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Så förändras affärsanalysen

Ökad användning AI, maskininlärning,
språkteknik och molnet ger en boost till
business intelligence – BI. Nya verktyg
gör den dessutom tillgänglig för fler.

EU-förordning ska reglera AI

Om cirka tre år väntas EU:s AI-förordning
införas i medlemsstaterna. För företag
som använder AI är det hög tid att börja
förbereda sig.
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Dribbla inte med siffrorna

I alldeles för många organisationer korrumperas analyser av en kultur där man
pillar på parametrar tills utfallet blir det
önskade.

Använd verktyget rätt

Med Power BI har Microsoft satt makten
över data i händerna på användarna
i företagen. Men för att man ska få full
nytta av det behövs extra vägledning.
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TEMA: ANALYTICS

1. SÅ FÖRÄNDRAS AFFÄRSANALYSEN.

Här är de sju hetaste
trenderna för BI
Området datorstödd affärsanalys –
BI – har genomgått stora förändringar de senaste åren. Ökad användning
och nytta av AI, maskininlärning,
språkteknik och molnet understryker
att det här är ett viktigt område att
ha koll på.
Datorstödd affärsanalys – eller business intelligence, BI, som det också
kallas – har inte dött, och det kommer
inte att ersättas med artificiell intelligens. Faktum är att det snarare är ett
område som frodas, och som blir allt
enklare att använda. Allt större grupper av anställda använder datorstödd
affärsanalys, samtidigt som systemen
flyttar till molnet och allt oftare integreras i stora affärs- och kundvårdssystem.
Marknadsledarna inom datorstödd
affärsanalys är de stora jättarna i itindustrin: Microsoft, SAP, Salesforce,
IBM, SAS Institute och Oracle. Men
tittar man närmare har de här stora företagen faktiskt bara omkring
60 procent av marknaden, här finns
gott om utrymme för innovatörer som
Thoughtspot och Alteryx.
Ibland hävdas att datorstödd affärsanalys nu har funnits ett bra tag, men
att det inte har levererat som förväntat, att det är för komplext för den
vanlige medarbetaren att använda,
och att de snygga rapporter och färggranna informationsskärmar som
kommer ur systemen sällan hjälper
de anställda att lösa verkliga problem.
Eller att det kräver för mycket arbete
med att skapa och lagra data.
Carsten Bange, grundare av och vd
på BARC Research Center, menar att
BI innan pandemin sågs som något av
en föråldrad teknik som i många fall
inte varit värd de investeringar som
krävts.
– Det här har förändrats på ett ganska dramatiskt sätt, säger han. Nya
undersökningar visar att företag fokuserar mer på BI igen. De inser att de
måste skaffa sig en djupare förståelse
av sina leveranskedjor, snabbt föränderliga konsumentbeteenden och de
egna affärsprocesserna.

Det här är några av huvudtrenderna
för datorstödd affärsanalys:
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AI och maskininlärning
ger nya möjligheter

Den tydligaste trenden inom BI är
integrering av AI och maskininlärning. ”En ny era av förstärkt analys”
menar IDC-analytikern Dan Vesset:
– Den AI-funktionalitet som krävs
för att den här nya generationen av BImjukvara verkligen ska slå igenom är
fortfarande i sin linda. Om vi tittar på
den historiska utvecklingen är det troligt att det kommer att ta mindre än
tio år innan den här nya generationen
av mjukvara används brett.
Boris Evelson, analytiker på Forrester Research, menar att förstärkt
BI (klassisk BI förstärkt med AI) har
stor potential.
– Målet är att även den som inte har
en examen i datavetenskap ska kunna göra prognoser, prediktiva analyser, anomalidetektion och andra BIrelaterade operationer, med ett enkelt
klick, säger han.
Dessutom kan system för maskininlärning som körs i bakgrunden hjälpa
till med problemet med att ”inte veta
vad vi inte vet” menar han.
– Maskininlärning kan identifiera intressanta mönster i datamäng-

DATA FÖR ALLA

”Målet är
att även
den som
inte har en
examen i
datavetenskap ska
kunna göra
prognoser”
Boris Evelson, analytiker på Forrester
Research

der och ge information till användare
på ett sätt som aldrig kan ske annars,
säger Boris Evelson.
Carsten Bange lägger till:
– Förstärkt analys kompletterar
mänskliga förmågor med maskininlärning för att koppla ihop kreativ
problemlösning med en överlägsen
förmåga att se mönster. På det sättet
kan vi få det bästa av båda världarna.
Det främsta målet här är att göra analys och BI enklare att använda och att
sänka trösklarna för vanliga användare samtidigt som avancerade användare kan bli ännu mer effektiva.
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Användning av molnet ökar
snabbt efter pandemin

Att BI-applikationer flyttar till molnet har varit en trend ganska länge
nu. Den trenden har accelererat på
grund av pandemin. I och med de
flesta arbetat hemifrån har it-avdelningarna tvingats erbjuda tillgång till
de viktigaste programmen på distans.
Carsten Bange menar att hälften
av alla nya BI-installationer nu sker
i molnet, och att en ökning kan ses
varje år. Fördelarna med molnbaserad BI är bland annat tillgänglighet

Fortsättning på nästa sida
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Sju viktigaste
trenderna för BI
Fortsättning från föregående sida
xx Carsten Bange, grundare av och vd på BARC Research Center.

för användare på distans, skalbarhet,
anpassningsbarhet och möjligheten
att komma igång snabbt. Som en följd
av detta – i takt med att företag blir
mer komfortabla med att flytta stora
datamängder till molnet – flyttas både
datalagring och analys till molnet.
– De ledande inom analys föredrar
att ta analysen till datan, inte tvärtom,
säger Carsten Bange.
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Stora framsteg inom
språktekniken

Om du inte är en utbildad datavetare kan det vara svårt att formulera de
rätta frågorna. Lösningen är att bygga in avancerad språkteknik i BI-systemen, så att en vanlig medarbetare
helt enkelt kan ställa en fråga och få
ett svar.
Den här typen av språkteknik gör
att de medarbetare som redan arbetar med datorstödd affärsanalys kan
utnyttja systemen bättre – men ger
också förutsättningar för att sprida
användningen av BI-systemen betydligt bredare i organisationen.
Utvecklingen inom språkteknologi
är intressant, men i rättvisans namn
bör det påpekas att det ännu inte är
en helt igenom mogen teknik.
– Att översätta naturligt språk till
en precis förfrågan är väldigt utmanande, säger Boris Evelson. Man får
inte alltid rätt svar på första försöket.
Kanske får du hundratals svar, precis
som när du gör en Google-sökning.
De här systemen kräver fortfarande
en hel skruvande.
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BI byggs in i affärs- och
kundvårdssystem

Leverantörerna av affärs- och kundvårdssystem ser till att bygga in datorstödd affärsanalys i sina plattformar,
både via uppköp och intern utveckling. Ett exempel är Salesforce som
köpte den ledande BI-plattformen
Tableau under 2019. Funktionaliteten
integrerades snabbt i företagets molnbaserade CRM-system.
Dan Vesset menar att fördelen är
att BI-systemen nu utvecklas från att
ha varit fristående och frånkopplade

ma, och systemet kan sända notifikationer till verksamhetsteamet om att
det finns problem som måste hanteras, eller om det uppstått en möjlighet
som bör utnyttjas.

till att vara en integrerad del i företagens centrala affärssystem. Inbyggd BI
kan hjälpa företagen att automatisera delar av affärsprocessen, vilket kan
leda till snabbare ledtider och att företaget presterar bättre.
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I ett traditionellt BI-system presenteras resultatet som rapporter eller som
färggranna informationsskärmar. Det
blir ofta snyggt, men är inte alltid det
mest effektiva sättet att presentera
informationen till användare utan
teknisk bakgrund. Carsten Bange
spår att vi kommer att se en mottrend:
Snygg och polerad infografik med stora mängder data ersätts eller kompletteras alltmer med storytelling.
Genom att använda delar av den
kunskap som samlats inom fältet
informationsdesign kan BI-leverantörerna förenkla presentationen av
resultaten och hjälpa användaren
steg för steg genom ett komplext problem. Med den här lösningen får inte
användaren enbart data, utan också
förslag på vilka åtgärder som bör vidtas. Den här typen av system kompletterar också den snyggt presenterade
datan med skriven text.
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Nya sätt att presentera
information med storytelling

BI blir en del av
den dagliga driften

Klassiska BI-system levererar rapporter i regelbundna intervall – exempelvis varje vecka eller varje månad.
I dagens affärsmiljö är det inte längre
tillräckligt, beslut behöver ofta fattas
i realtid. Med operationell BI (också
kallad operational intelligence) samlas data in och analyseras kontinuerligt från en rad olika källor, rörande
bland annat kundbeteende eller störningar i försörjningskedjan.
– På så sätt kan BI-systemet ge
rekommendationer för snabba beslut,
som att föra över mer resurser till en
specifik funktion eller att svara på
snabba förändringar i affärsvillkoren,
säger Carsten Bange. Med operationell
BI kan informationsskärmar uppdateras automatiskt, kanske varje tim-

RÄTT ORDNING

”De ledande inom
analys föredrar att ta
analysen
till datan,
inte tvärtom”
Carsten Bange, vd på
BARC Research
Center.

Framgångsrik BI kräver
fortfarande förberedelser

BI-verktygen i sig är idag relativt mogna. Trots det kämpar många företag
med att implementera dem – för att
de inte gjort det nödvändiga förberedelsearbetet.
– Tekniken är mogen, säger Boris
Evelson. Hindren finns på människooch processdelen av den här ekvationen. Företagen måste bygga en datadriven kultur och utbilda sina medarbetare.
Enligt de senaste studierna från
BARC så toppar hantering av datakvalitet och upptäckt av mönster i stora datamängder listan över vad som
ses som mest prioriterat. Avancerad
analys och maskininlärning kommer
först på plats elva.
Detta betyder dock inte att företagen inte investerar i AI, menar Carsten Bange. Snarare handlar det om
att de har svårt att få maskininlärning
att fungera när grunderna – data med
god kvalitet och hög tillgänglighet –
inte finns på plats.
– Just nu verkar företagen gå tillbaka till rötterna och väljer att fokusera på det mest basala när det gäller användning och hantering av data,
innan de går vidare till mer avancerade metoder.
Boris Evelson rekommenderar att
CIO:er att ”hoppa på tåget med affärsintegrerade system med en gång”,
oavsett om det innebär att man uppdaterar den nuvarande BI-plattformen
eller väljer en ny leverantör.
– I dag är det bara 20–30 procent av
användbara data som faktiskt plockas
ut och används för analys. Investering
i datorstödd analys är något som varje
cio måste göra för att bli framgångsrik, säger han.
NEIL WEINBERG

idg.se@idg.se
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Dags att agera – snart
är EU:s nya AI-lag här
Runt tre år – så lång tid väntas det ta
innan den nya AI-förordningen ska
införas i medlemsstaterna. För den
som inte följer lagen kan böterna
landa på samma nivå som för GDPR.
Men vet du hur lagen slår mot just din
verksamhet?
I april 2021 kom EU-kommissionen
med sitt förslag till ett nytt regelverk
för hur AI får användas. Syftet är att
stärka tilliten till AI som teknologi,
samtidigt som man vill undvika att
tekniken missbrukas och exempelvis
förbjuds sådant som att manipulera
människor med så kallad subliminal
teknik som de inte är medvetna om
eller social poängsättning som görs av
offentliga myndigheter – på det vis
som sker i Kina.

Reglerna anger, utöver vad som är
förbjudet, att vissa verksamheter är
att kategorisera som hög risk och ner
till att det inte finns någon risk alls.
Kommer att bli verklighet
Ännu har förslaget inte gått igenom
alla steg till att bli en färdig förordning
men Susanne Stenberg som är rättslig expert och forskare med inriktning på digitala system på det statligt
ägda forskningsinstitutet Rise säger
att även om det kanske inte landar i
de exakta formuleringar som förslaget
har i dag finns tydliga signaler om att
europeiska regler om AI kommer att
bli verklighet.
– Det här är inte något som läggs i
skrivbordslådan. Jag tror att det i stora drag kommer att finnas regler om

AI på förslag från EU-kommissionen
som gäller inom några år säger hon.
– EU slår ju också på stora trumman
för att AI regleras – att man är först i
världen och vill sätta agendan precis
som med dataskydd och GDPR.
Och även om allt inte är beslutat ligger de nya reglerna närmare i tiden
än man kan tro – enligt bedömare
kan förordningen börja implementeras om två till fyra år. En rätt kort tid
om man tillhör dem som omfattas av
reglerna och ska hinna agera på dem.
Bred definition av AI
EU:s definition av AI är bred och
omfattar en hel del mjukvara påpe-

Fortsättning på nästa sida
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Snart är EU:s
nya AI-lag här
Fortsättning från föregående sida

kar Susanne Stenberg. Där räknas då
metoder som maskininlärning, logikoch kunskapsbaserade system och
statistiska metoder in.
– Det är viktigt att ha med sig när
man ska se om det är något som
används i den egna verksamheten,
säger hon.
– Jag är orolig för att det finns en
omedvetenhet om detta.
Framför allt handlar det om att se
om man faller in under högriskkategorin. Den omfattar kritisk infrastruktur – som vägtrafik, vatten- gasoch elförsörjning – utbildning, säkerhetskomponenter i produkter, anställning och arbetsledning, väsentliga
privata och offentliga tjänster, bottsbekämpning som kan påverka människors grundläggande rättigheter, hantering av migration, asyl och gränskontroll och rättskipning och demokratiska processer.
Klurigt att förstå
När det gäller säkerhetskomponenter ser det exempelvis olika ut för
olika produktområden. EU pekar i
första hand ut de produkter där det
redan finns direktiv kring säkerheten – som exempelvis maskindirektivet som omfattar industriella maskinparker men det finns också direktiv
kring leksaker, fritidsbåtar, skotrar,
hissar, explosiva atmosfärer, radioutrustning, linbanor, personlig skyddsutrustning och medicintekniska produkter.
Dessutom säger EU att andra kategorier kan tillkomma.
– Det är rätt klurigt att sätta sig in i
det och det gäller att förstå om något
i den egna verksamheten omfattas.
Susanne Stenberg konstaterar också att en del av det som ligger i högriskkategorin idag använder lösningar
som kan bli problematiska med den
nya förordningen.
– Att exempelvis låta ett AI-system
fördela platser åt studenter är tveksamt om det tillåts. Eller system som
används för rekrytering. Sådant som
redan finns i dag.
Precis som med GDPR kan det kän-

xxSusanne Stenberg är rättslig expert och forskare med inriktning på digitala
system på det statligt ägda forskningsinstitutet Rise

nas rätt rejält för den som inte följer
lagen – sanktionsavgifterna ligger på
samma nivåer.
Dyrt att göra fel
Den som bryter mot reglerna när det
gäller hög risk-kategorin kan de landa på sex procent av årsomsättningen
eller 30 miljoner euro. Sedan är det en
fallande skala för de kategorier som
bedöms ha lägre risk.
Precis som med GDPR kan det kännas rätt rejält för den som inte följer
lagen – sanktionsavgifterna ligger på
samma nivåer. Den som bryter mot
reglerna när det gäller till exempel
datakvalitet i högriskkategorin kan
landa på sex procent av årsomsättningen eller 30 miljoner euro. Sedan
är det en fallande skala ner till att
exempelvis lämna fel information till
myndighet.
Offentlig sektor behöver stöd
Och rent generellt är frågan hur mycket AI som kan användas för myndighetsutövning – där ju just automatisering och digitalisering ses som nycklar för att effektivisera och klara framtidens krav.

EXPERTRÅD

”Tillsätt en
arbetsgrupp och
låt det ta
tid. Det här
är också
långsiktigt
strategiskt
viktigt –
hur vill du
och ditt
företag ha
det i framtiden?”
Susanne Stenberg,
rättslig expert på Rise

– När jag läser förslaget, så tänker
jag att när AI-system som används av
myndigheter och som utvärderar en
fysisk persons rätt till förmåner räknas som hög risk, skulle det till exempel kunna vara system som hjälper till
att beräkna underlag för försörjningsstöd. Här kan offentlig sektor behöva
stöd och vara uppmärksam. Dessutom, vad betyder det då för inköparna
i kommunens förvaltning? Måste det
vara ett CE-märkt AI-system?
Ett annat område där ribban höjs
för de områden som räknas som högrisk är datakvaliteten som ligger till
grund för AI-lösningarna. Där ska de
data som används vara felfria, representativa, relevanta och kompletta.
Hur ska då företag och organisationer
förbereda sig?
– Tillsätt en arbetsgrupp och låt det
ta tid. Det här är också långsiktigt
strategiskt viktigt – hur vill du och ditt
företag ha det i framtiden? Vill du vara
med på en marknad där det krävs CEmärkning eller ska du styra om verksamheten, säger Susanne Stenberg.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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3.DRIBBLA INTE MED SIFFRORNA.

Analys kräver en kultur
av ärligt undersökande
Nio steg till korrekta datadrivna beslut
I alldeles för många organisationer
korrumperas analyser av en kultur
där man pillar på parametrar tills
utfallet blir det önskade. Här kommer
tips på hur man skapar en ärlig väg till
datadrivna beslut.
I början borde där ha varit en kultur av ärligt undersökande. I stället
fick vi begrepp som internränta – en
polynom formel för att beräkna
avkastning som bara en utbildad ekonom kan använda. Internränta utgår
från en enda dimension: kassaflöde.
Bokföringens gudar såg på detta med
gillande, och därmed var allt – teologiskt sett – gott.
Sen uppfann Dan Bricklin kalkylprogrammet. Precis som när Prometheus gav elden till människan gjorde
Bricklin och hans kalkylprogram det
möjligt för vem som helst att beräkna
internränta. Och när människan fått
förmågan att beräkna internränta, så
gjorde människan precis det.
PROBLEMET? ATT CHEFERNA snart förstod att de kunde göra mer än att bara
beräkna. De lärde sig att justera sina
antaganden. Med pillande, skruvande och mekande lyckades de få kalkylbladen som räknade fram internräntan att komma fram precis till de
resultat de ville se.
Resultatet är en kultur där datamängder och mjukvara för analys
inte är mycket mer än plattformar för
chefens parameterpillande. Dataanalys används inte för att belysa, utan
snarare som ammunition av dem som
utgår från beslutet de vill se och sedan
arbetar sig bakåt för att finna de parametrar de behöver för att få stöd. Den
här mörka hemligheten borrar sig allt
djupare in i din analysstrategi.

organisationer så
brukar ”kultur” definieras som ”hur
vi gör saker här”. Ett inlärt beteende,
som människor använder som ett svar
på sin omgivning. En omgivning som
i företagsvärlden främst består av ens
NÄR VI PRATAR OM

kollegor och chefer och deras beteende.
Kulturen på ett företag bildar ofta
ett självförstärkande kretslopp. För att
förändra den, och skapa en kultur av
ärligt undersökande måste man bygga om hela kretsloppet. Här kommer några tips på hur du kan komma igång.

är den personen bara ett hinder för
framsteg. Ignorera dem.

3

Inled varje beslut med att
besluta om beslutsprocessen

Om inte du visar att du vill veta Vad
Som verkligen händer därute, så
kommer ingen av de som rapporterar till dig att bry sig särskilt mycket
heller. Dina nyckeltal, finansiella rapporter och andra verktyg för att lyssna
av verksamheten finns där för att göra
dig smartare och bättre informerad.
Om det inte är vad du vill – bry dig
inte om att ta fram dem från början.

Du behöver inte vara i en ledande
ställning för att uppmuntra den här
vanan. Fråga bara: ”Hur ska vi fatta
det här beslutet?”.
Om ni börjar med själva beslutet
kommer ni att börja med en interaktion där alla inblandade vill vinna –
eller åtminstone inte förlora. Om ni
istället börjar med ett samtal om hur
ni ska komma fram till beslutet förändras diskussionen till att handla
om hur ni ska få fram ett beslut som
många tror på och kan ställa sig bakom. Resultatet blir ett bättre beslut,
större konsensus och ytterligare några anställda som ser vinsterna med ett
ärligt undersökande arbetssätt.
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Avskräck inte från ärlighet

1

Visa din inneboende
nyfikenhet

Självförtroende
kommer av tvivel

Tvärsäkerhet kommer tvärtom från
arrogans – vanligen lat arrogans. Om
någon är säker på sin sak och kan förklara varför – underbart. Om någons
tvärsäkerhet däremot hindrar andra
från att lägga fram sina argument så

Om du ber om ärliga data, men
sedan använder samma data för att
hålla någon ansvarig, så kommer
du inte längre att få ärliga data. Det

Fortsättning på nästa sida
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Sluta dribbla
med siffrorna
Fortsättning från föregående sida
mycket bättre sättet är att anställa
människor som tar ansvar utan att de
riskerar straff. Detta är vad ”att hålla någon ansvarig” egentligen innebär – att motivera dem, och det fungerar betydligt bättre. Som en trevlig
bonus innebär det dessutom mindre
jobb för dig.
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”Blicken från 10 000 meter”
ska användas för att illustrera,
inte för att övertyga

Att kunna se på saker från en hög,
strategisk synvinkel är nödvändigt
för att kunna välja var organisationen
ska lägga sitt fokus. ”Högnivålogik” är
däremot en självmotsägelse.
Analys och detaljerade data är det
som avgör om det som uttrycks på
den strategiska nivån över huvud
taget är relevant – eller om det bara
är ord som ser bra ut i Powerpoint.
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Se upp för anekdoter
och metaforer

Också dessa är användbara för att
illustrera något, men de ska inte
användas som argument.
Metaforer är fantastiska att använda
för att förklara hur du ser på en viss
fråga. Anekdoter kan vara till hjälp när
du behöver visa att något är möjligt.
För allt annat behöver du evidens som
bottnar i statistik.
Ja, Disraeli pratade om ett det
finns tre slags lögner. Han räknade
fel. Argument som görs med hjälp av
anekdoter är betydligt mer skadliga
än de som görs med hjälp av statistik.
Argument som framförs med hjälp
av metaforer är än värre. Och ja, du
behöver kunna och förstå statistik tillräckligt bra för att utvärdera evidensen, det är en del av din verktygslåda.
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Evidens långt från
ursprungskällan är suspekt
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Lita inte på din magkänsla

Lita inte på en sammanfattning som
är gjord på en sammanfattning av en
sammanfattning – särskilt inte när
den säger vad du vill att den ska säga.
Även med den bästa av intentioner så
blir det en variant av viskleken.
Lyssna på den, för all del. Din

magkänsla är rösten av all din samlade erfarenhet, den bör knappast ignoreras. Men lita inte på den – din erfarenhet är både för liten och för partisk för att utgöra ett bra statistiskt
underlag.

9

Bygg en kultur av ärligt undersökande – ett beslut i taget

Att predika och undervisa fungerar
inte. Det fungerar ännu sämre när
proselyterna inte lever som de lär. Så
minns detta:
Det bästa sättet att bygga en kultur
av ärligt undersökande är ett beslut
i taget.
I alla slags kulturella förändringar
så är spegeln ditt viktigaste verktyg.
Titta i den så snart ”hur vi gör saker
här” verkar leda åt fel håll. Fråga dig
vad du själv gör för att slänga grus i
återkopplingsmaskineriet.
Än mer viktigt är att du listar ut hur
du ska undvika att göra om dina misstag. Vi gör alla misstag – men om du
gör samma misstag om och om igen –
då är det inte längre ett misstag.
Då är det en dålig vana, som varken
ett plåster på armen eller en ny plattform kan hjälpa dig att bli av med.
BOB LEWIS

idg.se@idg.se
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Fem egenskaper för
bra affärsanalytiker
Dagens affärsanalytiker måste bli
vassa på att tolka data och dela med
sig av dem på ett sätt som engagerar
människor – oavsett var i verksamheten de befinner sig.
Om du är intresserad av data och
affärsprocesser kan en karriär som
affärsanalytiker vara något för dig. I
denna roll kan du ägna mycket tid åt
att fördjupa dig i siffror för att få nya
insikter. Men det räcker inte att kunna tolka data för att lyckas. Erfarna
affärsanalytiker vet att det krävs
mycket mer än så. Konsten att visualisera informationen – särskilt för personer i ledande befattning – är avgörande.
Vi har talat med flera affärsanalytiker och deras kolleger om vad som får
en analytiker att sticka ut från mängden.

1

De känner sina data

En skicklig affärsanalytiker vet att
insamlade data är grunden för den
tjänst som ska utföras, nämligen att
ge databaserade råd om vilka åtgärder
som krävs för att ett företag ska kunna
växa. Det betyder inte att du som analytiker kan nöja dig med att lägga in
en massa siffror i ett kalkylark. Innan
du börjar dra slutsatser måste du förstå varifrån siffrorna kommer och hur
de har samlats in.
– Som affärsanalytiker bör du förstå både hur data samlas in och vad
de representerar. Ibland finns det
inneboende bias i datainsamlandet.
Exempelvis är fakturor inte lämpliga
som underlag för att förutspå efterfrågan, eftersom de begränsas av företagets leveransförmåga, säger Marcio
Tabach, analytiker på teknikkonsultföretaget ISG.
– Affärsanalytiker behöver förstå
datateknik för att kunna förbereda,
sortera, katalogisera och ta in data
från olika källor. Utmaningen är att
det finns ett överflöd av data som mestadels är ostrukturerade och även olika källor (databaser, filformat, plattformar med mera). Analytiker bör
också kunna identifiera integritetsoch säkerhetsfrågor och känna till vil-

TVÅ KUNSKAPER

”Fram
stående
analytiker
tenderar att
ha två olika
färdigheter:
områdes
kunskap
och pro
blemfor
mulering”
Alan Jacobson,
analyschef på Alteryx.

ken avdelning som äger informationen och om den kan visas för tredje
part, säger Gowtham Kumar, analyschef på ISG.
– För att kunna hantera alla data
måste affärsanalytiker ha tillgång till
och kunskap om moderna plattformar och verktyg som kan hantera miljarder datapunkter från sensorer med
koppling till ”sakernas internet” samt
från video-, ljud- eller känslobaserade
analyser, fortsätter Gowtham Kumar.
Dataanalytiker är så efterfrågade att
de är svåra att få tag på, men om du
som affärsanalytiker tar hjälp av plattformar för dataanalys kan du på egen
hand plocka ut värdefull information
från stora datamängder.

2

De kan hela yrket

Data är bara början på analysarbetet. En affärsanalytikers viktigaste
uppgift är att förstå hur verksamheten fungerar och använda datan för att
göra förbättringar.
– Ofta fokuserar affärsanalytiker
på tekniker och metoder – till exempel på att lära sig prediktiv analys
och avancerad visualisering, kodning
i Python och liknande, säger Alan
Jacobson, analyschef på Alteryx.
– Framstående analytiker tenderar
att ha två olika färdigheter: områdes-

kunskap och problemformulering.
Om du arbetar med ett säljteam bör
du försöka lära dig hur teamet fungerar. Försök till exempel förstå varför
de vill veta hur stor andel appar som
såldes förra månaden och gör en analys som ger dem information som de
har nytta av.
Som affärsanalytiker behöver du
veta vad som är viktigt för varje uppdragsgivare.
– Du bör kunna avgöra vad som
ger företaget en konkurrensfördel på
marknaden och identifiera vilka delar
av verksamheten som behöver anpassas. Affärsprocesser som inte ger en
konkurrensfördel bör standardiseras,
säger Diane Davidson, ägare av Clever
Fox Advisory.
Som affärsanalytiker måste du också ha ett helhetsperspektiv och vara
uppmärksam på övergripande problem, även om de kanske inte upplevs som viktiga för just det team du
arbetar med.
– Något av det bästa du kan göra
är att informera dig om företagets
juridiska begränsningar. En skicklig
affärsanalytiker garanterar att de lösningar som presenteras är de bästa
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möjliga inom de juridiska ramarna,
säger Collen Clark, jurist på Schmidt
& Clark.
En analytiker som går från team
till team eller från företag till företag måste vara ödmjuk och respektera den specifika kunskap som teamet besitter.
– Affärsanalytiker som jag har
anställt tidigare hänvisar ofta till
andra branscher när de ska visa upp
sin kunskap erfarenhet inom området, säger Lucas Travis, grundare av
Inboard Skate.
– Det finns en enorm skillnad mellan min bransch och de branscher
som de har erfarenhet av och de är
inte alltid jämförbara. Jag tycker därför att affärsanalytiker ska fokusera på
sina klienters verksamheter och inte
skryta om tidigare projekt från helt
andra områden.

3

De är bra på att kommunicera

De analytiker som Lucas Travis har kommit i kontakt med verkar ha saknat en viktig komponent i
den moderna affärsanalytikerns verktygslåda, nämligen förmågan att kommunicera på ett bra sätt. Det är inte
ovanligt att analytiker brister på denna punkt och det är problematiskt.
– Jag träffar många affärsanalytiker
som är bra på analytiskt tänkande och
problemlösning, vilket är två viktiga
egenskaper i detta yrke. Men alla är
inte lika bra på att kommunicera och
samarbeta – två andra viktiga egenskaper som kan göra väldigt stor skillnad för en affärsanalytiker, säger Mary
Zayats på Sciencesoft.
Ändå räcker det inte att ställa de rätta frågorna. Du måste även förstå de
svar du får.
– Jag tror att stjärnanalytiker också
är bra förhandlare som verkligen lyssnar på sina klienter och deras behov,
säger Anton Derkach, leveransansvarig på Intellectsoft.
I själva verket är en av affärsanalytikerns viktigaste funktion att utgöra
en kommunikationslänk mellan olika
team – särskilt mellan it-avdelningen och övriga avdelningar i företaget. Den tekniska kunskapen behövs

därför inte bara för att kunna implementera datorprogram utan också för
att kunna överbrygga organisatoriska luckor.
– Jag har affärsbakgrund och förstod därför företagets övergripande
krav och prioriteringar, men jag blev
ofta frustrerad när mina it-kollegor
meddelade att vi inte kunde uppfylla
kraven på grund av tekniska begränsningar, säger Jan Erik Aase, huvudanalytiker på ISG.
– Därför anmälde jag mig till ett
antal programmeringskurser och
upptäckte snart att jag kunde ifrågasätta många av dessa påståenden och,
ännu viktigare, att jag kunde föreslå
alternativa lösningar. Mina it-kollegor fick på så sätt ökad respekt för
mig och tillsammans kunde vi nå ett
bättre resultat.
Som affärsanalytiker måste du kunna diskutera teknik med it-personalen och affärsstrategier med företagsledningen.
– Mycket av en affärsanalytikers
jobb är att titta på data och processer, vilket inte är särskilt spännande.
Därför bör en analytiker kunna göra
analyser som knyter an till företagets
dagliga verksamhet och ekonomiska
resultat. Det sker genom att man gör
analyser med fokus på vilka resultat
som kan uppnås, säger Baruch Labunski, vd på Rank Secure.

4

De gör sig inte oumbärliga

Kom ihåg att ditt mål som affärsanalytiker är att hjälpa dina teammedlemmar att göra sitt jobb bättre, med
en bättre förståelse för vilka data som
ligger till grund för deras arbete och
hur de ska agera utifrån denna förståelse.
– Skickliga analytiker ser alla projekt för vad de är och tar sig tid att
förstå de individer som berörs. En bra
lösning definieras inte av analytikerns
kreativitet utan av hur bra lösningen
är för slutanvändarna. En bra analytiker finner lösningar på alla problem –
en exceptionell analytiker finner lösningar som kommer att användas
under lång tid, säger Kyle Crawford,
tidigare affärsanalytiker som numera

jobbar som informationschef på Bowling Green State University.
Den sista punkten är helt avgörande, eftersom affärsanalytiker ofta går
från projekt till projekt inom ett företag eller rentav lämnar företaget. De
bör därför lämna sitt team i ett bättre skick än det var när de kom dit
och samtidigt se till att teamet har de
verktyg som krävs för att de ska kunna
förvalta det analysarbete som utförts.
– En utmärkt affärsanalytiker ger
mig de verktyg jag behöver för att jag
och min personal ska kunna skaffa
oss mer kunskap och bli bättre på det
vi gör. Att bara dumpa en lista över
saker som behöver åtgärdas på mitt
skrivbord hjälper mig inte att komma
igång. Jag vill ha tips på utbildningar
och möjlig certifiering eller åtminstone strategier som hjälper mig att faktiskt implementera analytikerns förändringsförlag, säger Baruch Labunski.
ANVÄNDARFOKUS

”En bra lösning definieras inte
av analytikerns kreativitet utan
av hur bra
lösningen
är för slutanvändarna”
Kyle Crawford, informationschef på
Bowling Green State
University.

5

De anpassar sig vid behov

Det är mycket vanligt att affärsanalytiker stöter på hinder och när
de gör det måste de ha förmågan att
snabbt finna nya lösningar.
– Arbetar du med flera it-plattformar och -system är det inte ovanligt att fel uppstår. Oavsett om det är
smutsiga data eller systemkrascher,
bör du vara beredd på det värsta. Att
införa integritetskontroller i rapporter är ett bra sätt att upptäcka den här
typen av problem, säger en affärsanalytiker i New York.
I slutändan kommer din förmåga att se detaljer och rätta till fel göra
dig till en bättre affärsanalytiker och
ge dig ett gott rykte.
– Att åtgärda buggar som finns i
kravspecifikationen kostar ingenting, men att hantera dem i ett senare skede kan kosta enorma pengar och
resurser. Så att förutse eventuella problem och flaskhalsar är vad bra affärsanalytiker med rätta får bra betalt för,
säger Alex Melchenko, operativ chef
på Orangesoft.
JOSH FRUHLINGER
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Tio Power BI-misstag
som du bör undvika
Med Power BI har Microsoft satt
makten över data i händerna på
användarna i företagen. Men för att
man ska få full nytta av det kan det
behövas extra vägledning. Här är de
tio vanligaste misstagen som företag
gör med Power BI.
Power BI har blivit ett ledande verktyg för affärsanalys. Det ger användare i verksamheten kraftfulla och flexibla möjligheter att hantera stora datamängder. Microsofts verktyg har allt
från integrering med Excel till framställning av rapporter samt ett växande antal AI-funktioner som gör det
enklare att skaffa djupare insikter.
Faktum är att den senaste Forrester
Wave-rapporten om utökad BI säger
att ”det är svårt att inte betrakta Power
BI som förstahandsvalet som BI-plattform för företag”.
Men trots all den kraften och alla
funktionerna måste du lära dig hur
man jobbar med Power BI om du vill
få ut så mycket som möjligt av det.
Här är några vanliga misstag som företag gör med Power BI – och hur du
undviker dem:

1

Power BI utan bromsar

Liksom Excel har Power BI blivit
populärt bland gräsrötterna på grund
av sina möjligheter. Det är möjligt att
det redan används i din organisation
mer än du kan ana. Men om folk själva måste räkna ut hur de ska få ut det
mesta av Power BI så missar de kanske en del. Än värre: ni kan stå där
med så mycket uppladdade data (som
dessutom har duplicerats av olika personer) och så många skapade dataartefakter att ingen längre vet vem som
gör vad och var de användbara rapporterna finns.
I stället bör ni kuratera och rekommendera betrodda datamängder så att
det blir lätt för folk att hitta kvalitetsdata. Erbjud utbildning och fundera
på att skapa ett kompetenscenter med
BI-arkitekter, dataexperter och folk
som kan lära användare i verksamheten att bli effektivare med Power
BI. Du kanske till och med bör stop-

pa dem från att publicera data tills de
har fått utbildning i hur man får fram
värde utan kaos.

2

Strunta i datasäkerheten

Din organisations mest värdefulla data kan vara konfidentiella, så
användningen av dem behöver troligen övervakas. Slå på integrering
med Microsoft Information Protection så att du ha hantera och spåra
användningen av data och styra hur
de används, även om de exporteras till
Power BI till Excel.

3

Vara alltför restriktiv

Nyckeln till framgångsrik allmän
användning av Power BI är att hitta rätt avvägning mellan att ge makten åt användarna och framgångsrik styrning. Ett säkert sätt att misslyckas är att begränsa användningen
till bara ett fåtal affärsanalytiker eller
datavetare som tar en titt på data och
utfärdar riktlinjer. Du kan troligen
inte anställa tillräckligt många sådana experter, och det finns långt fler
i din organisation som har nog med
datakunskaper för att hitta värdefulla insikter med Power BI. Och på så
sätt kan de reagera på en föränderlig

omvärld utifrån data, inte magkänsla.
Försökt inte reglera användningen
av Power BI så hårt att du ställer dig i
vägen. Hjälp medarbetarna att få goda
erfarenheter med utbildning och bra
exempel.

4

Strunta i prestanda

När man tänker på värdet av
affärsanalys är det lätt att man bara
tänker på resultaten – de insikter
man kan få av kvalitetsdata om man
ställer rätt frågor – och på verksamheten – att cheferna använder verktygen och agerar på insikterna. Men
man måste också se till att grunderna blir rätt. Om rapporterna inte laddas upp snabbt, och om inte de interaktiva visualiseringarna är snabba –
så kommer folk inte att använda dem.
Enligt Microsoft finns det en mycket
stark korrelation mellan framgångsrik användning av Power BI och bra
rapportprestanda. Och att man inte
tänker på prestanda är den viktigaste
anledningen till projekt inom affärsanalys misslyckas.
Använd verktygen Query Diag-
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nostics och Performance Analyzer i
Power BI Desktop om du vill förstå
– och förbättra – hur frågor och rapporter går (SQL Server Profiler kan
också vara bra för att ta reda på vilka frågor som vållar flaskhalsar.) De
kan använda Azure Log Analytics med
Power BI Premium för att titta djupare
i din telemetri. Börja med den inbyggda rapporten Usage Metrics för att se
vilka rapporter som är populära och
förvissa dig om att de är väl optimerade. För större organisationer kommer
Microsoft att varna dig (i en anonymiserad rapport) ifall Power BI får låga
betyg av användarna, tipsa om vilka
rapporter som ställer till med problem
och, för de största kunderna, erbjuda
gratis konsultationer för att hjälpa till
med optimering av rapporterna.

5

För stor tilltro till det visuella

Att en bild säger mer än tusen ord
är en vanlig klyscha. Något som Power
BI är bra på är att visa dig en bild som
åskådliggör vad som pågår inuti dina
data. Men alla bilder är inte användbara bilder. För många diagram och
visualiseringar kan bli ett visuellt
sammelsurium som gör att man missar det viktigaste. De skapar också en massa frågor som kan bromsa
upp rapportprestanda. Hitta de rätta
visuella elementen som för varje rapport visar vad som verkligen är viktigt, eller använd ai-visualisering, till
exempel Key Influencers, som försöker hitta viktigaste data med automatik.

6

Inte göra allt som skulle
kunna göras mobilt

Det är inte alla som skulle ha användning för Power BI som sitter vid ett
skrivbord. Att undvika överbelamrade
rapporter är särskilt viktigt när insikterna skulle kunna stötta medarbetare ute på fältet. Power BI:s mobila app
är användbar här, liksom att bädda in
rapporter i Power Apps eller att sätta
upp OKR-tavlor och resultatkort med
aviseringar för bestämda moln så att
medarbetarna kan se dem oavsett var
de befinner sig.

I framtiden kommer den mobila appen att använda spatiala ankare för att koppla data och rapporter
till de platser i rummet där data faktiskt genereras. Detta med en AR-vy
(augmented reality – förstärkt verklighet) som knyter rapporter till materiella föremål. Det skulle kunna betyda att man ser användningsstatistiken
för träningsutrustningen på ett gym,
försäljningssiffror för varorna på hyllorna i en stormarknad, produktionsdata och annan statistik för maskiner på fabriksgolvet eller bilar hos en
försäljare. Allt där direkt tillgång till
rätt data skulle hjälpa dig att fatta rätt
beslut.

7

Försumma DAX – eller hur
det funkar

Data Analysis Expressions (DAX) är
kraftfulla funktioner som gör att du
kan använda komplexa filter, villkorslogik och aggregeringar för mer
avancerad analys. Men illa skrivna
DAX-funktioner kan slöa ner rapporter och förbruka kapacitet.
Använd Power BI:s Performance
Analyzer för att hitta DAX-mätningar som behöver förbättras. Se också till att du har de resurser och den
utbildning som behövs för att användarna ska kunna använda DAX på ett
bra sätt.

8

Utgå från att dina backendsystem kan hantera Directquery

Att man inte behöver replikera data
för att Power BI ska kunna behandla
dem kan vara mycket praktiskt, men
du måste förvissa dig om att dina
backendsystem klarar belastningen. Microsoft uppger att svarstiden
bör vara mindre än fem sekunder för
en typisk aggregerad fråga, men
kom ihåg att detta ska multiplicerad
med antalet visualiseringar i rapporterna.
Om det finns 10 eller 20 visualiseringar kommer uppladdningen av den
rapporten att generera 10 eller 20 frågor. Det betyder att många användare
får vänta i en eller flera minuter bara
på att rapporten ska laddas ner.

9

Att inte använda inkrementella uppdateringar och aggregeringar

Inläsning av data till Power BI underlättas av att den högpresterande frågemaskinen är mycket lättbegriplig. Det
finns anslutningspaket för att stort
antal datakällor och en gateway från
data i huset. Det är så enkelt att folk
ofta återladdar alla data varje dag för
att bli säkra på att de är färska – men
det finns ingen anledning att återläsa
gamla data om de inte har förändrats.
Man kan snabba upp det hela
genom att använda inkrementella
uppdateringar som bara läser in data
som har ändrats. Det minskar också belastningen på bakre system. För
Directquery, tillåt aggregeringar som
automatiskt förladdar och aggregerar
data i en cache så att rapporterna blir
snabbare och belastningen minskar
på de externa system som du skickar frågor till.

10

Att inte bygga upp en
datakultur

De mesta framgångsrika användningarna av Power BI sätter dataverktyg i
händerna på många sorters medarbetare. Inte bara de som har som jobb
att behandla data. Men det kräver att
du gör det till en ryggmärgsreflex hos
dina användare i verksamheten att
förlita sig på data när de fattar beslut.
För att detta ska kunna hända måste du utveckla en datakultur där, som
Amir Netz, teknisk direktör för Microsoft Analytics, uttrycker det: ”varje samtal börjar med vad säger data,
varje förslag innehåller vad ger data
stöd för. Gå från vad du tycker och
vem du känner till vad du vet och
vad fakta berättar, så gör det stor skillnad. En datakultur går från att utgå
från aningar och från vem som pratar med högst röst, eller vem som har
mest makt, till att bli en objektiv organisation som ständigt granskar och
mäter sig själv och ständig optimerar
för att nå bättre resultat.”
MARY BRANSCOMBE

idg.se@idg.se

