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Abstract	
Teracom ansvarar för underhåll, drift och kundstöd för Rakelnätet sedan 30 mars 2015. RAKEL är ett 
kommunikationssystem som används av medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Teracom har 
ett system som tar emot data av trafiken över RAKEL. Datan används av Teracom för att skapa grafiska 
presentationer för att presentera för kund hur trafikbelastningen i Rakelnätet visat sig vid en speciell 
händelse. En speciell händelse kan exempelvis vara ett sportevenemang eller en bilolycka där olika 
samhällsviktiga verksamheter samverkar. Om den grafiska presentationen visar oväntad hög 
trafikbelastning, undersöker Teracom om allt gick som det skulle i Rakelnätet. Den grafiska 
presentationen används också om Teracom fått indikation på att det kan ha varit ett allvarligt fel 
någonstans, presentationen används då som en del i processen att reda ut vad som är fel.  
 
Den grafiska presentationen kan i skrivandes stund skapas med det inbyggda systemet som tar emot data 
eller med hjälp av Excel och Excels pivottabell vilket anses vara tidsförödande och krångligt. I den här 
studien redogörs för det nuvarande sättet att framställa en grafisk presentation för att reda ut vad 
Teracom ställer för krav på ett nytt verktyg som ska underlätta tillvägagångssättet att skapa den grafiska 
presentationen.  
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera Teracoms behov av och krav på, ett nytt verktyg för visualisering 
av normal trafikbelastning och trafikbelastning vid speciella händelser i Rakelnätet. Uppsatsen skall 
fungera som vägledning för Teracom vid anskaffning av rekommenderat verktyg. Studien har uppfyllt 
syftet genom en fallstudie på Teracom där data samlats in genom en kravinsamlingsintervju, en 
telefonintervju och prototyper.  
 
Studien har resulterat i följande centrala krav som Teracom ställer på den här typen av verktyg. 

• Enkelhet att skapa standardgrafen 
• Optimala grafer skapade för att detektera mönster 
• Dynamiska grafer för att underlätta analys 

Vid utformning av visualisering för att mottagaren enkelt ska tolka och förstå denna har studien kommit 
fram till följande punkter.  

• Välja rätt graf 
• Visa trender 
• Undvika överflödighet 
• Omfattande och informativ 

Resultatet av studien är att Tableau är det verktyget som är det mest lämpliga utifrån Teracoms krav och 
behov på ett nytt verktyg för visualisering av trafikbelastning.  
 
 
 
Nyckelord: RAKEL, trafikbelastning, visualisering, data, krav, behov, verktyg och business intelligence. 
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1.	Inledning	
Detta kapitel inleds med problematiseringar vilket följs utav syftet med studien och 
undersökningsfrågor. Kapitlet presenterar också avgränsningar som sattes för studien. 
	
1.1 Problembakgrund	
Analys av data utan visualisering av data är inte riktigt en dataanalys enligt Kozak (2012:6). På liknande 
sätt menar Boumans (2016:2) att det inte räcker med att bara läsa av ”ren data” utan det krävs 
visualisering av data för att förstå sig på datan. Ett sätt för Teracom AB (Teracom) att visualisera data är 
att konvertera data från Excel till grafer. Graferna sammanställs sedan till en grafisk presentation för att 
visa hur trafikbelastningen ser ut i Rakelnätet.  
 
Teracom har i skrivandes stund ett system som den enda datakällan, systemet tar emot data av trafiken 
över RAKEL.  
 

RAKEL är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom 
samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och 

används av fler än 500 organisationer. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 2016) 
 
Vid framställning av grafer kan Teracom exportera data till exempelvis Excelformat, utifrån datan 
skapas grafer med hjälp av Excel och Excels pivottabell (Microsoft 2017a). Graferna sammanställs till 
en grafisk presentation manuellt genom drag-and-drop. 
 
Fenomenet visualisering av data utvecklas ständigt, Kozak (2010:483) hävdar att det som ansågs vara en 
bra graf för 30 år sedan behöver idag inte anses vara lika bra. IDG Strategic Marketing Services (2016) 
menar att informationen kan vridas och vändas på det sättet användaren vill vid presentation av data, för 
att få fram trender, mönster och samband. Teracom är ute efter att minska på antalet detaljer i den 
grafiska presentationen. Istället för att visa trafik från varje källa önskar Teracom visa samband mellan 
trafik mätt från olika källor, exempelvis en median för trafik mätt från ett visst antal källor och 
maxvärdet samt minvärdet. Detta gör den grafiska presentationen mer överskådlig och lättare att förstå, 
vilket stämmer överens med IDG Strategic Marketing Services (2016) syn på visualisering, en 
presentation med för många detaljer kan leda till att mottagaren blir ointresserad och förvirrad.  
 
Det finns enklare verktyg som kan hantera detta och det finns mer komplexa verktyg som Business 
Intelligence (BI) verktyg.  
 
Generellt sätt om man blickar tillbaka historiskt kunde det ta flera timmar att framställa ett diagram till 
skillnad ifrån idag, där det bara tar sekunder att skapa diagram (IDG Strategic Marketing Services 2016). 
Vid förfrågan av andra funktioner i verksamheten om en grafisk presentation, skall den ansvarige snabbt 
och enkelt kunna skapa den efterfrågade grafiska presentationen. För att korta ner på det manuella 
arbetet behöver Teracom välja ett pålitligt verktyg som kan arbeta in relevant data och framställa grafer 
utav data på ett enkelt sätt. 
	
1.2	Syfte	
Syftet med uppsatsen är att identifiera Teracoms behov av och krav på, ett nytt verktyg för visualisering 
av normal trafikbelastning och trafikbelastning vid speciella händelser i Rakelnätet. Uppsatsen skall 
fungera som vägledning för Teracom vid anskaffning av rekommenderat verktyg.   
 
1.3	Undersökningsfrågor	

- Vilka är de centrala kraven Teracom ställer på den här typen av verktyg, kopplat till 
tillämpningsområdet?  
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- Hur kan visualiseringen av data vara utformad för att mottagaren enkelt skall kunna tolka och 
förstå denna? 

 
1.4	Målgrupp	
Målgruppen för denna fallstudie är främst Teracom, som med hjälp av denna fallstudie eventuellt skall 
välja ett verktyg att implementera i organisationen. Andra målgrupper är organisationer som har tankar 
om att anskaffa och implementera liknande verktyg. Studien riktar sig även till studenter inom 
informatik och studenter som i framtiden skriver sitt examensarbete hos Teracom.  
 
1.5	Avgränsning	
I den här uppsatsen avgränsas först valet av verktyg att undersöka och rekommendera till endast verktyg 
som kan hantera data från CSV, XML eller Excel som input och skapa grafer utav det. Avgränsning sker 
också i fråga om insamling av empiri, där insamling endast sker genom respondenter som är verksamma 
vid Teracom. Detta av anledningen att slutkunden är nöjd för tillfället med hur den grafiska 
presentationen presenteras. Teracom är intresserade utav att utveckla den grafiska presentationen utifrån 
ett internt behov, både den tid det tar att framställa grafer och sättet graferna presenteras. 
 
Vid valet av verktyg har avgränsningar dragits i både det översiktliga valet och det detaljerade valet. 
Avgränsningen har i det översiktliga valet skett från leverantörsbedömningen. I det detaljerade valet har 
författaren avgränsats från demonstration och testkörning, förberedande förhandling, värdering och 
beslut och delgivning på grund av att dessa faller utanför uppsatsens studieområde. Däremot presenteras 
dessa steg i teorin för att läsaren ska förstå sammanhanget och för att underlätta fortsatta studier.  
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2.	Teori	
Kapitlet teori inleds med källkritik och en presentation över centrala begrepp som applicerats på 
studien, begrepp som trafikbelastning, visualisering, data, krav, behov, verktyg, och business 
intelligence. Större delen av kapitlet består utav tillvägagångssättet vid insamling och prioritering av 
krav och valet av verktyg. Kapitlet avslutas med en analysmodell.  
 
En stor del av teorin präglas utav Eriksson (2008) och Brandt et al. (1998) av anledningen att dessa är 
relevanta och pålitliga. Via www.scholar.google.se visas att Eriksson (2008) och Brandt et al. (1998) är 
väl använda och citerade i litteratur och artiklar, detta understryker dess pålitlighet. Patel och Davidson 
(2011:68) menar att källkritik handlar om att ta reda på när och var dokumenten registrerats. Författaren 
har använt en blandning av gamla och nya forskningsartiklar för att inte bli bunden till det ena eller 
andra. 
 
För att hitta krav relaterade till visualisering av trafikbelastning och RAKEL, genomfördes en sökning 
med hjälp av sökverktyget OneSearch (Karlstads Universitet 2017). Sökning på ”radio communication; 
traffic load visualization” gav 8,483 sökresultat, för att få smartare och färre träffar begränsades 
sökningen till ”peer-reviewed”, och publiceringsdatum från och med 2014. Detta gav ett sökresultat på 
806 träffar. 
 
Bland sökresultaten fanns inget som riktat sig specifikt in mot att behandla krav och behov på ett 
verktyg där visualisering av data sker i grafformat. Däremot fanns det många resultat som behandlade 
trafikbelastning och radiokommunikation, utifrån det kan krav och behov utläsas och användas till denna 
studie. Därav blir nyckelorden i den här uppsatsen trafikbelastning, visualisering, data, krav, behov, 
verktyg och business intelligence (BI). 
	
2.1	Trafikbelastning	
Svigelj et al. (2015:88) menar att det är nödvändigt för moderna telekomoperatörer att ha verktyg som 
visar trafikbelastningen. Kyriazakos och Karetsos (2004:39) redogör för hög trafikbelastning vid bland 
annat sportevenemang, kulturella evenemang och demonstrationer. Sportevenemang har vanligtvis mer 
trafikbelastning, men det gemensamma gentemot kulturella evenemang och demonstrationer är att det 
generellt sätt är mer användare som samverkar inom ett litet område vilket gör att trafikbelastningen blir 
högre. Kyriazakos och Karetsos (2004:41) hävdar att det i ett vanligt mobilnät blir högre trafikbelastning 
vid katastrofer som jordbävningar och vulkanutbrott, för att dessa katastrofer leder till ökat antal samtal 
till vänner och familj för att fråga om säkerhet och välbefinnande. Trafiken är inte förutsägbar menar 
Kyriazakos och Karetsos (2004:41), däremot kan en estimering göras statistiskt genom att jämföra med 
data där liknande händelser skett. Trafikbelastningen i den här studien relaterar till RAKEL vilket är ett 
radiokommunikationssystem. 
 
Radiokommunikation 
Radiokommunikation är en trådlös överföring av signaler mellan två punkter. Radiokommunikation 
består utav minst en sändare och en mottagare, se figur 1. Det används för att information skall kunna 
överföras, information som består utav tal eller data (SOU 2003:10).  
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1: Radiokommunikationssystem. 

Källa: Modifiering av Ahlin et al. (2001:13). 
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2.2	Visualisering	
Nationalencyklopedin (2017) menar att när visualisering sker för att visualisera data med bilder kallas 
det för datavisualisering. I den här studien har visualisering samma innebörd som datavisualisering. 
Kozak (2012:9) hävdar att visualisering av data är ett måste vid analys av data. Visualisering krävs för 
att tolka stora datamängder, utan visualisering blir det svårt att tolka data (Shubik 1960 och Morgan 
2004 refererad i Boumans 2016:2). Visualisering kan hjälpa till att hitta mönster som kan vara 
intressanta för vidare analys, det kan vara avvikande eller oregelbundna mönster enligt Kozak (2012:8).  
 
Syftet med visualisering är att ge bättre förståelse för data i stora mängder, Nationalencyklopedin (2017) 
hävdar att sifferinformation är svårare att tolka än grafisk presentation av information för oss människor. 
Kozak (2010:483) menar att den viktigaste principen vid visualisering av data, är att visualisera det med 
rätt graf så informationen når fram på det mest effektiva sättet.   
  
För att få fram meningen med en graf ska grafen vara så enkel som möjligt eller så komplex som möjligt 
för att förstå enligt Kozak (2010:484). Tufte (2001) refererad i Kozak (2010:484) hävdar att det 
mänskliga ögat kan upptäcka stor mängd information i små utrymmen i exempelvis grafer eller bilder. 
En metod vid utformandet eller val av en graf redovisas här stegvis: 
 

” 1) Figure out the contexts and the message 
2) figure out the way of presenting it, so the type, layout and style of graph to be used 

3) construct the graph 
4) check Tables 1 and 2 and revise the graph accordingly 

5) check whether the revised version conveys the message you want it to convey 
6) check Tables 1 and 2 and revise the graph accordingly  

7) and so on…” (Kozak 2010:484) 
 
Kozak hänvisar till tabell 1 respektive tabell 2, därav presenteras tabellerna nedan.  
 
Data points Symbol, size, colour, overlap 
Lines Type, width, colour, overlap 
Colour Check whether needed at all; check whether all elements are easily distinguished 
Box and axes Type of box, aspect, minimum and maximum value, data rectangle and scale-line 

rectangle, tick marks (number of, location, direction, length and width), tick marks’ 
labels (font type, length, rotation, numbering style, abbreviations of text labels) 

Legend Check whether needed, position, box around, size, elements within (see above for 
“data points” and “lines”, and “labels” within “box and axes”) 

Background Of the graph; of bars, cross-hatching, shading, colour 
Text inside the 
graph 

Check whether needed, font style, size and colour 

Captions Check whether informative, explaining everything that is needed to understand the 
graph and the message it delivers 

Dimensions Check for over-dimensionally 
Reference line Check whether needed, line type, width and colour 
Grid lines Check whether needed, line type, width and colour 
Error bars Check if the information is given on what they represent; line type, width and colour, 

type of ending 
Trellis display All the above elements; layout (rows, columns, pages), choice of panel variables and 

conditioning variable(s), panel order 
Tabell 1: Faktorer att kontrollera vid val/uppbyggnad av graf. 

Källa: Modifiering av Kozak (2010:484). 
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1. Make the data stand out. Avoid superfluity. 
2. Use visually prominent graphical elements to show the data. 
3. Use a pair of scale lines for each variable. Make the data rectangle slightly smaller than the scale-line 
rectangle. Tick marks should point outward. 
4. Do not clutter the interior of the scale-line rectangle. 
5. Do not overdo the number of tick marks. 
6. Use a reference line when there is an important value that must be seen across the entire graph, but 
do not let the line interfere with the data. 
7. Do not allow data labels in the interior of the scale-line rectangle to interfere with the quantitative 
data or to clutter the graph.  
8. Avoid putting notes and keys inside the scale-line rectangle. Put a key outside, and put notes in the 
caption or in the text.  
9. Overlapping plotting symbols must be visually distinguishable.  
10. Superposed data sets must be readily visually assembled.  
11. Visual clarity must be preserved under reduction and reproduction. 
12. Put major conclusions into graphical form. Make captions comprehensive and informative.  
Tabell 2: Visualiserings principer. 

Källa: Modifiering av Cleveland (1994) refererad i Kozak (2010:485). 
 
Kozak (2010:484) hävdar att faktorerna i tabell 1 inte gäller alla typer av grafer, utan funkar mer som en 
mall att gå igenom vid utformandet eller vid valet av graf. Principerna som presenteras i tabell 2 kan 
tillämpas på de flesta graferna enligt Kozak (2010:493) på grund av att principerna är enkla och 
grundläggande.   
 
2.2.1	Data	
I den här studien har begreppet data upprepande gånger dykt upp i definitionen att hitta ett verktyg som 
kan ta in stora mängder data från Excel och skapa grafer utav det. Data definieras av IDG (2017a) som 
en sorts form av information som kan bearbetas med manuella eller automatiska metoder. IDG (2017a) 
hävdar att begreppet data på engelska blivit trendigt på 2010-talet och relaterar till stora datamängder. 
 
 

 
Figur 2: Datautmaningar. 

Källa: Modifiering av Sivarajah et al. (2017:265). 
 



	

 6	

I figur 2 redogör Sivarajah et al. (2017:265) för datas livscykel, från data till att förstå, tolka och 
använda data. Figuren visar datas utmaningar, processen från att data behandlas till att ledningen tolkar 
och analyserar datan.  
 
Sivarajah et al. (2017:269) har i sin artikel sammanställt sju datautmaningar volym, hastighet, mängd, 
variabilitet, trovärdighet, visualisering och värde. Visualisering är den viktigaste datautmaningen i denna 
studie, därav redogörs inte för övriga datautmaningar. Visualisering handlar om att presentera data på ett 
sätt som är förståeligt och att få fram viktig information och kunskap effektivt genom att använda 
visuella format som grafer enligt Sivarajah et al. (2017:273). Exempelvis använder företaget eBay enligt 
Sivarajah et al. (2017:273) visualiseringsverktyget Tableau vilket omvandlar stora mängder data till 
visuella och tolkbara grafer. 
 
Processutmaningar består utav en grupp av utmaningar som uppstår vid analys och bearbetning av data. 
Processutmaningarna kan delas in i fem steg, datainsamling och lagring, data mining och rensning, data 
aggregation och integration, dataanalys och modellering, det sista steget är datatolkning. Datainsamling 
och lagring handlar om utmaningen att samla in data från flera källor. Utmaningen data mining och 
rensning handlar om att extrahera och rengöra data från en stor samling ostrukturerade data. Vidare till 
nästa steg används den rena datan till aggregering och integrering. Aggregering och integrering handlar 
om att skapa ny kunskap utav den befintliga datan. Dataanalys och modellering är det fjärde steget vilket 
behandlar relationer mellan datan. Datatolkning är likt visualisering av data, där data görs förståelig och 
presenteras för beslutsfattare (Sivarajah et al. 2017:273–274). Ledarskapsutmaningar förklaras inte i 
denna studie av anledningen att författaren begränsat studien till att studera verktyg för visualisering av 
verktyg och inte hur beslutsfattarprocessen går till.  
 
2.3	Krav	
Ett krav har många betydelser, i vissa fall beskrivs krav som något ett system bör uppfylla, något som 
krävs av ett system (Eriksson 2008:24; Sommerville 2011:83). Eriksson (2008:24) definierar begreppet 
krav som en önskvärd funktion eller egenskap hos ett IT-system. Sommerville (2011:83) menar att krav 
är en reflektion av kundernas behov för ett system, som har ett visst ändamål, exempelvis att hitta 
information eller att göra en beställning. Nedan presenterar Eriksson (2008), Brandt et al. (1998) och 
Sommerville (2011) begrepp som skräddarsydda system, standardsystem och system vilket speglar 
begreppet verktyg i den här studien.  
	
2.3.1	Insamling	av	krav	
Eriksson (2008:61) menar att kravinsamling går ut på att identifiera intressenters förväntade och uttalade 
behov och önskemål på det framtida systemet. Det är vanligt att kunder och användare inte har en klar 
bild över vad de vill ha, i den här studien vet användarna i stora drag vad de vill ha vilket gör 
kravinsamlingen betydligt enklare.   
 
Eriksson (2008:66) redogör för ett antal tekniker för att samla in krav, tekniker som intervju, enkät, 
observation och workshop. Dessa tekniker syftar till nyutveckling av skräddarsydda system, vilket inte 
stämmer överens med denna studie därav beskrivs inte teknikerna. Kravinsamlingens sätt att genomföras 
beror på flera faktorer. Om systemet är litet och avses endast att användas av ett fåtal användare behövs 
inte många insamlingstekniker till skillnad ifrån ett skräddarsytt system till ett större företag, där behövs 
flera av insamlingsteknikerna och eventuellt några fler enligt Eriksson (2008:68). 
 
Förutom teknikerna ovan finns andra tillvägagångssätt för att samla in krav. Vid exempelvis insamling 
av krav för val av ett standardsystem som Microsoft Office, kan inte funktionerna påverkas speciellt 
mycket. Det är inte nödvändigt att definiera alla krav i detalj i sådana situationer. Det är istället viktigt 
att intressenterna har en gemensam bild av kraven. En gemensam bild kan skapas genom 
insamlingstekniken workshop. Det är även vanligt med andra tekniker som prototyper (Eriksson 
1998:103).   
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2.3.2	Typer	av	krav	
Krav delas in i två kategorier enligt Eriksson (2008:43) och Sommerville (2011:84), funktionella krav 
och ickefunktionella krav.  
 
Funktionella krav beskriver vad systemet ska göra. Vid beskrivning av funktionella krav är det vanligt 
att beskriva hur systemet ska reagera på indata (Eriksson 2008:43; Sommerville 2011:84). Exempelvis 
vill Teracom ha ett verktyg som tar Excel data som input och som skapar grafer som output. 
 
Ickefunktionella krav är krav på hur systemet ska fungera enligt Eriksson (2008:44). Ickefunktionella 
krav är avgörande för hur användarna tolkar systemet, för att de beskriver exempelvis användbarhet och 
prestanda. Eriksson (2008:44) hävdar att det viktigaste för att lyckas ställa ickefunktionella krav av 
betydelse är att vara medveten om att de finns och att sammanställa dessa i kravspecifikationen.  
	
2.3.3	Prioritering	av	krav	
Prioritering av krav sker med hjälp av värdeskalor i den här studien. Eriksson (2008:111) redogör för 
bland annat följande värdeskala: ”Skall”, ”bör” och ”bra att ha”. I den här studien har författaren utgått 
från Eriksson (2008:111) och istället för ”bra att ha” använt sig av ”mindre viktigt” vilket anses vara mer 
lämpligt vid genomförandet av marknadsundersökningen. Eriksson (2008:112) menar att prioritering 
med hjälp av värdeskalor går mycket snabbt, vilket anses vara en fördel. En nackdel kan vara att en 
person tycker kravet är mer viktigt än vad en annan person tycker enligt Eriksson (2008:112). En bra 
prioritering lägger grunden till ett effektivt arbete. Eriksson (2008:125) hävdar att krav måste prioriteras, 
för att det inte finns tillräckligt med tid för realisering av alla krav.  
	
2.3.4	Kravgranskning	
Granskning är en effektiv teknik att kvalitetssäkra kravdokument som kravspecifikationen. Valda 
granskare läser dokumentet i syfte att hitta fel och ge förslag på förbättring av kvaliteten på dokumentet. 
Det finns två typer av granskning, formell respektive informell granskning. I en formell granskning 
planerar man in ett granskningsmöte och följer en granskningsprocess. Informell granskning är en 
snabbare teknik, där en kollega kan läsa igenom dokumentet (Eriksson 2008:166). 
 
Eriksson (2008:166) rekommenderar formell granskning framför informell granskning av anledningen 
att det saknas spårbarhet och färre fel hittas i informell granskning, däremot är det vanligt att formell och 
informell granskning kombineras. Informell granskning kan användas vid tidsbrist enligt Eriksson 
(2008:166). I den här studien har informell granskning använts där Applikationsansvarige enskilt läst 
igenom kravspecifikationen, kommenterat och gett förbättringsförslag via e-post.  
 
Efter granskningen av kravspecifikationen säkerställde författaren ytterligare att samtliga krav samlats in 
genom att skicka över en checklista till Applikationsansvarige enligt tabell 3 nedan: 
 

Leverantörens miljö 
Storlek Omsättning, antal anställda 
Strategi Leverantörens marknadsandel, framtidsplaner 
Marknad Sortiment, kundkategori, placeringsort 
Image Arbetssätt, öppenhet, rykte 
Relationer Våra tidigare erfarenheter, kontaktpersoner 
Kompetens Produkt, branschkunnande, service 
Support Installation, utbildning, underhåll 
Ansvar Garantier, produktansvar 

Produkt 
Referenser Tidigare installationer, erfarenheter 
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Strategi Produktens marknad, ålder, framtidsplaner 
Egenskaper Flexibilitet, utbyggbarhet, tillgänglighet 
Beskrivning Språk i menyer/rapporter, dokumentation 
Kompetens Produktkunskap, personbundenhet 
Information Utbildning, användargrupp, produkttidning 
Pris Inköp, anpassning, underhåll, nya versioner 
Avtalsvillkor Nyttjande, äganderätt, leveranstid, service 

Teknik 
Drift Egen anläggning/servicebyrå, centralt/lokalt 
Hårdvara Datortyp, nätverk, ergonomi 
Mjukvara Operativsystem, realtid/batch, DB-hanterare 
Säkerhet Backup, transaktionsloggning, återstart 
Prestanda Driftseffektivitet, svarstider 
Standards Programspråk, programstrukturering 
Konvertering Komplexitet, resursinsatser 

Applikation 
Omfattning Områdesavgränsning, täckningsgrad 
Säkerhet Datasäkerhet, behörighet, felfrekvens 
Verktyg Frågespråk, rapportmöjligheter 
Gränssnitt För-/eftersystem, manuella rutiner 
Systemuppbyggnad Systemstruktur, layouter 
Enkelhet Användbara resp överflödiga funktioner 
Funktioner Listning av funktioner inom applikationen 
Tabell 3: Checklista för Val av verktyg - Faktorer för bedömning. 

Källa: Modifiering av Brandt et al. (1998:113–114). 
 
Tabell 3 består utav faktorerna leverantörens miljö, produkt, teknik och applikation. Faktorerna har sina 
respektive underfaktorer och exempel på hur de kan bedömas. Exempelvis kan ett verktyg under 
applikation bedömas utifrån frågespråk och rapportmöjligheter. Brandt et al. (1998:112) hävdar att 
faktorerna i tabell 3 kan användas vid bedömning av standardsystem under valprocessen.  
 
2.4	Välja	verktyg	
Ett standardsystem är enligt Brandt et al. (1998:10) ett färdigt program som efter en viss anpassning till 
företagets verksamhet, kan börja användas. En leverantör kan ha utvecklat ett standardsystem för att 
svara på flera användares behov, istället för att utveckla ett speciellt system för en särskild användares 
behov. Detta innebär att användare kan köpa färdiga system ute på marknaden.  
 
Brandt et al. (1998:12) tar upp ett antal negativa och positiva effekter vid införandet av standardsystem, 
dessa är unika från fall till fall. Exempel på negativa effekter kan vara att anpassningsbehovet av 
standardsystemet underskattas, eller finns det risk för överanpassning samt risk för att 
leverantörsberoendet ökar. Positiva effekter vid införandet av standardsystem kan vara snabb 
installation, säker kostnadsberäkning, billig utveckling och administration.  
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Figur 3: VFS-metodens arbetsmodell. 

Källa: Modifiering av Brandt et al. (1998:21). 
 
VFS-metoden är en arbetsmodell som Brandt et al. (1998:21) beskriver, vilket handlar om hur man ska 
välja och förvalta standardsystem. VFS-metoden består utav arbetsområdena strategi, förstudie, 
utveckling, förvaltning och projektarbete, se figur 3. Författaren till denna studie har valt att avgränsa sig 
till arbetsområdet utveckling, och inom utveckling avgränsat sig till första etappen vilket är val av det 
mest lämpliga standardsystemet (Brandt et al. 1998:108).  
 
Brandt et al. (1998:107) redogör för en utvecklingsmodell som beskriver hur val, anpassning och 
anskaffning av standardsystem ska se. Med anledning av att författaren ska genomföra en 
marknadsundersökning som sedan ska mynna ut i ett förslag till val av ett verktyg, redovisas endast för 
tillvägagångssättet vid val av standardsystem nedan.  
	
2.4.1	Val	av	verktyg	
Syftet med val av verktyg är att stegvis välja bort standardsystem som inte når upp till de krav 
verksamheten ställt, till slut återstår det bästa alternativet. Valprocessen kan delas in i två delar, 
översiktligt val respektive detaljerat val. I ett översiktligt val rensas system bort som skiljer sig för 
mycket gentemot verksamhetens krav. Det översiktliga valet bör resultera i två till fyra standardsystem 
till det detaljerade valet. Det detaljerade valet består utav att göra en bedömning av de kvarvarande 
standardsystemen genom att rangordna och prioritera utifrån olika faktorer. Om det kommer till att inget 
standardsystem kan tillgodose verksamhetens krav, kan det innebära att verksamheten får besluta sig för 
egenutveckling eller en oförändrad verksamhet (Brand et al. 1998:112).  
 
Brandt et al. (1998:112) menar att standardsystemen behöver bedömas utifrån olika faktorer som berör 
systemet eller den kringliggande miljön, faktorer som leverantörens miljö (till exempel service och 
support). När det kommer till standardsystemet är det viktigt enligt Brandt et al. (1998:112–113) att 
noggrant undersöka systemet som produkt (till exempel pris för underhåll och nya versioner) och även 
dess teknik och applikation. I en checklista har Brandt et al. (1998:113) visat exempel på teknik som 
hårdvara och mjukvara samt applikation där exempelvis funktioner och gränssnitt framgår.  
Valprocessen är en iterativ process för att det ibland finns behov att backa till ett föregående steg. 
Behovet av att backa tillbaka kan uppstå vid förändrade leverantörsvillkor, ändrade verksamhetskrav 
eller om det dyker upp nya standardsystem på marknaden (Brandt et al. 1998:114).  
 
Översiktligt val 
Det översiktliga valet syftar till att snabbt sålla bort system som inte uppfyller verksamhetens krav och 
noggrant välja slutkandidater som senare skall studeras i detalj. I figur 4 presenteras det översiktliga 
valets steg enligt Brandt et al. (1998:114). 
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Figur 4: Översiktligt val. 

Källa: Modifiering av Brandt et al. (1998:114). 
 
Förutsättningsanalys för valet genomförs med hjälp av kravspecifikation som underlag. Det är viktigt att 
vi lyfter fram en del knock-out (avgörande) faktorer som standardsystemen måste uppfylla. Utifrån 
kravspecifikationen kan omkring fem till tio knock-out faktorer hämtas direkt (Brandt et al. 1998:115).  
 
Marknadsundersökning går ut på att beskriva tillgängliga standardsystem samt dess leverantörer. Redan 
i det här skedet kan standardsystem som inte uppfyller knock-out faktorerna sållas bort enligt Brandt et 
al. (1998:115). Resultatet av marknadsundersökningen sammanställs i en marknadsöversikt, vilket kan 
dras nytta av i större delen av valprocessen. Faktorer som leverantörens miljö, systemets produkt, teknik 
och applikation presenteras i marknadsöversikten. 
 
Leverantörsbedömning är avgörande, med anledningen att valet av leverantör inkluderas i systemvalet. 
Därav är det viktigt att värdera leverantörerna av standardsystemen, om dessa är pålitliga, trovärdiga och 
klarar av att ge bra support för sitt erbjudna system. Här kan ännu en del standardsystem tas bort om 
systemen inte fyller krav vi satt på leverantören av systemet.  
 
Offertbegäran innebär att kontakta återstående leverantörer för att begära in offerter. Vid begäran om 
offerter används enligt Brandt et al. (1998:144) en gemensam offertmall som innehåller samma val av 
funktioner och faktorer som behöver besvaras av leverantörer om de uppfyller eller inte. När offerterna 
inkommer med leverantörernas svar, registreras svaren i marknadsöversikten.   
 
En Översiktlig jämförelse utförs genom den uppdaterade marknadsöversikten, där verksamhetens krav 
jämförs gentemot möjligheter som standardsystemen erbjuder. Efter detta steg bör ett fåtal 
standardsystem återstå, som svarar på verksamhetens krav samt ger värdefullt stöd åt verksamheten 
(Brandt et al. 1998:116).  
 
Urval av slutkandidater är det sista steget i det översiktliga valet, där det enligt Brandt et al. (1998:116) 
är dags att försöka få en överblick av standardsystemen genom att jämföra olika faktorer. Detta 
resulterar i att två till fyra standardsystem väljs för fortsatt bedömning. 
 
Detaljerat val 
Det detaljerade valet består enligt Brand et al. (1998:114) av sex steg, se figur 5. Här studeras 
standardsystemen i detalj med utgångspunkt i verksamhetens krav. Valet bör resultera i att vi lyckas 
välja det standardsystem som bäst stödjer verksamheten.  
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Figur 5: Detaljerat val. 

Källa: Modifiering av Brandt et al. (1998:114). 
 
Demonstration och testkörning betyder att det är aktuellt att titta närmare på faktorerna teknik och 
applikation genom att undersöka hur standardsystemen fungerar rent praktiskt enligt Brandt et al. 
(1998:116). Genom demonstrationer hos leverantören kan detta genomföras, eller hos något 
användarföretag. Brandt et al. (1998:116) rekommenderar även att en testkörning genomförs av 
standardsystemen i den miljön som systemet senare ska implementeras i.  
 
I nästa steg i det detaljerade valet finner vi Utvärdering, där standardsystemen poängsätts. Desto högre 
poäng desto mer sannolikt att standardsystemet väljs för vidare analys. Brandt et al. (1998:116) menar 
att detta steg i huvudsak handlar om att vi försöker prioritera och rangordna standardsystemen, som 
därefter dokumenteras i en jämförelsematris. Jämförelsematris definieras av Brandt et al. (1998:144) 
som poängsättning av standardsystemen utifrån funktioner och faktorer av stor betydelse.  
 
Inför en förhandling med leverantören av systemet behöver ett Preliminärval göras, det går ut på att 
preliminärt välja ett standardsystem som huvudkandidat. Det är viktigt att motivera bortvalda samt det 
valda standardsystemet noggrant enligt Brandt et al. (1998:116).  
 
Förberedande förhandling inleds därefter med leverantören om önskade ändringar i standardsystemet. 
Syftet med detta steg är att undersöka leverantörens möjligheter av vidareutveckling om det önskas.  
 
Värdering kan först göras efter den första förhandlingen med leverantören enligt Brandt et al. 
(1998:117), där vi mer exakt kan uppskatta hur väl systemet svarar på verksamhetens krav. I det här 
steget behöver standardsystemets lönsamhet värderas i en kalkyl. Brandt et al. (1998:143) menar att 
kalkylen består utav intäkter och kostnader som standardsystemet skall åstadkomma för verksamheten. 
 
Beslut och delgivning, här behöver ett beslut fattas om vi skall gå vidare med huvudkandidaten eller om 
andra standardsystem skall studeras i detalj. Brandt et al. (1998:117) lyfter här att kontakt med 
leverantörer bör ske till de som lämnat offerter, och meddela dessa beslutet som fattats.  
 
Resultat av val 
Valprocessens bör ha resulterat i att ett standardsystem valts, alternativt har ett annat handlingssätt valts. 
Brandt et al. (1998:117) påstår att materialet som vi skapat genom valprocessen, ligger till grund för en 
rekommendation av beslut. I denna studie har syftet varit att rekommendera ett verktyg utifrån en 
marknadsundersökning, en marknadsöversikt och en jämförelsematris vilket stämmer in med Brandts 
påstående.  
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2.5	Business	Intelligence	
Marknadsundersökningen av verktyg innebär också att BI-verktyg undersöks i den här studien. Turban 
et al. (2010:8) menar att innebörden av BI kan skilja sig från en människa till en annan på grund av 
begreppets komplexitet. IDG (2017b) redogör för begreppet BI i form av program som stödjer eller 
underlättar analys, informationsinhämtning, kommunikation och spridning av information inom ett 
företag med syftet att understödja bättre beslut. I den här studien relaterar begreppet BI till 
informationsinhämtning där verktyget ska klara av att omvandla data till information. De viktigaste 
målen med BI är att möjliggöra interaktiv åtkomst till data, att göra det möjligt att manipulera data och 
att ge analytiker och företagsledare möjligheten att genomföra relevant analys. Vidare förklarar Turban 
et al. (2010:9) att beslutsfattare får värdefull information genom analys av historiska och aktuella data, 
vilket gör det möjligt för beslutsfattarna att fatta bättre och mer välgrundade beslut. Kombinationen av 
historiska och aktuella data kan relateras till Teracoms framställning av sin grafiska presentation, där 
trafikbelastningen i nätet visas i både normalt och speciellt tillstånd. Turban et al. (2010:9) redogör för 
BI processen, där det startat med omvandling av data till information, därefter övergår till beslut, och 
slutligen till åtgärder. Denna studie fokuserar främst på omvandlingen av data till information.  
2.6	Analysmodell	
Fredriksson (2012) menar att en analysmodell används som underlag för att analysera en akademisk 
rapport. Att analysera innebär enligt Fredriksson (2012) att jämföra teori mot den egna insamlade 
empiriska data och förklara likheter och skillnader i jämförelsen. 
 
En definition på analysmodell är: 
”De centrala faktorer/förhållanden som författaren/utredaren anser vara de mest centrala för att förstå 

och/eller förklara det valda syftet.” (Fredriksson 2012) 
 
En analysmodell ska bestå utav de viktigaste faktorerna som ska studeras och de antagna förhållandena 
mellan faktorerna enligt Miles och Huberman (1994:18). Följande analysmodell har utformats av teorin, 
se figur 6.  
 

 
Figur 6: Analysmodell för rekommendation av verktyg. 

Källa: Författare.  
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Analysmodellen illustrerar det mest centrala i denna studien. Till vänster i figur 6 har författaren radat 
upp tre faktorer tillhörande centrala krav på den här typen av verktyg och till höger i figur 6 har 
författaren radat upp tre faktorer tillhörande utformning av visualisering. Tillsammans utgör faktorerna 
grunden för att författaren ska analysera studiens teori mot den insamlade empirin.  
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3.	Metod			
Metodkapitlet inleds med en kort beskrivning om liknande uppsatser för inspiration om 
tillvägagagångssätt och upplägg av denna uppsats. Sedan presenteras metodens disposition där en figur 
visar tillvägagångssättet vid utformningen av uppsatsen. Detta följs utav det vetenskapliga 
angreppssättet och hur data samlats in för denna studie. 
 
Till en början genomfördes en research för att hitta liknande uppsatser för inspiration om 
tillvägagångssätt och upplägg av uppsatsen. Vid en sökning via DiVA (u.å.) på ”verktyg; krav; behov” 
gav det 148 träffar. Efter en genomgång av titlar och sammanfattningar, visade det sig att tre träffar var 
relaterade till liknande undersökningsområde. Ett av tre träffar identifierades ha behandlat liknande 
område, där en jämförelse mellan tre rapportverktyg utförts. I jämförelsen har författarna undersökt vilka 
egenskaper att beakta vid val av rapportverktyg och skrivit på ett mer generellt plan vilka egenskaper de 
tre olika rapportverktygen har (Martell & Myrman 2011). Resterande träffar visade sig ha behandlat BI 
begreppet, där en utav uppsatserna genomfört en utvärdering av hur införandet av analysverktyget 
Qlikview kan få för effekter på första linjens chefer i en kommun (Jonsson et al. 2009). Den sista träffen 
behandlade Self-Service BI-verktyg, vad det finns för möjligheter och begränsningar med verktyget 
(Eriksson & Shebli 2011).  
 
Förutom en sökning via DiVA genomfördes även en sökning via databasen uppsatser.se med sökordet 
”Business Intelligence”. Uppsatser.se (2017) söker bland 55 782 uppsatser från svenska universitet och 
högskolor. Resultatet av sökningen gav 314 uppsatser vilket skiljer sig från DiVA på grund av att DiVA 
söker förutom på studentuppsatser även på forskningspublikationer. Förutom Martell och Myrmans 
(2011) uppsats som länkades från uppsatser.se till DiVA, fanns en annan uppsats med i resultatet som 
var av intresse. I uppsatsen har Karlsson et al. (2012) likt Martell och Myrman (2011) undersökt vilka 
faktorer och egenskaper som påverkar valet av BI-verktyg. Det som skiljer sig i Karlsson et al. (2012) är 
att undersökningen baserar sig på intervjuer med flera företag.  
 
3.1	Fallstudie	
På uppdrag av Teracom skall ett nytt verktyg rekommenderas genom en marknadsundersökning som 
kommer att genomföras med hjälp utav en kravspecifikation, en marknadsöversikt och en 
jämförelsematris. Det rekommenderade verktyget planeras att främst användas av en grupp individer 
internt på Teracom. Patel och Davidson (2011:56) menar att när en undersökning görs på en individ, en 
grupp individer, en situation eller en organisation kallas det för fallstudie. Merriam (2009:40) definierar 
fallstudie som en gedigen analys och beskrivning av ett avgränsat system. I en fallstudie är det vanligt 
enligt Patel och Davidson (2011:57) att omfattande information samlas in för att ge en så klar bild över 
det aktuella fallet som möjligt.  
 
Patel och Davidson (2011:56) hävdar att fallstudier visar sig komma till användning vid studier av 
förändringar och processer i en organisation. En fördel med fallstudier är att de resulterar i en täckande 
och helhetssyn av ett fenomen. Detta ger insikt och tydliggör innehållet för läsaren, vilket ger läsaren 
utökad förståelse och mer kunskap. Merriam (1994:46) hävdar att kunskap som läsaren inhämtar kan 
betraktas som preliminära antaganden som hjälper till vid struktur av framtida forskning.  
 
Fallstudie som metod har också nackdelar. Även om en forskare eftersträvar att få en täckande och 
helhetssyn av ett fenomen kan det vara svårt att lägga ner tid på att behandla all insamlad information. 
Om forskaren också ger sig i kast med detta, kan resultatet bli alldeles för detaljerad och lång för att 
mottagare som beslutsfattare ska ha tid för att förstå och använda denna. Därav är det viktigt att 
forskaren har tydlig avgränsning och följer tips och förslag från litteraturen (Merriam 1994:47).  
En av frågorna som skall undersökas i denna studie är en ”hur” fråga. Yin (2014:4) betonar att när frågor 
som ”hur” eller ”varför” skall undersökas, blir fallstudie mer relevant som undersökningsmetod.  
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3.1.1	Intervju	
I första hand är det planerat att intervjuer sker på plats i denna studie, en kravinsamlingsintervju har 
använts till en början för att samla in krav från Applikationsansvarige på Teracom enligt Erikssons 
(1998:95–97) mall. Författaren genomförde kravinsamlingsintervjun med Applikationsansvarige på 
Teracom, intervjun tog en timme. I slutet av kravinsamlingsintervjun ritade Applikationsansvarige upp 
en prototyp för den grafiska presentationen. Patel och Davidson (2011:73) menar att kontakt också kan 
ske via telefon eller e-post. Applikationsansvarige har också skickat e-post med exempel på grafer till 
författaren, på vilka typer av grafer som ska kunna kombineras ihop till en graf. Utöver det genomfördes 
en telefonintervju med Incident managern där betoningen var på utformningen av visualiseringen av den 
grafiska presentationen. Telefonintervjun genomfördes enligt bilaga 2, och tog cirka en halvtimme.  
 
Patel och Davidson (2011:74) menar att det är viktigt att motivera personen i fråga som skall intervjuas, 
om personen inte ser nyttan med undersökning kan det leda till mindre entusiasm och inte särskilt bra 
svar. Denna studie baserar sig på ett uppdrag av Teracom, där Teracom rekommenderat två personer att 
kontakta vid antingen administrativa eller praktiska frågor eller funderingar. Dessa personer är de som 
presenterat uppdraget och ser själva nyttan med undersökningen därav är det inte lika viktigt att 
motivera personen som skall intervjuas. Den personen som kan kontaktas vid praktiska frågor är 
Applikationsansvarige och därmed ansvarig för att framställa den grafiska presentationen vilket innebär 
att personen har koll på vilka krav som ställt på dessa grafer och vad som är viktigt att ha med i den 
grafiska presentationen. Den ansvarige för administrativa frågor är tillförordnad gruppchef och arbetade 
tidigare som driftoperatör på NOC (Network Operation Center). 
 
Det är viktigt att fråga huruvida individen som skall intervjuas om den vill framföras som konfidentiell, 
anonym eller inte. Konfidentiell innebär att vi har tillgång till uppgifter om individen som intervjuats 
men endast vi. Om individen vill vara anonym är det viktigt att det inte finns någon möjlighet att 
identifiera individen, det skall inte framgå vad individen har för namn eller nummer (Patel & Davidson 
2011:74). 
	
3.1.2	Prototyp	
I den här studien används först intervjuer och kompletteras därefter med prototyper. Med anledning av 
att det inte framgått tydligt vilken typ av system Teracom är ute efter, har en kravinsamlingsintervju 
genomförts i första skedet och det har kompletterats med en telefonintervju. Eriksson (1998:103) menar 
att när kraven är identifierade, är nästa steg att välja rätt system på ett strukturerat sätt. 
 
Prototyp beskrivs av Eriksson (2008:92) som ett sätt att identifiera nya krav eller kvalitetssäkra 
befintliga krav. Prototyper är enklare att förstå och inte lika komplicerade som en kravspecifikation. 
Eriksson (2008:92) redogör för ett antal exempel hur prototyper kan göras, bland annat genom 
blyertsskisser på papper, Microsoft Paint, PowerPoint eller Illustrator. I den här studien har 
Applikationsansvarige på Teracom ritat en prototyp på en tavla i samband med intervju, och 
Applikationsansvarige har även skickat prototyper via mail där exempel har tagits från Google. 
Författaren har med hjälp av exemplen ritat nya prototyper där det viktigaste framgår.  
	
3.2	Urvalsprocessen	av	verktyg	
I det här steget beskrivs hur författaren har jobbat med översiktligt respektive detaljerat val av verktyg 
och vilka avgränsningar som dragit för dessa val. Avgränsningen har i det översiktliga valet skett från 
leverantörsbedömningen. Författaren har tillsammans med respondenterna för studien inte något krav på 
leverantören av verktyget, därav anser författaren att det inte krävs en leverantörsbedömning för studien. 
Vid offertbegäran har författaren kontaktat leverantörerna enskilt för att få frågor besvarade. Exempelvis 
har det varit svårt för författaren att få svar på alla faktorer genom att studera leverantörens hemsida, 
därav har kontakt med leverantörerna skett via livechat, forum och e-post för att komplettera med 
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otillgänglig information. I det detaljerade valet har författaren avgränsats från demonstration och 
testkörning, förberedande förhandling, värdering och beslut och delgivning på grund av att dessa faller 
utanför uppsatsens studieområde. Däremot kommer Applikationsansvarige att testköra verktyget innan 
det godkänns, det faller däremot inte innanför uppsatsens studieområde.  
 
3.3	Etiska	överväganden	
Bryman (2011:131) och Vetenskapsrådet (2002:6) redogör för fyra etiska principer vid svensk forskning 
respektive humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Informationskravet innebär enligt Bryman (2011:131) att ”Forskaren ska informera berörda personer 
om den aktuella undersökningens syfte”. Detta betyder att respondenter ska informeras om vilka 
moment som ingår i undersökningen, vad undersökningen ska resultera i vilket motiverar 
respondenterna enligt Vetenskapsrådet (2002:7). Det är viktigt att tydligt informera respondenterna om 
att deltagandet är frivilligt och den information som samlas in endast används i undersökningens syfte. I 
den här studien har författaren tydligt informerat Teracom om att deltagandet är frivilligt. I god tid innan 
kravinsamlingsintervjun och telefonintervjun har författaren frågat om inspelning av intervjun får ske. 
Respondenterna har även tydligt informerats vid intervjuerna om att svaren inte kan kopplas till sig.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagare eller respondenter i en undersökning har själva rätt att bestämma 
över sin medverkan (Bryman 2011:132; Vetenskapsrådet 2002:9). I den här studien har respondenter 
muntligt och skriftligt informerat författaren om att de gärna hjälper till och att författaren kan ta kontakt 
om det dyker upp någon fråga.  
 
Konfidentialitetskravet definieras av Bryman (2011:132) enligt följande: ”Uppgifter om alla de personer 
som ingår i undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem”. Författaren har inte nämnt personuppgifter i 
uppsatsen och dess bilagor, för att stärka konfidentialiteten och hindra obehöriga att ta del av deltagares 
och respondenters personuppgifter. Istället har författaren endast hänvisat till respondenter genom att 
namnge deras ansvarsområde eller position i Teracom. 
 
Nyttjandekravet innebär att information som samlas in om enskilda personer, får endast användas för 
forskningsändamålet menar Bryman (2011:132) och Vetenskapsrådet (2002:14). Författaren har 
informerat Teracom om att insamlad information endast används i syfte att göra en 
marknadsundersökning som ska mynna ut i en rekommendation av ett verktyg till Teracom.  
	
3.3.1	Validitet	&	Reliabilitet	
God validitet innebär att veta att det som undersöks är det som avses att undersökas. God reliabilitet 
innebär att veta att detta görs på ett tillförlitligt sätt. Det är viktigt att känna till att validitet och 
reliabilitet har en viss koppling vilket gör att vi inte kan koncentrera oss på den ena och ignorera den 
andra (Patel & Davidson 2011:102). 
 
Det finns olika termer för validitet och reliabilitet, oavsett term gäller följande:  
”I vilket fall som helst förblir den grundläggande frågan densamma. I vilken utsträckning kan forskaren 

lita på de resultat som en kvalitativ fallundersökning gett?” (Merriam 1994:177) 
 
Inre validitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat går ihop med verkligheten. Begreppet 
validitet betydelse har även förändrats över åren. Att endast ta vara på en definition av validitet betyder 
att man begränsar antalet metoder som existerar för att lösa svåra problem och det kan innebära en risk. 
Detta kan resultera i att man löser fel problem eller tillägnar tid på ett ointressant problem (Merriam 
1994:177).   
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Merriam (1994:177) tar upp frågor om resultaten verkligen fångar det som finns? Och undersöker eller 
mäter verkligen forskaren det som avses att mätas? Författaren har i den här studien uppvisat validitet 
genom att reflektera det som skrivs i uppsatsen mot undersökningsfrågorna och syftet med uppsatsen. På 
det sättet uppehålls en hög nivå av validitet och författaren har även beskrivit tillvägagångssättet 
noggrant under metodkapitlet, vilket styrker validiteten och även reliabiliteten.   
 
Reliabilitet handlar om i vilken grad ens resultat kan upprepas enligt Merriam (1994:180). Om en 
forskare upprepar denna fallstudiens metod, bör forskaren komma fram till samma resultat som denna 
studie. Yin (2014:49) menar att målet med reliabilitet är att minimera felaktigheter i en studie. I den här 
studien har författaren arbetat iterativt med hela uppsatsen för att försäkra sig om att hålla en hög nivå av 
validitet och reliabilitet.  
 
Merriam (1994:183) och Yin (2014:48) menar att extern validitet handlar om hur pass generaliserbar 
resultatet av en studie är. Hur resultatet av en studie kan användas i andra syften och hur det kan 
användas till andra ändamål än det undersökta. Den här studien baseras på en marknadsundersökning för 
val av ett verktyg. Exempelvis kan andra telekommunikation företag ha användning och nytta av 
resultatet av denna studie, i syfte att hitta ett verktyg som enkelt skapar grafer utav data. Detta förutsätter 
att företaget har liknande problembakgrund som Teracom i denna studie.	
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4.	Empiri	&	Analys	
I detta kapitel presenteras fallföretaget och insamlade data från kravinsamlingsintervjun, telefonintervjun 
och prototyper. En kravspecifikation specificeras med dess knock-out faktorer. Verktyg på marknaden 
presenteras och sållas ut vartefter med hjälp av en marknadsöversikt och en jämförelsematris. Kapitlet 
avslutas med en analys där empirin ställs mot teorin.  
	
4.1	Beskrivning	av	fallföretag	
Teracom har som uppdrag att ge alla svenskar tillgång till radio och tv, samt erbjuder 
kommunikationslösningar till företag och organisationer. Teracom har sedan 30 september 2016 gått 
från att vara en koncern till ett mer renodlat nätbolag, i och med att verksamheten Boxer såldes till Com 
Hem (Teracom 2017a). Teracom är en oberoende nätoperatör, en leverantör med lång erfarenhet av ljud 
och bild. Teracom har ett rikstäckande stam- och accessnät (Teracom 2017b).  
 
Förutom de erbjudna lösningarna, är Teracom tjänsteleverantör av RAKEL sedan 30 mars 2015. 
Teracom ansvarar för underhåll, drift och kundstöd för Rakelnätet. RAKELs användare består till största 
del av Polisen, Kriminalvården och Tullverket, det finns även användare inom Landsting och Sjukvård, 
Länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer som räknas in som en del av Sveriges Totalförsvar. 
Rakelnätet består av ca 2000 basstationer vilket är placerade över hela Sverige och täcker 95 procent av 
landets yta och 99,84 procent av befolkningen enligt Teracom (2017c).   
 
Ett av många uppdrag som Teracom har genom RAKEL är att sammanställa en grafisk presentation över 
normal trafikbelastning gentemot trafikbelastning vid speciella händelser i Rakelnätet. Den grafiska 
presentationen används för att få information om hur bra Rakelnätet presterar vid en speciell händelse. 
Trafikbelastningen används som en del i analysen av Rakelnätets prestanda. En speciell händelse kan 
exempelvis vara en trafikolycka där flera Rakelenheter och användarorganisationer är inblandade. 
	
4.2	Sammanfattning	av	intervjuer	
Teracoms intervjurespondenter: 
[A] Applikationsansvarige 
[B] Incident Manager 
 
Kravinsamlingsintervjun genomfördes med Applikationsansvarige enligt Bilaga 1. 
Applikationsansvariges arbetsuppgifter är exempelvis drift av applikationer, hantera användare, 
undersöka och åtgärda fel. Rollen som Applikationsansvarige involverar också att framställa grafiska 
presentationer. 
 
En telefonintervju genomfördes med Incident Managern enligt Bilaga 2. Incident Managern är ansvarig 
för incidentprocessen, där arbetsuppgifterna består utav att skapa incidentrapporter, stötta driften vilket 
består utav NOC (Network Operation Center). NOC övervakar bland annat Rakelnätet dygnet runt. 
Incident Managern tar också fram rapporter som månadsrapporter och är också delaktig i leveransen mot 
kund där Service Level Agreement (SLA) rapporten ingår. Rollen som Incident Manager innebär att 
agera i specifika incidenter.  
 
4.2.1	Nuvarande	sättet	att	framställa	en	grafisk	presentation	
[A] hävdar att det nuvarande sättet att framställa en grafisk presentation är väldigt ineffektivt. Det 
nuvarande systemet skall det inte vara något fel på enligt [A] utan felet ligger i hur det används i 
praktiken. Systemet kan producera grafer enligt de val användaren gör, däremot kan inte systemet skapa 
den färdiga grafiska presentationen av sig själv. Utan användaren måste själv klippa och klistra grafer, 
som tillsammans blir en grafisk presentation. [A] menar att systemet i övrigt är ”seriöst” och inte 
uppbyggt för att framställa grafiska presentationer. [A] har hittat ett eget tillvägagångssätt som 
inkluderar Excel som verktyg och Excels pivottabell vilket förenklar mycket. Det egna 
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tillvägagångssättet går till så att [A] använder systemet i början för att exportera datan över 
trafikbelastningen till Excel, därefter arbetar [A] med datan via Excel för att skapa den grafiska 
presentationen. Däremot är det inte så lättarbetat, det kräver mycket manuellt arbete. Det andra sättet 
genom det inbyggda verktyget som används för att framställa grafiska presentationer anses också vara 
väldigt ineffektivt, därav vill Teracom anskaffa ett nytt verktyg som löser detta.  
 
Det är svårt att extrahera information med dagens tillvägagångssätt, det finns information som är 
relevant men är svårt att få ut ur ”bakgrundsbruset” av anledningen att det inte finns optimala grafer i 
Excel och det inbyggda verktyget, [A] menar att det finns graftyper som är gjorda för att detektera 
mönster.  
 
Idag kan det ta ungefär en timme att skapa den färdiga grafiska presentationen enligt [A]. Först skapar 
[A] en översiktspresentation som uppskattningsvis tar tjugo minuter, därefter används 
översiktspresentationen till för att se vad mer som behöver undersökas. När [A] scannat av 
översiktspresentationen och hittat något intressant att undersöka, tar det ungefär fyrtio minuter att göra 
undersökningarna. För att förstå vad som egentligen visas, undersöker [A] det med hjälp av andra 
system. [A] förklarade fenomenet att undersöka vidare på följande sätt:  
 
”En gråzon där man inte riktigt vet om det är något fel, statistiken ser lite konstig ut men det är inte helt uppenbart 
att det är något fel. En kurva på normal trafik – plötsligt så hoppar trafiken upp och sen går den ner igen efter att 

vi startat om en enhet. Det här är inte så högt att man vet att här var det uppenbarligen något fel – antagligen 
någon sorts följd av mindre fel så ser man det. Nu när vi har misstanke om ett fel och när vi har startat om 

utrustning och så då kan jag säga men det där var ju ganska uppenbart, men jag hade väldigt svårt att säga att det 
var något fel om jag inte hade vetat eller hade haft någon annan information så att säga.” 

 

 
Figur 7: Exempel på trafik som skiljer sig från normalt tillstånd. 

Källa: Applikationsansvarige. 
 
[A] definierar två syften med den grafiska presentationen enligt nedan: 
1. Titta på Rakelnätet om allt gick som det skulle vid en oväntad hög trafikbelastning som visas på den 
grafiska presentationen, se exempel på figur 7.  
2. Indikation på att det kan ha varit ett allvarligt fel någonstans. Med hjälp av statistiken som visas i den 
grafiska presentationen kan det vara ett ganska kraftfullt verktyg, vad som är fel i många situationer 
enligt [A].  
 
4.2.2	Krav	på	den	grafiska	presentationen	
[A] har lärt sig med erfarenhet hur presentationerna ska se ut. De grafiska presentationerna presenteras 
idag på ett effektivt sätt och slutkunden är nöjd enligt [A] och [B]. [A] menar att om ett bra verktyg 
finns, kan det gynna Teracom genom att tiden som sparas kan användas till annat. Det finns två krav 
som [A] lyfter, det är att snabbt kunna uppfylla beställningar som kommer in. Det andra är att kunna 
vara professionella och presentera på ett så bra sätt som möjligt, att vara professionella kan exempelvis 
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vara att övergå från Excel till nyare teknologi i form av ett verktyg. Där verktyget är till för att ta fram 
grafer och har mer funktioner och är mer användarvänlig. [A] anser att det inte är dåligt idag, utan tänker 
att det kan göras bättre med rätt typer av grafer. 
 
Förutom kraven ovan ser [A] det som en fördel om en standardrapport kan skapas i verktyget, en 
standardrapport som alltid kan användas och som ser likadan ut. Däremot kan det vara problematiskt här 
för att om något ovanligt mönster dyker upp, kan inte denna standardrapport exekveras klart utan 
standardrapporten får användas till enklare situationer där man vill se hur Rakelnätet mår.  
 
En önskan av [A] och [B] är att verktyget ska kunna filtrera ihop samma parametrar på flera källor i 
grunddatan till en linje på grafen. Detta anses vara en svaghet med Excel idag, där det blir grötigt. [B] 
anser att det funkar bra med trender i grafen idag, däremot tar det tid för [A] att få fram trenderna. I 
Excel krävs det mer manuellt arbete för att få bort det grötiga anser [A]. Graferna i verktyget ska kunna 
visa olika skalor och parametrar i en tidslinje och det ska kunna gå visa data från många utrustningar på 
ett överskådligt sätt enligt [A]. [B] menar att den grafiska presentationen idag är statistisk, ett önskemål 
är att presentationen är dynamisk. Om presentationen är dynamisk underlättar det för användarna att 
studera grafen mer i detalj enligt [B], exempelvis klicka sig vidare på en gemensam linje från flera källor 
för att studera en källa mer i detalj. [A] kräver också att kurvan som visas idag ska kunna jämföras med 
hur det normalt sett ut de tre senaste veckorna. För att visa hur det sett ut de senaste veckorna kan man 
ha en linje med inte så stark färg i bakgrunden. Verktyget ska förutom ett normalvärde även ha max- och 
minvärde på exempelvis fyra veckors data jämfört med idag.  
 

 
Figur 8: Prototyp. 

Källa: Applikationsansvarige. 
 
I figur 8 visar [A] först med grafen längst upp, fenomenet när trafiken plötsligt hoppar upp, övriga linjer 
i grafen är exempel på hur grötighet framträder, istället för flera ointressanta linjer kan dessa kombineras 
till en enskild linje enligt [A]. Grafen under är ett exempel på hur det skulle kunna se ut med maxvärde 
som visas med den streckade röda linjen och minvärde som visas med den streckade gröna linjen, mellan 
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dessa gränser är normalvärdet för trafiken. Den svarta linjen ska föreställa hur trafiken ser ut idag och 
när linjen är utanför normalvärdet, behöver det undersökas och analyseras vidare enligt [A]. De två 
graferna längst ner är parametrar som inte är lika intressanta för att de håller sig inom normalvärdet, 
därav har de fått en liten skala enligt [A]. [A] vill kunna kombinera ihop olika grafer till en tidsskala som 
den grafiska presentationen på figur 8. [A] förklarar också att när grunddatan tas ut väljer användaren en 
specifik dag och vanligtvis följer det med fyra veckors bakgrundsdata för att visa trender som 
normalvärdet, max och min värdet.  
 
Det finns inget behov av att integrera verktyget, istället exporteras grunddata i CSV, XML eller Excel 
beroende på vad som är smidigast. [A] menar att verktyget ska istället kunna importera en fil där 
grunddata finns, där finns det specificerat innehåll med vilka räknevärden som finns, utifrån det ska 
verktyget ta in grunddata och göra rapporter utav det. Detta innebär att verktyget ska klara av att 
importera en av de vanligaste formerna som CSV, XML och Excel.  
 
[A] uppskattar att cirka åtta NOC:are och sex andra ska använda verktyget, vilket ställer ett krav på att 
verktyget ska klara av 14 användare. [B] menar att radioplanerare kan ha intresse för verktyget, för att 
förstå sig på störningar och hur Rakelnätet mår vid speciella händelser. Användarna är vana vid att 
använda Office paket och har telekombakgrund. [A] ser inget behov av utbildning i och med införandet 
av ett verktyg.   
 
[A] ställer inget krav på prestandan, utan förväntningarna ligger istället på enkelheten att sätta upp 
standardgrafen och att det finns lämpliga grafer för olika typer av analys. Normala användare ska kunna 
få ut en standardiserad graf genom en enkel standardiserad procedur, det ska vara så enkelt som möjligt 
att få ut standardgrafen. [A] hävdar att tillgängligheten inte är kritisk, om verktyget inte är tillgängligt en 
vecka eller två gör det ingenting. Den grafiska presentationen genomförs inte varje dag, därför är det inte 
viktigt om verktyget är nere under en längre period. Om verktyget inte skulle funka kan den gamla 
lösningen användas genom Excel menar [A].  
 
Det finns inget krav på support dock ser [A] gärna att dokumentation om verktyget är bra. Om ett 
verktyg har rätt prisnivå och klarar av göra det man ska är [A] nöjd. Inom ett prisintervall köper 
Teracom verktyget direkt, inom ett annat prisintervall kan det bli besvärligt och eventuellt inte intressant 
enligt [A].  
 
[A] menar att man antagligen får släppa på en del krav för att det inte finns ett perfekt system uppbyggt 
för detta ändamålet, utan får köpa det som finns. [A] har nedan presenterat fyra olika exempel på önskad 
graffunktionalitet, målet är att kombinera dessa graffunktioner i en graf.  
 

 
Figur 9: Grafexempel på normal trafikbelastning samt specifik trafikbelastning för ett år. 

Källa: Författare. 
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Observera att grafexemplet ovan visar normaldata för flera månader tillbaka samt specifikt data för ett 
år. [A] menar att i verktyget ska det vara möjligt att visa normaldata under 1–3 dagar under de senaste 
fyra veckorna. 
 
Figur 10 och figur 11 nedan är exempel på vilka typer av grafer som ska kunna kombineras. [A] önskar 
att plottning av flera kurvor ska kunna göras med olika axlar på samma tidslinje samt markering och 
kommentar av intressanta tidsperioder. Plottningen kan antingen ske i olika grafer eller i samma graf 
med olika skalor.  

 
Figur 10: Markering/kommentar av intressanta tidsperioder. 

Källa: Författare. 

 
Det ska vara enkelt att definiera tidsperioder som markeras i den övre grafen i figur 10, det ska också 
vara lätt att skriva kommentarer i dessa tidsperioder enligt [A]. Författaren har som exempel ritat 
diagrammet i figur 10, markering och kommentar kan ske på annat sätt också. [B] menar att med 
kommentarsfält blir graferna mer förståeliga, kommentarer som att utrustnings stängts ner för underhåll 
kan framgå vilket underlättar förståelsen för den som läser av grafen.  
 
 

 
Figur 11: Plottning av flera kurvor med olika axlar på samma tidslinje. 

Källa: Författare. 
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[A] menar att graferna som specificerats ovan ska kunna visas för upp till 12 källor, detta finns i 
grunddatan. Graferna ska presenteras på samma tidsaxel. I figur 12 visas exempel på tre olika grafer som 
ska kunna kombineras ihop till en graf, de tre olika graferna ska föreställa olika källor från grunddatan. 
För varje källa visas den normala trafikbelastningen samt max- och min trafikbelastning för källan. Vid 
en kombination av de tre graferna är önskemålet enligt [A] att det endast är tre linjer på den nya grafen 
bestående av normal, max och min.  
 

 
Figur 12: Presentation av data från olika källor. 

Källa: Författare. 
 
4.3	Val	av	verktyg	
Utifrån intervjuerna, de prototyper som framgått genom figur 8–12 och genom mailkonversation med 
Applikationsansvarige har kraven sammanställts i en kravspecifikation nedan.  
 

Generella krav 
3 = skall 

2 = bör 
1 = mindre viktigt 

Krav 
nr 

Kravbeskrivning Vikt 

GK1 Verktyget ska vara till för att ta fram grafer (Knock-out) 3 
GK2 Verktyget ska ha flera funktioner vid framställning av grafer 3 
GK3 En standardrapport bör kunna skapas i verktyget 2 
GK4 Verktyget ska kunna visa data från många utrustningar på ett överskådligt sätt (Knock-

out) 
3 

GK5 Verktyget ska ha lämpliga grafer för att kunna analysera trafikbelastningen och tydligt 
visa när trafiken drar iväg.  

3 
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GK6 Max 100 000kr/år totalt för ev. server och användare (Knock-out) 3 
GK7 Lokal installation av verktyget, ingen som helst koppling till internet/omvärlden (Knock-

out) 
3 

GK8 Verktyget ska klara av VMWare miljö och Windows/Linus-plattform 3 
Funktionella krav 

FK1 Graferna i verktyget ska kunna visa olika skalor och parametrar i en tidslinje 3 
FK2 Verktyget ska kunna jämföra dagens trafikbelastning med den normala trafikbelastningen 

de tre senaste veckorna (Knock-out) 
3 

FK3 Verktyget ska kunna ha max- och minvärde på trafikbelastningen 3 
FK4 Verktyget ska kunna importera vanligt förekommande filformat som t.ex. CSV, XML 

eller Excel (Knock-out) 
3 

FK5 1–3 veckodagar ska kunna väljas ut, verktyget ska kunna visa normaldata för de utvalda 
veckodagarna från de senaste 4 veckorna 

2 

FK6 Verktyget bör kunna kombinera olika graffunktioner i en graf 2 

FK7 Markering/kommentar av intressanta tidsperioder ska kunna göras på grafer (Knock-out) 3 
FK8 Graferna ska kunna visa data från upp till 12 källor som finns i grunddatan 2 

Ickefunktionella krav 
IK1 Användbarhet: Användarmanual bör finnas 2 

IK2 Användbarhet: Genom en enkel standardiserad procedur, ska normala användare kunna få 
ut en standardiserad graf. Ska vara så enkelt som möjligt att få ut standardgrafen 

2 

IK3 Prestanda: Verktyget ska kunna användas av 14 användare. (Inte samtidiga användare) 3 
IK4 Underhållbarhet: Dokumentation om verktyget bör finnas  2 

IK5 Underhållbarhet: Bör ha samma underhåll som Excel och Word 2 
Tabell 4: Kravspecifikation. 

Källa: Författare. 
 
Kravspecifikationen har verifierats via e-post av Applikationsansvarige. Varje kravs vikt sattes först av 
författaren och har sedan skickats till Applikationsansvarige för rättning. Knock-out faktorerna har också 
stämts av med Applikationsansvarige. Kravspecifikationen har vidare använts som underlag vid 
utformningen av marknadsöversikten.   
 
4.3.1	Marknadsundersökning	
Genom sökningar på internet och tips av Applikationsansvarige ska verktygen sammanställas här nedan 
och jämföras mot kraven och behoven av Teracom. Verktygen jämförs med hjälp av en 
marknadsöversikt och poängsätts med en jämförelsematris. Vid skapandet av marknadsöversikten 
kontaktade författaren leverantörerna av verktyget för att få kompletterande information som inte stod på 
hemsidan, kontakt skedde via telefon, e-post, forum och livechat vilket kan relatera till steget 
offertbegäran av Brandt et al. (1998:144).  
	
Tableau 
Tableau Software (2016) beskriver BI-verktyget Tableau som ett enkelt sätt att samla ihop din data till 
en enkel vy. Tableau Software (2012) jämför Tableau med Excel för att Excel använts till mycket av det 
Tableau är skapad för, att visualisera data och hantera obegränsade data. Tableau Software (2012) menar 
att Tableau kan ta data från exempelvis Excel och snabbare visualisera det, vanligtvis räcker det med 1–
3 klick för att visualisera data.  
 
Millnet Bi (2017a) redogör för fyra produkter som företaget erbjuder: Tableau Desktop, Tableau Server, 
Tableau Online och Tableau Reader. Med Tableau Desktop kan data visualiseras på ett enkelt sätt, 
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förändringar visar sig direkt med hjälp av drag-and-drop funktionalitet, det gör Tableau till ett visuellt 
och interaktivt verktyg (Millnet Bi 2017a). Tableau kan ses som ett riktigt visuellt Excel, Tableau gör 
det möjligt att ändra på data oavsett dess ursprung, data kan hämtas från Excel-filer, XML-flöden, 
databaser eller andra format enligt Millnet Bi (2017a). Tableau Desktop beskrivs kort av Tableau 
Software (2017a) som en produkt som kan användas av vem som helst.  
 
Tableau Server gör det möjligt för personer inom och utanför organisationen att få tillgång till Tableau 
Desktop rapporter (Tableau Software 2017b). Tableau Software (2017b) menar att Tableau Server 
passar företag och organisationer.  
 
Tableau Online är molnet versionen av Tableau Server, samarbete och delning sker istället via molnet. 
Tableau Online innebär att servrar inte behöver konfigureras, inga programuppdateringar behöver 
genomföras heller. Detta lämpas sig bäst till den som har datakällorna liggandes i molnet (Millnet Bi 
2017a).  
 
Tableau Softwares gratisapplikation är Tableau Reader, som gör det möjligt att öppna en Tableau 
rapport men däremot kan inte denna redigeras vilket är en begränsning. Millnet Bi (2017a) hävdar att 
endast data som finns i rapporten kan visas upp.  
	
Qlik Sense 
QlikTech International (2017a) beskriver Qlik Sense som en app där vem som helst inom en 
organisation enkelt kan visualisera data. Millnet Bi (2017b) menar att med hjälp av drag-and-drop 
funktionalitet kan interaktiva visualiseringar av data skapas. Qlik Sense består utav tre produkter: Qlik 
Sense Desktop, Qlik Sense Enterprise och Qlik Sense Cloud.  
 
Qlik Sense Desktop är ett gratis Windows verktyg för visualisering av data. Millnet Bi (2017b) menar att 
produkten är möjlig att använda både i kommersiellt och icke kommersiellt bruk, däremot 
rekommenderas produkten att användas för personlig användning.  
 
Qlik Sense Enterprise är en central lösning för företaget eller organisationen enligt Millnet Bi (2017b). 
QlikTech International (2017b) redogör för denna produkt som ett enkelt sätt för vem som helst inom 
företaget eller organisationen att skapa rapporter utav stora mängder av data.  
 
Qlik Sense Cloud gör det möjligt att interagera med Qlik Sense-appar när som helst (QlikTech 
International 2017a). QlikTech International (2017a) menar att andra kan bjudas in för att också kunna 
interagera med apparna, detta sker i en säker miljö.    
	
Grapher 
Grapher är ett av verktygen som Applikationsansvarige började titta på innan denna studie, därav ska 
författaren även undersöka detta verktyget. Golden Software (2017) redogör för produkten Grapher, där 
över 70 olika typer av grafer erbjuds i formaten 2D och 3D och där visualisering står i centrum. Grapher 
erbjuder verktyg som exempelvis identifierar trender enligt Golden Software (2017). Golden Software 
(2017) hävdar att Grapher används av tusentals ingenjörer, forskare och andra yrkesverksamma över 
hela världen.  
 
Power BI 
Power BI är tillsammans med Tableau och Qlik ledare enligt Gartners (2017) magiska kvadrant för BI 
och analysplattformar. Gartner (2017) beskriver ledare som leverantörer som visar starkt och pålitligt 
engagemang för kunders framgång, vilket köpare kräver på den nuvarande marknaden. Dessutom 
framför dessa leverantören en attraktiv och enkel prissättningsmodell som påvisar leverantörens värde 
och profil. 
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Microsoft (2017b) erbjuder idag Power BI produkten Power BI Desktop, det finns även Power BI 
Mobile appar för att få tillgång till datan oberoende var man befinner sig. Dessa produkter är idag gratis, 
Microsoft (2017b) håller även på att utveckla en till produkt Power BI Premium vilket speciellt kommer 
ägnas åt till organisationer och grupper för att hantera stora datavolymer.  
 
Microsoft (2017b) hävdar att det endast tar sekunder att komma igång med Power BI, som inte kräver 
installation och inte heller utbildning. Oavsett vilken typ av data och var datan är, är det möjligt att 
visualisera det med Power Bi enligt Microsoft (2017b). Det är även möjligt att ställa frågor i verktyget 
och få svaret i grafformat.  
 
4.3.2	Marknadsöversikt	
I tabell 5 presenteras resultatet av marknadsöversikten, i detta steg har författaren gjort en översiktlig 
jämförelse av verktygen. Det första verktyget att sållas bort är Power BI av anledningen att 
möjligheterna som erbjuds av verktyget inte uppfyller Teracoms krav. Exempelvis erbjuder Power BI 
inte verktyget i en form att det inte är någon som helst koppling till internet/omvärlden. Tableau svarar 
på samtliga faktorer i marknadsöversikten. Qlik Sense brister i priset, där en förhandling måste ske med 
säljavdelningen. Qlik Sense tillsammans med Grapher erbjuder lokal installation av verktyget och ingen 
som helst koppling till internet/omvärlden, däremot är det en process att genomföra det. Grapher klarar 
sig bra gentemot marknadsöversiktens faktorer, det brister endast på att Grapher inte kan importera 
XML format. [A] menar att verktyget ska kunna importera vanligt förekommande filformat som t.ex. 
CSV, XML eller Excel, och det går bra om verktyget inte klarar ett av formaten. 
 
Utfärdare:             Blankett nr 1 
  Författare 

    
Marknadsöversikt   

Avser (Verktygsalternativ) 
    

Datum 2017-05-26   
                Version 1.0 
  Ifylls med indata från främst • Kravspecifikation 

    
  

  
 

• Egen miljö 
    

  

  
 

• Officiella 
sammanställningar 

    
  

  
 

• Leverantörskontakter 
    

  
  

 
• Årsredovisningar 

    
  

  
        

  
Faktorer Verktygsalternativ 
1   Tableau 2 Qlik Sense 2 Grapher 2 Power BI 2 

x 

GK1 Verktyget ska vara till för att 
ta fram grafer 

Ja   Ja   Ja   Delvis, 
mer 
inriktning 
mot 
rapporter 

  

x 

GK4 Verktyget ska kunna visa 
data från många utrustningar på ett 
överskådligt sätt 

Ja T Ja T Ja T Ja T 

x 

GK6 Max 100 000kr/år totalt för 
ev. server och användare 

Ja   Qlik publicerar 
inte priset för 
produkten. 
Kontakt måste 
ske med 
säljavdelningen. 

D Ja   Gratis   
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x 

GK7 Lokal installation av 
verktyget, ingen som helst 
koppling till internet/omvärlden 

Ja   Delvis, måste 
vara 
uppkopplad 
mot nätet för att 
ladda ner 
programvaran, 
när den är 
nedladdad går 
det att använda 
det offline. 

  Ja, måste 
kontakta 
säljavdelningen 
för att få ett 
USB skickat 
innehållandes 
programvaran. 
När 
programvaran 
är installerad, 
behövs 
aktivering av 
offline 
versionen - kan 
göras genom 
en annan data 
och inte där 
programvaran 
är installerad.  

  Nej   

x 

FK2 Verktyget ska kunna jämföra 
dagens trafikbelastning med den 
normala trafikbelastningen de tre 
senaste veckorna 

Ja, 
visar 
trender 

T Ja, visar trender T Ja, visar 
trender 

T Ja, visar 
trender 

T 

x 

FK4 Verktyget ska kunna 
importera vanligt förekommande 
filformat som t.ex. CSV, XML 
eller Excel 

Ja   Ja   Delvis, inte 
XML 

  Ja   

x 

FK7 Markering/kommentar av 
intressanta tidsperioder ska kunna 
göras på grafer 

Ja   Ja   Ja   Ja   

1 = Utslagsgivande faktor (= X) 2 = Att beakta vid demonstration (= D) och test (= T)     
Tabell 5: Marknadsöversikt. 

Källa: Modifiering av Brandt et al. (1998:145). 
 
4.3.3	Utvärdering		
Jämförelsematrisen har fyllts i och poängsatts med hjälp av marknadsöversikten. Det här steget tillhör 
det detaljerade valet och utvärdering. Desto mer poäng, desto mer sannolikt att verktyget väljs vidare för 
analys. Tableau fick högst poäng i jämförelsematrisen, med Grapher tätt därefter och Qlik Sense fick 
minst poäng.  
 
              Blankett nr 4  

Utfärdare  Jämförelsematris 
  

   

            Författare Datum 2017-05-29 
 

Version 1.0  
Avser (Verktygsalternativ) 

 
 

                   

  

Ifylls med indata 
från främst 

* Marknadsöversikt  

     
   

             
Kritiska värderingsfaktorer och Verktygsalternativ  
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funktioner I II III I II III  

Tableau 
Qlik 
Sense Grapher Tableau 

Qlik 
Sense Grapher 

 

  

Vikt 
(1-
3) 

Poäng 
(1-3) 

Vikt * poäng 
(0-9) Kommentar 

GK1 Verktyget ska vara till för att ta 
fram grafer 

3 3 3 3 9 9 9 

 

GK4 Verktyget ska kunna visa data 
från många utrustningar på ett 
överskådligt sätt 3 3 3 3 9 9 9 

 

GK6 Max 100 000kr/år totalt för ev. 
server och användare 

3 3 2 3 9 6 9 

Tableau: $420- 
$840/användare/år  
Grapher: 
$879/användare 
Qlik Sense: 
Otillgänglig 
information 
 

GK7 Lokal installation av verktyget, 
ingen som helst koppling till 
internet/omvärlden 3 3 2 3 9 6 9 

 

FK2 Verktyget ska kunna jämföra 
dagens trafikbelastning med den 
normala trafikbelastningen de tre 
senaste veckorna 3 3 3 3 9 9 9 

 

FK4 Verktyget ska kunna importera 
vanligt förekommande filformat som 
t.ex. CSV, XML eller Excel 

3 3 3 2 9 9 6 

 

FK7 Markering/kommentar av 
intressanta tidsperioder ska kunna 
göras på grafer 3 3 3 3 9 9 9 

 

                 
Total:         63 57 60  
  

 
Vikt sätts från 1-3          

  
  

Poäng sätts från 0-3 
  

   
        Resultat av vikt * poäng fylls i 0-9  

Tabell 6: Jämförelsematris. 

Källa: Modifiering av Brandt et al. (1998:148). 
 
4.3.4	Preliminärval	
Författaren har med hjälp av marknadsöversikten och jämförelsematrisen först valt att gallra bort Qlik 
Sense. Anledningen till det är först att författaren försökt nå Qliks säljavdelning utan framgång, och det 
andra är att man måste vara uppkopplad mot internet för att ladda ner programvaran, därefter går den att 
använda offline vilket inte mäter upp till knock-out faktorn lokal installation av verktyget, ingen som 
helst koppling till internet/omvärlden. Qlik Sense fick även minst poäng i jämförelsematrisen, se tabell 
6. De återstående verktygen är Tableau och Grapher, där det skiljer sig med tre poäng mellan verktygen i 
jämförelsematrisen. Grapher fick mindre poäng av anledningen att verktyget inte kan importera 
filformatet XML. Knock-out faktorn är att verktyget ska kunna importera vanligt förekommande 
filformat som t.ex. CSV, XML eller Excel. Filformaten är exempel på vad verktyget ska klara av, i övrigt 
klarar Grapher av att importera formaten CSV och Excel. Tableau svarar mot alla knock-out faktorer och 
detta har även verifierats av Tableaus säljavdelning via telefon, Tableau har också skickat över 
information om Tableaus produkter, lösningar, utbildning, priser och testlicenser, se bilaga 3.  
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4.4	Centrala	krav	på	den	här	typen	av	verktyg	
Eriksson (2008:24) definierar begreppet krav som en önskvärd funktion eller egenskap hos ett IT-
system. [A] menar att ett krav är att vara professionella, det kan exempelvis vara att övergå från Excel 
till nyare teknologi i form av ett verktyg. Svigelj et al. (2015:88) menar att det är nödvändigt för 
moderna telekomoperatörer att ha verktyg som visar trafikbelastningen. Verktyget ska vara till för att ta 
fram grafer och ska ha mer funktioner och vara användarvänlig enligt [A]. Sivarajah et al. (2017:273) tar 
upp ett exempel där företaget eBay använder visualiseringsverktyget Tableau vilket omvandlar stora 
mängder data till visuella och tolkbara grafer. Det finns inget behov av att integrera verktyget, istället 
exporteras grunddata i CSV, XML eller Excel beroende på vad som är smidigast. [A] menar att 
verktyget ska istället kunna importera en fil där grunddata finns, där finns det specificerat innehåll med 
vilka räknevärden som finns, utifrån det ska verktyget ta in grunddata och göra rapporter utav det.  
 
Sommarville (2011:83) menar att krav är en reflektion av kundernas behov för ett system, som har ett 
visst ändamål, exempelvis att hitta information eller att göra en beställning. [A] menar att om ett bra 
verktyg finns, kan det gynna Teracom genom att tiden som sparas kan användas till annat.  
 
Kozak (2012:9) hävdar att visualisering av data är ett måste vid analys av data. Idag tar det ungefär en 
timme att skapa den färdiga grafiska presentationen. Först skapar [A] en översiktspresentation som 
uppskattningsvis tar tjugo minuter, därefter används översiktspresentationen till för att se vad mer som 
behöver undersökas. När [A] scannat av översiktspresentationen och hittat något intressant att 
undersöka, tar det ungefär fyrtio minuter att göra undersökningarna. För att förstå vad som egentligen 
visas, undersöker [A] det med hjälp av andra system. Visualisering kan hjälpa till att hitta mönster som 
kan vara intressanta för vidare analys, det kan vara avvikande eller oregelbundna mönster enligt Kozak 
(2012:8). [A] menar att det finns graftyper som är gjorda för att detektera mönster. Kyriazakos och 
Karetsos (2004:39) redogör för hög trafikbelastning vid bland annat sportevenemang, kulturella 
evenemang och demonstrationer. [A] förklarade fenomenet att undersöka vidare på följande sätt: ”... En 
kurva på normal trafik – plötsligt så hoppar trafiken upp och sen går den ner igen efter att vi startat om 
en enhet …”. 
 
[A] ställer inget krav på prestandan, utan förväntningarna ligger istället på enkelheten att sätta upp 
standardgrafen och att det finns lämpliga grafer för olika typer av analys. För att få fram meningen med 
en graf ska grafen vara så enkel som möjligt eller så komplex som möjligt för att förstå enligt Kozak 
(2010:484). [A] använder ett eget tillvägagångssätt vid framställning av de grafiska presentationerna 
som inkluderar Excel som verktyg och Excels pivottabell vilket förenklar mycket enligt [A]. Däremot är 
det inte så lättarbetat, det kräver mycket manuellt arbete. Det andra sättet genom det inbygga verktyget 
som används för att framställa grafiska presentationer anses också vara väldigt ineffektivt, därav vill 
Teracom anskaffa ett nytt verktyg som löser detta.  
 
Vid valet av verktyg finns ett antal faktorer för bedömning enligt Brandt et al. (1998:113), där pris är en 
av faktorerna under produkt. Om ett verktyg har rätt prisnivå och klarar av att göra det man ska är [A] 
nöjd. Inom ett prisintervall köper Teracom verktyget direkt, inom ett annat prisintervall kan det bli 
besvärligt och eventuellt inte intressant enligt [A]. [A] menar att det max får kosta 100 000kr/år totalt för 
eventuell server och användare. [A] menar att det måste vara lokal installation av verktyget och ingen 
som helst koppling till internet/omvärlden. Detta kan jämföras med faktorer som support i meningen 
installation och säkerhet i meningen behörighet som Brandt et al. (1998:113–114) tar upp i en checklista 
för val av verktyg i tabell 3.  
 
[A] menar att man antagligen får släppa på en del krav för att det inte finns ett perfekt system uppbyggt 
för detta ändamålet, utan får köpa det som finns.  
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4.5	Utformning	av	visualisering		
Det nuvarande sättet att framställa en grafisk presentation anses inte vara dåligt idag, utan [A] tänker att 
det kan göras bättre med rätt typer av grafer. Kozak (2010:483) menar att den viktigaste principen vid 
visualisering av data, är att visualisera det med rätt graf så informationen kommer fram på det mest 
effektiva sättet. Det är svårt att extrahera information med dagens tillvägagångssätt, det finns 
information som är relevant men är svårt att få ut ur ”bakgrundsbruset” av anledningen att det finns inte 
finns optimala grafer i Excel och det inbyggda verktyget enligt [A].  
 
En önskan av [A] och [B] är att verktyget ska kunna filtrera ihop samma parametrar på flera källor i 
grunddatan till en linje på grafen. Detta anses vara en svaghet med Excel idag, där det blir grötigt. Detta 
kan jämföras med Cleveland (1994) refererad i Kozak (2010:485) där första principen vid visualisering 
är att undvika överflödighet i grafen och få data att framträda. [B] anser att det funkar bra med trender i 
grafen idag, däremot tar det tid för [A] att få fram trenderna. I Excel krävs det mer manuellt arbete för att 
få bort det grötiga anser [A].  
 
Trafiken är inte förutsägbar menar Kyriazakos och Karetsos (2004:41), däremot kan en estimering göras 
statistiskt genom att jämföra med data där liknande händelser skett. [A] kräver också att kurvan som 
visas idag ska kunna jämföras med hur det normalt sett ut de tre senaste veckorna. För att visa hur det 
sett ut de senaste veckorna kan man ha en linje med inte så stark färg i bakgrunden. Detta kan relatera 
till faktorn enkelhet som tas upp av Brandt et al. (1998:114), under applikation och där användbara 
respektive överflödiga funktioner ingår. Kozak (2010:484) menar att linjer i grafen kan kontrolleras 
genom linjens typ, bredd och färg.  
 
Sivarajah et al. (2017:274) beskriver att aggregering och integrering handlar om att skapa ny kunskap 
utav den befintliga datan. [A] visar först med grafen längst upp (figur 8, sid 20), fenomenet när trafiken 
plötsligt hoppar upp, övriga linjer i grafen är exempel på hur grötighet framträder, istället för flera 
ointressanta linjer kan dessa kombineras till en enskild linje enligt [A]. Detta kan även relateras till 
visualiseringsprincipen att få data att synas och att undvika överflödighet (Cleveland 1994 refererad i 
Kozak 2010:485). Graferna i verktyget ska kunna visa olika skalor och parametrar i en tidslinje och det 
ska kunna gå visa data från många utrustningar på ett överskådligt sätt enligt [A].  
 
[A] har lärt sig med erfarenhet hur presentationerna ska se ut. De grafiska presentationerna presenteras 
idag på ett effektivt sätt och slutkunden är nöjd enligt [A] och [B]. Visualisering handlar om att 
presentera data på ett sätt som är förståeligt och att få fram viktig information och kunskap effektivt 
genom att använda visuella format som grafer enligt Sivarajah et al. (2017:273). [B] menar att den 
grafiska presentationen idag är statistisk, ett önskemål är att presentationen är dynamisk. Om 
presentationen är dynamisk underlättar det för användarna att studera grafen mer i detalj enligt [B], 
exempelvis klicka sig vidare på en gemensam linje från flera källor för att studera en källa mer i detalj. 
Cleveland (1994) refererad i Kozak (2010:485) rekommenderar att visualisera viktigaste slutsatserna av 
datan i grafisk form.  
 
[A] önskar att markering och kommentar av intressanta tidsperioder ska kunna göras. Cleveland (1994) 
refererarad i Kozak (2010:485) menar att en markering kan göras när det finns ett viktigt värde som 
måste synas över hela grafen. [B] menar att med kommentarsfält blir graferna mer förståeliga, 
kommentarer som att utrustning stängts ner kan framgå vilket underlättar förståelsen för den som läser 
av grafen. Kozak (2010:484) menar att kontroller kan ske av användaren om texten i grafen är 
informativ och förklarar allt som behövs för att förstå grafen. Cleveland (1994) refererad i Kozak 
(2010:285) rekommenderar att göra texter i en graf omfattande och informativa.  
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5.	Slutsatser	
I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och undersökningsfrågor. Slutsatserna kommer dras från 
analysen och presenteras under respektive undersökningsfråga. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatta studier.  
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera Teracoms behov av och krav på, ett nytt verktyg för visualisering 
av normal trafikbelastning och trafikbelastning vid speciella händelser i Rakelnätet. Uppsatsen skall 
fungera som vägledning för Teracom vid anskaffning av rekommenderat verktyg. 
 

- Vilka är de centrala kraven Teracom ställer på den här typen av verktyg, kopplat till 
tillämpningsområdet?  

- Hur kan visualiseringen av data vara utformad för att mottagaren enkelt skall kunna tolka 
och förstå denna? 

 
Studien har resulterat i att undersökningsfrågorna besvarats med en modifierad analysmodell, se figur 
13. 
 

 
Figur 13: Modifierad analysmodell för rekommendation av verktyg. 

Källa: Författare. 
 
Den ursprungliga analysmodellen utgick endast från teorin, se figur 6, sid 12. I figur 13 har författaren 
ändrat analysmodellen på det sättet att centrala krav på den här typen av verktyg och utformning av 
visualisering ställts horisontellt mot varandra istället för vertikalt av anledningen att dessa delar går ihop 
med varandra vilket kan utläsas från den insamlade datan och analysen.  
 
Utifrån respondenternas svar har författaren dragit slutsatsen att respondenterna utgår först ifrån det 
nuvarande tillvägagångssättet att skapa en grafisk presentation för att kunna ställa krav på det nya 
verktyget. Den vanligaste motiveringen utifrån det nuvarande tillvägagångssättet är att Excel används 
och att det kräver mycket manuellt arbete. De centrala kraven Teracom ställer på den här typen av 
verktyg, kopplat till tillämpningsområdet är enkelheten att skapa standardgrafen, att verktyget ska ha 
optimala grafer skapade för att detektera mönster och erbjuda dynamiska grafer för att underlätta analys. 
Sammantaget leder detta till att Teracom sparar in tid och pengar vilket kan utnyttjas till annat i 
företaget.  
 
I analysen har författaren jämfört respondenternas erfarenhet av visualisering mot teorin för denna 
studie. Slutsatser som dragits angående utformningen av visualisering är att välja rätt graf, visa trender, 
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undvika överflödighet och att utformningen ska vara omfattande och informativ. Med rätt verktyg blir 
det enklare för användaren att välja rätt graf och visa trender, där verktyget är uppbyggt för att upptäcka 
sådant. Trender bidrar också till att överflödighet undviks, andra faktorer som max- och minvärde bidrar 
också till att överflödighet undviks och till att graferna är omfattande och informativa.   
 
5.1	Rekommendationer	
Denna studie har resulterat i att Power BI, Qlik Sense och Grapher sållats bort, eftersom att dessa 
verktyg inte kunnat fylla knock-out faktorerna som ställts på verktyget. Med hjälp utav 
marknadsöversikten, se tabell 5, sid 26–27 och jämförelsematrisen, se tabell 6, sid 27–28 har studien 
mynnat ut till en rekommendation av ett verktyg. Tableau är det verktyget som svarat på alla knock-out 
faktorer som ställts i denna studie. Författaren har också fått ett gott intryck av Tableau genom dess 
forum och även genom ett telefonsamtal med säljavdelningen. Tableaus säljavdelning har också skickat 
information om verktyget via e-post vilket även kan hittas som bilaga, se bilaga 3. I bilaga 3 presenteras 
information om produkter, lösningar, utbildningar, priser och testlicenser.  
 
Utifrån Teracoms krav och behov som ställts på den här typen av verktyg, har författaren genom studien 
kommit fram till att primärt rekommendera verktyget Tableau. Tableau erbjuder en testlicens om 14 
dagar på hemsidan www.tableau.com, till en början rekommenderas att testa verktyget. Om Teracom 
inte är nöjda över verktyget rekommenderar författaren sekundärt verktyget Grapher vilket svarade på 
alla knock-out faktorer förutom att kunna importera XML format. Grapher erbjuder också en testlicens 
om 14 dagar på hemsidan www.goldensoftware.com. 
 
5.2	Fortsatta	studier	
Eftersom denna studie är en fallstudie och begränsad till Teracom, hade det varit intressant att göra en 
liknande studie där flera företags krav och behov på ett verktyg för visualisering av trafikbelastning 
studeras och analyseras. Teracom tillhör telekommunikationsbranschen, det kan vara intressant att 
studera flera företag inom samma bransch eller olika branscher för att hitta likheter och skillnader. 
Studien har också begränsats gällande det översiktliga respektive detaljerade valet, vid en fortsatt studie 
kan de utelämnade delarna också studeras för att se om rekommendationen blir annorlunda. Det kan 
också vara intressant att studera hur Teracoms kund ser på utformningen av den grafiska presentationen.  
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Bilagor	
 
Bilaga 1 
Applikationsansvarige, Teracom AB, personlig intervju den 21 mars, 2017. 
Kravinsamlingsintervju – Verktyg för visualisering av trafikbelastning i Rakelnätet 
 
Inledning 
Presentera dig, vad gör du som Applikationsansvarige på Teracom AB? Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Vad tycker du om det nuvarande sättet att skapa en grafisk presentation? 
o Hur långt tid uppskattar du att det tar? Hur långt tid vill du att det ska ta? 

• Hur länge har du jobbat med att framställa dessa grafiska presentationer? 
o Är det någon annan i Teracom som vet hur det framställs? 
o Åt vem utför du dessa uppgifter? 
o Vilka krav ställer de på presentationerna? 
o Vad används de till? Vad är syftet med dem? 

 
Identifiering av problem och behov 

• Beskriv syftet med det nuvarande sättet att skapa en grafisk presentation.  
• Vad fungerar bra idag? Vad fungerar mindre bra? Varför/ på vilket sätt?  
• Vilka problem ser du med dagens verktyg? (ett problem i taget för att därefter ta följdfrågorna 

nedan) Vilka problem hindrar dig från att utföra dina uppgifter?  
§ Varför finns problemet? 
§ Hur löser du det idag? (work around) 
§ Vad ser du som en optimal lösning på problemet? 
§ Rangordna problemen – hur stort ser du det här problemet till skillnad från 

föregående? 
o Följdfråga – Upplevs några ytterligare problem? 

• Vad ska verktyget göra? 
• Finns det några begränsningar för verktyget? Något som den inte får eller bör göra? 
• Hur många gånger utför du din uppgift på nuvarande sätt att skapa en grafisk presentation? 

Uppskattningsvis tillfällen per månad? 
• Vad ser du för funktioner som är mest kritiska? 

 
Verktyget 

• På vilket sätt är det tänkt att nuvarande arbetssätt ska fasas ut? 
• Vilka andra system som används idag måste verktyget ha koppling till? 
• IT-riktlinjer – finns det några begränsningar för val av teknik (ex, databas) 
• Vad använder du för tekniska plattformar idag? (ex, windows) 
• Vad har ni för planer på framtida plattformar? 

 
Användare 

• Vilka aktörer eller grupper av användare ska systemet vara till för? 
• Beskriv aktörer eller grupper av användare 
• Antal användare? 
• Vad har användarna för datorvana och utbildningsnivå? 
• Vad har du för förväntningar på utbildningsbehov? 

 
Repetera problem som respondenten upplever med dagens arbetssätt. Ställ en fråga om det stämmer, att 
det är de problem respondenten upplever. Upplevs ytterligare problem? 
 
Ickefunktionella krav 
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• Vad har du för förväntningar på verktygets prestanda, användbarhet och tillgänglighet? 
• Vad finns det för krav på: 

o Support 
o Säkerhet 
o Underhåll  
o Installation 

• Finns det lagliga regler eller krav som måste uppfyllas? 
• Vad är rätt prisnivå? 

 
Fråga respondenten om han själv kommer på ytterligare krav 
Vilka är de allra viktigaste kraven, det som måste finnas eller fungera? 
 
Avsluta 

• Finns det någon fråga du ville att jag skulle ta upp? 
• Har du möjlighet att delta i en eventuell granskning av kraven? 

 
Summering av samtalet och upprepa viktigaste problemen 
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Bilaga 2 
Incident Manager, Teracom AB, telefonintervju den 30 maj, 2017. 
Intervju – Den grafiska presentationen 
 
Inledning 
Presentera dig, vad gör du som Incident Manager på Teracom AB? Vad har du för 
arbetsuppgifter? 
 

• Vad tycker du om de nuvarande grafiska presentationerna? 
• På vilket sätt arbetar du med de grafiska presentationerna? 

o Är det någon annan i Teracom som har liknande arbetsuppgifter? 
o Åt vem utför du dessa uppgifter? 
o Vilka krav ställs på presentationerna? 
o Vad används de till? Vad är syftet med dem? 

• Hur läses graferna av? Hur analyserar du graferna? 

Identifiering av problem och behov 
• Vad fungerar bra idag? Vad fungerar mindre bra? Varför/ på vilket sätt?  
• Vilka problem ser du med dagens visualisering? (ett problem i taget för att därefter ta 

följdfrågorna nedan) Vilka problem hindrar dig från att utföra dina uppgifter?  
o Varför finns problemet? 
o Hur löser du det idag? (work around) 
o Vad ser du som en optimal lösning på problemet? 
o Rangordna problemen – hur stort ser du det här problemet till skillnad från föregående? 

• Vad ser du för funktioner som är mest kritiska med den grafiska presentationen? 
 
Summering av samtalet och upprepa viktigaste visualiseringsproblemen 
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Bilaga 3 
Information Tableau – Teracom Kandidatuppsats 

	

Produkter 
• För	power	users/utvecklare:	Tableau	Desktop	

o https://www.tableau.com/products/desktop	
o Över	60	connectorer	to	olika	datakällor.	See	specs	ovan.	

• För	delning	via	web	och	self	service:	Tableau	Server			
o https://www.tableau.com/products/server	
o Användarna	kan	interagera	med	dashboards	i	webben:	

§ https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/interacting-content-tableau-
server-10		

o Användarna	kan	göra	egna	enklare	analyser	direkt	i	webgränssnittet:	
§ https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/web-authoring-server-10		

o Tableau	Server	kan	installeras	på	virtuella	eller	fysiska	maskiner.	Om	Teracom	vill	ha	en	server	
bakom	brandväggar	utan	externt	nät	är	det	inga	problem.	Man	behöver	bara	göra	en	offline	
installation	av	licensnyckeln	-	https://onlinehelp.tableau.com/current/server/en-
us/activate_off.htm		

• Tableau	Reader	är	ett	gratis	sätt	att	distribuera	på:	
o http://www.tableausoftware.com/products/reader			
o Arbetsflöde	som	med	excel.	Man	skickar	Tableau	workbooks	med	uttdrag	av	data.	Ingen	

säkerhet	och	inga	automatiska	uppdateringar.	Men	gratis	J	
	

Lösningar 
• Exempel	från	telecom	världen:	

o https://www.tableau.com/solutions/topic/communications		
§ Här	finns	både	kundstudier	och	dashboards	som	du	kan	ta	screenshot	på	eller	lägga	in	

länkar	för	att	visa	vad	man	kan	bygga.		
• Blanda	data	från	olika	källor	–	flera	metoder	beroende	på	data	källor:	

o https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/join-types-union		
o https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/cross-database-joins		
o https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/data-blending		
o Detta	är	ett	ämne	som	vi	skulle	behöva	dyka	in	i	mer	konkret	tillsammans	med	Teracom.	

	

Utbildning 
• Gratis	

o Över	10	timmars	tränings	videos:	http://www.tableausoftware.com/learn/training	
o Quick	start-guider:	http://www.tableausoftware.com/support/manuals/quickstart	
o Visuella	exempel:	http://www.tableausoftware.com/learn/gallery	
o Knowledge	Base:	http://www.tableausoftware.com/support/knowledge-base	

• Betal	kurser	
o Classroom	eller	virtuellt.	Kostnad	$1400	per	deltagare	för	Desktop	I	och	Desktop	II.	Dessa	körs	ca	

1-2	ggr	per	halvår	i	Sthlm.	
§ https://www.tableau.com/learn/classroom		

o Alternativt	testa	får	e-learning	plattform.	$400	per	användare	och	år.	
§ https://www.tableau.com/learn/training/elearning		
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Priser 
• Med	9SEK	per	USD	deras	100	000	kr	budget	$11	100.	
• Tableau	Desktop	$840	per	användare	och	år.	
• Tableau	Server	$420	per	användare	och	år.	Min	5	stk	vid	första	inköp.	
• Uppskattning	för	14	server	användare	och	1-3	Desktop	användare:	

o Totalt:	$6	720-8400	
• De	kan	hålla	sig	väl	under	budgeten	första	året.	De	flesta	kunder	föredrar	subscription	prissättning	

eftersom	risken	blir	lägre	(mindre	utlägg	första	året,	inga	kapitalutgifter).			
• Köp	priser	enligt	följande:	

o Tableau	Desktop	$1999	per	användare	år	1.	$400	per	användare	år	2.	
o Tableau	Server	$1000	per	användare	år	1.	$200	per	användare	år	2.	

Testlicenser 
• Alla	våra	produkter	ligger	ute	att	ladda	hem.	Fulla	versioner.	Tidsbegränsning	är	14	dgr.		

o http://www.tableausoftware.com/products/desktop/try	
o http://www.tableausoftware.com/products/server/try	
o http://www.tableausoftware.com/products/reader		

• Reader	är	ingen	begränsning	eftersom	den	är	gratis.	
	

 
 
 


