduceras med 

en tydlig titel och en kort förklaring på vad man skall titta på i bilden. Dessutom skall 

tabellen vara systematiskt utformad så att den är lätt att läsa och att de viktigaste 

poängerna lyfts tydligt fram. Dessa två gäller också för diagram och grafer. Som Tufte 

(2001) och Few (2012) argumenterade tidigare anser också Booth et al. (2003) att det 

är viktigt att hålla datapresentationen så enkel och tydlig som möjligt och alla extra 

element skall försöka tonas ner. Dessa är t.ex. överflödiga horisontella och vertikala 

linjer som skiljer åt tabeller och kolumner. Författarna anser också att man bör tänka 

på detaljnivån vid framställning av tabeller och vid stora siffror kan avrundning vara ett 

effektivt sätt att öka läsbarheten av tabellen.  
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Diagram/grafer 

Diagram kännetecknas av vissa speciella egenskaper. Dessa är att värden visas upp på 

en area som ramas in av ett eller flera axlar. Värdena avkodas som visuella objekt i 

relation till axlarna. Axlarna har skalor (antingen kvantitativa eller kategoriska) som 

används för att markera och tilldela värden till de visuella objekten. Diagram kan kort 

beskrivas som visuell uppvisning av kvantitativ information. Alltså kan man summera 

att tabeller visar upp kvantitativa värden i textformat, medan diagram visar upp värden 

i visuellt format. (Few 2012). Styrkan med diagram är att de framhäver mera än bara 

individuella värden. I och med deras visuella natur visar diagram själva formen av data. 

Grafer kan framhäva mönster som får läsaren att uppfatta flera punkter av intresse i en 

och samma bild. Sammanfattningsvis kan man påstå att diagrammens funktion är att 

visa förhållanden mellan grupper av kvantitativ information med hjälp av att ge dem en 

visuell form. Enligt Booth et al. (2003) är diagram ett lämpligt sätt att presentera data 

då mottagaren inte är intresserad av värdena på detaljnivå och vill hellre förstå 

helheten och personen som visar upp data vill berätta en historia med en övertygande 

visualisering.  

 

Stapeldiagram  

Det finns två olika huvudtyper av stapeldiagram: vertikal- och horisontell 

stapeldiagram. I vertikala stapeldiagram representerar oftast båda axlarna kvantitativa 

skalor. Horisontella stapeldiagram i sin tur visar ofta upp en kategoriska skala på y-

axeln. Enligt Koponen et al. (2016) är det dock möjligt att också visa upp kategorisk 

data i ett stapeldiagram så länge man enbart ämnar visa ett fåtal kategorier (2-4 

stycken). Fördelen med ett horisontellt stapeldiagram är att de är lättare att namnge de 

olika staplarna eftersom de är lättare att läsa text horisontellt än vertikalt.  

 

Enligt Booth et al. (2003) är stapeldiagram ett bra val då man ämnar presentera något 

(beroende variabler) som har hänt inom en bestämd tidsram. Författarna anser 

dessutom att det är viktigt att gruppera stolparna i relaterade uppsättningar och att 

arrangera stolparna så att de ger ett intryck av ordning. Att lyfta fram den stapel som är 

viktigast eller fungerar som jämförelse till resten anser också Booth et al. (2003) att är 

viktigt för läsbarheten. Författarna anser dessutom att de är viktigt att hålla 

diagrammet så tydlig som möjligt och använda sig av enkla visuella kontraster i val av 

färger så som t.ex. svart, vit och toner av grått. Ibland kan det dessutom vara bra att 

skriva ut de exakta siffrorna ovanför staplarna om mottagaren kräver förtydligande av 

de data som presenteras.  
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Det finns olika varianter av stapeldiagram, varav de vanligaste är summerade 

stapeldiagram, där man visar upp andelarna som procentandelar av helheten 100 %. 

Ett annat allmänt stapeldiagram är histogrammet, där dataenheterna delas upp i 

kategorier på x-axeln. (Koponen et al. 2016) 

 

Linjediagram (ibland graf)  

Linjediagrammet är ett av de mest använda diagrammen inom statistik. Den lämpar sig 

speciellt bra till att visa data av kontinuerlig natur. Linjediagrammets axlar 

representerar ofta data på en kvantitativ skala. I ett linjediagram knyts de olika 

dataenheterna ihop med hjälp av linjer. Oftast är linjerna i form av raka streck, men 

undantag förekommer där linjen istället är rund i formen. Denna kontinuerliga runda 

form anträffas då alla datapunkter är tillgängliga. (Koponen et al. 2016) 

 

Booth et al. (2003) anser att linjediagram är ett lämpligt val då man ämnar presentera 

dynamisk kontinuerlig data och förhållanden, hur t.ex. något rör sig i förhållande till 

tiden, korrelationer mellan olika enheter (ex. längd och vikt eller hastighet och 

avstånd). Fastän stolpdiagram också kan visa upp t.ex. ökning anser författarna att 

linjediagram ger en tydligare och intuitivare bild av händelseförloppet. Vid 

uppbyggande av linjediagram är det viktigt att hålla bilden så avskalad och tydlig som 

möjligt. Booth et al. (2003) anser dessutom att man högst kan visa fyra oberoende 

variabler i samma bild (annars finns en risk att mottagaren blir förvirrad).  Så som med 

andra grafer och diagram är det viktigt att beskriva kort vad man ämnar visa med 

linjediagrammet och ha därtill en tydlig titel. Dessutom rekommenderar Booth et al. 

(2003) att markera de olika punkterna tydligt i ett linjediagram för att hjälpa läsaren se 

de olika stegen i händelseförloppet.  

 

Punktdiagram 

Punktdiagrammet visar upp förhållandet mellan två variabler. Punkterna i diagrammet 

formar ett mönster som förklarar olika egenskaper i förhållandet. Då punkterna formar 

ett tätt och smalt mönster tyder det på att det finns en stark korrelation mellan 

variablerna. Om det å andra sidan ligger utspridda på ett brett område tyder detta på 

att sambandet mellan variablerna är svagt. Förutom korrelation är det 

punktdiagrammet ett effektivt sätt att upptäcka kluster och avvikande punkter (eng. 

outliers). Punktdiagram är mycket vanliga inom forskning. (Koponen et al. 2016) 
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Cirkeldiagram, tårtdiagram  

Det mest omstridda diagrammet är utan tvekan cirkeldiagrammet, även kallad 

tårtdiagram. Både tidningar och flera affärsrapporter använder sig flitigt av denna form 

av datapresentation, men är mycket kritiserad av forskare inom 

informationsvisualisering och anses ha låg status i forskningsvärlden överlag. Ett 

tårtdiagram består av 100 % av helheten och tårtdelarna är olika proportioner av denna 

helhet. Då de finns få tårtbitar går det oftast att få en uppfattning av de olika andelarna, 

men så fort mängder överskrider 4-5 är det redan svårt att avgöra den procentuella 

storleken av ”tårtbiten”. Ett bättre val för att presentera data är att istället använda sig 

av ett stapeldiagram, där man direkt kan jämföra andelarna med varandra. 

Nussbaumer-Knaflic (2015)  beskriver i sin bok ”Storytelling with data” vilka diagram 

som kommunicerar effektivt kvantitativ information. I denna lista finns inte heller 

tårtdiagrammet uppräknat.  

 

Förutom tårtdiagrammet, finns ett antal andra tumregler inom 

informationsvisualisering. En av dem är att inte använda sig av tredimensionella grafer. 

Dock finns det undantag där data kräver det, men så fort syftet med tre 

dimensionaliteten enbart är dekorativt skall man i regel inte använda sig av 

tredimensionella element. Orsaken till detta är att de ofta distraherar från själva 

poängen med data och människan har svårt att uppfatta volym som är presenterad i ett 

tvådimensionellt medium. Och eftersom funktionen för diagram oftast är att vara 

komparativ, kan bilder med 3D effekter bli vilseledande. 
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VAL AV DIAGRAM VID KOMMUNIKATION AV DATA 

 
 

 
Figur 5 Val av diagram vid kommunikation av data. (Few, 2012) 
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Yes (as a frequency 
polygon, to feature the 
overall shape of the 
distribution) 

Yes Yes (when comparing 
multiple distributions) 

Correlation 
 

Comparison of two paired 
sets of values (for 
example, the heights and 
weights of several people) 
to determine if there is a 
relationship between them 

Yes (as a scatter plot) No Yes (as a table lens, 
especially when your 
audience is not familiar 
with scatter plots) 

No 

Geospatial 
 

Values are displayed on a 
map to show their location 

Yes (as bubbles of 

various sizes on a map) 

Yes (to display routes 

on a map) 

No No 

Nominal Comparison 
 

A simple comparison of 
values for a set of 
unordered items (for 
example, products, or 
regions) 

Yes (as a dot plot, 
especially when the 
quantitative scale does 
not begin at zero) 

No Yes No 

 

Scatter Plot

Dot Plot Strip Plot

Line Graph

Line Graph with Points

Bar Graph (vertical)

Bar Graph
(horizontal)

Box Plot
(vertical)

Box Plot
(horizontal)
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Time Series 
 

Values display how some-

thing changed through 
time (yearly, monthly, etc.) 

Yes (as a dot plot, when 
you don’t have a value 

for every interval of time) 

Yes (to feature overall 
trends and patterns and 

to support their 
comparisons) 

Yes (vertical bars only, 
to feature individual 

values and to support 
their comparisons) 

Yes (vertical boxes 
only, to display how a 

distribution changes 
through time) 

Ranking 
 

Values are ordered by size 
(descending or ascending) 

Yes (as a dot plot, 
especially when the 
quantitative scale does 
not begin at zero) 

Yes (as a bumps chart, 
to show how rankings 
change through time) 

Yes Yes (to display a 
ranked set of 
distributions) 

Part-to-Whole 
 

Values represent parts 

(proportions) of a whole 
(for example, regional 
portions of total sales) 

No Yes (to display how 

parts of a whole have 
changed through time) 

Yes No 

Deviation 
 

The difference between 
two sets of values (for 
example, the variance 
between actual and 

budgeted expenses) 

Yes (as a dot plot, 
especially when the 
quantitative scale does 
not begin at zero) 

Yes (when also 
featuring a time series) 

Yes No 

Distribution 
 

Counts of values per 
interval from lowest to 
highest  (for example, 
counts of people by age 
intervals of 10 years each) 

Yes (as a strip plot, to 
feature individual values) 

Yes (as a frequency 
polygon, to feature the 
overall shape of the 
distribution) 

Yes Yes (when comparing 
multiple distributions) 

Correlation 
 

Comparison of two paired 
sets of values (for 
example, the heights and 
weights of several people) 
to determine if there is a 
relationship between them 

Yes (as a scatter plot) No Yes (as a table lens, 
especially when your 
audience is not familiar 
with scatter plots) 

No 

Geospatial 
 

Values are displayed on a 
map to show their location 

Yes (as bubbles of 

various sizes on a map) 

Yes (to display routes 

on a map) 

No No 

Nominal Comparison 
 

A simple comparison of 
values for a set of 
unordered items (for 
example, products, or 
regions) 

Yes (as a dot plot, 
especially when the 
quantitative scale does 
not begin at zero) 

No Yes No 

 

Scatter Plot

Dot Plot Strip Plot

Line Graph

Line Graph with Points

Bar Graph (vertical)

Bar Graph
(horizontal)

Box Plot
(vertical)

Box Plot
(horizontal)
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE PÅ FINSKA 
 
HAASTATTELUOPAS 
 
Haastateltavan tausta 
 
Ikä, koulutustausta, työnkuva, työtitteli 
 
1. Haastateltavan kokemus ja tietämys datan käytöstä 
 
a. Käytetäänkö/hyödynnetäänkö yrityksessänne paljon dataa muuhun kuin 
välttämättömiin/lakisääteisiin tarkoituksiin? Esim. jatkuvaa markkina-analyysia? 
 
b. Miten uskot datamäärien muuttuvan tulevaisuudessa ja miten tätä mahdollisesti 
hyödynnetään?  
 
c. Millaisilla työkaluilla dataa käsitellään? 
 
d. Suurimmat haasteet datan käsittelyssä? Esim. datalähteiden integrointi eri lähteistä 
tai asiantuntemuksen puute? 
 
e. Mihin päätökset teidän organisaatiossa perustuvat? Data vs. mielipide/olettamus?  
 

i. Perustuuko osa päätöksistä mielipiteeseen, vaikka olisi olemassa dataa, 
jota pystyisi hyödyntämään ja tukemaan päätöksiä? 

 
 
2. Datan/havaintojen esittelyprosessi 
 
a. Onko datavisualisointi tuttu aihe? 
 
b. Onko jotain tiettyjä visualisointi tapoja/menetelmiä, jota käytätte yrityksessänne?  
 
c. Mitä työkaluja käytätte datan esillepanossa/visualisoinneissa? 
 
d. Kuinka moni on mukana rakentamassa visualisointeja? Keskustellaanko koskaan 
yhdessä miten data pitäisi tuoda esille? 
 
e. Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, jotta vastaanottajalla olisi mahdollisimman 
helppoa lukea data? Miten valitaan mitä otetaan huomioon, mikä on kiinnostavaa ja 
tärkeätä? Mitä otatte huomioon datan esillepanossa? Esim. asiakas, tarina, muoto, 
skaala, värit, kaavio. 
 
e. Käytättekö visualisointi/raportointi-ohjeita (eng. guidelines)? 
 
f. Onko datavisualisointiteoria ja käytännöt tuttuja? Esim. hahmolait, data-muste 
suhde? 
 
 
3. Haasteita datan esillepanossa 
 
a. Oletko havainnut ongelmia datan kommunikoimisessa/esillepanossa?  
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i. Millaisia ongelmia sinä olet kohdannut ja kuinka ne ovat konkreettisesti 
tulleet esille? 
 
ii. Mistä luulet ongelmien johtuvan?   
 

b. Koetko että datasta saadut avainhavainnot tuodaan esille tarpeeksi selkeästi?  
 

i. Koetko että asiakas tietää mitä pitäisi tehdä datan perusteella? 
 

ii. Jos koet datan esillepanon puutteelliseksi niin mitä asialle pitäisi 
tehdä?  

  
iii. Uskoisitko, että dataa voitaisiin hyödyntää enemmän, jos datan 
esillepano olisi käyttökelpoisempaa/helpommin lähestyttävää? 

 
 
4. Organisaatiokulttuuri 
 
a. Kuinka tiivisti teette yhteistyötä analyytikoiden/päätöksentekijöiden kanssa ja 
kuinka hyvin koet yhteistyön toimivan?  
 

i. Päätöksentekijälle asetettu kysymys: Kuinka hyvin ymmärrätte itse 
data-analyysia ja kuinka hyvin pystytte kommunikoimaan 
puutteita/heikkouksia itse analyysissa tai datassa?  

 
 
b. Kuinka usein datavisualisointia kyseenalaistetaan ja mietitään vaihtoehtoisia 
kaavioita?  
 

i. Oletteko saanut/annatko palautetta miten data on tuotu esille?  
 
 
c. Puhutaanko datan kommunikaatiosta ja visualisoinnista? Näyttäkö olevan 
kiinnostusta? 
 
d. Kannustetaanko teidän organisaatiossa perehtymään tehokkaaseen datan-
käsittelyyn datanvisualisontiin? Löytyykö tarvittavat taidot? 
 
 
5. Kehitysehdotuksia 
 
a. Millä tavoin voimme lisätä tietoisuutta datan presentoimiseen ja sen käytännöistä? 
 

i. Uskotko että ulkopuolisten konsulttien tai data visualisointi kurssien 
avulla voisi parantaa datan kommunikaatiota?   

 
b. Onko jotain tapoja/menetelmiä mitä et ole käyttänyt, mutta uskoisit olevan 
hyödyksi?  
 
6. Onko sinulla mielessä muita aihepiirejä joita haluaisit nostaa esiin tässä 
keskustelussa?  
 


