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Abstrakt 

Business Intelligence har under de senaste åren vuxit starkare fram och innefattar nu en 
hel yrkesroll i gränslandet mellan  teknik och företagsekonomi. Detta syns framförallt 
inom det företagsekonomiska området och särskilt inom ekonomistyrningen. Denna 
uppsats försöker besvara frågorna ”Hur har utveckling upp till idag av Business 
Intelligence sett u t?” och ”Vilka trender finns idag inom Business Intelligence ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv?”. Uppsatsen behandlar in te något specifik t verktyg eller 
systemleveran tör utan har som u tgångspunkt att undersöka trender inom floran av 
systemverktyg utan att för den sakens skull gå in  på någon specif ik  lösning. 
 
Business Intelligence h istoria summeras upp utifrån 60-talet fram till idag och ett an tal 
trender presenteras i punktform. Därefter presen teras åtta trender inom Business 
Intelligence idag: Paketering av lösningar, in tegration med befin tliga applikationer, ökad 
användarupplevelse, systemen blir  verksamhetsövergripande, ökad priskonkurrens, 
kraftig  konsolidering av marknaden, in troduktion av realtidslösningar, organisering av 
BICC. Dessa trender förklaras och på detta sätt ges läsaren en uppfattn ing om vart 
utveck lingen av Business Intelligence-verktygen är på väg samt vad som kan förväntas av 
framtiden de närmaste åren för dessa. 
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1 Inledning  
Under detta  kapitel kommer uppsatsen existensberättigande samt sjä lva forskn ingsfrågan 
att presenteras. 
 

1.1 Bakgrund  
Alla företag v ill ha så bra kontroll på sin  verksamhet som möjlig t. Med  dagens 
informationssamhälle så lagras allting elek troniskt genom ett allt växande nätverk av 
informationssystem. Allt sedan datorsystem g jorde sitt in tåg så har det varit så. Problemet 
som många företag slåss med idag är att dom är väld ig t duktiga på att registrera 
transaktioner och data om kunder, prospects, partners, leverantörer och allehanda 
transaktioner där i mellan  i en  flora av olika, ofta separerade system. Vad företagen 
däremot är sämre på är att h itta rätt information vid rätt tillfälle och ge den till rätt individ 
för att denna skall kunna ta ett rationellt och effektiv t beslu t. Med  bakgrund i dessa 
problem växte behovet fram för en ny typ av verktyg som sammanställde information 
från dessa separata system. Denna typ av verktyg fick  sedermera namnet Business 
Intelligence verktyg (förkortat BI). BI har på senare år ändrat betydelse och i tak t med att 
att mjukvaruindustrin  mognat mer och mer så tonvik ten gått ifrån rena 
managementteorier (Competitive Intelligence) till att ha ett mer teknik tungt fokus. 
  
Business Intelligence som begrepp har funnits sedan 1970-talet, Gartner Group 
formaliserade begreppet under mitten av 90-talet till att inkludera IT-stöd, men som 
begreppet sträcker sig längre tillbaks än så. Under 1970-talet användes 
rapporteringssystem u tan några analy tiska funktioner. Snart började dock efterfrågan 
växa efter verktyg som kunde sammanställa den information som fanns lagrad inom 
respektive system på ett bättre sätt än vad systemet själv  kunde tillhandahålla. I mars 
2006 genomförde Gartner tillsammans med Dataquest en enkätundersökning bland 
deltagare på två BI konferenser, i Ch icago och London, gällande hur mycket dessa 
planerar att satsa på BI under 2007. 348 individer deltog i u tredningen och dessa 
represen terade överlag storföretag. Nära hälften av de tillfrågade svarade att de skulle öka 
sitt spenderande på BI mjukvara år 2007. Exakt hur mycket företag planerar att spendera 
varierar på företagens storlek, men med ianen ligger på $ 300 000. Det finns dock företag 
som tänker satsa mer än 10 000 000 US $. (Sommer, 2007) Prognosen för BI branschen 
är att den kommer öka med 9,5 % fram till 2010. (Sommer, 2007)  
 

1.2 Definition 
Den defin ition av Business Intelligence som författaren av denna mag isteruppsats arbetar 
med är Wik ipedias (Wik ipedia 2007-05-20) definition av Business Intelligence: 
 
“Business intelligence (BI) is a  business management term wh ich refers to  applica tions 
and technologies wh ich are used to gather, provide access to , and analyze data and 
in formation about their company operations.” 
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1.3 Frågeställning 
Frågeställn ingen som skall besvaras i denna uppsats är ”Hur har Business Intelligence 
utveck lats till vad det är idag?” och ”Vilka trender finns idag inom användning av 
Business Intelligence ur ett företagsekonomiskt perspektiv?”  

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen kommer in te att ranka eller förespråka någon eller något speciell produkt och 
eller leverantör. Ansatsen ligger istället i att förstå hur fenomenet har vuxit fram samt att 
försöka utreda i v ilken rik tn ing utveck lingen är på väg. Fenomenet Business Intelligence 
ligger i gränslandet mellan  informatik och företagsekonomi och kan därför ur 
förklaringsperspektiv  to lkas u tifrån två o lika d iscipliner. Eftersom denna uppsats skrivs 
inom ramen för den företagsekonomiska d iscip linen så kommer in te det informatiska 
eller datavetenskapliga perspektivet att beaktas. Detta är ett medvetet val som för vissa 
läsare som har sin  akademiska grund inom informatiken uppfattas som bristande. Från 
början var tanken att studien skulle innehålla represen tan ter från: akademin, 
konsultvärlden, produkttillverkare och kunder/användare. Tyvärr visade det sig  under 
studiens gång att gruppen ”kunder/användare” var mycket svåra att nå u t till. Därför har 
denna grupp tyvärr uteslu tits ur empirikapitlet. 
  

1.5 Språk 
Det språk som används inom ramen för uppsatsen är svenska men eftersom många av de 
termer som förekommer inom Business Intelligence härstammar från engelskspråkig 
litteratur och i många fall saknar motsvarighet inom det svenska språket så har flertalet 
termer, modeller och figurer medvetet valts att behållas på sitt orig inalspråk. Detta för att 
upprätthålla en  så hög kommunikativ  precision i texten som möjlig t. För att underlätta för 
läsaren så finns en förklarande ordlista innehållande så väl tekniska som 
företagsekonomiska termer beskrivna i sek tionen för bilagor i slu tet på uppsatsen. 

1.6 Målgrupp 
Den målgrupp som denna uppsats vänder sig  till är främst personer verksamma inom 
ramen för ämnet företagsekonomi som önskar få en ökad förståelse för begreppet 
Business Intelligence. Med verksamma menas an tingen de som studerar ämnet inom 
ramen för akademin och eller de som är yrkesverksamma inom fältet. Uppsatsen kan 
även vara av in tresse för personer med anknytning till informatikämnet. Tex ten är 
framarbetat på ett sådant sätt att läsaren in te skall behöva ha tid igare erfarenhet av 
Business Intelligence. Viss förståelse för verksamheter och IT underlättar dock läsarens 
förståelse för de akademiska ramverk, teorier och slu tsatser som presen teras här nedan. 
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2 Metod 
Här nedan presen teras hur datainsamlingen har gått tillväga samt hur den urvalsprocess 
som föregått sjä lva insamlingen har resonerats fram.  

2.1  Teoretisk datainsamling 
För att bättre förstå vad som tid igare skriv its och forskats fram inom Business 
Intelligence så har en grundläggande teoretisk kunskapsinhämtn ing skett med h jälp av 
sökningar inom artikeldatabaser, b ib lio tek och andra publicerade skrivna verk 
genomförts. Detta för att inför den empiriska datainsamlingen få en så god grund att stå 
på som möjlig t och därigenom försöka ställa så kvalif icerade och adekvata frågor som 
möjlig t till de in tervjuade för tillföra ny kunskap inom fältet till akademin. För tydliggöra 
vad respektive teori används till inom ramen för uppsatsen så har en kortare in ledande 
tex t i kursiv  stil adderats till varje delkap itel under själva teorikapitlet.    

2.1.1 Gartner 
Eftersom författaren till denna mag isteruppsats har fri tillgång till de forskningsrapporter 
som framställs av det kommersiella analyshuset Gartner (Gartner) så har dessa rapporter 
kunnat användas fritt inom ramen för kunskapsinhämtn ing. Gartner grundades 1979 och 
är ett av de största oberoende analyshusen med 3800 anställda, varav 1200 är analy tiker 
och finns represen terade i 75 länder med to talt 60000 kunder. Gartner omsatte år 2006, 
1060.3 miljoner US$ (Gartner).  

2.1.2 Forskningsartiklar 
De forskningsartik lar som använts som referensmater ial i uppsatsen har inhämtas 
an tingen på tips genom handledare, genom sökningar i BTHs elek troniska b ib lio tek Elin  
(elin@blek inge) eller genom de databaser som tillhandahålls genom ekonomiska 
biblio teket v id Handelshögskolan i Göteborg (ekLib). 

2.2  Empirisk datainsamling 
Den empiriska datainsamlingen har genomförts efter att den teoretiska datainsamlingen 
slu tförts och har byggt på kvalitativa in tervjuer (Andersen, 1998) genomförda av 
författaren med personer som har anknytning och förståelse för Business Intelligence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 



Blekinge Institute of Technology    
Magisteruppsats 10 poäng  
 
 
 
 

2.2.1 Val av empiri 
För att täcka in  ett så v itt spektrum som möjlig t av  BI-kunskap så har in tervjupersoner 
iden tifierats inom fyra o lika sektorer: 
 

• Akademiker 
Forskare och lärare inom företagsekonomi, främst ekonomistyrning. 

• Produktägare 
Företag som livnär sig  på att sälja ett av dem själva u tveck lat verktyg för Business 
Intelligence. 

• Konsulter 
Yrkesverksamma som livnär sig  på att installera, anpassa och utb ilda inom ett 
eller flera BI-verktyg. 

• Användare 
Slu tanvändare och beslu tsfattare inom de organisationer som använder sig  av BI-
verktyg för att nå bättre resu ltat i sin  dagliga verksamhet. 

 
Genom att täcka upp med in tervjuer av individer från dessa fyra o lika inrik tn ingar ges ett 
bredare spektrum av den akademiska kontex ten och slu tsats samt d iskussion i uppsatsen 
blir  bredare och mer matnyttig .  
Det har v isat sig  vara enkelt att nå fram till in tervjumöjligheter med akademiker, något 
svårare har det varit att nå fram till produktägare och konsulter då dessa i dagsläget har 
mycket hög beläggning och har haft vårt att motivera en djupintervju på 2 till 3  timmar. 
Allra svårast har varit att nå fram till kunder och användare. Detta beror dels på att de 
personer som är relevan ta att in tervjua ofta sitter på ledningsnivå och in te har möjlighet, 
tid , eller v ilja att b li in tervjuade. Det andra skälet har varit att beslu tsfattarna i 
organisationerna varit oroliga för att öppet d iskutera deras användande av BI då de ser 
detta som en konkurrensfördel som skall hållas hemlig inom företaget.    

2.2.2 Intervjuprocessen 
Intervjuerna har genomförts i första hand genom personliga möten men då detta in te varit 
möjlig t på grund av tidsbrist, geografiskt avstånd och eller andra praktiska svårigheter har 
telefonintervjuer genomförts.  
 
De frågor som ställts under intervjuerna finns att tillgå under stycke 10.2. Dessa frågor 
har in te använts som allsmäk tiga frågor utan avsteg från frågebatter iet har g jorts då detta 
varit lämplig t för att driva in tervjun vidare. Givetvis har ett an tal för varje in tervju tillfälle 
specifika följdfrågor lag ts till under in tervjuernas gång. Då v issa svar i efterhand har 
funnits svårtydliga eller bristande så har uppföljn ing med den in tervjuade skett v ia telefon 
eller mailledes. Den in tervjuade har efter transkriberingen fått mö jligheten att läsa 
igenom och korrigera eventuella felak tigheter eller missförstånd i den transkriberade 
tex ten innan mater ialet analyserats.   
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2.3 Reabilitet 
Reab ilitet eller tillförlitligheten på insamlad empiri avgörs en lig t Andersen (Andersen, 
1998) av främst två ting: 
 

• Kvalitet på teknisk utrustn ing 
• Kvalitet på den som u tför undersökningen 

 
Vad gäller kvalitet på teknisk utrustn ing så gäller detta snarare v id kvantitativa 
undersökningar som görs med hjälp  av mätinstrumen t. Detta är i sig  in te så van lig t 
förekommande inom den företagsekonomiska kontex ten. Däremot kan här även 
ifrågasättas sådana saker som kvalitet på inspelade in tervjuer eller rättare sag t kvalitet på 
bandspelare som använts v id inspeln ingen. Eftersom studien genomförts u tan bandspelare 
eller annan teknisk utrustn ing är in te denna punkt intressan t att d iskutera v idare. 
 
Kvalitet på den som u tför undersökningen är naturlig tv is svår att bedöma eftersom det är 
undertecknad som genomfört studierna. Inom denna punkt skall forskaren kritisk t 
granska hur ens egen förförståelse spelar in  på to lkning av den insamlade datan samt hur 
frågorna i in tervjuerna i detta fall ställts. I  detta fall har ansträngningar gjorts för att in te 
ställa ledande frågor. Empirin  bör vara fri från tolkningsfel då respondenterna gått 
igenom vad som skriv its ner från in tervjuerna och kommit med ändringar i efterhand. 
Det är naturlig tv is svårt att bedöma sin egen insats men då jag  själv  undervisar inom 
närliggande ämnen och har haft mö jlighet att d iskutera med framstående forskare inom 
ämnet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet så är det min tro  att empirin  skall 
vara tillförlitlig  och hålla en hög reab ilitet.  
 

2.4 Validitet 
Enlig t Andersen (Andersen, 1998) så kan detta delas in  vidare i två o lika delar nämligen 
giltighet och relevans. Vad gäller g iltighet så gås här igenom hur väl empirin  överens 
stämmer med teorin . Relevansen ifrågasätter istället hur väl den insamlade datan från 
studien kan svara på den i uppsatsen ställda problemställn ingen.  
Valid itet kan sedan delas in  v idare i inre och yttre valid itet där den inre valid iteten 
kritisk t granskar trovärdigheten på insamlad data. Yttre valid itet granskar istället v ilka 
generaliseringar som kan göras u tifrån den insamlade empirin . Andersen (Andersen, 
1998) fortsätter med att dela in  den inre valid iteten i ett an tal o lika synvinklar som 
empirin  kritisk t bör granskas ur: 
 

• Förförståelse hos den som gör studien 
• Insamlingsprocessen 
• Urval av forskningsobjek t 
• Triangulering 

 
Vad gäller författarens förförståelse för ämnet så är denna tämligen god då denna under 
de senaste fyra åren varit ak tiv  inom ämnet. Insamlingsprocessen har varit d jupintervjuer 
och granskning av studier ifrån Gartner. Med fördel hade fler d jupintervjuer med fler 
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respondenter förbättrats säkerställandet av valid iteten då v i in te kan uteslu ta att empirin  
in te är beskrivande för branschen som helhet u tan enbart speglar respondenternas syn på 
”Business Intelligence”-marknaden. Detta gäller naturlig tv is också urvalet av  
forskningsobjek t. Med fördel hade fler personer kunnat in tervjuas och framför allt f ler 
represen tan ter från kund- och användarsidan hade ökat på valid iteten  y tterligare. Vad 
gäller tr iangulering så innebär detta i korthet att någon utomstående granskar empirin  och 
drar egna slu tsatser ifrån denna. Sedan jämförs dessa med ens egna slu tsatser. Om dessa 
stämmer överens är det troligare att det rör sig  om korrekt dragna slu tsatser. Något sådan 
har in te g jorts i större u tsträckning. Däremot har mina kollegor vid Handelshögskolan v id 
Göteborgs Universitet fått genomlida ett större an tal frågor kring to lkning av den 
insamlade empirin . 
 
Med ovanstående i åtanke så kan empirin  anses hålla en hög valid itet.  
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3 Teori 
I detta  kapitel presen teras de teoretiska ramverk och modeller som förfa ttaren senare 
under analys, d iskussion och slu tsa ts använder sig av för a tt beskriva de fenomen och 
företeelser som uppdagas under empirin.  
 

3.1 Informationsbegreppet 
Används för att förklara att det är skillnad på in formation och data och en persons 
in formation kan vara data för en annan person och därmed omöjlig  a tt använda som 
beslutsunderlag för den andra personen. 
 
Till vardags och även i v iss litteratur så används ofta begreppen data och information som 
två utbytbara synonymer. Inom den tvärvetenskapliga kontex ten mellan  företagsekonomi 
och informatik som business in telligence forskningen hör hemma är det dock två helt 
skilda begrepp som absolu t in te får blandas ihop. Defin itionen som arbetas med i denna 
uppsats och generellt inom fältet är den som Nickerson (Nickersson, 2001) använder sig  
av. Den säger att data är en representation av fakta till exempel; ett ord, en siffra, en b ild , 
eller ett ljud. Information är istället data satt i en  kontex t. ”421010” är data och obrukbar 
medan om den sätts i sitt rätta sammanhang och det b lir  förklarat att ”411010 är 
telefonnumret till Kalle” så är det istället information.  Ett d irek t exempel är att datan  
som finns i ett ekonomisystem är just data en lig t denna definition medans samma siffror 
och tex ter prydlig t uppsatta i kolumner på en rapport är information. Det kan också en lig t 
Nickerson (Nickersson, 2001) vara så att en persons data kan vara en annan persons 
information och vice versa. Detta på grund av att olika indiv ider har o lika möjligheter att 
tillgodose sig  och to lka data till information. 
 

3.1.1 Användbarhet 
Eftersom Business Intelligence handlar om att ta fram beslu tsunderlag u tifrån stora 
datamängder så är detta med att förklara sk illnaden på data och information i allra högsta 
grad väsen tlig t för att få en referensram till vad som kännetecknar data och vad som 
känneteckningar information. Att använda sig  av Nickerssons förklaring till hur data 
omvandlas till information är däför nödvändigt. 
 

3.2 Begränsad rationalitetsteori 
Används för att förklara hur beslut tas och att ett fu llständigt ra tionellt beslu t o ftast är 
omöjlig t a tt genomföra. 
 
J.W Forrester yttrade sig  1962 och sa: ”Management is the process o f converting 
in formation in to action. The conversion we ca ll decision making.” Under 1960 talades 
utveck lades managemen t forskningen inom beslu tsfattande och en av de som steg fram 
vad Herbert Simon. Simon (Magnusson och Olsson, 2005) lägger fram en modell i tre 

 12 



Blekinge Institute of Technology    
Magisteruppsats 10 poäng  
 
delar som förklarar hur rationella beslu ts tas. Modellen  är sekventiell och innehar som 
sag t tre faser: 
 

1. Informationsinsamling 
Under denna fas samlas all mö jlig  information in  för att få förståelse för hur 
problemet är uppbyggt. 

2. Design 
Under denna fas så bearbetas den information som insamlats under tid igare fas för 
att designa ett an tal o lika möjliga tillvägagångssätt för att lösa problemet. 

3. Val 
Under denna fas så u tvärderas de valmöjligheter som tag its fram under tid igare 
fas för att därigenom kunna välja det tillvägagångssätt som är mest lämpad för att 
lösa uppgiften. 
 

Omgivning Individ

Fenomen

Undersökning

Design

Val

Problem-
formulering

Alternativ

Lösning

 
Figur 1 Herbert Simons modell över besluts fattandeprocessen. 
 
 
Enlig t Simon så är beslu tsprocessen ovan beroende av v ilken information som finns att 
tillgå och utefter detta så tas ett an tal rationella lösningsförslag fram i den så kallade 
designfasen. Eftersom det sällan eller aldrig  är så att all tänkbar information rörande 
problemet är tillgänglig  för beslu tsfattaren så innebär detta att ett fullständig t rationellt 
beslut sällan är möjlig t att ta helt rationella beslu t. Detta d ilemma kallar Simon för 
”bounded rationality” som närmast kan översättas till just ”begränsad rationalitet”. 
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3.2.1 Användbarhet 
Simons sätt att se på beslu tsprocessen är bara ett i mängden men det påv isar väl att 
rationella beslu t enbart är relativ t rationella ef tersom v i aldrig  eller sällan kan anses ha 
tillgång till allt tänkbart beslu tsunderlag. Detta är vik tig t att ha i åtanke när v i d iskuterar 
Business Intelligence eftersom beslu tsunderlaget aldrig  b lir  bättre än den data v i har att 
to lka. 

3.3 Beslutspyramid 
Används för att förklara att o lika  n ivåer i en organisa tion har olika behov av in formation 
och därmed olika behov av Business Intelligence stöd. 
 
Enlig t Hatch  2002 så fattas beslu t på tre o lika n ivåer i alla organisationer oavsett storlek, 
dessa tre o lika n ivåer är:  

• Högsta ledningen 
Består av styrelsen, ägare eller andra inflytelserika personer inom organisationen. 

• Mellanchefsnivå 
Består av chefer som under sig  har en eller flera chefer ur kategorin första lin jens 
chefer.  

• Första lin jens chefer 
Består av t.ex . förmän och eller personer med någon form av ansvar för t.ex. 
produktion. 

 

 
Figur 2 Pyramiden (Hatch M. J, 2002, s.300) 
 
 
Individer på dessa  tre o lika n ivåer tar o lika typer av beslu t. Högsta ledningen tar beslu t 
angående relationer med omvärlden så som strategiska allianser med andra spelare på 
marknaden, sätter tillväxtp laner för organisationen och styrmått för hur dessa bäst skall 
uppnås. Mellancheferna tar beslut som d irekt påverkar organisationen så som 
nyanställn ingar, omorganisationer och så v idare. Första lin jens chefer tar enbart operativa 
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beslut som härrör till löpande ak tiv iteter så som inköp av mater ial för att hålla 
produktionen vid liv . Vad dessa tre n ivåer har gemensamt är att alla tar o lika typer av 
beslut och för att kunna ta rationella beslu t så behöver samtliga tillgång till ett 
beslutsunderlag. Dessa tre o lika n ivåer av beslu tsfattande skiljer sig  dock i sitt behov av 
beslutsunderlag, högsta ledningen är in te in tresserade av att veta hur många skruvar som 
finns i lager just nu. Däremot så är denna information viktig  för första lin jens chefer som 
har ansvar för att det ständigt skall finnas en viss lagernivå på just dessa skruvar. Detta 
fungerar naturlig tv is i omvänd ordning också då en första lin jens chef i Göteborg in te 
behöver ha tillgång till informationen att högsta ledningen tänker starta upp en ny fabrik i 
Malmö. Däremot så är denna information av in tresse för mellancheferna då denna n ivå 
kan tänkas behöva styra om produktionen så att in te för många skruvar tillverkas då en ny 
fabrik även den kan komma att tillverka samma produkter. 

3.3.1 Användbarhet 
Individers behov av information och beslu tsunderlag varierar med vart i organisationen 
indiv iden sitter. Detta är v ik tig t att förstå när vi d iskutera hur Business Intelligence kan 
underlätta beslu t i en organisation.  

3.4 Perrows teknologi typologi 
Används för att förklara hur olika  typer av arbete kräver o lika beslu tsin formation och 
därmed olika  typer av Business Intelligence stöd. 
 
Perrows (Hatch, 2002) delar in  arbetsuppgifter enligt nedanstående modell och 
kategoriserar därmed uppgiftens variation och möjligheten att analysera uppgiften. Ju 
lägre möjlighet att analysera uppgiften ju  mer fingertoppskänsla krävs det att u tföra den 
på bästa sätt. Denna typ av uppgift kallar Perrows för en hantverksuppgift v ilket närmas 
kan jämföras med en hantverkare som renoverar ett hus, alla r itn ingar kommer in te att 
stämma och saker och ting kommer in te att gå exakt som planerat. Därför är personen 
ifråga tvungen att förlita sig  på sin  redan inhämtade kunskap och agera därefter. 
I andra änden så finns det som Perrows kallar för ingenjörsarbete, hög variation på 
uppgiften men uppgiften är möjlig  att analysera och noggrant överväga innan uppgiften 
påbörjas. Vidare så nämner Perrows två andra typer, rutinarbete och arbete som in te är 
möjlig t att u tföra på rutin . Ru tinarbete kategoriseras en lig t att uppgiftsvariationen är låg , 
samma sak utförs gång på så som massproduktion. Möjligheten att analysera rutinarbete 
är högt eftersom samma sak skall u tföras på samma sätt varje gång. Arbete som in te är 
rutinmässig t har däremot en hög variation och låg möjlighet att analysera i förväg.  
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Figur 3 Perrows teknologitypologi (Hatch M. J, 2002, s.168) 
 
 
Perrows fyra o lika typer av arbete kan sammanfattas på följande sätt: 

• Rutinarbete 
Arbete med låg variation som är enkel att analysera i förväg.  
t.ex.: Nåltillverkning. 

• Icke rutinanpassat arbete 
Arbete med hög variation som är svårt att analysera i förväg. 
t.ex.: Här kan forskning nämnas som ett exempel där det från början in te finns 
några givna referensramar. 

• Hantverk 
Arbete med låg uppgiftsvariation och låg möjlighet att i förväg analysera 
eventuella problem. 
t.ex.: Byggnadsarbete, variationen på arbetet är lågt men när väl problem uppstår 
så måste dessa lösas ad hoc. 

• Ingenjörsarbete 
Arbete med hög variation i uppgiften och med hög möjlighet att i förväg 
analysera. 
t.ex.: Ingenjörsarbete som Perrows själv  kallar det. Ingenjören har en god 
kännedom om problemet och har därför en god möjlighet att analysera det.  

 

3.4.1 Användbarhet 
Perrows sätt att dela in  arbete på stämmer väl överens med verkligheten. Tyvärr så är 
denna modell in te lika användningsbar vad gäller Business Intelligence och 
beslutsfattande. Då den snarare kategoriserar arbetets natur än v ilken typ av beslu ts som 
indiv iden tv ingas att ta. 
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3.5 Hatchs femcirkelmodell 
Används för att förklara hur en organisation är uppbyggd och genom att knyta detta  med 
övriga här presen terade ramverk förklara hur in formations och Business Intelligence 
stöd varierar genom en organisation.  
 
Enlig t Hatch  (Hatch, 2002) så kan organisationer förklaras som bestående av kultur, 
social struktur, fysisk struktur och teknologi. Dessa fyra fenomen sätter tillsammans 
ramverket för hur organisationen ser u t och det är inte möjlig t att b ilda en absolu t 
förståelse för organisationen utan att granska samtliga av dessa fyra omgivningar. Utöver 
detta så är Hatch mycket mån om att poängtera att ingen organisation lever utan att 
påverka eller b li påverkat av  sin  omgivning vilket i modellen nedan represen teras av att 
de fyra fenomenen, cirklarna, som tillsammans b ildar organisationen, brännpunkten, 
lever inneslu tna i en större kontex t, omgivningen, vilket represen teras av andra 
organisationer som vår organisation samex isterar och eller täv lar med.  

 
Figur 4 Hatchs femcirkelmodell (Hatch M. J, 2002, s.34) 
 
 
De fyra områdena som en lig t Hatch bygger upp och förklarar en organisation kan 
sammanfattas som: 

• Kultur 
Något som kan liknas v id en hederskodex och som övertiden vuxit fram och 
numera är inbyggt i ryggmärgen på företaget. ”Vi har alltid  gjort så här” är en fras 
som förtydligar kulturbegreppet. 
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• Fysisk struktur 
Här läggs företeelser så som lokaler, geografisk omgivning m.m. 

• Social struktur 
Enlig t Hatch  skall detta återspegla v ilken organisationsform som valts för att 
bygga upp företaget. Exempel på detta kan vara d ivisonalisering, adhocracy eller 
något annat av t.ex. Min tzbergs (Min tzberg, 1983) organisationstyper. 

• Teknologi 
Här tas upp sådana saker som använts i organisationen för att t.ex. förädla 
produkter, kort sag t de redskap som använts för att skapa den nytta som företaget 
lever av. Till detta räknas även den kunskap som de anställda besitter och nyttjar 
för att u tföra sitt arbete.  

 

3.5.1 Användbarhet 
Denna teori v isar att en  organisation är uppbyggd av kultur, fysisk struktur, social 
struktur och teknologi. Business Intelligence verktyg skulle hamna under teknologi. Det 
som är in tressan t med denna modell är att den visar att dessa fyra byggstenar 
samex isterar. Det är därför in te självklart att för att man inför ett Business Intelligence 
verktyg så kommer bättre beslu t att fattas. Detta bygger på hur väl t.ex  den sociala 
strukturen tillåter användandet av dessa verktyg eller hur väl kulturen tillåter det samma. 
 

3.6 Information för olika styrnivåer 
Används för att förklara mer deta ljera t hur olika  nivåer i en organisation har olika  
in formationsbehov. Bygger vidare på den tid igare presen terade pyramidmodellen  från 
Hatch (Hatch 2002). 
 
Källström (Källström, 1990) har byggt v idare och vidareutveck lat den trad itionella 
beslutspyramiden som bland annat Hatch (Hatch, 2002 ) har beskrivit och som bygger på 
att en organisation kan delas in  i tre o lika n ivåer, strateg isk, tak tisk och operativ . Dessa 
tre o lika n ivåer av beslu tsfattare tar o lika typer av beslut som kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade: 
 

• Strateg isk nivå 
Tar långsik tiga beslu t angående företeelser som styr om organisationen strateg i. 

• Tak tisk nivå 
Tar beslu t på medellång sikt som uppsäkring av mater ial för produktion eller hur 
arbetet skall struktureras för att styra i den rik tn ing som den strateg iska n ivån har 
angett. 

• Operativ  n ivå 
Tar beslu t kring kortsik tiga ageranden som vad som skall tillverkas idag eller hur 
produkter skall prissättas. 
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Strategisk Taktisk Operativ
Långsiktiga överväganden Medellång planerings- Beslutsfattandet kring det

Beskrivning som affärsinriktning, horizont, förvärv och kortsiktiga agerandet.
marknadsstrategi. organisation av Prissättning, ordersystem
produktmix, etc. resurser, arbetsstruk- etc.

turering, personalutv.

Typer av beslut:
Strukturerade Företagsförvärv Prissättning Lagerbeställning

Utökning av produktlinje Val av långivare Produktionsplanering
Satsa på ny marknad Fördelning av annonsering Val av leverantör

Ostrukturerade Ny organisation i företaget Avdelnings organisation Anställa ny förman

Informationens karakteristika:
Källa I stor utsträckning extern I stor utsträckning intern
Omfattning Vid Väldefinierad, smal
Detaljer-grad Övergripande Detaljerad

Krav på informationen:
Tidshorisont Framtid Historik
Aktualitet Ganska gammal Färsk
Exakthet Låg Hög
Anv-frekvens Mycket låg Mycket hög  

Figur 5 Information för olika s tyrnivåer enligt Källs tröm 
 
Källström lägger dock till två aspekter till i sin  modell, dessa är informationens 
karakteristika och vilka krav som ställs på informationen. Dessa två aspekter delas sedan 
vidare in  i ett an tal underkategorier som varieras mellan  två ex tremer: 

• Informationens karakteristika 
o Källa 

Vart informationen kommer ifrån om den är extern eller in tern. Ju högre 
upp i organisationen som beslu tet tas ju  högre andel av information 
kommer från ex terna källor. 

o Omfattn ing 
Hur pass v id eller väldefin ierat problemet är. Ju  högre upp i 
organisationen vi rör oss ju  mer vag är problembeskrivningen. 

o Detaljgrad 
På v ilken detaljn ivå beslu tets u tförande möjlighet är specif icerad. Ju högre 
upp i organisationen ju  mer övergripande och mindre detaljerad är 
vanlig tv is beslu tet. 

• Krav på informationen 
o Tidshorisont 

Vilken horisont som beslu tet innefattas inom. Ju högre upp i 
organisationen ju  mer gäller beslu tet framtiden i ett längre perspektiv . Ju 
lägre ner i organisationen, desto troligare att beslu tet gäller dagliga 
spörsmål. 

o Aktualitet 
Hur pass färsk är den information som beslu tet tas på. Ju högre upp i 
organisationen desto vanligare är det att informationen är h istorisk. 

o Exakthet 
Hur exak t den information är som beslu tet fattas på. Ju högre upp i 
organisationen, desto lägre är denna. Detta sammanfaller naturlig tv is med 
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informationens karakteristika och i synnerhet dess omfattn ing och 
detaljgrad efter som dessa tenderar att vara vagare och gälla längre 
perioder än längre ner i organisationen.  

o Användnings frekvens 
Hur ofta återkommande besluten är. Ju högre upp i organisationen desto 
vanligare är det med problemställn ingar som sällan förekommer igen. Ju 
längre ner i organisationen desto mer rutinartade beslu t. 

 

3.6.1 Användbarhet 
Källströms modell v isar på ett mer detaljerat sätt än teoriavsnitt 3 .3  hur beslut på o lika 
nivåer i en organisation tas. Denna modell v isar tydligare v ilken typ av beslu t som tas på 
olika n ivåer i organisationen och denna modell kan därför användas för att tydliggöra 
vilken typ av beslu tsstöd som behövs i v ilken del av organisationen. Då det in te är g ivet 
att ett och samma systemstöd är lämplig t för alla n ivåer av organisationen.  

3.7 Systembegreppet 
Används för att grundläggande förklara hur akademin defin ierar ett ADB systemstöd. 
 
Enlig t litteraturen (Williams et. al.,2005)  så är system uppbyggda av ett an tal o lika 
komponenter så som hårdvara, mjukvara, rutiner och de människor som är inblandade i 
att u tföra uppgifter inom ramen för mjukvaran. Denna defin ition är dock något för vid för 
att kunna användas på ett lämplig t sätt för att förklara Business Intelligence fenomenet. 
Författaren har därför valt att använda sig  av Nickersons (Nickersson, 2001) defin ition av 
system som enbart beak tar mjukvaran inom själva systembegreppet. 
 
Nickerson defin ierar ett systemstöd oavsett typ som att vara uppbyggt av fyra stycken 
huvudfunktioner: 
 

• Input 
Säkerställer korrekt inmatn ing av information in  i systemet för att upprätthålla 
hög valid itet av datan och undvika korrupt data. 

• Processing 
Behandling av datan för att exempelv is göra o lika typer av beräkningar. 

• Storage 
Lagring av data för senare bruk. 

• Output 
Presen tation av data och konvertering av data till information en lig t tid igare 
presen terade teorier (Nickersson, 2001). 

 
Detta medför att den transformation av data till information och därigenom to lkningen till 
stor del görs av systemet i sig . Systemet sätter in  data i en  kontex t och presen terar denna 
för användaren.   
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3.7.1 Användbarhet 
Denna teori hänger ihop med teorin  om information och data (se teori avsnitt 3 .1) men 
förklarar istället hur ett informationssystem hanterar input av data, lagrar detta för att 
sedan presen tera det som information vid utfrågningar. Denna teori är grundläggande för 
att kunna förklara och relatera till vad ett informationssystem är och därigenom förklara 
hur ett informationssystem sk iljer sig  från ett Business Intelligence system. 

3.8 Beslutsstödssystem kontra ADB-system 
Används för att förklara skillnaden på traditionella ADB-system så som affärssystem och 
beslutsstödssystem. 
 
Källström (Källström, 1990) gör en god ansats att förklara skillnaden mellan  trad itionella 
system så som ekonomisystem, affärssystem, MRP, CRM, med flera och 
beslutstödssystem. Källström defin ierar upp fem o lika mätpunkter för att avgöra om ett 
system skall k lassas som beslu tstödsystem eller traditionellt ADB-system: 
  

Traditionella ADB-system Beslutsstödssystem
Användning: Passiv Aktiv
Användare: Kontorist, handläggare Handläggare, chef
Mål: Mekanisk effektivitet Total effektivitet
Tidshorisont: Det förflutna Nuläge och framtiden
Viktig egenskap: Konsistens Flexibilitet

 
Figur 6 ADB-system jämfört med beslutsstödssystem enligt Källs tröm 
Angi nöyaktig  k ilde; årstall, side 
 

• Användning 
Inom ramen för de trad itionella system så är det mer fokus på inmatn ing av data 
så som fak turor, kunder, leveran törer. I beslu tsstödssystem så ligger fokus istället 
på att ak tiv t söka svar på problem så som ”vilka  är våra sämsta kunder”. 

• Användare 
Vilken typ av personal som använder sig  av systemet i sin  dagliga verksamhet. Då 
trad itionella system används för daglig  operativ  verksamhet så är det främst 
kontorister som använder sig  av systemen medan det i kategorin för 
beslutsstödssystem snarare är personal en n ivå upp på åtminstone första lin jens 
chefer. Det rör sig  här till exempel om uppföljn ing av mål.  

• Mål 
Källström menar här att det i fallet av trad itionella system rör sig  om att förbättra 
den mekaniska effektiv itet medan beslu tsstödssystem arbetar mot att uppnå to tal 
effektiv itet.  

• Tidshorisont 
I trad itionella system arbetar man enlig t Källström med problemställn ingar för att 
lösa problem inom förfluten tid  medans inom ramen för beslu tsstödssystem 
arbetas man med nuläget och framtiden.  

• Viktig egenskap 
Traditionella system arbetar med att konsistensen är hög, systemet u tför 
monotona av en programvaruutveck lare i förväg bestämda uppgifter. 

Formaterat: Normal
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Beslu tsstödssystem är mer flex ibla och klarar i större u tsträckning av 
frågeställn ingar tillverkade av användare ad hoc.  

 

3.8.1 Användbarhet 
Källströms teori är nödvändig för att förklara sk illnaden mellan k lassiska 
informationssystem och beslu tstödssystem. Det som kan kritiseras är att Källström här tar 
upp två ex tremer av systemtyper. Idag hittar v i sällan ett system som enbart uppvisar 
karekteristika av ett ADB-system eller enbart karekteristika av ett beslu tstödssystem. 
Sanningen ligger någonstans där i mellan . Källströms modell är dock bra att relatera till 
men verkligheten är något mer komplex än så. 

3.9 Beslutstödssystem 
Används för att ge en mer deta ljerad förklaring till fenomenet beslu tsstödssystem.  
 
Källström (Källström, 1990) defin ierar beslu tstödssystem som ett system som läggs 
ovanpå andra befin tliga trad itionella system för att ex trahera data ur dessas datakällor och 
sedan sammanställa detta hopkok av data för att användaren sedan skall kunna ställa egna 
frågor emot den nya datamängden. Egna frågor som in te de enskilda systemen var och ett 
för sig  hade haft tillräck lig t med information och eller möjlighet att besvara. Dessa 
ex terna datakällor kan till exempel vara ekonomi-, order-, lager-, fakturering-, 
mater ialp lanering-system för att nämna några möjliga.  
 

Beslutstöds-
system

Mellan-
hand

Besluts-
fattare

Besluts-
fattare

 
Figur 7 Beslutss tödssystem enligt Källs tröm 
 
Det är in te ovanlig t en lig t Källström att en  modern organisation idag har ett an tal o lika 
ib land helt separerade system. Detta medför att ett an tal o lika öar med information kan 
finnas inom en organisation som andra delar av organisationen in te kan ta del av för att 
kunna ta rationella beslu t (Corbitt, 2004). Detta innebär en fara för organisationen då den 
in te vårdar sin  data och därigenom in te kan ge beslutsfattare tillgång till den information 
som fak tisk t finns inom företagets väggar. 
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3.9.1 Användbarhet 
Källströms förklaring till hur ett beslu tstödssystem är uppbyggt är även denna en något 
förenklad del av verkligheten då han in te refererar till ETL (se teoriavsnitt 3 .11) eller 
datawarehouse (se teoriavsnitt 3 .10). Källström fokuserar istället på hur 
beslutstödssystemet hämtar data från ett f lertal ex terna eller in terna system men det 
nämns in te hur det går till. Kort sag t en bra men förenklad syn på verkligheten.  

3.10  Datawarehouse 
Används för att förklara problematiken med livedata och historisk data i datalager. 
 
Datawarehouse (Söderström, 1997) eller datalager på svenska är en cen tral lagringsplats, 
databas, för historisk data, transak tioner, som är uppfångade genom en ETL-process (se 
stycke 5.11) från ex terna datakällor. All h istorisk data är in te lagrad i datawarehouse u tan 
enbart den data som är väsen tlig t för beslu tsunderlag. Så kallad beslu tsgrundande data. 
Efter som det kan variera brett mellan o lika grupper vad som är just beslu tsgrundande 
(Söderström, 1997) så tenderar dessa datalager att b li väld ig t stora då samtliga 
användares behov av historisk data skall tillfredsställas. Det är v iktig t att poängtera att det 
rör sig  om just h istorisk data. Då ETL-processen ofta är tidskrävande då det rör sig  om 
stora datamängder som skall överföras så schemaläggs denna till att köras exempelv is en 
gång om dagen eller en gång i veckan. Detta innebär att man in te kan svara på exakt hur 
lägesb ilden ser u t just nu utan man får nöja sig  med att få svar på hur lägesbilden var vid 
tillfället för senaste ETL-körningen. 
 

3.11 ETL 
Används för att förklara problematiken med att extrahera data från externa kä llor till ett 
cen tra lt data lager. 
 
För att kunna få in  den historiska datan in  i ett datawarehouse genomgås en process som 
är benämnt ETL eller Ex tract Transform Load (Meyer, 2001). Detta innebär att den 
utvalda datan extraheras (E) ifrån den ex terna eller in terna datakällan . T.ex. ett 
affärssystem och transformeras (T) eller tvättas och sedan slu tligen laddas (L) in  i 
datawarehouse. Det komplicerade momentet här är egen tligen själva ex traheringen och 
transformering. Extraheringen kan bli komplex om in te d irek t åtkomst till den ex terna 
datakällan  finns eller om det rör sig  om ett legacysystem som in te bygger på en SQL-
databas. Det kan i sådana fall b li nödvändigt att tillverka ett helt eget gränssnitt för att 
kunna komma åt data d irek t ur datakällan . Transformationsprocess innebär att data från 
den ex terna datakällan tvättas en lig t en i för väg uppsatt mall. Detta för att all data av  en 
viss typ t.ex. datum skall finnas representerade på ett homogent sätt i datawarehouse för 
att u tsökningar skall mö jliggöras. Ett exempel på detta kan t.ex. vara datum 
transformation. Datum från ett system kan vara u tformat en lig t YY-MM-DD, från ett 
annat kan det istället vara YYYY-MM-DD och ett tred je kan ha DD-MM-YY. För att 
utsökningar då skall b li korrekta så måste dessa transformeras till ett enhetlig t format så 
att alla datumposter är uppbyggda en lig t samma mall, tex . YYYY-MM-DD. Load-
processen innebär att den transformerade datan nu läggs in  för slutlig  förvaring i 

 23 



Blekinge Institute of Technology    
Magisteruppsats 10 poäng  
 
datawarehouse. Denna ETL-process är ofta väld ig t tidskrävande och körs därför enlig t ett 
schema och kan t.ex. u tföras en gång per dygn eller en gång per vecka. Detta innebär att 
det alltid  är fråga om h istorisk data när datan väl kommit in  i datawarehouse. Data är från 
senaste ETL-körningen. 

3.12  Datamining 
Används för att förklara begreppet datamining. 
 
Datamin ing (Söderström, 1997) kallas den metod då man ak tiv t söker efter mönster och 
förklaringar i en datamängd, oftast i ett datawarehouse. Vid datamin ing så kan ett an tal 
olika algoritmer användas för att ta reda på förklaring till frågor som de vanliga systemen 
(ERP, CRM, HRM) av strukturella skäl in te tillåter. Ett användningsområde för 
datamin ing är t.ex . att se försäljn ingstrender och hitta kunder som sviker eller som är på 
väg att svika. När man iden tifierat dessa kunder så kan man sedan göra en rik tad kampanj 
mot dessa för att återfå deras förtroende. 

3.13  Simons indelning av BI typer 
Används för att ka tegorisera o lika typer av Business Intelligence system.  
 

Introduction of Control Systems over the Life Cycle of a Business

Interactive Control Systems

Strategic Boundaries

Beliefs Systems

Business Conduct Boundaries

Profit Plans and Diagnostic Control Systems

Internal Controls

Small
Start-up

Informal

Growing Mature

Functional
Specialization

Market-Based
Profit Centers

Product/Regional/
Customer
Groupings

Introduction
Of Control
Systems

Life Cycle

Organization
Structure

 
Figur 8 Systemindelning enligt Simons  
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3.13.1 Användbarhet 
Simons ovanstående modell är in tressan t pga den försöker relatera ett företags livscykel 
till v ilket typ av systemstöd som organisationen behöver. Detta b lir  ex tra in tressan t då 
relationer kan dras till hur BI-marknaden nu håller på att svänga och kommer att erbjuda 
systemstöd till även mindre organisationer. Simon visar här med sin  teori att det finns en 
marknad för detta.  

3.14  Interaktiva och Diagnostiska system 
Används för att mer d jupgående förklara de två huvudtyper av Business Intelligence 
system som Simon (Simons, 2002)  defin ierar.  
 
Simons (Simons, 2002) menar att en  uppdeln ing av olika Business Intelligence system 
med fördel kan göras för att förklara fenomenets komplex itet. Simons delar upp dessa i 
in terak tiva och diagnostiska lösningar en lig t figuren nedan. 
 

Business 
Strategy

Strategic
Uncertainties

Critical
Performance

Variables

Interactive
Control

Systems

Diagnostic
Control

Systems  
Figur 9 Interaktiva och Diagnostiska system enligt Simons 
 
Skillnaden mellan  dessa två typer av lösningar är att inom ramen för diagnostiska system 
så sätts ett an tal o lika mätpunkter med ”börvärden” upp som sedan systemet kontrollerar 
avvikelser mot och rapporterar dessa till rätt person i organisationen. Detta kan användas 
som ett varningssystem som larmar när till exempel lagersaldon går under en v iss n ivå. 
Exempel på detta är ”balanced scorecard”-lösningar (Kaplan, 1992, 1993, 1996). 
 
Interaktiva lösningar tillåter istället att användaren själv  ak tiv t söker reda på svar på sina 
frågor genom att gräva i datamängden. Exempel på detta är datamin ing och OLAP-
analyser som möjliggör för slu tanvändare att vrida och vända på data för att få en ökad 
förståelse för hur olika förhållanden hänger ihop. Möjlighet att använda så kallad  ”drill 
down” teknik för att gräva sig  ner från verksamhetsnivå ned till operativ  enhet och till 
slu t ned till en produktionsenhet och se dess värden. Exempel på detta är så kallade 
”dashboards” ( insert ref).  
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3.14.1 Ärendehantering enligt diagnostiska och interaktiva 
system 

Används för att gå på djupet med diagnostiska och in teraktiva  beslu tsstödssystem och 
förklara skillnaderna dem i mellan. 
 
Simons (Simons, 2000) beskriver i sin  modell nedan hur diagnostiska och in terak tiva 
lösningar kan användas av managers och anställda.   
Control System tasks for Managers and Staff Groups Using Diagnostic 
and Interactive Control Systems

MANAGERS STAFF GROUPS

Diagnostic Control Systems Periodically set or negotiate Design and maintain systems.
  performance targets. Interpret data.
Recieve and review exception Prepare exception reports.
  reports. Ensure integrity and reliability 
Follow up significant exceptions.   of data.

Interactive Control Systems Choose which system to use Gather and compile data.
  interactively. Facilitate interactive process.
Schedule frequent face-to-face
  meetings with subordinates to
  discuss data contained in system.
Demand that operating managers
  thoughout the organization
  respond to information
  contained in the systems. 

 
Figur 10 Ärendehantering enligt Simons  
 
Simon menar att d iagnostiska system används i större u tsträckning av managers för göra 
uppföljn ingar av något som gått u tanför normen av tid igare uppsatta värden medan det på 
personaln ivå snarare rör sig  om att förbereda rapporter för ledningen. 
 
Interaktiva system används på liknande sätt av  personal som d iagnostiska, det rör sig  
även här alltså om datainsamling. Managers använder in terak tiva system på ett bredare 
sätt genom att basera uppföljningsmöten på information ex traherad från systemen och för 
att beordra omställn ing av verksamhet som t.ex . produktion, 

3.14.2 Karekteristika 
Används för att förklara de säregenheter och speciella  drag som Simon (Simons, 2000) 
specificerar för a tt kunna särskilja  mellan diagnostiska och in teraktiva  beslu tstödssystem 
 
Simons (Simons, 2000) fortsätter att beskriva vad som karaktäriserar hans två o lika 
systemtyper. Han försöker med fem o lika frågor och tillhörande påstående svara på vad 
dessa två systemtyper egentligen kan vara för något. Detta återfinns i detalj i f iguren 
nedan.  

 26 



Blekinge Institute of Technology    
Magisteruppsats 10 poäng  
 

Building Block Summary for Diagnostic and Interactive Control Systems

Diagnostic Control Systems

WHAT Feedback systems that monitor organizational outcomes and correct deviations from preset
standards of performance.

Examples:profit plans and budgets
goals and objectives systems
balanced scorecards
project monitoring systems
brand-revenue monitoring systems
strategic planning systems

WHY To allow effective resource allocation
To define goals
To provide motivation
To establish guidelines for corrective action
To allow ex post evaluation
To free scarce management attention

HOW Set standards
Measure outputs
Link incentives to goal achievement

WHEN Performance standards can be preset
Outputs can be measured
Feedback information can be used to influence or correct deviations from standard
Process or output is a critical performance variable.

WHO Senior managers set or negotiate goals, recieve and review exceptions reports, follow up
significant exceptions

Staff groups maintain systems, gather data, and prepare exception reports.

Interactive Control Systems

WHAT Control systems that managers use to involve themselves regularly and personally in the
decisions activities of subordinates.

Examples:profit planning systems
balanced scorecards
project management systems
brand revenue systems
intelligence systems

WHY To focus organizational attention on strategic uncertainties and provoke the emergence of
new initiatives and strategies.

HOW Ensure that data generated by the system becomes an important and recurring agenda in
discussions with subordinates.

WHEN Strategic uncertainties require search for disruptive changes and oppurtunities.

WHO Senior managers actively use the system and assign subjective, effort-based rewards.
Staff groups act as facilitators.

 
Figur 11 Karakteris tika enligt Simons 
 
Simon förklarar som tid igare nämnts de två olika modellerna u tifrån fem o lika frågor: 

• Vad används det till? 
o Diagnostiska 

…för att följa upp avvikelser. 
o Interaktiva 

…för att managers skall b li mer delak tiga i underordnades beslu t. 
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• Varför används det? 
o Diagnostiska 

…för att uppnå högre effektiv itet. 
o Interaktiva 

…för att underlätta v id nya strateg iska beslu t och initiativ . 
• Hur används det? 

o Diagnostiska 
…för att sätta standarder och mäta uppsatta mål. 

o Interaktiva 
…för att understödja i d iskussioner med andra anställda. 

• När används det? 
o Diagnostiska 

…när det finns tydliga mätbara mål att styra på och genomföra 
uppföljn ingar mot. 

o Interaktiva 
…när man ak tiv t v ill u tföra u tforskningar för att h itta svagheter eller 
möjligheter.  

• Vem använder det? 
o Diagnostiska 

…sen ior managers och gruppchefer. 
o Interaktiva 

…sen ior managers och gruppchefer. 
 

3.14.3 Användbarhet 
Denna teori v isar en in tressan t uppdelning av två olika systemtyper en lig t Simon. Även 
här är detta en starkt förenklad del av verkligheten då ofta dagens sviter av BI-stöd 
tillhandahåller både in terak tiva och diagnostiska verktyg i en och samma svit. Detta 
medför dock in te att Simons modell b liv it förlegat utan enbart att den måste tillämpas på 
delar av ett systemstöd och in te på hela lösningen i sig .   

3.15  Corporate Performance Management 
Används för att förklara begreppet CPM. 
 
Corporate Performance Managemen t eller CPM är ett u ttryck som myntades av Gartner 
2001 (Buytendijk  et. al., 2004) och förklarades av den samma som:  
 
”…all o f the processes, methodologies, metrics and systems needed to  measure and 
manage the performance o f an organization.” 
 
Tid igare så var synen och användningen av Business Intelligence tämligen spridd och 
framförallt väld ig t verktygsfokuserad. Business Intelligence var likställt med verktygen 
och mjukvaran. Gartner försökte med införandet av CPM-begreppet att slita sig  loss från 
detta verktygsfokus och istället se Business Intelligence som ett teoretisk t ramverk.  
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CPM en lig t Gartner är alltså ett sammelsurium av en organisations samtliga BI-
möjligheter som u tgörs av rapportverktyg, analys, budgetering m.m. Med  CPM så skulle 
användningen av BI komma att förändras tanken är att alla BI-verktyg skall samlas på ett 
och samma ställe. Ett bra exempel på detta är så kallade personliga portallösningar 
(Davenport, 1995, 1998) som blir  en gemensam ingångspunkt för att nå informationen 
och som ofta kan skräddarsys en lig t en v iss roll eller för en v iss person i företaget. Detta 
kan jämföras med Källströms (Källström, 1990) och Hatchs (Hatch, 2002) teorier om att 
olika n ivåer i en  organisation behöver olika typer av information för att kunna ta 
rationella beslu t. Detta i en lighet med teorin  (Magnusson & Olsson, 2005) om bounded 
rationality  och hur beslu t tas. Så kallade cockpits eller dashboardlösningar är ett annat 
exempel på CPM-lösningar där all information som är in tressan t för en viss indiv id att 
styra på v isas (Bäck, 2002). Denna typ av lösning är ofta inkapslad i en  portallösning som 
nämnts ovan för att på ett enkelt sätt ge beslu tsfattaren rätt information att agera på. Ett 
exempel på detta kan vara när försäljn ingschefen för ett mu ltinationellt bolag kommer in  
på morgonen och slår på sin  dator möts han av en skärm med samtliga 
försäljn ingskontors namn. Bredvid varje kontors namn så finns en lampa som lyser grönt 
eller rött. De som lyser grönt kan han ignorera medans de som lyser rött bör han fokusera 
sin  energi på. Han kan sedan gräva d jupare ned och se respektive kontors 
försäljn ingssiffror och på detta sätt u treda varför det in te går bra för ett specifik t kontor. 
 

3.15.1 Användbarhet 
CPM har vuxit fram och bliv it ett samlingsnamn för verksamhetsövergripande Business 
Intelligence lösningar eller sv iter som täcker ett större behov än vad de tid igare BI-
verktygen var och ett tid igare g jorde. Detta är en intressan t teori men måste sättas i sitt 
perspektiv . All information som är in tressan t att styras på finns in te i system. 
Omvärldsanalys kan göras u tanför systemen och denna information kan vara nog så 
in tressan t att ta i beak tn ing som beslutsunderlag. Så som begreppet defin ierades: 
 
 ”…all o f the processes, methodologies, metrics and systems needed to  measure and 
manage the performance o f an organization.” 
 
…så innefattar det även processer och information som är u tanför systemen. Däremot så 
missto lkas detta ofta till vardags till att fokusera enbart på system. Detta märks bland 
annat i in tervjuerna under empiridelen i denna uppsats där respondenterna talar om sina 
lösningar som fullskaliga CPM och EPM lösningar. 
 

3.16 Balanced scorecard 
Används för att förklara begreppet Ba lanced scorecard. 
 
Balanced scorecard eller balanserade styrkort som det heter på svenska är ett begrepp 
som funnits en längre tid  och in troducerade som koncept av Kaplan och Norton (Kaplan, 
1992) 1992. Företag hade tid igare styrts på enbart finansiella mått men med in trädet av 
balanserade styrkort så in troducerade även ett an tal mjukare nyckeltal som indirekt 
påverkade de finansiella måtten . Därav ordet ”balanserade” eftersom även personerna 
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och den mjuka sidan i organisationen beak tades. Användandet av balanserade styrkort tog 
fart och är idag ett van lig t förekommande begrepp inom den företagsekonomiska 
kontex ten. Att styra och sätta upp mål genom att använda sig  av balanserade styrkort 
(Norreklit, 2001, 2003) in te bara på organisationsnivå utan för att styra upp och 
återkoppla till o lika indiv iders prestation. Med  informationsteknologins mer u tbredda roll 
under 1990-talet så in troducerades så kallade ”balanced scorecard”-lösningar som 
möjliggör för användare att på ett enkelt sätt skapa elek troniska represen tationer av 
styrkort med mätvärden kopplade d irekt till data ifrån organisationens 
informationssystem. Detta möjliggör styrning mot uppdaterad affärsdata istället för 
styrning med ”papper och penna”. 
 
 

3.16.1 Användbarhet 
Eftersom balanced scorecard är en cen tral del i de lösningar som de in tervjuade 
respondenterna refererar till så är detta nödvändigt att förklaras y tterligare. Som teori 
betrak tat så kan det d iskuteras huruvida det är in tressan t att styra på både mjuka och 
hårda värden i alla lägen. Vad gäller t.ex finansiell data så är det enbart in tressan t hur 
resultatet har b liv it och varför det har b liv it på det sättet.  

4  Empiri 
 
Den inhämtade empirin  är uppdelad inom fyra o lika yrkeskategorier inom Business 
Intelligence-fältet: 
 

• Akademiker 
Den grupp forskar eller undervisar inom Business Intelligence på högskolor eller 
universitet. Denna grupp bör kunna ge en teoretisk syn på Business Intelligence 
och därigenom bidra med teoretiska svar på de frågeställn ingar som tid igare 
presen terats i uppsatsen. 
 

• Konsulter 
Denna grupp arbetar som konsulter med Business Intelligence u te hos sina 
kunder. Denna grupp bör kunna ge en praktisk syn u tifrån ett större an tal kunder 
och därigenom kunna b idra med praktiska svar på de frågeställn ingar som tid igare 
presen terats i uppsatsen. 
 

• Produktägare 
Denna grupp utveck lar och i v issa fall konsultar på den mjukvara som används av 
kunderna. Denna grupp bör kunna ge insyn i h istorisk u tveck ling av sin  egen 
mjukvara och svara på hur de ser den framtida u tveck lingen av marknaden. 
 

Kunder 
Denna grupp använder sig  av Business Intelligence stöd för att förbättra effektiv iteten i 
sin  dagliga verksamhet. Denna grupp bör kunna svara på hur deras h istoriska användning 
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har sett u t och vad de önskar se i framtiden och därigenom svara på åt v ilket håll 
utveck lingen går. 

4.1 Akademikerna 

4.1.1 Intervju med Urban Ask 
Urban Ask är ekonomie doktor vid  Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 
 

1. Vad är din bakgrund/erfarenhet av BI? 
Jag har spenderat 10-15 år inom akademin och forska t inom Business 
Intelligence och ekonomistyrn ing. Doktorerat vid  handelshögskolan i göteborg 
där jag också är verksam idag. Jag har även spenderat 6  år på 
affärssystemtillverkaren IFS, 2000-2006, där jag ansvarade för utvecklingen av 
deras Business Intelligence pla ttform runt om i världen. 
 

2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tidigare? 
I större u tsträckn ing efterfrågar man idag lösningar. Tid igare var det mer 
enstaka produkter som efterfrågades. Med produkter menar jag då analys och 
rapportverktyg för en begränsad del i organisationen. Men nu vill man ha 
bredare lösningar för a tt på ett bättre sä tt kunna stötta  hela verksamheten. Det 
räcker in te  a tt ha kunskap om bara verktygen utan man måste också ha kunskap 
om verktygen i organisationen. Hur de passar in . Och så kan man väl säga att 
mycket av det som styr det är diskussionen runt det här med genomförande av 
stra teg i. Ska ll man genomföra sina strateg ier så måste man börja i verksamheten 
och sedan hitta  in formationsstödet eller BI-stödet. Kunderna efterfrågar 
verksamhetsstöd. Fo lk som förstår verksamheten och in te bara verktygen. 
Tid igare har man köpt verktyg för begränsade delar nu är trenden mer a tt man 
vill försöka få  till hela  styrn ingen av företaget. Sen kanske det in te är så att man 
klarar det men man försöker i a lla  fa ll ta  större b itar. Att ta  ett helhetsgrepps. Det 
kanske är en hel process eller en hel d ivision som ska ll börja använda detta . 
Någon måste ta  helhetsgreppet och det kanske kan vara top management eller det 
kanske kan vara högst upp men genom att man tar helhetsgreppet så lyckas man 
sprida det till fler människor. Det kan ju  finnas öar av in formation men man 
försöker a tt bygga bort detta  problem genom att ta ett bredare grepp om 
verksamheten. Och då blir det ju  också att när man ska ll in föra BI så måste man 
fråga sig  hur passar detta  in  i vår styrn ingsmodell, i helheten . Jag känner a tt man 
är mer kritisk idag och inte har så blind tilltro till den tekn iska lösningen, 
produkten som man hade tid igare.  
 

3. Vet användarna/kunderna vad dom egentligen vill ha? 
Jag upplever a tt kanske dom större bolagen som har experter, som har 
controllers som jobbar med dom här frågorna så har dom ko ll men in te hos dom 
mindre bolagen. Men detta  är naturlig tvis in te generellt u tan det finns sjä lvklart 
avvikelser. Jag kommer ihåg ett tillfä lle. Vi så lde en scorecard-lösning till ett 
stort japanskt företag som var jä ttenöjda med implemen ta tionen och allt där 
omkring. Sen hörde dom av sig  efter några veckor och ville a tt jag skulle komma 
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dit för a tt berätta  vad dom sku lle styra på. Så det är svårt a tt säga men ofta  är det 
nog så att dom in te vet exakt vad det är som dom vill ha. Man får ha olika typer 
av workshops med kunder för a tt få  fram det som passar dem bäst. Dels vad som 
är möjlig t u tifrån datastöd och verksamhet. Men u tifrån min erfarenhet från IFS 
så har dom oftast en hyfsad ko ll, de flesta  företag vet vilka nyckelta l dom vill mäta 
på men det dom in te har ko ll på är hur man vill styra företaget. Hur kommer dom 
här nyckelta len a tt användas i styrn ingen av företaget. Det har man in te a lla  
gånger så genomtänkt tror jag. 
  

4. Kan man se o lika krav på olika nationella  marknader, skillnader mellan 
länder? 
Om man nu bestämmer sig  för a tt köpa BI-verktyg  så har man ju  redan tagit 
stä lln ing för det här. Att man har någon form av fact driven descison styrn ing och 
då är ju  in te kraven på verktygen annorlunda. Kraven på verktygen är ganska 
generella . Jag kan in te komma på att jag har stö tt på olika krav från olika  
ku lturer utan det är generellt. Däremot kan jag tänka mig att användningen och 
styrn ingen är olika  i o lika  ku lturer. Vilken vikt lägger man på det för a tt styra. I 
ku lturer med stark top down hierarki så tror jag att BI-lösningar betyder mer än i 
ku lturer där man tror på människan och individen och pratar om empowerment 
och så vidare. Men om man tittar på BI-lösningar så kan inte jag se att det finns 
någon skillnad på BI-lösningar mellan kulturer. Om vi tittar på funktionalitet 
eller så. Inget som är ku lturbetingat. Det är snarare personbetingat.  
Det finns snarare paketerade lösningar för vertikaler. Där man defin ierar upp 
nyckelta l för den här specifika  branschen och där man vet a tt i processindustrin  
är det här viktig t. Därigenom så sprider leverantörerna best practice som faktiskt 
jämnar ut ku lturskillnader. Snarare. Och det hänger ihop med den första 
frågan… Leverantörerna måste ha fo lk som kan branscherna, processindustrin , 
tillverkning och annat. Och då jämnar det u t ku lturer. Om man tittar på Kina t.ex. 
så köper dom ju västs lösningar och tar på så sätt till sig  som det b lir i det här 
fa llet då amerikansk management eftersom denna paketeras i dom här 
lösningarna. Eftersom det o fta  är amerikanska företag som levererar dom här 
lösningarna. 
 

5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
Jag har inte g jort några eftersökningar personligen utan har titta t på Gartner. 
Det är ju  Cognos, Business Objects, Hyperion som är toppleverantörerna. Sen är 
det ju  SAP, Oracle och Microsoft från ERP sidan. Även om man nu från Microsoft 
är Office d ivisionen som levererar BI-produkterna.… Men  dom som jag ser som 
mest spännande idag är Microsoft. Jag ser dom som mest spännande på det sä ttet 
som dom pratar om BI, ”in formation workers” och dom bygger ihop det med 
Officepaketet. Detta  gör att dom når ut till en  mycket större massa än övriga 
spelare. De flesta  företag kör redan på Microsofts databas pla ttform eller 
använder sig  av Microsoft Office. Om Microsoft då gör Business Intelligence en 
naturlig t del av detta  så kommer det vara en helt annan tillgänglighet. Sen är det 
ju  så att när dom (Microsoft) ger sig  in  i något så har dom resurser och kraft, det 
kommer ta  lite tid  men dom kommer a tt skapa något bra tror jag.  
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Sen finns det en  del sådana nischspelare också. Där är ju  Clicktech  ett sådant. 
Dom är ju  ganska små och har en vä ldig t n ischad produkt mot analys. Spotfire är 
en annan sådan. Nu råkar dom vara svenska bägge två. Det finns några mindre 
sådana spelare som har in tressanta sådana lösningar. Men det är mycket 
konsolidering på marknaden just nu. Jag tror också att det kommer a tt b li de 
stora ERP-leverantörerna som kommer att vinna här i den här dragkampen. Även 
om Business Objects och Cognos är stora så är det nog bara en tidsfråga innan 
även dom blir uppköpta. 
 

6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
Större helhetssyn på saker och ting. Man försöker koppla ihop BI för a tt få  ett 
bredare perspektiv för att in te ha dom här öarna av in formation som jag pratar 
om. Det är ju  en sak. Det är ju  helhetsperspektivet. Och att man försöker få  u t det 
här på fler människor i organisationen. Ut på skrivborden in te bara 
topmanagement. Och om man tittar på BI-lösningarna och inte på generella  
trender så tenderar man att prata mer om sviter numera. Tillverkare av BI-
produkter som inte har funktionalitet som täcker in hela styrprocessen från 
planering, till simulering och uppföljn ing köper ju  upp och bygger på sig . I a lla  
fa ll om man pratar om de större spelarna. Business Objects har ju  till exempel 
köpt på sig  ett flerta l företag nu som kan simulering, budgetering och så vidare 
och det är ju  för a tt man ska ll få  en fu llfjädrad lösning för a tt täcka in  hela 
verksamhetsprocessen. Mycket mer funktionalitet. Nu  är den vä l in te i a lla  lägen 
in tegrerad för dom har ju  nyss köpt på sig  tekn iken från andra företag. Men 
användarna kräver a tt den ska ll vara in tegrerad och leverantörerna måste då 
jobba i den riktn ingen. Och då måste ju  t.ex. budget vara mer in tegrerat med 
uppföljn ing för användarna kommer in te accep tera att hoppa mellan flera o lika 
lösningar och manuellt föra över data. Det ska ll vara seamless in tegration. Det är 
ju  nu högre krav på användargränssnitt och ergonomi men det känner jag blir 
mer och mer viktig t eftersom vi ska ll nå fler människor. Dessa människor har 
olika krav och olika  smak. Och sen innebär det också att om man ska ll nå fler 
människor så finns dessa på många olika stä llen och då behöver man olika  
lösningar man kanske behöver mer mobilitet. Användarna behöver in te bry sig  om 
det är web eller windows gränssnitt och det ser vi ju, det kommer fler och fler 
lösningar där detta  in te spelar någon roll gränssnitten ser likadana ut i web och 
windows. Det har ju  tid igare varit problem med att hoppa mellan web och 
windows. Användarna gillar in te det. Webben har varit en  begränsning. Nu har 
tekn iken hunnit ifa tt och gränssnitten  börjar smälta ihop. Det är ju  en trend. 
Integration, GUI och som jag sa, bredare funktionalitet. Det b lir mer 
komponentbaserat. Du har ett smörgåsbord som du kan plocka ifrån där du har 
en ganska stor frihet a tt vä lja  och konfigurera ihop dashboards med standard 
komponenter. Även om det är standardiserat så b lir det en större flexib ilitet. Det 
har ju  också att göra med att man vill täcka in  fler människor, fler processer och 
fler delar av verksamheten. Och då blir det ju  kanske så a tt en  inköpare har andra 
krav än en säljare och då blir det så att man måste kunna konfigurera upp sin  
lösning på olika  sätt en lig t o lika ro ller. Sen ett annat område som är närliggande 
är att jag upplever a tt det b lir mer av det här med benchmarking. Mäter du dina 
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supply chain processer på ett standardiserat sä tt så kan du mäta dig mot andra 
företag. Det växer upp en massa standarder för hur man kan mäta saker och ting. 
Det har b livit mer benchmarking både extern t och in tern t. Sen en annan sak som 
jag kom på. Gartner tror ju  a tt BI knowledge mangement och Business process 
management kommer a tt flyta  ihop och det är ju  en varia tion på helheten och då 
pratar man om begreppet En terprise Information Management. Det har ju  in te 
kommit riktig t ännu. Vi är in te riktig t där ännu. En annan sådan trend är a tt man 
försöker fokusera på hur man kan bygga in  stöd för handling. Det spelar ju  ingen 
roll om man har in formation men man måste ju  ta  det till handling också. 
Använda den in formationen för att ta  beslu t. Det kan ju  ta  u ttryck på olika  sätt 
också. När du mäter det här specifika nyckelta let och det visar så här och så här 
så bör du göra så här och så här. Man bygger in  rekommendationer. Eller länkar 
till h istoria, vad gjorde vi förra gången det b lev så här. Man bygger in  mer och 
mer kommunika tionsmöjligheter i systemen eller lösningarna. 
 

7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
Det som in tresserar mig är att se effekter på styrn ing och performance 
management. S tyrn ing och ledning av verksamheten. Och då menar jag med 
effekter. Vilka  reella  effekter har man få tt på t.ex. hur man styr verksamheten och 
hur man tar beslu t, eller vilka  åtgärder som vid tas. System och lösningar i a lla  
ära men det här ska ll ju  leda någonstans. Man skall ju  styra på det. Och det vore 
in tressant a tt se vilka  reella  effekter som man har fått.  
 

8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
Det är så långt tillbaka så det är svårt a tt svara på. Det finns ett behov av 
in formation i företag för a tt kunna mäta olika  kp ier. Och det har funnits så 
länge… Sedan dubbelbokföring. Det började vä l någon gång på 70-talet så kom 
de första analysverktygen. Espace var vä ld ig t tid igt u te. Teknologi där har ju  gått 
hand i hand. Kra ftigare datorstöd möjliggjorde mer in formation, mer data och då 
krävdes det a tt man kunde gräva fram in formation ur den datan. Det som driver 
nu är hård konkurrens och globalisering. Det finns ett större krav för a tt förstå 
sin  verksamhet. Du utsätts för så mycket konkurrens så att du måste ha stenhård 
ko ll. Samtid ig t är det ju  naturlig tvis så a tt tekn iken är en möjliggörare. Det är ju  
in tressant a tt titta  på Gartners hypecycle. Första steget är ju  en lig t dem att 
teknologin driver u tvecklingen. Det b lir ju  svårt för företag och verksamget a tt 
driva för det kan in te teknologin eller tekn iken. Så det är vä l därför många ggr 
det är så att företagen in te vet vad de kan kräva av lösningarna. Och har man 
tekn ikdriven utveckling är det ju  risk a tt man skju ter ovanför målet. Man 
utvecklar en massa snygga saker som man in te vet vad man ska ll använda dem 
till. Ett exempel är att IFS tog fram en mobil scorecard-lösning. Vi visade den och 
poten tiella  kunder tyckte a tt det var fräckt men frågade vad dom skulle ha den till. 
Det finns ingen anledning att sitta  på bussen och titta  på KPIer och styrkort. Det 
kan vänta tills man sitter vid  datorn. 
 

9. Hur har utvecklingen(ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett ut över de 
senaste årtiondena? 
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Det har ju  gått ifrån att ha varit rapport och analysverktyg till a tt b li, till a tt man 
har byggt verktyg för hela styrprocessen. Budgeteringsverktyg  och 
redovisn ingsapplika tioner kom ju tid ig t men det man har byggt vidare på sen är 
ju  lite mer runt presta tionsmätning, nyckelta l, balanced scorecard. Det kom ju 
massa balanced scorecardlösningar som in tegrerades i BI-lösningar, det kom ju 
på 90-talet. Sen har det skett mycket på den fronten, a tt man till exempel 
paketerar nyckelta l. Nyckelta lspaket för o lika  branscher. Sen har det ju  kommit 
mer simuleringslösningar. Enkla simuleringslösningar. Sen har ju  en allmän 
trend varit a tt man jobbar mer och mer med användarvänlighet. När du kör BI så 
ska ll du in te behöva lyfta  på huven och gå ner i motorn. Du skall slippa det som 
användare. Det ska ll IT-avdeln ingen göra. Tid igare var det så att om man pratar 
beslutstöd så fanns det ju  ad hoc frågor och då var du tvungen att som användare 
kunna SQL och det finns ju  naturlig tvis kvar fortfarande men man gömmer det för 
användarna för a tt det ska ll b li enklare och mer intu itivt. Nu på senare år har det 
ju  b livit mer och mer så att man bygger in  funktionalitet för a tt stödja 
stra teg iprocessen. Där man bygger, där det finns stöd för stra teg ifrågor och stöd 
för formulering av stra teg i. Funktionalitet som in te har funnits tid igare. Så nu vill 
jag nog påstå a tt det finns stöd för i princip alla  delar av 
verksamhetsstyrn ingsprocessen. Det man jobbar med nu är att bygga ihop detta  
på ett smart sä tt och få  funktionalitet a tt hänga ihop mellan systemen. Just 
funktionalitetsmässig t så tror jag att det mesta finns på pla ts. Det började i ad-
hoc frågor mot databasen, sen var det analys och rapportering och sen kom 
datalager och sedan kom mer funktionalitet för presta tionsmätning. Ba lanced 
scorecard, budgetering och planering. Sen har det blivit mer och mer a tt man 
jobbar med in tegration och användargränssnitts frågor för a tt förenkla för 
användaren. 

4.1.2 Intervju med Johan Magnusson 
Johan forskar kring it-governance, styrn ing samt är föreståndare för Cen trum för 
Affärssystem på Handelshögskolan vid  Göteborgs Universitet. 
 

1. Vad är din bakgrund/erfarenhet av BI? 
Jag har under dom senaste 5  åren forska t i det och innan det så utvecklade jag 
och sålde HR-lösningar med inriktn ing mot BI. 
 

2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tidigare? 
Enklare gränssnitt, mer färdigpaketerade lösningar och mer dynamik. Och 
framförallt ökad anpassningsbarhet.  
 

3. Vet användarna/kunderna vad dom egentligen vill ha? 
De b lir mer och mer kompeten ta men det går in te så snabbt. Men om de vet det?  
Svår fråga. Nej det där är ju… Ekonomistyrn ingsmodellerna har ju  förändrats 
eller håller på att förändras och det leder till nya krav så därför så känns det som 
att leverantörerna är snabbare på att inkorporera nya modeller, funktioner och 
lösningar än vad användarna är på att efterfråga och använda dem. 
 

 35 



Blekinge Institute of Technology    
Magisteruppsats 10 poäng  
 

4. Kan man se o lika krav på olika nationella  marknader, skillnader mellan 
länder? 
Modellmässig t kan man ju  det. Tableau de bord i Frankrike och balanced 
scorecard i Usa. Det har a tt göra med olika ekonomistyrn ings modeller och olika 
praxis vad gäller ekonomistyrn ing. Detta  styr ju  i sin  tur u tvecklingen av 
mjukvaran. Det är fortfarande köparens marknad till skillnad från ERP-
marknaden som verkligen b livit sä ljarens marknad.  
 

5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
Cognos och Business Objects egentligen. Sen så innan Outlook Soft b lev köpt av 
SAP så var de en av de största spelarna. Men SAP och Microsoft har så långt 
kvar innan de kommer a tt vara i toppen. Dom har ett så stort arv av a tt de 
kommer från tekn ik, databas och affärssystemssidan. Det är samma sak med 
Oracle. Detta  är mjukvara som borde vara enkel och flu ffig t paketerad. Inte en 
mjukvara som borde vara förknippad med riskerna med stora komplexa ERP-
system. 
 

6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
Ökad flexib ilitet, mer dynamik i lösningar, anpassningsbarhet. Alternativa 
hårdvaru- och tekn iku tvecklingar, in  memory analytics t.ex. I  och med Moores lag 
så blir det vä ld ig t mycket b illigare att trycka på med mer tekn ik. BI-lösningar 
kommer ju  ifrån en tid  då hårdvara var a lldeles för dyrt och man skapade 
mellanlager. Det så ka llade datamolnet i Clicktech är ett sådant exempel där man 
in te behöver datalager, datawarehouse och datamining på det sä ttet. Sen så är 
pervasive BI är ett annat. Alltså övergången till hela sviter. Tid igare har det varit 
to ta lt decen tra lisera t och alla  avdeln ingar höll på att köpa sitt eget stöd. Nu är 
det cen tralisera t. S tampen köper Outlook soft, SKF köper Outlook soft. Det rör 
sig  om hela koncerner som köper ett stöd.  
 

7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
Mitt fokus just nu är att lyfta  in  det i undervisn ingen, lyfta  in  det i SANTE (svenskt 
nätverk för undervisn ing i ERP för högskolor och universitet) och sedan har jag 
ett par artiklar på gång pervasive BI och kring just de strukturella  
förändringarna kring BI-användning samt användningen av balanced scorecard i 
styrn ingen av IT. 
 

8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
Decen tralisering utav analys, verksamhetsbehovet är att contro llers b lir business 
controllers. Det finns ett mer utta la t behov av analys och det kommer i sin  tur av 
att man har stora ERP-system som möjliggör cen tralisering av data. ERP-
systemen är dock in te ämnade för analys. Därför finns det en marknadslucka. BI 
är bara nästa ERP. ERP har sålt brett och nu ska ll man sälja  nästa sak för a tt 
tjäna pengar. Vi köper BI för a tt vi in te kan använda ERP till det vi behöver, det 
vill säga analys. 
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9. Hur har utvecklingen(ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett ut över de 
senaste årtiondena? 
Det är två stycken  u tvecklingar som gått ihop. Competitive in telligence, 
omvärldsanalys som har korskopplats med DSS, expert systems, MIS och sen är 
det den tekn iska utvecklingen där till med databastillverkarna. Jag sku lle vilja  
tillskriva vä ld ig t mycket på större krav på snabbare framtagning av rapporter. Att 
man går ifrån dumma rapporter. Istä llet för att skicka döda rapporter så har man 
möjlighet a tt gräva i datan i realtid . Alla  ska ll kunna använda ett BI-verktyg. 
Såväl han som arbetar på bandet med kassationsfrekevens som VD som jobbar 
med utvecklingen de senaste tio  åren och controller. 
Jag ser det som nedanstående b ild .  
 

Competitive Intelligence

Decision Support Systems

ERP Business Intelligence
BAM

Pervasive
CPM

Decentralisering av analys

Teknisk utveckling
Data warehouse

Processfokus
BPM

 
Figur 12 Business Intelligence utveckling enligt Johan Magnusson 
 
Det häftiga med BI nu är a tt det lyfts in  i företag som egentligen in te sku lle 
använda den typen av ekonomistyrn ingsmodeller som t.ex. stra teg ikartor eller 
balanced scorecards. Detta  på grund av vi ser mindre b illigare lösningar från 
bland annat Microsoft som tränger in  på marknaden. 

 
 

4.2 Konsulterna 

4.2.1 Intervju med Britt-Marie Rakái 
Britt-Marie är BI-konsult på it-konsultföretaget Accando. 
 

1. Vad är din bakgrund/erfarenhet av BI? 
Jag är civ. ek. i botten med en magister i ekonomistyrning och inriktn ing mot 
affärssystem. Det är via  det som mitt in tresse för Business Intelligence u tveckla ts 
då detta  kopplar ihop verksamhetsstyrn ing och teknik på bästa sätt. Jag arbetar 
som konsult inom affärsområdet Business Intelligence på Acando. 
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2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tidigare? 
Jag kan in te gå in  på vad våra kunder efterfrågar, men generellt så  kan man säga 
att kunderna efterfrågar mer avancerade analyser än tid igare. I  takt med den 
ökade g lobaliseringen, har konkurrenssituationen hårdnat på marknaden. 
Produktlivscyklerna minskar och time to  market är viktig  a tt hålla  så kort som 
möjlig . Kostnadskonkurrens är numer in te enbart en konkurrensstrateg i u tan en 
nödvändighet. Alla  beslu t som tas för att kunna exekvera den önskade stra tegin, 
måste g ivetvis grunda sig  på korrekt och noggrann in formation. Denna 
in formation finns att finna med bra system. Då BI har utveckla ts under åren och 
tekn iken med den så in finner sig  nya möjligheter för att få  fram bra in formation 
om företagens operativa aktioner. Givetvis är detta någonting som företag vill ta  
del av. De vill kunna få  korrekt och snabb in formation som kontinuerlig t 
uppdateras och de vill även kunna ”drilla” sig  vidare ner i denna in formation. 

  
3. Vet användarna/kunderna vad de egentligen v ill ha? 

Ja… Det vet de ju . Dem vet vad det är för in formation de vill ha fram men sedan 
är det ju  upp till oss vilka  verktyg och modeller som man på bästa sätt kan ge 
kunden det hon önskar, men användarna är generellt sä tt vä ld ig t pålästa om de 
möjligheter som finns idag gällandes tekn iska lösningar och system.  

 
4. Kan man se o lika krav på olika nationella  marknader, skillnader mellan 

länder? 
Eftersom jag in te har jobbat på en in ternationell marknad är detta  inget som jag 
kan svara på. Däremot så har jag hört av andra inom BI branschen att man kan 
se vissa ku lturella  skillnader. Belg ien har en mer teknokratiskt syn på BI medan vi 
i Skandinavien har en mer businessorien terad syn. Däremot så homogeniseras BI 
synen mer och mer, har jag hört.  
 

5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
 Om man utgår ifrån Gartner kan man se a tt det finns stora aktörer och sen finns 
det små aktörer som köps upp av de större. Bland dessa mindre finns Clicktech  
som kommer starkt. Bland de större ser jag Business Objects, Oracle, Cognos, 
Microsoft och SAS Institu te.  
 

6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
En trend jag ser är a tt man börjar u tveckla o lika  organisationsstrukturer för a tt 
förvalta  BI inom organisationen. Ett exempel på detta  är så kallade Business 
Intelligence Competence Cen tres som har som uppgift a tt samordna och 
stra teg iskt u tveckla  en organisations Business Intelligence gällandes tekn ik, 
verktyg  och kunskap.  
 

7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
Tyvärr är det konfidentiellt så  det kan jag in te gå in på. 
 

8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
 Ja det var som jag nämnde innan att time to  market har ändrats och blivit mer 

 38 



Blekinge Institute of Technology    
Magisteruppsats 10 poäng  
 

viktig  i dagens konkurrensutsatta  klimat. Det är viktigare a tt snabbt få  ut 
produkter och ha en bra CRM.  För detta  behövs en enhetlig  datasanning och 
snabb in formation. Där i kommer då behovet av BI. Reg leringar och lagar kräver 
även de mer in formation från företag idag. Ta bara SOX till exempel, det kräver 
en annan transparens i in formationshanteringen vilken  ökar kraven på 
systemstöd. 
 

9. Hur har utvecklingen(ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett ut över de 
senaste årtiondena? 
I sin  enklaste linda så började det ju  genom att bygga olika datawarehouse och 
från det a tt bygga rapporter och sen efter detta  så kom balanced scorecards och 
byggdes in  som en in tegrerad del i lösningarna. Sen har det kommit mer stöd för 
att förenkla för användarna; skräddarsydda porta ler, personliga dashboards, 
BAM-lösningar m.m.  
 

 

4.2.2 Intervju med Tobias Ladhe 
Tobias är verksamhetskonsult på företaget Intelleqt Information Systems AB, tid igare 
Mantacore AB. 
 

1. Vad är din bakgrund/erfarenhet av BI? 
Var med och grundade Mantacore AB, sedan 1.5 halvår år har jag varit på Drive 
Managament AB. Drive handlade om verksamhetsstyrn ing och mätning, 
uppföljn ing av strategisk p la ttform. En del av in telligensen i företaget är a tt mäta 
hur vä l medarbetarna fö ljer upp stra teg iska mål. Att ta  reda på vad man ska ll 
mäta på och sedan mäta på det. Vår ide var a tt in te bara mäta på traditionella  
mått och balanced scorecard utan målformuleringar för företaget, företagets 
fundament. Detta  adderades till mätpaketet i övrigt.  
 

2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tidigare? 
Efterfrågan idag handlar ju  egentligen om att skapa förutsättn ingar för a tt kunna 
fö lja  upp KPIer i rea ltid  eller i a lla  fa ll med så lite slack som möjlig t. 
Rapportering kring viktig  företagsdata har varit släpande, upp till flera veckor, 
en månad. Och det är ju  in te speciellt bra ur ett beslu tsperspektiv a tt ta  beslu t på 
gammal data. Så därför efterfrågas dels a tt rapporteringen är mer uppdaterad 
och att det finns bra sätt a tt fö lja  kpierna. Förut var det ju  traditionellt så  att det 
var en toppfråga. Nu så efterfrågas det i a llt större u tsträckning för individen på 
olika nivåer i företaget a tt fö lja  upp sina KPIer. Möjlighet a tt fö lja  in formationen 
på daglig  basis. 
 

3. Vet användarna/kunderna vad dom egentligen vill ha? 
Det är ju  vä ld ig t o lika  från fall till fa ll. S törre verksamheter b lir bättre och bättre 
på att bestä lla . Erfarenhet och kunskapen har ökat dramatiskt på bestä llarsidan. 
Nu  vet jag in te om det är så i a lla  branscher, nu har jag ju  varit mest i försäkring 
och finans och en del i telekom. Men i det senaste projektet jag var i så hade 
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kunderna specia lrekrytera t fo lk från mjukvarubranschen för a tt säkerstä lla  detta . 
Men det är in te en helt elemen tär problemstä lln ing. Ju  mindre kunskap kunden 
har ju  mer krävs det ju  av konsulterna för a tt säkerstä lla  att det b lir rä tt. 
 

4. Kan man se o lika krav på olika nationella  marknader, skillnader mellan 
länder? 
Jag har ingen erfarenhet av det. 
 

5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
Business Objects, Cognos och SAS Institu te är ju  stora men då pratar vi ju  
världen. Men i Sverige så är det ju  andra mindre spelare. Clicktech  är vä l de som 
ligger längst fram på den svenska marknaden. Globalt så har du ju  Oracle också. 
Sen tror jag att både Microsoft och SAP kommer att komma stort.  
 

6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
Rea ltidsrapportering är en sak. SOA enabled Business Intelligence är en annan. 
Men här finns ett par tekn iska problem kvar a tt lösa med hur datakopplingarna 
ska ll fungera. Modulering och prognoser är något som man vill b li bättre på. 
Visualiseringsplattformer för o lika  delar av verksamheten. Olika  vyer för o lika  
roller eller personer. En annan trend är a tt BI och CPM b lir ett. Det har varit två  
olika områden och det håller nu på att närma sig. Att verkligen styra på BI genom 
CPM.  
 

7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
Att fortsä tta  fördjupa mig och skapa en större egen förståelse kring CPM med BI.  
 

8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
Jag var ju  inne lite på det. I  dess enklaste form springer behovet ifrån att det b lir 
mer och mer komplicera t och konkurrensen blir tu ffare och tuffare att driva 
företag på ett framgångsrikt sä tt. Till det är ju  verksamheter då för stora och 
komplexa för a tt förstå och då behöver man verktyg för a tt fö lja  upp historien och 
prognostisera framtiden. Innan hju len kan snurra snabbare så kan vi in te ha 
långa led tider på in formation utan det måste b li effektivare.  
 

9. Hur har utvecklingen(ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett ut över de 
senaste årtiondena? 
Om vi går tillbaka till slu tet av 80-talet så någonstans där utifrån ett 
verksamhetsstyrn ingsperspektiv så blev ekonomistyrn ingen alienerad. Där 
någonstans så startade ett behov av att styra på ett mer mot företaget 
verklighetsanknytet sätt. Sedan under 90-talet så kom Activity Based Costing och 
balanserade sätt a tt styra och formulera mål och stra teg ier för verksamheten. 
Men en sak är ju  a tt komma fram till vad vi skall mäta och sen mäta på det och 
fö lja  upp. Jag vet in te när den tekn iska u tvecklingen med datawarehouse och 
datamining kom till. Informationsöar som man försökte bygga samman och 
överbrygga så att a lla  ska ll ha tillgång till samma in formation i hela 
organisationen. Jag känner in te a tt jag kan ge något bra svar på detta . 
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4.3 Produktföretagen 

4.3.1 Intervju med Sven-Olof Åhman 
Sven-Olof är sen ior presales ansvarig på produktbolaget Business Objects. 
 

1. Vad är din bakgrund/erfarenhet av BI? 
Jag har arbeta t med BI i 9  år på Business Objects. Som säljkonsult och presales. 
Under första tiden även som konsult och utb ildare. Detta  mycket på grund av a tt 
Business Objects organisationen startades upp i Sverige och jag var då med från 
starten. Då blir det lä tt så a tt man får ha många hattar och många olika ro ller. 
 

2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tidigare? 
Om man tittar på marknaden så söker 15% av kunderna aktivt och vet vad dom 
vill ha. Dom efterfrågar främst rapportverktyg  och ”balanced scorecard”-
lösningar. De vill veta  hur de kan styra verksamheten  bättre. 85% letar in te och 
vet heller in te a tt dom behöver något. Dem söker vi upp aktivt. Den typen av 
siffror finns  nog inom alla  säljorganisationer. Det vill säga att 15% söker upp, 
vet vad dom vill ha och 85% söks upp av sä ljarna. Dom 15% tror sig  veta  vad 
dom behöver. Vad vi då föreslår är en genomlysn ing för a tt se över deras behov. 
En del tror a tt det är rapportverktyg dom behöver medans det egen tligen är en 
EPM-lösning. Några tror a tt det är budgetlösning dom vill ha och egentligen så 
är det en ETL-lösning dom behöver för a tt ta  kontroll över sin  datakva litet.  
Många gånger har man en referens som man utgår ifrån. Man tror att man vet. 
Man tror a tt man är ute efter en Cognoskub eller en Crysta l Reports rapport eller 
bara en enklare webbsida med KPIer. Man tror a tt behovet bara handlar om att 
det är två, tre stycken som ska ll göra rapporter men i verkligheten så berör det 
många många fler i organisationen. Kan ni det här är den vanliga frågestä lln ing 
och då lå ter de oss ta  tag i deras behov. Många gånger h ittar vi då andra 
problem som kunden in te hade tänkt på från början. Att jämföra med dom här 
85% där det snarare handlar om co ld ca lls. Eller där man snubblar in  på ett 
projekt och lyckas syn liggöra ett behov som man inte visste fanns. Ta t.ex. ett 
projekt där vi g jorde ekonomisk uppföljn ing, budget, p lanering, balanced 
scorecard. Där dom satt i produktionen och optimerade produktionen. Där dom 
började använda vår produkt för a tt optimera produktionen men egentligen sku lle 
haft det till ekonomisk uppföljn ing. Så går det till hos många av dom här andra 
85%.  
  

3. Vet användarna/kunderna vad dom egentligen vill ha? 
Se ovan. Både ja  och nej. Man tror a tt man vet vad man vill ha men bilden av det 
färdiga resu lta tet kan vara lä tt haltande. 
 

4. Kan man se o lika krav på olika nationella  marknader, skillnader mellan 
länder? 
Nej det tycker jag in te a tt man kan se. Det är in te där skillnaden ligger in te i det 
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färdiga resu lta tet. Skillnaden ligger snarare i hur man upphandlar produkten. Det 
Nokia vill ha är det som Ericsson vill ha men det är en skillnad i upphandling. 
Man kan göra en liknande liknelse med Volvo och Toyota. Dom styr på olika mått 
det är samma typ av lösning men det är o lika mått som de styr på. Företagen är 
uppbyggda på olika  sätt. Vilka  som är invo lverade i beslu tsprocessen. Man kan se 
olika mogenhetsgrader inom olika  ku lturer. Det är skillnad på om man är 
processorien terad eller funktionsorien tera t. Men tittar man på generella  KPIer så 
kan man i princip kopiera mellan bolag och paketera lösningar för t.ex. 
bilindustrin  eller för reta il eller för något annat. Till viss del så gör vi den typen 
av paketering. Våra konkurrenter har valt a tt göra detta  ännu mer. t.ex. SAS 
Institu te. Dom har t.o .m speciella  sales team för respektive bransch. Vi har 
vertika ler inom bolaget med olika specia lkompetens för t.ex. fordonsindustrin  
men in te så utta la t som t.ex. SAS Institu te.  
 

5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
Det är Business Objects och Cognos. Det är dom klart lysande inom BI. Sen så 
har du andra nischspelare inom smala segment som gör specia llösningar för 
specia lgrupperingar. Till dom hör t.ex. Clicktech  och Microstra tegy. Sen så har 
du de som låser in  sina kunder som Microsoft, Oracle, SAP. Men rena Business 
Intelligence spelare så är det Business Objects och Cognos. 
Microstra tegy är starka inom Reta il, clicktech är en begränsad del av BI, det är 
in te en En terpriselösning anpassad för a tt passa en hel organisation utan det är 
en desktopprodukt för enskilda användare. Man löser enskilda personers 
in formationsbehov men in te hela företagets. Det är i princip bara 
analysprocessen som dom arbetar med och löser. 
 

6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
Om 80talet var databasernas era och man då hade konsoliderat till fem stora 
leverantörer; Oracle, Ibm Db2, Informix, Sybase och Microsoft SQL server. Sen 
har du nischspelare där också. Men dessa täcker 95% av användningen. Sen har 
du nischer som MySQL och gratisvarianter. 90-talet var sen applika tionens era. 
ERP-system t.ex. där SAP sa tte standarden och det är de som är kvar. Man har 
massa spelare idag också. Movex, Axapta osv. Det vi är inne i nu är BI-era på 
något vis där vi ser en hel del n ischspelare och vi nu ser en tyd lig  konsolidering 
av marknaden där spelare köper varandra. Det b lir färre spelare men dom blir 
mycket mycket starkare. Vilka är det då som har lycka ts? Google är ett exempel 
på ett lycka t företag. Vad är det som gör att IPOD har blivit så  populär? Dom är 
lä ttillgängliga och in tu itiva för en ny användare. Så att bara titta  på prislappen 
är fel u tan det är snarare tillgängligheten som är viktig  för användare. En vision 
som vi har haft är a tt användaren ska ll kunna stä lla sina egna frågor. Det ska ll 
in te behövs skickas iväg förfrågningar på frågor till IT-avdeln ingen som får 
skapa någon OLAP-kub som användaren sedan skapar en rapport ifrån. 
Slutanvändaren ska ll kunna göra detta  sjä lv. I t-avdeln ingen ska ll hålla  på med 
det de är duktiga på.  
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7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
Vår in ten tion är a tt fortsä tta  a tt vara marknadsledande och ha ett starkt 
kundfokus.  
För att stärka det faktumet så har vi något som heter Labs idag, där vem som 
helst som använder eller sä ljer våra produkter kan komma med en ide om hur 
dom vill få  något löst. Att arbeta ännu närmare kunden och satsa på utvecklingen 
sku lle jag säga är en trend inom Business Objects just nu. 1400 av våra 5000 
anstä llda sitter inom utveckling. Live Office är en ny del i vår en terpriselösning 
som möjliggör att en  användare kan sitta  i en bekväm miljö  som består av 
officeprodukterna och ändå kunna ta  del av en strukturerad rapportvärld och 
in formationsflöde som sätts upp i en en terprise BI miljö . Med d irekt koppling mot 
t.ex. Microsoft PowerPo int. Vi pratar om tn tegration och extensions till redan 
befin tliga produkter. Grunden till det här är att man gjorde en utredning i USA 
där man kom fram till a tt bara 15% av a lla  poten tiella  användare hade verkligen 
ett BI verktyg . 85% var alltså poten tiella  köpare men lika många ansåg att dom 
in te hade tid  a tt lära sig  ett nytt system. Dessa 85% använder sig  av 
officeprodukterna och för a tt ge dom tillgång måste man då ge dom tillgång via 
det gränssnitt som dom använder och är vana vid. Det ska ll vara enkelt, in tu itivt 
och det ska ll finnas där när man behöver det. Snarare spridning till fler 
användare än in tegration.  
En annan sak är vad vi lanserar nu, vi har lanserat i USA och ska ll lansera det i 
Europa. SasS, Software as a  Service. Software on demand. Det har vi då sålt som 
en tjänst. Det innebär för kunden att man in te behöver ta  hårdvarukostnaden. 
Man får en en terpriselösning som ligger på webben, hostad av oss och beta lar 
per användare. 
Så i korthet så är det Live Office och Software as s Service. Vi anser ju  a tt vi har 
allting ifrån datalager till balanced scorecard i dessa lösningar. 
 

8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
Jag anser a tt det kommer sig  av ett behov av kontroll. Ett användarbehov. Om vi 
vänder på det här. Vart kommer Business Objects ifrån? Varför kom vi till. Runt 
89-90 så diskuterade det in tern t på Oracle a tt vore det in te bättre a tt användarna 
sku lle kunna stä lla  sina egna frågor utan att kunna SQL. Genom att kunna sin  
egen verksamhet. Det fanns ett användarbehov a tt kunna göra rapporter och 
analyser. Det är vä ld ig t kundorien tera t så a tt säga. Vi lyssnar vä ld ig t mycket på 
våra slu tanvändares behov. Ett in formationsbehov som varit för stort i 
förhållande till vad människan klarar av a tt hantera har vä l egentligen varit 
grunden. Man har haft jä ttestora hinkar att fylla  med data men nu måste man 
sätta  tappar på hinkarna för a tt få  ut rä tt in formation och basera beslu t på denna. 
 

9. Hur har utvecklingen(ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett ut över de 
senaste årtiondena? 
Jag har vä l egentligen svarat på detta  redan men man kan vä l sammanfatta  det 
som att det under 80-talet var databasernas era, 90-talet b lev ERP-lösningarnas 
era och först nu på 2000-talet är det egen tligen som Business Intelligence 
lösningarna har mognat. Innan 80-talet så fanns ju även DSS-lösningar men det 
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var ju  egentligen in te Business Intelligence i den bemärkelsen. 
 

4.3.2 Intervju med Anders Kopp 
Anders arbetar på Microsoft med ansvar mot partnerföretag inom affärssystem och 
business in telligence p lattformar. 
 

1. Vad är din bakgrund/erfarenhet av BI? 
Jag har jobbat med affärssystem dels som IT-chef och sen på Navision från 1999 
och efter uppköpet på Microsoft. Microsoft är ett bolag som är har varit ganska 
tekn iktungt och in te vant a tt sä lja  lösningar och Business Intelligence är ju  en 
lösning. Traditionellt har man skapat en massa data i o lika system men in te varit 
lika effektiv i a tt ta  tillvara detta  genom att ra ffinera fram in formation. BI börjar 
nu bli b illigare, lite av var mans egendom vilket gör a tt man kan flytta  
positionerna. BI börjar nu dyka upp mer och mer när allt grundläggande i form 
av in frastruktur och standardsystem är på pla ts och där kommer vi in .  
 

2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tidigare? 
Jag sku lle säga att det är annorlunda idag. S lu tet på 1990-talet efterfrågades 
kopplingar till Excel och man sku lle vända och vrida datan i Excel. Nu vill man 
hellre ha en lösning där man ligger och kontinuerlig t tittar på nyckelta l som är 
live. Förr var det mer grävande i Excel nu går man mer mot den grafiska sidan 
genom porta ler. Rea ltidsdata mot nyckelta l. 
 

3. Vet användarna/kunderna vad dom egentligen vill ha? 
Nej det vet de in te. Många vet a tt de vill ha bättre ko ll och har hört ta las om BI 
som kan ge dem stöd för sin  verksamhet men de har ganska dålig  kännedom om 
vad som finns på marknaden. Vanlig tvis efterfrågar de produkter som var heta för 
5 år sedan. Det som in te många vet är att i princip a llt ingår i SQL-server.  
 

4. Kan man se o lika krav på olika nationella  marknader, skillnader mellan 
länder? 
Det har jag ingen uppfattn ing om. Vi har en global paketering och prissättn ing på 
produkterna. Däremot kan det vara skillnad mellan branscher och segment. 
 

5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
Microsoft, sjä lvklart! Jag ser a tt vi kommer stort och hur användarna börjar se 
hur vä l detta  hänger ihop med våra andra produkter. Vi kanske in te är den mest 
kända spelaren på BI-sidan eller den som syns bäst men vi är defin itivt ett mycket 
starkt kort och dessutom prisvärt. Vi är in te den mest synliga spelaren på den här 
marknaden, men v i ser att både v i, och hela marknaden, växer kraftig t.  
 

6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
Den tyd ligaste trenden jag ser är a tt det börjar b li en a llmän diskussion med det 
här med BI och att kunna plocka u t a llmän in formation ur system. Förut har det 
in te varit någon större marknad. Det är någon enskild  ekonom på ett företag som 
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har predika t. Men nu har det slagit ro t och vi har en mycket bredare marknad. BI 
är ju  ett av de fem områden som vi har iden tifiera t på marknaden där det finns för 
få  konsulter. Rea ltidslösningar, nu tittar man på hur det ser u t just nu förr tittade 
man på trender. Prissä ttn ing, det är nu möjlig t för fler a tt nyttja  den här tekn iken. 
Nu  har marknaden på bredare front upptäckt vad man kan åstadkomma och att 
det är lä tt a tt kunna göra det via  t.ex. scorecardlösningar eller porta ler. Lite mer 
selfservice kan man säga. Det är in te längre någon som plockar ihop data och 
skickar u t det till de personer som ska ll arbeta med datan. Detta  gör användarna 
sjä lva  eller så får de det färdigservera t på en SharePo int porta l. 
 

7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
Microsoft Svenska är ju  ett marknadsförsingbolag så vårt fokus är ju  a tt få  u t 
ordet på marknaden att vi har en slagkraftig  lösning. Det handlar mer om att 
bryta ny mark för BI än att slåss på den marken vi har idag. 
 

8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
Jag tror a tt det är a tt det hela hänger ihop med konkurrens, man måste vara 
vassare idag än vad man var på 70talet. Man kan inte ligga och ta  beslu t på 
gammal data. Idag måste man ta  beslu t på färsk data. Man vill mäta i trender 
redan innan trenden börjar synas på marknaden och då kan man in te titta  på data 
baserad på historiska siffror för då är man för sent u te, då är någon annan där 
och tar den marknaden ifrån oss. Det är ju  samma sak med all it-användning 
egentligen, det handlar om att våra kunder skall ha lösningar som gör dem vassare 
jämfört med sina konkurrenter.  
 

9. Hur har utvecklingen(ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett ut över de 
senaste årtiondena? 
Den är svår men lite grann hänger det ju  ihop med a tt vi har få tt våra 
affärssystem som bygger upp gigantiska datamängder och vi har ett behov av a tt 
få  u t in formation ur detta . Jag har svårt a tt svara på den frågan.  

 
 

5 Diskussion 
Här diskuteras och analyseras empirin för a tt komma fram till svaren på de i början av 
uppsatsen nämnda frågestä lln ingar: ”Hur har Business Intelligence evo lu tionära 
utveckling sett u t?” och ”Vilka trender finns idag inom användning av Business 
Intelligence ur ett företagsekonomiskt perspektiv?  
 

5.1 Hur ser historien bakom BI ut fram till idag? 
Utifrån den insamlade empirin  och i synnerhet in tervjun med Johan Magnusson så 
framkom det att Business Intelligence fältet har vuxit fram från egentligen två o lika 
förgreningar. Det ena benet är DSS och det andra är utveck lingen av databaser och att 
databastillverkarna lade till mer funktionalitet än bara lagringsmöjligheter. Det skulle 
naturlig tv is gå att göra u tsökningar med h jälp av SQL mot databasen men utöver detta så 
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byggdes det in  ett an tal o lika verktyg för att kunna bygga rapporter. Så kallade 
rapportverktyg in troducerades i samex istens med databasprogramvaran. Senare 
förgrenades även databastillverkarna mot att dels tillhandahålla lösningar för datalagring 
men även för så kallade datawarehouselösningar (se teoriavsnitt 5 .10) som används som 
datakälla till BI-verktygen. 
 
Johan Magnusson använde nedanstående b ild  för att förklara hur han såg på u tveck lingen 
fram till idag. 
 

Competitive Intelligence

Decision Support Systems

ERP Business Intelligence
BAM

Pervasive
CPM

Decentralisering av analys

Teknisk utveckling
Data warehouse

Processfokus
BPM

 
Figur 13 Business Intelligence utveckling enligt Johan Magnusson 
 
De andra respondenterna var inne på o lika delar av Johans kartläggning men saknade den 
helhetsbild  som Johan målade upp. Om man d issekerar denna b ild  y tter ligare så ser v i att 
det hela började med omvärldsanalys, så kallad  Competitive Intelligence och någonstans 
samtid ig t med detta DSS. Detta var tiden före 1980-talet. Under 1980-talet så kom ERP-
systemen starkt. Detta medförde att företagen hade ett stort cen traliserat 
informationssystem för samtliga delar av företaget, förenklat sätt. Givetv is så var det så 
att in te alla företag levde på detta sätt och givetv is var det så att äldre legacyssystem 
samex isterade med dessa ERP-system, så är fallet även idag. Dessa ERP-system 
möjliggjorde i alla fall att alla inom organisationen hade till gång till samma data. Innan 
ERPs in tåg så var det ofta fullt av  fristående öar av information i organisationen som bara 
vissa avdeln ingar hade tillgång till pga. det övriga avdeln ingarna in te använde samma 
informationssystem. Detta synsätt stärks även i övriga in tervjuer som t.ex. in tervjun med 
Urban Ask.  
 
Under 1980-talet så u tveck lades databastekniken ordenlig t v ilket medförde att det som vi 
känner till under namnet datawarehouse eller datalager fick sitt genombrott. Det var 
under detta år tionde som de egentliga BI-verktygen fick sitt genombrott (se teoriavsnitt 
5.8-5.9). Detta möjliggjorde i sin  tur en förnyelse av de rapportverktyg som 
databastillverkarna tid igare hade släppt. OLAP-verktygen fick se dagens ljus och dessa 
möjliggjorde en ny typ av analys där användaren kunde vrida och vända på data och se 
den ifrån olika håll samt borra sig  ner i informationen från kostnadsställde ner till v ilken 
produkt som gett upphov till v ilken kostnad.  
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Under 1990-talet så kom de o lika BI-plattformarna fram, dels från tillverkare som hade 
sin  bas inom databaser så som Oracle och Microsoft men även från andra uppstickare och 
nya företag som Business Objects. Dessa BI-plattformar växte sedan till att b li hela sv iter 
med datawarehouses i ryggen och verktyg för analys, uppföljn ing och budgetering i 
fronten. Detta framför allt i form av så kallade Balanced Scorecard-lösningar (se 
teoriavsnitt 5 .16). 
 
Under 2000-talet så har u tveck lingen av dessa BI-plattformar tag it ett steg längre och 
med ett ökat processfokus och ett ökat användarfokus så har lösningar så som BAM och 
CPM (se teoriavsnitt 5 .15) vuxit fram. Under detta årtionde så var och är det användaren 
som står i fokus. Det skall vara lätt att använda BI i verksamheten och det skall vara för 
användaren unika och specialiserade lösningar. Användaren skall själv  kunna designa sitt 
gränssnitt. Vilken information som skall v isas och hur den skall v isas. Detta t.ex . genom 
så kallade portallösningar där användaren loggar in och möts av sin  skräddarsydda vy 
över verksamheten med mätare och andra grafiska symboler som visar hur de uppmätta 
värdena slår mot uppsatta mål. Vidare så kan nämnas att man under detta år tionde jämfört 
med tid igare, gått från att mäta på gammal data, till att mäta på realtidsdata från hur 
verksamheten ser u t just nu. Detta med hjälp  av så kallade BAM-lösningar som läser 
information direkt från informationssystem istället för att analysera genom 
datamin ingteknik (se teoriavsnitt 5 .12). v ia ett datawarehouse som gått igenom en ETL-
process (se teoriavsnitt 5 .11). Vi ser nu också att BI är något som kan användas av alla 
olika storlekar på organisationer, mindre företag har naturlig tv is också behov av att ta 
beslut om än deras beslu t är av annorlunda typ än storföretags (se teoriavsnitt 5 .13). 
 
Samtliga respondenterna var överens om att u tvecklingen av BI-verktyg grundade sig  i ett 
ökat kontroll-, övervaknings- och uppföljn ingsbehov bland användarna för att bättre möta 
den hårda konkurrens som företagen idag lever i. Detta ökade informationsbehov och hur 
besluts tas (se teoriavsnitt 5 .2) har lett fram till att personer på o lika n ivåer i en 
organisation (se teoriavsnitt 5 .3) är i behov av olika typer av information (se teoriavsnitt 
5.1) för att kunna ta så effektiva beslu t som möjligt. Detta innebär att användarna måste 
an tingen tilldelas o lika fördefin ierade roller i systemen som ger dem tillgång till o lika 
typer av information och gränssnitt eller att användarna själva på ett enkelt sätt kan 
plocka u t denna information självständigt. Först då kan informationsbehovet från de o lika 
delarna i företagets mättas (se teoriavsnitt 5 .6) och organisationen ta så välgrundade 
beslut som möjlig t. Detta synliggörs även i Perrows (se teoriavsnitt 5 .4) synsätt med 
arbetsindeln ingar. 

5.2 Vilka är trenderna inom BI idag? 
De huvudsakliga trenderna som respondenterna hade iden tifierat rörde sig  främst om att 
BI-verktygen blir  lättare att använda, mer personliga, har större spann över verksamheten 
och billigare. Användarens upplevelse är helt k lart i fokus just nu. Detta märks genom att 
användaren själv  får större mak t över hur information skall presen teras, hur den skall 
ex traheras från datakällor samt när detta skall ske. Personliga användarportaler, 
dashboards och att i ett enkelt handgrepp lägga till nya mätvärden och varningssystem till 
dessa är exempel på detta. Leverantörerna ger idag i mångt och mycket, snarare en 
verktygslåda till kunden än ett färdig t system. Givetv is kan konsulterna sätta upp och 
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sköta hela installationen men trenden går åt att den anställde, slu tanvändaren bygger sin  
egen lösning i större u tsträckning än tid igare. Det syns även en mognad i p lattformarna. 
De o lika gränssnitten börjar växa ihop och detta underlättar naturlig tv is för användaren. 
Att kunna känna igen sig  oavsett om man använder webgränssnittet eller sitt vanliga 
windows gränssnitt. Integration med befintliga gränssnitt såsom officepaketet b lir  
vanligare och vanligare för att avändaren skall uppleva en så liten  tröskel som möjlig t för 
att börja använda sig  av lösningen i fråga. Detta kommer på sik t innebär att användandet 
av BI kommer att öka lav inartat då stödet redan finns inbyggt i programvaror som 
skeppas med operativsystemet v id datorköp. 
 
Respondenterna nämner även att mer eller mindre färdiga paketeringar för olika 
branscher b lir  vanligare och vanligare. Detta innebär för kunden att imp lemen tationen av 
lösningen blir  både snabbare och billigare eftersom mycket av det grundläggande jobbet 
redan är g jort. Leverantörerna har i förväg tag it redan på v ilka typer av mätvärden 
respektive kunds bransch normalt sett efterfrågar. Sedan får naturlig tv is ändringar och 
tillägg till denna mall göras men grunden finns där. Det är förmodligen även detta som 
gjort att kunderna ser ett behov av att organisera sin BI-kunskap inom företag för att på 
bättre sätt dra nytta av  de nya möjligheter som finns vad gäller anpassning på p lats med 
hjälp av slu tanvändarna. Just detta att det in te är nödvändigt att ta in  konsulth jälp  för att 
bygga mindre ändringar har också ställt krav på att kundens organisation skall k lara av att 
hjälpa slu tanvändaren inom organisationen att själv bygga sina egna lösningar.  
 
Vidare så nämndes även att marknaden är under konsolidering och flera mindre spelare 
blir  uppköpta av större spelare och att spelare som är stora på ERP-marknaden nu på 
allvar ger sig  in  på BI-marknaden. De mindre spelarna överlever enbart om det har en så 
starkt nischar produkt att det k larar av att leverera till ett större an tal inom den sek torn 
och även då är det in te självklart att de kommer att finnas kvar på marknaden som enskild  
produkt eftersom det större spelarna i så fall med en gång visar in tresse för att köpa upp 
dem och in tegrera dem i sin  lösningsportfölj. Det som är in tressan t är att det nu är ett 
naturlig t steg  för ERP-tillverkarna att ge sig  in  på BI-marknaden. Då dessa dessutom 
redan har kunder som är in tresserade och efterfrågar denna teknik så b lir  det bra mycket 
enklare för dessa mjukvaruleverantörer att snabbt få u t sin  produkt på marknaden. Om 
man redan har köpt den grundläggande lösningen ifrån en leveran törer så ligger det 
naturlig tv is nära till hands att köpa påbyggnadsmoduler från samma leverantör. Detta 
eftersom kunden åtminstone tror att denna leveran tör är bäst lämpad att leverera en 
påbyggnadslösning till sin  egen produkt. Så är naturlig tv is in te alltid  fallet och defin itiv t 
in te om det är så att leverantörer i själva verket nyss har köpt upp lösningen från en 
mindre spelare och för tillfället håller på att in tegrera den i sin  egen mjukvaruplattform.  
I och med denna konsolidering på marknaden så sker även en förändring av prisbilden till 
kundens fördel. Detta i sin  tur innebär att mindre företag nu har råd att imp lemen tera en 
BI-plattform. Detta tillsammans med färdiga paketeringar och en minskad tröskel för 
användandet gör att v i kommer att se BI-användning bland småföretag. Detta är ett behov 
som hela tiden har funnits men som in te tid igare varit mö jlig t på grund av kunskapsnivån 
som behövts för att använda mjukvaran samt prislappen på den samma. Det som är 
in tressan t är om mjukvaran kommer att b li så lättanvänd och så spridd att den kommer att 
användas av privatpersoner. Om detta sker så kommer den tekniska möjligheten att f innas 
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att göra datamin ing bland andra privatpersoners data. Med detta så uppkommer 
naturlig tv is ett an tal andra mer etiska frågor som huruvida all information hos en 
privatpersons dator skall vara möjlig  att söka i. Vi skulle t.ex  kunna se ett scenario där 
någon efterfrågar ett recep t på småkakor och via Google eller någon annan söktjänst så 
har ett an tal privatpersoners dokument indexerats och ett an tal recep t returneras. Detta är 
en möjlig  u tveck ling men som ställer stora etiska krav vad gäller användning.  
Om utveck lingen kommer att gå d it hän att en  BI-lösning skeppas med operativsystemet 
så kommer vi dessutom förmodligen få se samma utveck ling som med webläsare och 
med iaspelare. Det kommer bli mycket svårt för någon spelare att slå sig  in  på marknaden 
eftersom Microsoft redan är där och har installerat sin  mjukvara när kunden sätter sig  v id 
datorn för första gången. Även om det förmodligen in te kommer att gå så långt då 
långtifrån alla datoranvändare kommer att se ett behov att en  BI-lösning så kommer det 
med stor säkerhet b li så att alla de stora leveran törerna av ERP kommer att ha en egen 
BI-plattform, egentillverkad eller uppköpt av en mindre spelare. Detta kommer innebära 
att det kommer vara mycket svårt för mindre spelare att slå sig  in  på BI-marknaden så 
fort som Microsoft, Oracle och SAP har fått ordning på sina BI-plattformar till respektive 
ERP. Plats kvar på marknaden finns då enbart utrymme för ex trema n ischespelare och 
mindre fristående BI-lösningar som rik tar sig  mot mindre företag som är för små för att 
köra någon lösning från Microsoft, Oracle eller SAP. Men  eftersom Microsoft har för 
avsikt att trycka u t BI-lösningar även fristående från sina affärssystemsprodukter så 
kommer förmodligen även denna lucka vara stängd för konkurrenterna. Detta innebär i 
realiteteten  att v i kommer att få se dessa tre tillverkarnas BI-lösningar samt några nische-
spelare.  
 
En annan sak som nämndes under in tervjuerna är att det idag har dykt upp lösningar som 
möjliggör direkt access från systemen och därmed eliminerar behovet av ett stort 
datawarehouse. Detta är mycket in tressan t då det i så fall innebär att beslu tsunderlagen 
in te baseras på h istorisk data u tan data taget från systemet just nu. Jämför detta med 
skillnaden på att analysera en vecka gamla h järtvärden hos en hjärtsjuk patien t, nyss 
in tagen på akuten eller att kunna undersöka henne just i denna stund och analysera EKG 
så som det ser u t nu. För en vecka sedan var hon ju frisk. Den datan är in te in tressan t. På 
samma sätt så kan det vara förrädiskt att styra på en vecka gammal information ur ett 
datawarehouse och basera beslu t på detta om verksamheten har tag it en sådan vändning 
att det idag in te är in tressan t. 
 
Här nedan presen teras trenderna som framkom under in tervjuerna i punktform för att 
underlätta för läsaren. 
 

• Paketering 
Olika branscher och verksamheter ställer o lika krav på vad de skall mäta på precis 
som att o lika n ivåer av beslu tsfattare inom en organisation (se teoriavsnitt 5 .3  och 
5.6). Att paketera systemlösningar i o lika branschinriktningar är något som länge 
funnits på ERP-marknaden. Detta håller nu på att naturlig t slå igenom på BI-
marknaden. Detta innebär att imp lemen tationstiden kan kortas i och med att 
paketeringskostnaden slås u t på samtliga kunder inom det segmen tet, detta i sin  
tur innebär en billigare lösning för kunden. Detta innebär även att det b lir  möjlig t 
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att mäta sig  mot andra branschnyckeltal för att se hur man ligger till mo t medel. 
Detta eftersom man följer en de facto standard. 
  

• Integration 
BI-plattformarna b lir  mer in tegrerade med andra system, ofta i så kallade 
portallösningar där användaren kommer åt samtliga system från ett gemensamt 
gränssnitt. Ett annat exempel är in tegrationen med Office som de bägge 
leveran törerna som in tervjuades bägge poängterade. Detta innebär att användaren 
når sitt BI-verktyg genom ett gränssnitt som hon redan är van vid och in te 
behöver lära sig  ett helt nytt verktyg. 
 

• Användarupplevelse 
Flera av respondenterna bedyrade att det är ex tremt v ik tig t att användaren får en 
god upplevelse av systemlösningen. Exakt vad detta kommer att innebära för 
utveck lingen är svårt att avgöra men vi kommer garanterat få se lösningar som är 
enklare att anpassa u tefter användarens behov och enklare att använda. Det får 
in te finnas någon tröskel för användaren att ta sig  över för att börja använda 
systemet. Detta går även hand i hand med ovanstående punkt om in tegration med 
t.ex. Officeprodukterna.  
 

• Verksamhetsövergripande 
Tid igare har BI-plattformarna varit ex tremt dyra och därför enbart använts av 
högre managemen t. När nu Microsoft är på väg att sprida sin  BI-lösning via 
Officepaketet så innebär detta att kostnaden för klien tsidan redan är täck t. Det är 
få arbetsdatorer idag som in te har en licens på Office installerat. Givetv is så krävs 
det en backend i form av ett datawarehouse (se teoriavsnitt 5 .10) också men denna 
är ofta enklare att skala upp. 
 

• Priskonkurrens 
Som tid igare nämnts så har det tid igare varit exklusiv t att använda BI i 
verksamheten pga. dess höga prislapp. Detta har inneburit att enbart större 
organisationer har haft råd att implemen tera en BI-plattform och att endast 
toppskiktet av controllers och eller ekonomichefer har haft möjlighet att nyttja 
mjukvaran. Detta innebär in te att mindre företag inte har haft ett behov och en 
poten tial att nyttja BI-mjukvara (se teoriavsnitt 5 .13 och 5.14). I och med att 
prisbilden kommer att förändras drastisk t nedåt så kommer detta att förändras och 
även mindre företag kommer att köpa in  BI-lösningar. Detta innebär att v i 
förmodligen kommer att få se paketeringar för småföretag.  
 

• Konsolidering 
Något som kom fram tydlig t i in tervjuerna är att det är en konsolideringsfas på 
gång inom BI-marknaden. De stora tillverkarna köper på sig  mindre lösningar för 
bredda sig  och kunna täcka in  hela verksamhetens behov. ERP-leverantörerna ser 
sin  chans att nu även ta en del av  beslu tstödsmarknaden och lanserar egna BI-
plattformar eller tillkännager uppköp av BI-tillverkare för att kunna erbjuda sina 
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kunder en komplett sv it av  ekonomiska informationssystem, alltifrån ERP till BI. 
 

• Realtidslösningar 
Att in te gå vägen via ett datawarehouse (se teoriavsnitt 5 .10) med h istorisk data 
från senaste ETL-laddningen (se teoriavsnitt 5 .11) utan att istället gå d irek t mot 
livedata i så kallade BAM-lösningar är något som börjar dyka upp på marknaden. 
Detta innebär att användaren kan styra på hur verksamheten ser u t just nu och in te 
på hur den såg u t igår eller i slu tet av förra veckan. 
 

• BICC 
För att nytta dra nytta av stordriftsfördelar har större företag börjat organisera sin  
kunskap kring BI i en  specifik  avdeln ing som har som enda funktion att serva 
resten av organisationen med stöd kring BI. Detta är i sig  egentligen in te 
konstigare än att ha en ekonomiavdeln ing eller en IT-avdeln ing men det är en 
företeelse som börjar b li van ligare. Denna typ av gruppering kallas normalt för 
Business Intelligence Competence Cen tres (Strange et al, 2003 & Friedman et al 
2003).  
 

 
 

5.3 Förslag till fortsatta studier 
Det hade varit in tressan t att genomföra en bredare studie i form av fler kvalitativa 
in tervjuer från respektive grupp av individer (akademiker, produktägare, konsulter och 
användare). Intressant hade även varit att genomföra samma studie tid igast om två år för 
att avgöra om de trender och spådomar som de in tervjuade framförde har införlivats och 
vilka nya trender som är på gång då. Tyvärr så var det svårt att få tag  på kunder och 
användare av Business Intelligence stöd som ville ställa upp på in tervju. Det hade helt 
klart varit g ivande att få in  fler användares syn på trenderna än vad denna studie tillät. 
 
En annan in tressant frågeställn ing som in te rymts eller tag its upp i denna uppsats är 
ekonomens förändrade yrkesroll i verksamheten då denne b lir  mer och mer tv ingad att 
dra ur information ur diverse system, sammanställa och bygga elek troniska rapporter som 
presen teras i portallösningar för att rätt personer skall få rätt information i företaget. Detta 
medför att ekonomerna u tför ett arbete som tid igare g jorts av anställda från IT-sektorn. 
Givetv is så kan man även vända på steken och istället fråga sig  hur systemvetarens eller 
informatikerns förändrade yrkesroll ser u t.   
 
 

6 Slutsats 
Här presen teras de funna resulta ten i en mer kortfattad och överb lickbar form. 
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Business Intelligence är och förblir  ett in tressan t område som kommer att fortsätta växa. 
BI har sina rötter inom DSS och databasvärlden. Strikt uppdelat per årtionde så syns 
följande u tveckling. 
 

• <1970 
Competitive Intelligence u tan systemstöd och klassiska DSS-system med 
in lärningsmönster. 

 
• 1980-talet 

Databastekniken utveck las v idare och datawarehousekonceptet slår igenom på 
allvar. OLAP-analys in troduceras. 
 

• 1990-talet 
Kompletta BI-plattformar dyker upp på marknaden. Bo lagen som säljer dessa är 
ofta avknoppningar från de företag som tillverkar databasmjukvara. 
 

• 2000-talet 
Användaren står i fokus och systemen b lir  lättare att använda och in tegreras med 
det dagliga arbetet. Analys och styrning sker in te längre enbart på historisk data 
utan även på realtidsdata. 

 
 
Vad gäller de trender som nu syns inom Business Intelligence så har följande iden tifierats 
inom ramen för denna studie. 
 

• Paketering 
Mer eller mindre färdiga paketeringar för olika branscher. 
 

• Integration 
BI-plattformen in tegreras med produkter som användaren är van att använda så 
som Microsoft Office. 
 

• Användarupplevelse 
Slu tanvändaren har mer att säga till om och kan själva skräddarsy sitt fönster mot 
verksamheten. 
 

• Verksamhetsövergripande 
BI är in te längre enbart en ledningsfråga u tan något som kan användas för 
styrning inom hela företaget. 
 

• Priskonkurrens 
pga. b land andra Microsoft ger sig  in  på marknaden på allvar så ser v i en helt ny 
prisbild  som möjliggör för fler att använda BI-verktyg. 
 

• Konsolidering 
En våg av företagsuppköp där det i slu tändan förmodligen kommer att f innas 3-5 
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stora spelar. Nischspelarna försvinner upp i de stora företagen. 
 

• Realtidslösningar 
Genom t.ex BAMs in tåg så används in te enbart h istorisk data för styrnining. 

• BICC 
De större företagen som använder BI i organisationen inser de stordriftsfördelar 
som finns att lägga all BI-kompetens under en organ isatorisk enhet. 
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Bilagor 

7.1 Ordlista 
 
Activ ity Based Costing,   Aktiv itetsbaserad kalkylering, innebär att man  

Knyter kostnader till den ak tiv itet där kostnaden 
uppstår.  

Affärssystem,    Verksamhetsövergripande standardiserade  
informationssystem. 

Ba lanced scorecard,   Balanserade styrkort, ett sätt att mäta in te enbart  
finansiella data.  

BAM,     Se Business Activ ity  Monitoring. 
BPM,     Se Business Process Managemen t. 
Business Activ ity Monitoring, Mätn ing på live data d irekt från verksamheten. 
Business Process Management, Hantering av en organizations processer. 
BI,     Se Business Intelligence. 
BICC,     Se Business Intelligence Competence Cen ter 
Business Intelligence,  Mätn ing och styrning av verksamheten. 
Business Intelligence  
Competence Center, Del i organisation där all kunskap kring BI har 

samordnats.  
Cockpit,    Vy över in tressan t styrdata. 
Competitive Intelligence,  Omvärldsanalys 
Corporate Performance Samlingsnamn för de processer, metodologier, mål 

och system som behövs för att mäta och styra ett 
företags processer. 

Management,     
CPM,     Se Corporate Performance Managemen t. 
CRM,     Se Customer Resource Managemen t. 
Customer Resource Management, System för kundvård. 
Dashboard,    Individuellt framtagen vy över verksamheten. 
Data mining,    Ett sätt att gräva fram dold information. 
Data Warehouse,   Datalager 
Decision Support System,  Beslu tsstödssystem 
DSS,     Se Decision Support System. 
EPM,     Se En terprise Performance Managemen t 
Enterprise Performance 
Management    Synonymt med CPM. 
ETL,     Se Ex tract Transform Load. 
Extract Transform Load,  Den process där data laddas in  i ett Datawarehouse. 
Gartner,    Oberoende amerikanskt analyshus. 
Enterprise Resource Planning, Se affärssystem. 
ERP,      Se En terprise Resource Planning. 
HRM,     Se Human Resource Managemen t. 
Human Resource Management, Personalvårdssystem. 
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IT-Governance,   Styrning och utvärdering av en organisations IT. 
Key Performance Indicator, Nyckeltal. 
KPI,     Se Key Performance Indicator. 
Materia l Resource Planning, System för materialp lanering och mater ialåtgång. 
MRP,     Se Mater ial Resource Planning. 
OLAP,    Se On Line Analy tical Processing. 
On Line Analytica l Processing Ett sätt att han tera data som möjliggör att se data 

ifrån olika vyer. 
SCM,     Se Supply Chain Managemen t. 
Supply Chain Management  Logistikhantering. 
SQL,     Se Structured Query Language.  
Structured Query Language, Språk för uppbyggnad och utfrågning av databaser. 
Tableau de bord,   Fransk version av Balanced Scorecard. 
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7.2  Intervjumall 
Frågorna nedan har stä llts till samtliga in tervjuade. Frågorna ska ll in te ses som ett 
allrådande rättesnöre u tan har använts som en u tgångspunkt för d iskussioner. 
 

1. Vad är d in bakgrund/erfarenhet av BI? 
2. Vad efterfrågar användarna/kunderna idag jämfört med tid igare? 
3. Vet användarna/kunderna vad dom egentligen vill ha? 
4. Kan man se o lika krav på o lika nationella marknader, sk illnader mellan länder? 
5. Vilka är de ledande spelarna inom BI idag? 
6. Vilka trender ser du inom BI-fältet? 
7. Vad är ert fokus just nu vad gäller BI? 
8. Vart har behovet av BI-stöd sprungit ifrån? 
9. Hur har utveck lingen (ej tekniskt, tänk evolution) av BI-stöd sett u t över de 

senaste år tiondena? 
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