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Abstract

Requirements Analysis and Potential Tools in Business
Intelligence in  Retail Industry

Robel Dawit

Business Intelligence (BI) is a competitive concept for enterprises to consider. The
concept is based on the idea of using business data in order to effectively analyze
activities within an enterprise in order to enhance decision processes in the
organization.

The purpose with this study is to help Akademibokhandeln AB to analyze what
BI-requirements they may have, and to create a recommendation on what sort of
BI-tool that would fit the enterprise's needs.

The requirements analysis was conducted with the help of internal personnel. Four
different tools on the BI-market have been examined, analyzed and compared: IBM
Cognos 8 (IBM Cognos), Microstrategy 9 (MCST), Qlikview 9 (Qlikview), and SAP
Business Objects BI (SAP BO). These tools have been compared with the help of two
models (BRI and BCI) that is based on the BI-requirements analysis, with the cost
aspect taken into consideration in the BCI-model.

Using the BRI-model, the comparison results in a technical evaluation. Here, IBM
Cognos gets the highest result just ahead of MCST and SAP BO. Using the BCI model,
Qlikview gets the highest result and MCST is right behind. IBM Cognos and SAP BO
get fairly low results from a cost aspect.

A comparison of the result of the evaluations was made, and it ended up
recommending two different tools, depending on which type of investment
Akademibokhandeln AB wants to do. At a tactical investment level, Qlikview 9 is
recommended, and on a strategic investment level MCST 9 is recommended. The
tactical investment decision is primarily based on the fact that it is a cheap alternative
in a short-term perspective and on Qlikview's presence on the sales side at
Akademibokhandeln, which makes the choice easier. MCST 9 covers the
BI-requirements in the easiest way, taking both models into consideration, and it
makes the equipments for Akademibokhandeln suitable in a long-term perspective.
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Sammanfattning  

 

Business Intelligence (BI) är ett område som allt mer blir ett konkurrenskraftigt koncept för 
verksamheter att ta hänsyn till. Konceptet bygger på att med hjälp av affärsdata effektivt 
analysera verksamhetens aktiviteter som sedan skall ge ett tydligt beslutsunderlag för 
organisationen. 

Syftet med denna analys är att hjälpa Akademibokhandeln AB med att ta fram verksamhetens 
BI-behov och att komma fram till en rekommendation på ett BI verktyg som passar deras 
verksamhet och de framtagna behoven bäst. 

BI-behoven har med hjälp av intern personal tagits fram och 4 olika verktyg på BI-marknaden 
har undersökts och de verktyg som har analyserats och jämförts är IBM Cognos 8, 
Microstrategy 9, Qlikview 9 och SAP Business Objects BI. Dessa verktyg har jämförts med 
hjälp av två framtagna modeller (BRI & BCI modellen) som författaren själv har tagit fram 
och bygger på BI-behoven.    

Resultatet av jämförelsen ger ett reslutat för varje modell som har används. BRI modellen 
som är en teknisk utvärderingsmodell visar att IBM Cognos 8 får högst totalt resultat tätt före 
Microstrategy 9 och SAP BO.  BCI modellen som är en kostnadsmodell visar att Qlikview 9 
för högst resultat där Microstrategy 9 tätt kommer efter. IBM Cognos 8 och SAP Business 
Objects BI får ett relativt lågt resultat utifrån en kostnads synvinkel. 

Slutsatsen av rapporten har gjorts genom att jämföra resultaten från båda modellerna och det 
rekommenderade 2 olika verktyg beroende på vilken typ av investering man från 
Akademibokhandelns håll vill göra. Vid en taktisk investering så rekommenderades Qlikview 
9 och vid en strategisk investering blev de Microstrategy 9. Den taktiska investeringen 
grundar sig främst på att det är ett billigt alternativ på kort sikt och Qlikviews närvaro på 
försäljningsidan hos Akademibokhandeln gör valet enklare. Microstrategy 9 täcker BI-
behoven på det mest enkla sätt utifrån båda modellerna och gör därför verktyget till ett väl 
passande verktyg för Akademibokhandeln på lång sikt.  
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1. Inledning 
 

Bakgrund 
 
Akademibokhandelsgruppen (ABG) består av Akademibokhandeln (AKA) som har 60 butiker 
och Bokus som säljer böcker via Internet. ABG har även ett inköps- och logistikansvar för 
Coops försäljning av böcker och för bokförsäljningen i OKQ8s bensinstationer. ABG har över 
600 leverantörer i Sverige och utomlands. AKA använder SAP som sitt affärssystem medan 
Bokus har ett egetutvecklat system. Coops böcker kommer att köpas in via AKAs 
affärssystem för leverans till respektive Coop-butik. 90 % av flödet cross-dockas (dvs det 
lagerläggs inte utan tas emot, sorteras på butik och skickas iväg varje dag) på ett outsourcat 
lager i Norrköping som drivs av Green Cargo. Eftersom en så liten kvantitet lagerläggs så 
ställer denna lösning stora krav på exakta ledtider. Idag görs leveransbevakningen manuellt 
och med stöd av olika transportörers information. ABG har bestämt sig för att införskaffa sig 
ett BI verktyg som tar information från olika parters system och som på ett strukturerat sätt 
håller kontroll på var de olika produkterna finns. Genom att ha bättre kontroll på hela flödet så 
kommer prognoserna att bli betydligt bättre och bemanning och optimering av frakter 
kommer att sänka kostnadsnivån rejält. 

Problemets betydelse 
 
Denna analys skall användas som en förstudie och stöd inför en framtida BI investering. 
Analysen kommer även att tydligt klargöra vilket av marknadens verktyg som passar AKAs 
behov bäst. Underlaget ska alltså underlätta arbetet vid en eventuell upphandling av ett nytt BI 
system.  

Frågeställning 
 
1. Vilket verktyg på dagens marknad passar bäst in utifrån AKAs behov? 

- Hur ser Akademibokhandelns logistikflöde ut idag och hur kommer det att se ut i 
framtiden? 
 

- Hur ser behovet av information ut för ett framtida BI - system? 
 

- Hur ser BI marknaden ut och hur fungerar respektive verktyg? 



Syfte 
Utifrån en kartläggning av AKAs BI behov idag är syftet med denna analys att nå en 
rekommendation kring ett välanpassat BI verktyg för AKA. Detta för att i slutändan stödja 
verksamheten så att lönsamhet och ledtider optimeras. 

Avgränsningar  
Jag har valt att begränsa denna analys genom att endast analysera behoven utifrån en logistik 
synvinkel. Detta har gjorts utifrån en validering av tidsfaktorer men även för att kunna få mer 
precision i analysen. Avgränsningarna som har gjorts är att jag främst fokuserar på två 
avdelningar internt i verksamheten dvs. order och logistikavdelningen . Detta pga. att 
logistikkedjan är kärnan i AKAs verksamhet med ett väldigt stort dataflöde vilket resulterar i 
en hög komplexitet vid en implementation av en BI miljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

1. Inledningsvis så krävdes en djupgående förståelse för AKAs logistikflöde eftersom 
logistikområdet var det primära i projektet. Detta gick relativt smidigt eftersom jag tidigare 
hade erfarenhet av logistikflödet och dess processer i och med min sommartjänst på 
logistikavdelningen. Steg 1 bestod mestadels av inläsning av processbeskrivningar, 
workshops och intervjuer med projektstyrgruppen som bestod av logistikchef, transportchef, 
orderchef, IT-chef.  

2. Nästa steg bestod av litteraturstudie inom BI och DW vilket gjordes med hjälp av 
vetenskapliga artiklar, diverse biblioteksresurser samt internetkällor.  

3. I detta läge så hade jag god kännedom om AKAs logistikflöde men det återstod fortfarande 
ett arbete att ta fram AKAs behov av ett nytt BI system. Eftersom jag tidigt hade bestämt mig 
för att användarna skulle vara de centrala i kravdefinieringen i projektet så planerade jag in 3 
olika tillfällen där 9 utvalda användare fick delta i 3 workshops. De 9 deltagarna var utvalda 
utifrån ett antal grunder, där jag presenterade för styrgruppen vilka typer av användare jag 
ville ha med.  

Kompetensområden jag eftersökte:  

 Kompetens inom olika delar av processerna inom logistikflödet. Exempel på det var 
inleverans och utleveransprocesser. Importböcker, transporter 

 Tekniskt lagda individer som har lätt att se helheten som detaljer  

 God erfarenhet i arbetet i affärssystemet SAP  

Det 3 olika kravspecifikationsmöten var uppdelade i 3 olika områden för att få ut det 
maximala av varje möte. Där jag först bestämde mig för att tillåta ”free brainstorming” där 
alla fick uttrycka sig fritt med deras tankar och idéer. Detta gick dock inte som jag hade tänkt 
eftersom svårigheter att vara konkret blev ett stort problem. Istället bestämde jag mig för att 
skissa på en väldigt grundläggande prototyp på ett utseende av gränsnittet där användarna fick 
ge synpunkter och ange vilken typ av information man eftersökte i varje systemprocess. Detta 
blev betydligt mer framgångsrikt och efter 2 workshops lyckades jag ta fram en processkarta 
på vilka områden man ville analysera med systemet och vilka samband de olika processerna 
skulle ha med varandra. Sista workshopstillfället la jag fokus på vilken typ av information 
man eftersökte i varje logistikprocess. Bör även nämnas att mellan varje workshoptillfälle 
hade jag konstanta avstämningar med styrgruppen för att säkerställa att användarnas tankar 
och idéer stämde överens med verksamhetens mål och inriktning.  

 



4. När behov var på sin plats var det nu dags att analysera BI marknaden och verksamheten 
(styrgruppen) ville utgå ifrån marknadsledande BI verktyg och med den utgångspunkten så 
gjorde en litteraturstudie där jag främst använde internetkällor för att komma fram till 4 olika 
verktyg som jag bestämde mig för att analysera i projektet.  

 Qlikview 9 – ett verktyg som har under de senaste åren växt drastiskt på BI 
marknaden. Verktygen finns också internt hos AKA på försäljningssidan och därför 
såg jag Qlikview som en självklart verktyg att vara med i analysen för att 
verksamheten ska få en betydelsefull rekommendation där även verktyg som idag 
finns internt har analyserats.  

 SAP Business Objects BI – Business Objects ligger i topp av BI marknaden och 
förutom det så används affärssystemet SAP som även är ägare av Business Objects så 
detta var även ett självklart alternativ att ta med.  

 IBM Cognos 8 – Även detta ett världsledande verktyg inom BI marknaden  

 Microstrategy 9 – Tillsammans med Qlikview 9 ett BI verktyg som är oberoende och 
ligger även de på toppen av BI marknaden. Såg det även intressant att ta med två 
oberoende och två beroende verktyg för att se hur det påverkar det slutliga resultatet 
av analysen.  

 

5.  I detta steg börjar utvärderingsarbetet kring de olika verktygen som har valts ut. Jag 
började med att kontakta varje BI leverantör och beskrev vad jag var ute efter och att det 
utifrån AKA:s sida fanns ett intresse. Detta skapade snabbt en god dialog och jag startade med 
att planera hur utvärderingsprocessen skulle se ut. Till en början så satte jag precis som 
kravdefinieringen av systemet upp 3 workshops för leverantörerna där workshopsplaneringen 
var uppdelade på följande sätt:  

WS 1 – Presentation av AKAs verksamhet, AKAs BI behov. På samma sätt 
presenterar leverantören om deras verksamhet och deras tjänster.  

WS 2 – I denna fas gick jag ner på en mer tekniskt djupdykning i leverantörens 
verktyg och systeminfrastruktur där leverantören även tog med sig ett 
lösningsförslag på AKAs framtagna behov från WS 1 som de kunde 
tillhandahålla.  

WS 3 – Sista workshopen blev en avstämning där jag hade sammanställt det 
som hade sagts under de 2 tidigare workshopsen och kontrollerade en sista gång 
att jag var på samma spår och att det inte existerade några missförstånd 
angående lösningförslag, systemarkitektur etc.   

I samband med dessa workshopfaser med leverantörerna så la jag även mycket tid på att göra 
en litteraturstudie av varje verktyg genom att läsa white papers och artiklar om verktygen för 
att kunna säkerställa att leverantörernas information verkligen överensstämmer med teorin.  

 



6. I detta stadie fanns nu en god kännedom om hur de olika verktygen fungerar och vad det 
bygger på samtidigt som en verksamhetlig kompetens hade erhållits. Såg tidigt att verktygen 
var väldigt stora och komplexa och att det fanns väldigt många olika tjänster som verktygen 
kunde tillhandahålla. Det visade sig även att mer eller mindre varje verktyg som var med i 
utvärderingen skulle kunna tillhandahålla det AKA eftersökte. För att skilja verktygen 
sinsemellan blev jag då tvungen att komma på ett sätt att knyta ihop verksamhetens behov 
med det olika funktionalitetsområden som verktygen tillhandahåller. I samband med mitt 
arbete att ta fram en utvärderingsmodell gjordes även ett arbete kring att få idéer på hur man 
tar fram utvärderingsmodeller. Gartner Inc som är ett forskningsinstitut och som utvärderar BI 
verktyg på marknaden blev en god källa jag använde mig av för att få idéer om hur jag skulle 
konstruera en heltäckande utvärderingsmodell för AKA. Med hjälp av idéer från Garner Incs 
otroligt omfattande utvärderingsmodell, AKA:s BI behovsmall, workshops med 
leverantörerna av verktygen och litteraturstudien som gjordes kring varje verktyg lyckades jag 
ta fram en teknisk utvärderingsmodell som jag benämnde Business Requirement Intelligence 
Model (BRI-modellen).  Denna grundade sig på 5 olika områden där varje huvudområde hade 
underpunkter som punkt för punkt skulle analyseras. Ett komplement till denna BRI modell 
blev också ett frågeformulär som tagit fram från workshopsen som gjordes med 
leverantörerna och litteraturstudien som gjordes för respektive verktyg. Anledningen till att 
jag skapa ett frågeformulär var dels för svårigheterna kring att svara på infrastrukturella 
frågetecken var otroligt svårt för mig att göra själv, eftersom det visade sig vara väldigt svårt 
att komma ner på djupet och förstå hur allt hängde ihop. Detta var dock en förutsättning för 
att kunna skilja verktygen sinsemellan. En annan anledning till att jag konstruerade ett 
frågeformulär var att leverantörerna valde att belysa olika delar av deras verktyg där de såg 
sig själv som starkast och genom att sammanställa alla leverantörernas starka sidor och 
områden i ett och samma frågeformulär tillsammans med en genomarbetad litteraturstudie så 
”tvingar” man fram information som leverantörerna kanske har velat dölja i tidigare steg, 
vilket resulterar i ett mer trovärdigare resultat i slutändan. Eftersom BRI modellen endast 
täcker den tekniska aspekten så kom jag på att det även skulle krävas en kostnadsmodell som 
utvärderar verktygen utifrån en kostnadsaspekt. Kostnadsutvärderingen var en förutsättning 
för att projektresultatet skulle kunna utnyttjas maximalt av verksamheten där kostnadsdelen är 
minst lika viktig som funktionalitet om inte viktigare. Kostnadsmodellen bygger på den 
tekniska utvärderingsmodellen (BRI) där BRI modellens alla delområden analyseras utifrån 
ett kostnadsperspektiv. Kostnadsmodellen kallas för Business Cost Intelligence Model (BCI – 
modellen).  

 

 

 

 

 

 



7. Frågeformuläret som nu var konstruerat skickades ut till alla leverantörer där det fick 
besvara frågor inom det olika delområderna i BRI modellen(se appendix). Detta gjordes i 2 
omgångar där först frågorna presenterades av mig med respektive leverantör, vilket gjordes 
för att minska på missförståendet och för att jag verkligen skulle få ut den information jag 
eftersökte. Vid andra mötet så presenterade leverantörerna svaren på frågorna där jag även 
hade möjlighet att ställa följdfrågor.  

8. Nu var det dags att sammanställa all data som har tagit fram där frågeformuläret var 
utgångspunkten men där jag samtidigt använde tidigare workshop material och litteraturstudie 
materialet som jag hade fått fram för respektive verktyg.  

9. För att kunna skilja verktygen emellan var jag nu tvungen att på ett eller annat sätt använda 
det data jag har fått fram till ett betydelsefullt och överskådligt utvärderingsresultat och för att 
lyckas göra det bestämde jag mig för att betygsätta respektive verktyg med hjälp av BRI och 
BCI modellen. Betygsättningen byggde till en början på en 5 gradig betygsättning men märkte 
tidigt att det skulle bli otroligt svårt att betygsätta verktygen med så täta intervall eftersom det 
i vissa fall var ytterst små skillnader verktygen emellan så jag gjorde om det och gjorde en 10 
gradig skala istället där jag för varje delområdespunkt satte betyg utifrån 5 
jämförelseparametrar i BRI modellen och 4 jämförelseparametrar i BCI modellen. 
Betygsättningens tillvägagångssätt gjordes steg för steg där jag använde mig av den 
sammanställda data (se punkt 8 ovan) och tog varje delområde i BRI- och BCI modellen var 
för sig och använde informationen som jag hade tagit fram för att ge en så rättvis 
betygsättning som möjligt. 

10. När alla verktyg var betygsatta utifrån båda modellerna så skulle en rekommendation tas 
fram och det gjordes genom att jag jämförde det totala resultaten av BRI-modellen och  BCI-
modellen för  att komma fram till en rekommendation om framtida investeringar av BI 
verktyg för AKA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Metoddiskussion  
 

Nu i efterhand så skulle jag givetvis ha kunnat ändra på visa delar av min metodik för att få ett 
ännu bättre resultat av denna analys. I stora drag så är jag väldigt nöjd med det resultat jag har 
kommit fram til utifrån de förutsättningar jag hade vid start av projektet. Problemen jag stötte 
på och som jag märkte av under projektets gång gäller handledning och bollplank inom 
området. Det fanns ingen expert inom området hos AKA så jag var helt enkelt tvungen att 
använda mig av ”trial & error” metoden, vilket på ett sätt var väldigt positivt utifrån ett 
utbildningssyfte men tidskrävande vilket kan ses som negativt utifrån att uppnå ”deadlinen” 
som var uppsatt. I det arbetet som har gjorts för att komma fram till ett resultat har vissa delar 
varit svårare än andra. Om vi börjar med metod punkt 1 så var svårigheterna att få kännedom 
om AKAs logistikflöde i detalj. Detta för att det involverar väldigt många olika aktörer och i 
vissa fall aktörer som var svåra att kontakta pga. arbetsbörda från båda sidor och geografiskt 
avstånd. Litteraturstudie av verktygen var även det väldigt svårhanterat eftersom produkterna 
ständigt uppdateras och opartisk material ibland kunde vara svår att få tag på, vilket även var 
en av anledningarna till att arbetsprocessen stundtals blev utdragen. Det jag är otroligt nöjd 
med är det hårda arbetet som jag la ner på behovsarbetet med AKAs logistikpersonal. Det 
arbetet gjorde det dels lättare för mig att representera AKA på ett professionellt sätt gentemot 
leverantörerna men även förutom det lyckas ta fram två utvärderingsmodeller som blev 
grundpelarna i projektet. Svårigheterna att betygsätta de olika verktygen var en utmaning som 
jag länge satt och funderade på hur de skulle skötas. Svårigheterna var främst att undvika det 
personliga intrycket av respektive verktyg (som man hade fått erfara under resans gång) vid 
betygsättningen och endast lägga fokus på konkret data.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Teori 

3.1 Logistik 
 
Logistik är ett ungt ämne och det förekommer flera olika definitioner av dess syfte. En 
definition är alla aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt 
kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. Detta 
kallas de sju R:en (1). En annan vinkling är att det är endast är materialflödet som är 
huvudobjektet i logistiken och i ytterligare en variant så är logistik enbart det fysiska sättet att 
flytta material från ett ställe till ett annat. I den mest omfattande definitionen av logistik har 
hela försörjningskedjan lika stor betydelse och omfattar alla aktiviteter som ingår i 
materialkedjan, från råvaruleverantör genom hela flödet och ända fram till slutkonsumenten.  
Det är den sista definitionen som beskriver supply chain management där hela 
försörjningskedjan ingår. Författaren beskriver supply chain management som planering, 
utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska 
processer från ett helhetssynsätt och avseende flöden av material, tjänster, information och 
betalningar i försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till slutlig förbrukare. Det 
står för samverkan och integration mellan företag och dess fokus är den konsumerande 
slutkunden (2). 
 

 

3.2 Affärssystem 
 

Affärssystem eller även kallad Enterprise resource planning (ERP) system är ett sammansatt 
mjukvarupaket som tillåter företag att realisera och hålla koll på sina aktiviteter inom 
verksamheten i realtid.  Detta bygger på att det komplexa mjukvarupaketet består av 
verksamhetens alla enheter och med hjälp av en gemensam IT-infrastruktur så skapar 
systemet möjlighet att sammanbind en verksamhets alla affärsprocesser och funktioner på en 
och samma plats (3). Syftet med att implementera ett ERP-system är att öka 
konkurrenskraften i marknaden genom att man på ett smidigare sätt kan erhålla och hantera 
den strategiska informationen internt men även att skapa en hög beslutskvalité, förbättra 
produktiviteten, reducera kostnader och öka resurskontrollen mellan enheterna (4). 

 
 

 



3.3 Business Intelligence  
 

3.3.1 Bakgrund 
Innan vi går in på historik och definitionen kring ”Business Intelligence” så ska vi först ta en 
djupare titt på vad respektive ord betyder och sedan beskriva vad helheten Business 
Intelligence i själva verket handlar om. Vi börjar med att skapa en individuell definition av 
vad intelligens som vi sedan bygger på med olika termer som kommer att beröras på resans 
gång för att till slut komma fram till en grundläggande förståelse för delarna som skapar 
termen BI.  

Intelligens – Kan ses som en kombination av olika typer av faktorer såsom kunskap, 
förståelse, förutseende och förmåga att lösa komplexa problem och ta rätt beslut (5).  
Beslut – Ovan nämns att rätt beslut är en del av faktorerna som definierar intelligens, där 
besluten främst tas av oss människor. För att kunna möjliggöra beslutstagandet för människor 
krävs rätt information (6).  
Information – Historiskt användes det för att sprida historier sinsemellan individer. Idag är 
information ett fundament för att få fram svar på olika typer av frågeställningar. 

Så om vi vänder på det hela för att definiera beslut så kommer vi fram till en ekvation som ser 
ut på följande sätt: 

Intelligens + Information = Rätt beslut 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.3.2 Historia  
Historiken kring hanteringen och betydelsen av data har förändrats avsevärt under dessa 40 
års tekniska utveckling vi kommer här att beskriva hur resan har sett ut och till slut komma 
fram till vart vi idag befinner oss.  

Business data har att göra med människor, produkter och platser men man berör även olika 
typer av frågor så som vilka produkter är bäst?  Vart säljer jag som mest? Men för att få svar 
på dessa behöver man få insyn i data. Data har ett värde och därför krävs det att det lagras 
någonstans (7).  Innan 1960 så sparades det i mappar och dokumentskåp och när datorn tog 
steget in i världskartan så sparades data ibland annat datorns interna minne och externa 
minnen (disketter) (8). Denna lösning var dock väldigt riskfylld och svår hanterad så i mitten 
av 1960 talet utvecklades databasen som kan ses som ett datalager, som tillhandahöll 
lagringen av affärsdata om produkter människor och platser. För att få data att hamna i 
databasen så krävdes en del expertis och företagen behövde ett sätt att komma åt data från 
databasen, vilket ledde till att man år 1970 tog fram affärsapplikationer vilket var en lösning 
som skapade bättre tillträde till data och framför allt tillträde till större data volymer (9).  

Denna hypotes var fortfarande svår att möjliggöra eftersom problemen kring att sammanfoga, 
hantera och hämta data fortfarande inte var löst fullt ut. Anledningen till det var att data kom 
från olika platser, där det bl.a. kom från affärsapplikationer och olika databaser vilket skapade 
en komplexitet som man tidigare inte kunde förutspå. Mellan det Sena 1980 och tidiga 1990 
talet kom en lösning på hur man kunde organisera och sammanfoga data från olika platser, 
man tog då fram något som kallas för Datavarhus (Eng: DataWarehouse) och plötsligt så 
skapades möjligheterna att organisera hantera och komma åt data från olika platser på en och 
samma plats (10) (11) .Eftersom det nu var möjligt med data åtkomst på ett helt annat sätt än 
tidigare så kunde man nu använda data till att ta fram olika typer av rapporter och analyser. 
1989 föddes konceptet Business Intelligence (12) . BI verktyg kunde nu analyser och skapa 
rapporter utav det ”lagerlagda” data. Under tidigt 90-tal började många BI leverantörer att 
födas och man lovade åtkomsten av data från olika platser för att kunna analysera och skapa 
rapporter på ett lättare sätt. 

När Internet kom så skapades nya möjligheter men även nya krav ställdes, där företag nu 
efterfrågade snabba svar vilket ställer krav på funktionaliteten för BI-verktygen. Mängden 
data att hantera växte snabbt och kraven att sammanfoga och hämta rätt data i rätt tid blev en 
ny utmaning för BI leverantörerna som under tidigt 90-tal blev allt fler. Ett annat problem 
under den här perioden var kostnadsdelen. Det var väldigt dyr investering och en svår 
underhållning av ett BI verktyg, så det ledde till ett nytt mål för BI leverantörerna dvs. att 
genom en låg kostnad kunna leverera en maximal funktionalitet. (13) 

 

 

 



Detta skapade ett nytt BI tänk där leverantörerna blev färre än tidigare men med en hög 
funktionalitet. Detta blev en succé och företagsvärlden började allt mer se fördelarna med att 
inrätta ett BI tänk i sin verksamhet. Detta var dock inte det lyckliga slutet utan här stötte man 
på ytterligare hinder. Denna gång handlade det inte om systemets funktionalitet utan 
systemets förutsättningar att interagera med beslutsfattarna dvs. människor. Denna 
problematik ledde till att verktyget fanns på plats på många olika avdelningar och kontor men 
användningen av verktyget blev dessvärre påverkat negativt eftersom man inte hade någon 
användarcentrering kring systemet och IT avdelningen blev mellanlänken mellan BI-verktyget 
och slutanvändaren. Detta satte igång en ny tanke kring hur BI skall fungera där det handlar 
om att få tillgång till rätt data i rätt tid till rätt person, där främsta fokus är att centrera 
användaren som på ett enkelt och snabbt sätt ska få tillgång till information som finns på olika 
platser (14). Det är där vi är idag och utvecklingen att nå ett användarcentrerat BI verktyg 
görs dagligen och vi har fortfarande inte riktigt kommit dit än.  
 

 

3.3.3 Definition 
 

Finns olika typer av definitioner av Business Inteliigence och vi kommer här att referera till 
vetenskapliga definitioner.  

 

”BI is the activity of monitoring the environment external to the firm for information that is 
relevant for the decision-making process in the company” (15) 

 Gilad et al menar att BI är en aktivitet som samordnar den externa informationen för företag 
som är relevant för företagets interna beslutsprocess.  

 

“Prognoser och verksamhet som omfattar att klarlägga informationsbehov samt hämta in, 
bearbeta, analysera och delge uppgifter om marknadens konkurrensfaktorer såsom 
branschvillkor, kunder konkurrenter och leverantörer” (16) 

 

 

 
 

 



3.4 Datawarehouse (Datalager) 
 

Ett Data Warehouse har väldigt stora liknelser med ett vanligt varuhus där olika varianter av 
data samlas ihop från olika leverantörer utifrån specifika instruktioner (metadata), till en 
inventerad slutprodukt i (data) som lagras på ett sådant sätt att data lätt kan hämtas ut från 
varuhuset (17). Data Warehouse innehåller data från externa och interna operationella system 
som och har som huvuduppgift att lagra och leverera data till affärsanvändare med hjälp av så 
kallat ”front end” verktyg som i vårt fall t.ex. skulle kunna vara ett BI verktyg (18).  

Konceptet kring Data Warehouse kan ses som ett eget system som fungerar som ett lager för 
all verksamhetsdata som på ett enkelt sätt kan analyseras i form av t.ex. rapporter.  

Konstruktionen av ett Data Warehouse är alltid inte så enkelt och det finns ett antal mål som 
bör uppfyllas. 

 Data måste förvaras från en rad olika inkompatibla system. 

 Samma typ av information kan representeras i olika format i olika system. Medan 
specifik data inte bara representeras i olika format utan värdet av den specifika data 
kan vara olika i olika databaser, vilken värdet är det som gäller?  

 Data förändras ständigt. Hur ofta bör datalager uppdaterades för att återspegla en 
någorlunda aktuell vy?  

 Mängden data är enorm. Hur analyseras och presenteras data så att det på ett enkelt 
sätt kan bli användbart för användaren? (19) 

Dessa är några av det utmaningar man stöter på vid uppsättning av ett Data Warehouse och 
för att hantera dessa utmaningar finns det ett antal metoder man kan använda sig utav.  

ETL processen är en metod där ETL står för extract, transform och load där ETL verktygen är 
ansvariga för ”rengöringen” och översättningen av rå data från dess ursprungliga format där 
en uppladdning sker från transaktionssystem till datalagret (18). Det innebär att data inhämtas 
(extract) från datakällan, transformeras för att skapa en gemensam datastruktur ( transform) 
och laddas upp till Data Warehouse (load).  

 

 

 

 

 

Figur 1. ETL‐process där data samlas, transformeras och laddas in i ett DW. 



3.5 BI – funktionalitet  
 

Business Intelligence är ju som tidigare nämnt ett sätt att med hjälp av effektivt nyttjande av 
sin information kunna ta rätt affärsbeslut. Det innebär dock inte att BI-verktyget ger dig ett 
beslut som output utan det data som används skapar istället information som blir din input i en 
beslutsprocess, med andra ord så skapas med hjälp av rätt information rätt förutsättningar för 
att ta rätt beslut. För att göra detta så har idag BI-verktygen olika typer av metoder för att 
hantera analyseringen. I form av rapporter, OLAP (Online analytic processing), ad hoc frågor, 
data minering, realtids analys etc.  

 

3.5.1 Rapporter 
Rapportskapandet inom BI är den mest grundläggande funktionalitetsnivån och kan även ses 
som den traditionella ryggraden som bedriver kommunikationen mellan affärsdata och 
beslutsfattare (18).  

Rapporter kan beskrivas i 3 olika typer där så kallade rutin rapporter skapas per automatik 
med ett förbestämt intervall (veckovis, månadsvis osv.) som oftast presenteras i företagets 
Intranät eller självkonstruerade portal. Men detta kan även presenteras i olika former och 
platser.  

Skapas oftast automatiskt utifrån en förbestämd tidsgräns och presenteras oftast i en 
verksamhets intranät eller portal. Går även att skapa specifika rapporter som är anpassade 
utifrån individ, avdelning, affärsområde etc.  

 

3.5.2 OLAP 
 

OLAP står för online analytic processing och tillhandahålls i verktyg för att upptäcka olika 
typer av mönster och trender i multidimensionell affärsdata.  OLAP funktionaliteten används 
oftast för att få en bredare och större förståelse kring mönster och trender som har att göra 
med historisk data. Förutom det är OLAP även användbart vid analysering av 
affärsprestationer (Eng: Business performance) som görs med hjälp av att kombinera olika 
parametrar och funktionalitetsområden. Med hjälp av OLAP skapas möjligheterna att gå djupt 
in i data och hitta lösningar som kan besvara komplexa och förändrande affärsproblem (18). 

OLAP tillhandahålls med hjälp av relationsdatabaser som har speciellt designade partitioner 
och summeringar i kuber som kallas OLAP kuber. Kuberna är anpassade för att stödja olika 
typer av databasfrågor. Ett annat sätt att skapa förutsättningar för OLAP funktionaliteten är att 
man skapar ett specifikt datalager med en multidimensionell struktur som innehåller precis 
som relationsdatabaserna partitioner och summeringar för att stödja databasfrågor. I detta fall 
så använder sig ”specifika datalagret” en interaktionsmjukvara som är till för att skapa 
kommunikation mellan DW och det specialuppsatta datalagret, och kallas för middleware. 



Middlewares funktionalitet består av generering och responds av databasfrågor, tillhandahålla 
förfrågningar om ad hoc (beskrivs längre ner) och begäran av olika typer av rapporter från 
datavaruhuset (20). 

Fördelarna med OLAP är att man i OLAP har möjlighet att fördjupa sin informationsåtkomst 
genom de multidimensionella analysmöjligheterna vilket är en mer avancerad analys metod 
än det som i vanliga rapporter oftast handlar om 2 dimensionella analyser. OLAP tar alltså 
analyseringen till en helt annan nivå där samma typ av data kan realiseras från många olika 
synvinklar och parametrar vilket skapar en djupare förståelse kring affärsproblemen vilket 
lättare kan resultera i rätt affärsbeslut.  

Dessa 2 funktionalitetsmöjligheter som innefattas i Business Intelligence är sätt att besvara 
frågorna, vad har hänt(rapporter)? och när och hur hände det(OLAP)? För att försöka 
visualisera framtiden och besvara frågor som varför händer det? och vad kommer att hända i 
framtiden? använder man sig av olika typer av tekniker som t.ex. regression, optimering, data 
minering (eng: data mining) och simulering där oftast resultatet av dessa komplexa 
analystekniker bygger på tidigare skapade ad hoc frågeställningar av användare (21). När man 
skapar ad hoc frågor handlar det oftast om att man vill ha reda på en specifik information som 
inte finns tillgänglig i det rapporter eller andra analysverktyg som finns tillgängliga därför 
skapar man en förfrågan direkt till datavaruhuset med hjälp av ett frågespråk (ex: SQL) (21). 
Tillvägagångssättet för att skapa dessa ad hoc frågor kan t.ex. vara att man tar hjälp av 
metadata om det olika variablerna från DW för att komma åt den information man söker. 
Metadata hjälper användaren att undvika komplexiteten med DW och kan ses som ett lexikon 
där information om DW innehåll finns tillgänglig.  

 

3.5.3 Data Mining  
 

Data minering är en process som används för att utvinna dold information från stora mängder 
data i en databas. Vikten av data minering ökar i och med att datamängder i ständig takt ökar. 
Enligt (22) så ökar mängden data ungefär dubbelt var tredje år i en verksamhet, därför blir 
data mineringsprocessen på sikt en viktig del i ett effektivt utnyttjande av verksamhetsdata. 
Data minering bygger på att hitta matematiska mönster bland de stora datamängderna och 
med hjälp av olika funktioner komma fram till rätt information. (20) nämner klassificering, 
kluster, association, sekvens - upptäckande modellering, som några av det funktioner data 
minering tillhandahåller. Ericsson menar att data minering kan vara ett väldigt djupt och 
komplext ämne, men att det finns flertal enkla algoritmer som kan användas för att ta fram 
relevant information. Teknologin som brukar användas i detta sammanhang handlar främst 
om statistiska och artificiell intelligenta algoritmer. Data minering skapar förutsättningar för 
användaren att upptäcka tidigare okänd fakta om sina affärsdata, vilket i sin tur skapar nya 
möjligheter och förutsättningar för förändring, effektivisering etc. Användaren har även 
möjlighet att utan någon förutsatt hypotes få reda på ofta återkommande händelser och 
mönster kring sina affärsdata.  



3.5.4 Realtids analys 
Med den snabba utvecklingen inom BI industrin börjar vi gå mot BI i realtid.  Dagens 
verksamheter är beroende av realtidsinformation och eftersom BI står för att leverera 
information i rätt tid så har det blivit en nutidens förväntningar. När man talar om realtid 
behöver det inte alltid betyda 0 sek i fördröjning utan mer att systemet med relativt täta 
mellanrum uppdateras och att information flödet ser ut på ett annorlunda sätt än i tidigare BI 
system.  Realtids analys handlar om att data och analyserna skall vara tillgängliga i rätt tid för 
att ta rätt beslut i rätt tid (23) (24). För att skapa detta så finns det ett antal metoder för att 
hantera realtidsanalys där bl.a. alarmfunktionalitet och så kallade ”dashboards” skall 
tillhandahålla realtidsanalys. Något man bör ta hänsyn till här är att det självklart ställer stora 
krav på de bakomliggande faktorerna som t.ex. datalagret. För kan inte datalagret hantera 
realtidsinformation blir det självklart svårare för ett BI verktyg att presentera 
realtidsinformationen i rätt tid (21).  

 

3.6 BI mjukvara utvärdering  
 

Som vi nämnt tidigare så är BI marknaden en bransch som blir allt mer större, vilket medför 
en ökning av BI leverantörer som i sin tur skapar en ökad konkurrenssituation för 
leverantörerna i branschen. Tack vare konkurrensen i branschen får man som slutkund 
självfallet ett breddare utbud att välja bland, men detta skapar även en stor ovisshet i vilken 
BI-leverantör som kan leverera rätt produkt utifrån kundens behov.  

Skillnaden mellan olika BI leverantörer under senaste åren har flyttat sig till toppsegmenten 
inom BI, till skillnad från tidigare då det mer handlade om större infrastrukturskillnader 
mellan verktygen (25). Toppsegment skillnaderna handlar främst om prediktiva analyser och 
BI verktyg som kan tillhandahålla realtids BI. En annan skillnad gäller BI leverantörernas 
strategi kring hur man blir mer konkurrenskraftig på marknaden genom att bl.a. erbjuda 
branschanpassade BI-paket eller paket som specifikt är anpassat efter kund.  

 

Investeringen av rätt BI-verktyg blir alltså med dessa skillnader nämnda ovan väldigt kritisk 
eftersom det är avgörande för att öka produktiviteten och effektiviteten i en verksamhet. Man 
bör även nämna att stora IT investeringar oftast handlar om stora summor pengar, där man 
som investerare eftersöker maximal funktionalitet och användning av systemet, och detta 
gäller även inom BI industrin . Därför krävs det att man som verksamhet hittar rätt i havet av 
BI-leverantör för att öka produktiviteten och effektiviteten. Inom BI finns det ett antal olika 
företag och forskningsinstitut som ägnar sig åt att utvärdera BI verktyg utifrån olika 
parametrar som kan användas som ett verktyg för verksamheter att investerar i rätt BI-
verktyg.  

 



3.6.1 Gartner 

Gartner Inc är ett världsledande IT forskningsinstitut som utifrån en utvärderingsprocess 
placerar det olika BI leverantörerna i en ”magiska kvadrat” som sammanlagt är 4 stycken och 
täcker områden som utmanare, ledande aktörer, nischade aktörer, visionärer inom branschen. 
Vilket tydligt visar vart BI leverantören befinner sig i dagsläget (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ledande aktörer – uppnår resultat utifrån deras egen vision och är väl positionerade 
inför framtiden (27).  

2) Visionärer – har en förståelse för hur marknaden ser ut idag eller eventuellt en klar 
vision på marknadsreglerna och förändring i marknaden, men som dock inte har 
uppnått tillräckliga resultat (27). 

3) Nischade aktörer – fokuserar främst på ett litet segment eller är ofokuserade och inte 
konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter (27).  

4) Utmanare – uppnår resultat idag eller dominerar ett stort segment men visar inga spår 
på en förståelse vart marknaden är på väg (27).  

 

 

 

Utvärderingsprocessen 

För att motivera BI leverantörernas resultat i den magiska kvadraten blir de utvärderade 
utifrån 3 utvärderingsområden där den stora utvärderingsprocessen är funktionaliteten som 
består av 12 olika parametrar. Den andra utvärderingen grundar sig på BI leverantörernas 
förmåga att uppnå resultat och består sammanlagt av 6 parametrar. Den sista utvärderingen 

Figur 2. Gartners Magiska kvadrat.



berör leverantörernas förmåga att uppnå sin vision (27) (Se alla de detaljerade 
utvärderingsområdena i bilagor 8.1).  

Förutom dessa 3 utvärderingsområdena så krävs det även att leverantörerna uppfyller ett antal 
kriterier som är utsatta utifrån rimliga marknadskrav som ser ut på följande sätt (27):  

1) Bör generera mer än 20 miljoner dollar eller mer under ett år. Vad gäller open-source 
BI plattformar så bör leverantören ha uppnått 20 miljoner dollar i totala 
företagsintäkter.  

2) Har kunder som använder leverantörens BI plattform som deras BI lösning, och det 
leverantörer som även levererar transaktionsapplikationer bör möjligheten att använda 
BI plattformen rutinmässigt finnas utan att använda sig utav transaktionsapplikation.  

3) Bör minst tillhandahålla 8 av det 12 funktionalitetsparametrarna som nämns ovan.  
 
 

3.7 BI – Verktyg  
 

För att vara slagkraftig inom det flesta marknader så har BI-konceptet blivit en allt mer viktigt 
område för verksamheter att ta hänsyn till. Inom BI marknaden finns det idag ett flertal 
aktörer allt från stora BI leverantörer till små. I och med att affärsdata med tiden ökar drastiskt 
så kommer BI att bli en allt mer viktigare bricka i spelet. Redan 2006 estimerade Gartner 
Group den globala BI marknaden till 2,5 miljarder dollar (28). Forrester menar att redan 2014 
så kommer BI marknaden att stiga upp till ett värde av 14 miljarder dollar. Eftersom BI-
verktyget delvis är och kommer att vara en grundpelare i en verksamhets 
beslutsfattningsprocess bör man därför lägga ett stort arbete och engagemang på vilket BI 
verktyg som passar ens verksamhet på bäst möjliga sätt (21). (21) delar in BI leverantörerna i 
2 kategorier. Där man talar om specialiserade verktyg så som Business Objects, Cognos, 
MCST är några av dem. Förutom det specialiserade verktygen så nämns även mer 
bredbaserade verktyg som tillhandahåller BI funktionalitet och några exempel på det är 
Microsoft, Oracle, SAP och SAS institute. Några av det bredbaserade BI leverantörerna har 
idag köpt upp ett antal specialiserade verktyg. SAP köpte 2008 upp Business Objects och går 
idag under det sammansatta namnet SAP BO (29) och under ungefär samma period så köptes 
Cognos upp av det multinationella IT – företaget IBM som idag heter IBM Cognos (30). 
Anledningen till uppköpen är bl.a. att kunna erbjuda kunder en mer komplett BI-lösning 
genom att även leverera infrastrukturlösningar i form olika komponenter och verktyg bortom 
det ovanliggande BI verktyget som det specialiserade verktygen.  

 

 

 



4 Empiri  

4.1 Akademibokhandelns Logistikflöde 
 

Logistikflödet är uppdelat i 2 delar (se figur 2) där det handlar om en inleverans och 
utleveransprocess som tillsammans skapar hela försörjningskedjan vi kommer här att beskriva 
logistikflödet väldigt övergripligt (se hela logistikflödet och alla processer i detalj under 
bilagor 8.1).  

Det övergripande logistikflödet: 

 

 

 

 
 

                                       

4.1.1 Inleveransflödet 
Startar med att en order skapas i AKAs affärssystem, SAP och skickas per automatik till 
leverantören. Leverantören tar emot ordern och skickar iväg godset med en transportör till 
Green Cargo som är AKAs logistikpartner (dvs. sköter allt som har med lagerläggning och 
transporter ut till butikerna att göra). Green Cargo tar även dem emot godset och gör ett så 
kallat godsmottag vilket innebär att de registrerar att dem har tagit emot godset, och som 
sedan lagras i deras lagersystem.  När godset är godsmottaget så skickas en automatiskt 
meddelande till SAP som då skickar tillbaka en utleveransorder, vilket man kan se som en 
specifik butiksorder. Efter detta steg startar utleveransprocessen som beskrivs nedan.  

4.1.2 Utleveransflödet  
 

Utleveransprocessen startar när SAP har tagit emot godsmottaget från Green Cargo. Då 
skapar SAP utleveransorder som är definierat per butik och skickar tillbaka till Green Cargo 
för plock av respektive vara som ska ut till respektive butik.  När Green Cargo har tagit emot 
utleveransordern så plockas varorna och sorteras efter respektive butik för att sedan skeppas 
ut till butik. Butiken i sin tur gör även dem ett godsmottag för att bekräfta att godset är 
mottaget, vilket görs direkt in i SAP med hjälp av en butiksportal som butikerna har tillgång 
till.  

Inleveransprocessen 

Utleveransprocessen 

Leverantör  Transportör  Green Cargo 

IN 

Transportör  Butik Green Cargo 

UT

Figur 3. Akademibokhandelns övergripande Logistikflöde 



4.2 Akademibokhandelns BI-Behov 
 

För att en implementering av ett BI verktyg skall kunna vara möjligt är det ett krav att 
definiera upp hur man vill att verktyget eller systemet skall fungera, och vilken information 
och funktionalitet det ska innehålla. I AKAs fall så vill man som huvudfokus ha kontroll på 
hela logistikflödet och utifrån deras vilja så har jag definierat deras vision på följande sätt. 
Detta kommer bli utgångspunkten för behovsspecifikationen och utvärderingsmodellerna som 
beskrivs längre ner i analysen.   

 

4.2.1 AKAs vision  
 

 Möjligheten att bevaka order och artiklar genom hela logistikflödet. 

 Flagga för avvikelser i logistikflödet i form av larm funktionalitet.  

 Generera rapporter för att bl.a. kontrollera service och kvalité nivån hos AKA.s 
leverantörer i kedjan.  

 

 

Figur 4. Utarbetad processbild på systeminfrastrukturen för AKA:s BI miljö. 

 

Systemet skall alltså tillhandahålla 3 olika funktionalitetsområden som ligger till grund för att 
kunna uppnå en detaljerad bevakning av hela logistikflödet och dess aktörer. I 



Bevakningsområdet så vill man ha möjlighet att söka på en specifik artikel eller order för att 
sedan komma fram till detaljerad statusinformation där statusen för den specifika sökningen 
beskrivs på djupet (se exempel bilaga 8.3.1) .  Larm funktionaliteten skall även den gå hand i 
hand med bevakningsområdet och möjligheterna för att få reda på detaljerad statusinformation 
för ett specifikt larm bör också finnas (se exempel bilaga 8.3.2).  

 

Vilken information efterfrågas inom varje funktionalitetsområde? 

Informationen för varje funktionalitetsområde är uppdelad utifrån AKA:s 
logistikflödesstruktur, där inleveransprocesserna och utleveransprocesserna är inräknade (i 
figuren nedan beskrivs inleverans och utleverans som IN och UT). Så för varje område så har 
man definierat upp informationsflödet från leverantör till butik inklusive alla punkter där 
emellan (detaljerad information kring detta hittas i appendix). Varje sektion är uppdelad i 
vilken typ av information som eftersöks (Information), och vart den typen av information kan 
hittas (Destination), i vissa fall har även andra typer av informationskolumner lagts till och det 
gäller bl.a. larmfunktionaliteten där prioriteten av larmen är uppdelad i hög och låg prioritet 
samt en övrig kolumn där annan typ av viktig information kartläggs.  

 

4.2.2 Larm  
 

Figur 5. Information som eftersökes under larmfunktionalitet (se detalerat i bilaga 8.4.2). 



4.2.3 Bevakning – Detaljerad Statusinformation 

 

 
 

 

                 

4.2.4 Rapporter 
 

Figur 6. Information som eftersökes under bevakningsfunktionalitet (se detaljerat i bilaga 8.4.1). 

Figur 7. Information som eftersökes under rapportfunktionalitet (se detaljerat i bilaga 8.4.3). 



Integration Expansion

Funktionalitet Användargränsnitt

AKA

4.3 BI – Utvärderingsmodeller  
 

För att hitta rätt BI verktyg för AKA så har 2 olika typer av utvärderingsmodeller tagits fram 
där den första modellen bygger på ett tekniskt perspektiv där inhämtning, hantering och 
uppladdning av data tillsammans med verktygs funktionaliteten analyseras. Den andra 
utvärderingsmodellen bygger på en kostnadsaspekt där varje verktyg analyseras utifrån olika 
typer av kostnadsaspekter. Det utvärderingsmetoder som beskrivs nedan är en teknisk 
utvärderingsmodell som endast syftar till infrastrukturen samt funktionaliteten (BRI-model). 
Den andra modellen som är framtagen och som beskrivs är en kostnadsmodell (BCI-model) 
där kostnaden för infrastrukturen och funktionaliteten analyseras. Tillsammans skall dessa 
modeller skapa ett brett utvärderingsunderlag för både de tekniska lösningarna samt 
kostnaden som lösningarna kommer att generera.  

 

4.3 1 BRI-modellen (Eng: Business Requriement Intelligence 
Model) 
 

”Business Requriement Intelligence Model” är en modell som har tagit fram genom att först 
och främst kartlägga verksamhetens BI behov och utifrån ett tekniskt perspektiv kommit fram 
till 4 huvudområden som skall analyseras och betygsättas.  

AKA vill komma fram till vilken funktionalitet och BI-infrastruktur som passar bäst för rätt 
pris där BRI modellen kan ses som första steget i utvärderingsprocessen. Därför ser BRI-
modell strukturen för AKA ut på följande sätt:  

 

 

 

 

 

 

              

              

 

 

Figur 8. BRI modellen för Akademibokhandeln. 



 

Övergripande beskrivning av det 4 huvudpunkterna (se figur 8) 

Integration: Hela processen från att data samlas in, integreras och lagras till att data laddas 
upp till verktyget .  

Expansion (långt perspektiv): Analysering av hur stora volymer data påverkar 
integrationsmöjligheterna vid en expansion av verksamheten eller vid utbyggnad av enheter 
som använder sig av det sökta BI verktyget. AKAs logistikflöde och dataflöde kommer med 
all sannolikhet att förändras med tiden och hur påverkar det BI verktyget? Vilka möjligheter 
finns det att integrera andra enheter än logistikavdelningen på lång sikt etc.  

Funktionalitet: Variabler för jämförelse mellan bredden och kvalitén på det funktionaliteter 
som finns hos respektive BI verktyg.  

Användargränssnitt: För att verktyget skall användas maximalt bör användarna känna sig 
trygga i systemet och därför tas även denna viktiga parametern med. Funktionaliteten blir 
oväsentlig om man inte kan förstå och använda verktyget på ett effektivt och korrekt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRI modell - dess underkomponenter och jämförelseparametrar  

Som nämnts ovan så har det tagits fram 4 huvudområden på jämförelser vi vill analysera. 
Dessa har i sin tur ett antal under punkter som analyseras utifrån ett antal 
jämförelseparametrar. BRI modellens struktur som bygger på AKAs behov ser ut på följande 
sätt (detaljerat se bilagor 8.5.2): 

 

Utvärderingspunkter Jämförelseparametrar 

Integration 
 

 

Data Insamling 

Data Integrering 

Data Uppladdning 
 
Expansion 
 
Data Insamling – stora volymer  

Data Integrering – stora volymer 

Data Integrering – stora volymer 

Byte eller expansion av datakälla 
 
Funktionalitet 
 
Rapportering 

OLAP 

Data Mining 

Realtids BI 
 
Användargränssnitt 
 
Användbarhet 

Kundanpassning 

Self-service möjlighet 

Visuell Skalbarhet 

Figur 9. BRI modellens utvärderingsområden samt jämförelseparametrar. 
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Integration Expansion

Funktionalitet Användargränsnitt

4.3.2 BCI modellen ( Eng: Business Cost Intelligence model)  
 

BCI modellen grundar sig på kostnadsaspekten av respektive verktyg och dess funktionalitet 
och komponenter som ingår i grundutbudet. Där utvärderingen sker utifrån ett 
”helikopterperspektiv” av den tekniska utvärderingen (BRI modellen) som blir det centrala i 
utvärderingen.  Anledningen till framtagandet av denna typ av kostnadsutvärderingsmodell 
bygger på möjligheterna att jämföra funktionalitet kontra kostnad för att komma fram till ett 
betydelsefullt resultat för AKA där helhetssynen av utvärderingen grundar sig på ”BI system 
för rätt användare med rätt funktionalitet för rätt pris”.   

 

 

 

 

 

 

BCI  modellen – underkomponenter och jämförelseparametrar  

Utvärderingspunkter Jämförelseparametrar 

Integrationskostnader  

Integration 

Expansion 

Funktionalitetskostnader 
 

Verktygets funktionalitet 

Användargränssnitt 

Figur 11. Detaljerad bild av BCI‐modellens utvärderingsområden samt jämförelseparametrar. 

 

     Licenskostnad 

   Implementeringskostnad 

    Underhålls & 

Vidareutvecklingskostnad  

 Utbildningskostnad 

 

Figur 10. BCI modellen för Akademibokhandeln.



4.4 Betygsättning  
 

För att komma fram till ett resultat av AKAs vision ”BI system för rätt användare med rätt 
funktionalitet för rätt pris” så krävs det att respektive verktyg analyseras och betygsätts med 
hjälp av det två framtagna modellerna som utgångspunkt.  

Betygsättningen kommer att ske i en 10 gradig skala där varje underliggande 
utvärderingspunkt får ett betyg 0-4  för respektive jämförelseparameter.  

Värde Betygsförklaring Betyg 

0 Ingen existens Mycket svagt Underkänt 

0.5 Extremt minimal existens Svagt Underkänt 

1 Minimal existens Underkänt 

1.5 Ringa existens Svagt Godkänt 

2 Existens Godkänt 

2.5 God Existens Svagt väl Godkänt 

3 Extrem god existens Väl Godkänt 

3.5 maximal existens Svagt mycket väl Godkänt 

4 Extrem maximal existens Mycket väl Godkänt 

Figur 12 Beskrivning av betydelsen av betygsättningen. 

 

Figur 13. Exempel på hur betygsättningen kan se ut.



4.5 BI Verktyg 
 

BI verktygen som analyseras i denna rapport är det verktyg som antingen har eller tidigare 
haft en anknytning till AKA på något sätt eller som är världsledande och respekterad i BI 
marknaden. Presentationen av verktygen kommer främst att fokuseras på det komponenter 
och funktionaliteter som AKA eftersöker. Verktygen som kommer att beskrivas och 
analyseras här är IBM Cognos 8, MCST 9, Qlikview 9 och SAP BO BI.  

 

4.5.1 IBM Cognos 8 
 

Företag: IBM 

IBM grundandes av Herman Hollerith redan 1896 och hette till en början TMC men bytte 
namn till IBM år 1924 när Hermans efterträdare Thomas J Watson tog över. ”International 
Business Machine” som benämns IBM är ett globalt världsledande IT företag som gör det 
mesta inom branschen, allt från hårdvara till mjukvara och har konsulter och säljare i över 170 
länder världen runt. 2008 hade IBM intäkter upp mot 103 miljarder dollar och är ett av 
världens mest framgångsrika IT bolag. IBM slog sig in i Business Intelligence marknaden så 
sent som i januari 2009 då man köpte upp en av BI marknadens mest framstående verktyg 
Cognos, som efter uppköpet fick namnet IBM Cognos (31).  

Qusar som Cognos hette till en början grundandes 1969 i Ottawa och bytte namn till Cognos 
1982. Innan IBMs uppköp var Cognos ett oberoende BI verktyg och hade över 3500 anställda 
och tjänsteorienterade mer än 23 000 kunder i över 135 länder i världen. 2007 hade Cognos 
som ett oberoende företag intäkter på över 979 miljoner dollar (32).  

IBM Cognos 8 

IBM Cognos 8 bygger på en plattform som sköter dataåtkomst från olika typer av datakällor 
(datalager, diverse databaser, flata filer etc.), systemhantering och informationsleveransen till 
den överliggande BI-plattformen eller andra produkter IBM tillhandahåller. Så man kan med 
andra ord dela upp BI uppsättningen i två delar där första delen bygger på en tjänsteorienterad 
arkitektur som sammanfogar strukturerad och ostrukturerad data och samtidigt sätter upp 
riktlinjer för hur kommunikationen med det ovanstående lagret dvs BI applikationen skall 
presenteras. Det ovanstående lagret heter IBM Cognos 8 BI och tillhandahåller olika typer av 
BI funktionaliteter så som rapporter, analyser, dashboards och scorecards med en och samma 
affärslogik för att monitorera affärsresultat, analysera trender och mäta resultat. Möjligheterna 
att få insyn i data finns också där IBM Cognos tillhandahåller ”InfoSphere Warehouse Cubing 
Services Features” vilket är en multidimensionell server som möjliggör OLAP applikationer 
att access:a upp till en terabyte som bas av OLAP data utan några specifika krav av val utan 
tillåter användarna på ett enkelt sätt dela, förutsäga och analysera stora mängder data i realtid.  



               Presentations/Webbskikt

   Applikationsskikt   

                      Tjänsteorienterad arkitektur  

         Dataskikt  

       Framework Manager, Cognos Data Manager 

I september 2009 presenterade IBM en operationell BI lösning som går under namn IBM 
Cognos Now! för att ytterligare ta steget mot realtids BI. Cognos Now! är en tjänst där man 
på ett enklare och snabbare sätt få en BI lösning på plats. I detta fall går man alltså runt det 
klassiska datalager projekten och kan leverera affärsdata med hjälp av en ny teknologi som 
bygger på en ”on the fly” lösning med en server som den primära systemkomponenten. 

 

IBM Cognos 8 arkitektur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. IBM Cognos 8 arkitektur 

Dataskikt 

I data skiktet hanteras dataåtkomsten. Här kan IBM Cognos komma åt data från alla typer av 
datakällor. För att sammanfoga och integrera data som hämtas använder IBM Cognos ETL 
verktyget, Cognos Data Manager som tillhandahåller dimensionell upphämtning, 
transformering och uppladdning av data och samtidigt levererar ett datalager som är 
optimerad för BI miljö med en hög prestationsförmåga. IBM Cognos 8 Data Manager har som 
ovan nämnts möjligheten att komma åt alla typer datakällor så som, operationella flata filer, 
datalager, transaktionssystem (IBM, Oracle, Microsoft SQL Server, SQL Teradata, Sybase, 
ODBC m.fl.) och olika typer av OLAP källor.   

IBM Cognos 8 Data Manager är flexibelt på så sätt att den kan levererar resultatet efter 
bearbetningen av data i olika typer av format som t.ex. i en dimensionell struktur, 
relationstabeller, starschema och ”snöflinga” schema (eng: snowflakeschema).  

För att på ett enkelt sätt kunna analysera relationell data så tillhandahålls det av IBM Cognos 
8 Data Manager genom verktyget sätt att skapa aggregerade tabeller på multipla nivåer inom 
och emellan hierarkier i dimensionstabeller.   

IBM Cognos 8 Data Manager stödjer dessutom en centraliserad metadatamodell, IBM Cognos 
8 Framework Manager som används för att sätta upp regler, dimensioner och summeringar 



kring det data som skall analyseras. Metadatamodellen bygger på att sätta upp modeller 
baserade på verksamhetens krav och på så sätt tillhandahålla en och samma metadatalogik 
som skall tillhandahålla slutanvändaren en förståelse kring hur olika nivåer och parametrar 
förhåller sig till varandra och samtidigt undvika kraven att sätta upp komplexa SQL frågor.  

 

Applikationsskiktet  

Applikationsskiktet bygger på en tjänsteorienterad arkitektur där olika typer av tjänster 
erbjuds bl.a. frågetjänster där endast en typ av frågemotor existerar, presentationstjänster där 
data som skall presenteras separeras för att uppnå en optimal flexibilitet. Andra tjänster som 
finns tillgängliga är körning och schemaläggnings tjänster (ex: rapporter, dashboarding), 
eventtjänster (larmfunktionalitet), monitoreringstjänster m.fl. SOA arkitekturen skapar en 
flexibel och skalbar miljö där olika typer av tjänster interagerar med varandra, vilket skapar 
en ökad rörlighet mellan tjänsterna  

Applikationskiktet har inga begränsningar att kommunicera med olika typer av plattformar 
och miljöer utan använder sig av SOAP och XML som BI bus och därför är inte 
plattformsberoendet ett krav.  

 

Presentationsskitet  

Här levererar man en komplett BI lösning i en produkt där allt sköts via ett webbgränssnitt. 
Det är även väldigt enkelt att integrera till externa portalen då man använder sig av en öppen 
API vilket skapar integrations förutsättningar. Vad gäller analys funktionalitet så finns bl.a. 
portallösningar, ad hoc frågor, djupa jämförelseanalyser, händelse och larmhantering,  
rapportering, kontrollpaneler och styrkort och all typ av administration tillgänglig. 
Möjligheten att presentera analyser i olika typer av miljöer är även det möjligt då det t.ex. 
finns en Cognos anpassad Microsoft Office ingång som gör det möjligt att ta fram rapporter 
och andra typer av analyser i en av Office miljöerna.    

 
 

 

 

 

 

 
 



IBM Cognos Now 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

IBM Cognos Now! bygger på en 64 bitars in memory teknologi med en inbyggd ETL process 
där data inhämtas från diverse olika datakällor som strömmas och presenteras kontinuerligt 
till olika rapport och analysmiljöer i verktyget utan att använda sig av ett datalager, istället 
lagras data i olika kuber i server minnet. Detta leder till ett ständigt uppdaterad flöde med en 
typ av vy som föds med information från ett flertal olika datakällor.  

Samma typ av funktionalitet som i IBM Cognos 8 BI finns även i denna lösning där 
möjligheterna att skapa rapporter, analysera, kontrollpaneler och styrkort tillhandahålls. Larm 
funktionalitet finns också tillgänglig då Cognos Now! använder sig av det dem kallar för 
”agenter” som ligger och kontrollerar informationsflödet utifrån fördefinierade tröskelvärden. 
På så sätt kan då systemet larma för avvikelser och presentera larmen i olika typer av miljöer i 
t.ex. rapporter, kontrollpaneler, styrkort, mobila enheter, e-post etc (se figur 15).   

 

 

 

 

 

 

Figur 15. IBM Cognos Now Arkitektur  



4.5.2 Microstrategy 9  
 

Företag: Microstrategy  

 MCST grundandes 1989 av trion Michael Saylor, Sanju Bansal och Thomas Spahr då man 
startade som ett konsultföretag som fokuserade sig på multidimensionell modellering och 
simulation. 1992 releasades MCST första BI produkt vid namn EISToolkit och efter 
ytterligare 2 år presenterades en ny princip för dataleverans arkitekturen som grundade sig på 
relationell OLAP (ROLAP) arkitektur. 2000 presenterade MCST början av produkt serierna 
som finns än idag med MCST 7i som byggde på multidimensionell OLAP (MOLAP) 
arkitektur. MCST produkter har ständigt varit under utveckling och nya releaser har 
presenterats kontinuerligt. Januari 2009 presenterades den senaste versionen av MCST BI-
produkter och den går under namnet MCST 9 som bygger på en multi-source ROLAP 
arkitektur med stora genombrott vad gäller att presentera rätt information, i rätt tid, i rätt 
format till rätt användare genom bl.a. sin kraftfulla In memory teknologi och genom att 
tillhandahålla ett användarvänligt webbgränssnitt.  Som det enda oberoende verktyg på 
marknaden idag har MCST både 2008 och 2009 blivit utvald i Gartner Incs ledarkvadrant och 
2007 hade MCST intäkter nått över 300 miljoner dollar. Idag har MCST över 1 miljon 
användare i mer än 3000 organisationer och opererar i 23 länder världen över (33) (34). 

Microstrategy 9 

I den senaste versionen av MCST så erbjuder man en arkitektur som tidigare inte har 
existerat. Multi source ROLAP är arkitekturen som har tagit den traditionella ROLAP 
konceptet till en ny nivå där det nu är möjligt för stora verksamheter med många enheter på 
ett snabbare och enklare sätt komma åt data och använda verktyget från olika typer av 
databaser på samma gång för en låg BI kostnad. Multi source möjligheterna skapar 
förutsättningar för slutanvändarna att på sekunden skapa och analysera rapporter och 
instrumentpaneler som innehåller data från alla källor inom verksamheten. Valet av att hitta 
rätt datakälla när en rapport körs sköter MCST per automatik och kan därför presentera en 
snabb och användarvänlig rapport. Förutom multi-source möjligheterna har även MCST som 
ovan nämnt en ”in-memory” kapacitet som bygger på 64-bits operativsystem som är 
utvecklad för att täcka fler behov och på ett enkelt sätt skapa, återanvända och presentera 
rapporter med en längre frågeprestanda och på så sätt generera blixtsnabba svar. Teknologin 
levereras i den förstärkta ”Intelligence Cube” sombygger på ett dynamisk cache i minnet som 
identifierar de resurser och förfrågningstid som krävs och därefter konsolidera data till 
specifika ”in memory” kuber, och kan därefter på ett enkelt och snabbt sätt generera enkla och 
snabba gensvar på en förfrågan. Denna typ av funktionalitet öppnar upp möjligheterna för 
små verksamheter som efterfrågar en mindre BI miljö att få ett välfungerande BI verktyg, utan 
att gå via datalager och ETL-teknologin. Möjligheten att distribuera och dela olika typer av 
analyser såsom rapporter, dashboards och annat finns skapade i den senaste versionen, där 
användarna själva på ett enkelt sätt utan att behovet av IT kan distribuera information till 
interna och externa parter från verksamheten.  



Microstrategys Arkitektur  

 

 

 

 

 

  

              

 

MCST 9 tillhandahåller en kompakt BI lösning där MCST Intelligence Server är själva kärnan 
i plattformen som bygger på en serviceorienterad arkitektur där den i sin tur innehåller olika 
tjänstekomponenter som sköter allt från datainläsningstjänster till distributionstjänster. Finns 
upp mot en 15 - tal olika typer av tjänstekompontenter i MCST Intelligence server. Vi 
kommer att belysa det 4 intressantaste komponenterna utifrån AKAs behov och det är 
följande:   

 

Microstrategy Intelligence Server 

MCST Multi-source option: är den tjänsten som tillhandahåller data inläsning från alla typer 
av datakällor där möjligheten att läsa in data från relationsdatalager, operationella databaser, 
kuber och flata filer är möjligt.  

MCST Rapporteringstjänst: denna tjänst är rapport och kontrollpanelsmotorn av BI 
plattformen med full integrering av rapportering, analysering och monitoreringstjänster men 
även intuitiva tjänster för vad du ser är vad du får  designfunktionalitet. 

MCST OLAP-tjänst: Denna tjänst tillhandahålls för en In-memory BI för det 5 olika BI 
stilarna som MCST tillhandahåller i form funktionalitet. Tjänsten skapar möjlighet att på ett 
effektivt sätt förbättra responstiden för BI resultaten men skapar även möjligheter för 
användarna att dela på data som ligger lagrat i diverse OLAP kuber. Tjänsten tillåter även så 
kallad ”drill down” funktionalitet där man på ett enkelt sätt kan navigera och analysera data 
på djupet utan några avancerade utföranden. 

MCST Distributionstjänst: är den tjänst som tillhandahåller distributionen av kvalitativa 
automatiserade rapporter och kontrollpaneler via e-post, fil servrar, mobila plattformar etc. 

Objekt-Orienterad 

Metadata 

 

Figur 16. Microstrategy 9 arkitektur  



Distributionen kan ske i form av larmfunktionalitet, standard rapporter eller avancerade 
analyser i multipla format.  

Mellanlagret mellan MCST Intelligence Server och det enade webbgränssnittet så finns något 
som heter MCST webb där plug-ins finns tillgängliga för kommunikationen mellan den 
tjänsteorienterade arkitekturen och det användaren ser. 

 

Objektorienterad metadata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportskiktet: I Rapportskiktet definieras designstrukturer i form av layout, format och 
summeringar för olika rapporteringsobjekt.  

 

Analysskiktet: I analysskiktet skapas objekt för bl.a. rapportstrukturen i form av identifiering 
av delmängder ur datalagret som skall ingå i rapporten, definiering av rapportformat genom 
att specificera attributen, metriks och display egenskaperna av rapportinnehållet. Här skapas 
även sökobjekt för användarna att kunna hitta rätt bland rapporter och objekt för möjligheten 
att presenteras dessa i olika typer av rapporter.    

 

Schemaskiktet: Schemaskiktet Innehåller ett antal schemaobjekt som skapas för att 
representera data från datakällorna i form av fysiska tabeller och faktatabeller.. Förutom 
tabeller och attribut så skapas även dimensionsobjekt som bygger på logiska grupperingar av 
attributen som beskriver affärsmodellen.  

Figur 17. MCST objektorienterade metadatastruktur.  



4.5.3 Qlikview 9 

 

Företag: QlikTech 

Qliktech startade sin resa som ett konsultföretag 1993 i Lund, Sverige. Företagets första 
uppdrag var att utveckla ett verktyg för multidimensionell data. Under utvecklingsperioden så 
kom man på att detta var ett stort problem för många organisationer vilket i sin tur ledde till 
att man började titta på utvecklingen kring ”I-minnet” associerad teknologi som blev 
startskottet för Qlicktech vilket har visat sig vara väldigt framgångsrikt fram tills idag.   

Det första verktyget Qliktech utvecklade fick namnet Qlikview eftersom verktyget 
tillhandahöll ett väldigt enkelt sätt att visualisera data och information genom att enkelt peka 
och klicka. Första versionen av Qlikview presenterades 1997 och redan i början av 2000-talet 
så hade Qlicktech 1,500 kunder världen över. Idag har Qlikview blivit ett världsledande 
globalt företag inom BI marknaden med hela 11 400 kunder med sammanlagt 527 000 
användare i 94 länder i världen. Senaste versionen Qlikview presenterade är Qlikview 9 som 
släpptes i september 2009 (35).   

Qlikview 9  

Qlikview använder sig av den nya moderna ”In-memory” teknologin som på ett helt annat sätt 
än tidigare öppnar upp möjligheterna att snabbt inhämta och presentera data i välutformade 
användargränssnitt. Till skillnad från det klassiska OLAP teknologin så har man gått runt 
datavaruhuskonceptet och fokuserar istället på att fånga upp data från bottenskiktet.  En av 
Qlikview starkaste egenskaper vad gäller dataintegrering är deras förmåga att komprimera 
data som inhämtas från en datakälla. Datastorleken komprimeras och optimeras till 10 % av 
den ursprunliga storleken vilket skapar möjligheten att lagra data på ett helt annat sätt. In 
memory teknologin bygger på att data lagras i Qlikview-servern, vilket skapar möjligheten för 
väldigt snabb responstid vid en ad hoc förfrågan. Med hjälp av Qlikviews stora förmåga att 
transformera och integrera data som inhämtas från olika källor där data komprimeras och 
optimeras till 10 % av den ursprungliga datastorleken skapas förutsättningar för att kunna 
lagra en stor mängd data på servern utan att nyttja ett stort minnesutrymme. Direkt 
kommunikation med alla typer av källor (databaser, flat-filer, affärssystem) leder till väldigt 
korta implementeringstider i jämförelse med de klassiska ETL-projekten, vilket i sin tur 
genererar lägre implementeringskostnader. Qlikviews interaktiva användargränssnitt skapar 
en avancerade visualiseringkapacitet med hjälp av dashboards med mätare, diagram och 
tabeller. En och samma arkitektur för att skapa dashboard, analyser, rapporter och larm utan 
några begränsningar gör det väldigt enkelt att integrera. Möjligheten att använda Qlikview 
från olika miljöer och plattformer är även det möjligt, där integrationen med Microsoft Office 
är en av det integrationsmöjlighet som Qlikview tillhandahåller.   



Qlikviews Arkitektur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data laddning (Eng: Data Loading)  

Qlikview laddar upp information från det flesta datakällor och filer och beroende på vilken 
data man vill presentera så läses det in till ett inladdningsscript med hjälp av olika 
filöverföringsprotokoll och åtkomstmetoder som t.ex. ODBC, ODLEDB etc. 
Inladdningsscriptet definierar datakällans tabeller eller områden som skall laddas upp till 
Qlikview. Inladdningsscriptet har inbyggda funktioner för hantering av olika typer av tabeller 
för att på ett enkelt sätt rengöra och sammankoppla det data som efterfrågas. 
Möjligheten att lagra fördefinierad data finns även och det görs i så kallade QVD filer som är 
optimerad och används för att optimera läsning till fler applikationer och skapas av ett 
specifikt QVD ändat script.  

Analys motor (Eng: Analysis Engine) 

”In Memory” datamodellen som är basen för varje Qlikview applikation är en modell där 
lagringsstruktur och hantering av data ända ner på transaktionsnivå är definierat. Lagringen 
sker i serverns hårddisk som sedan laddar upp data till serverminnet vid användning där 
möjligheten att använda 2 olika Qlikview serverplattformar är möjliga att använda (32/64 
bitars). Urvalsmotor är den drivande faktor som genererar blixtsnabba svar med associerade 
värden vid skapandet av en detaljerad ”peka & klicka” fråga av användaren som sköts av 
Publisher Server, förutom det så ser sköter servern distributionen av analyserna dvs. att rätt 
information når rätt användare i rätt tid och rätt format. Diagram och tabellmotor sköter 
hanteringen av beräkningar och det grafiska utseendet i användargränssnittet. 

 

 

Figur 18. Qlikview Arkitektur 



Klient (Eng: Client) 

Klienter som Qlickview stödjer är Windows EXE som kommunicerar med Qlikview servern, 
möjligheterna att kommunicera med andra programvaror finns också med hjälp av ActiveX. 
För Webbaserade klienter så som Microsoft Internet Explorer finns det olika plug ins som 
möjliggör kommunikation och likaså för Mozilla där man använder sig AJAX ”zero 
footprint”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.5.4 SAP Business Objects  
 

Företag: SAP  

SAP är ett multinationellt IT företag där SAP gör allt från att mjukvaruutveckling till att 
erbjuda konsulttjänster. Företaget grundandes år 1972 av 5 tidigare IBM ingenjörer. 
SAP är idag det största mjukvaruföretaget i Europa och anses vara en av det 4 största i 
världen. Business Objects (BO) var till en början ett franskt IT företag som var specialiserade 
inom BI och grundandes 1990 i Paris, Frankrike. 1994 presenterades Business Objects 3.0 och 
under samma veva så noterades BO på Nasdaq börsen. Business Objects var den första BI 
leverantören som fokuserade på verksamhetsanpassade BI lösningar.  
År 2007 blev företaget uppköpt av SAP och blev då SAP:s BI komponent som nu kallas för 
”SAP BO” (36)  

  

SAP Business Objects  

SAP BO BI Plattform innehåller 3 olika delar. Det översta lagret är front-end verktyget 
Business Objects Enterprise som tillhandahåller funktionalitet för bl.a. olika typer av 
rapporter, ad hoc analyser, OLAP analyser, Dashboards etc. Funktionalitetsområdena som 
finns i SAP BO är uppdelade och sköts av specifikt anpassade tjänster.  

Explorer: är en tjänst som bl.a. tillhandahåller användaren att göra sökningar i metadata, 
tabeller, datafält etc. utan någon som helst kännedom om vart data befinner sig eller vilken 
väg data tar.  

Web Intelligence: här kan användarna skapa online och offline ad hoc frågor och rapporter 
till datalagret. Tillhandahåller även användarna integrerade och pålitliga analyser där 
användarna har möjlighet att dela rapporter interaktivt sinsemellan. 

Voyager: tjänsten som tillhandahåller kraftfulla analyser och utbyten av multidimensionella 
och hierarkiska datauppsättningar. Tjänsten tillhandahåller även möjlighet att bl.a. utforska 
och analysera OLAP data och upptäcka trender. 

Xcelcius: Denna tjänst tillåter användarna att skapa kontrollpanelen genom att på ett flexibelt 
sätt interagera visuella representationer av processer med olika typer av resultat, detta ger en 
visuell interaktiv vy av verksamhetsprestationen med flexibla designmöjligheter. 

Crystal Reports: Tjänsten erbjuder pixel-perfekta rapporter, där rapporterna fritt kan 
distribueras i olika typer av format till alla typer av informationskonsumenter inom 
organisationen. Finns även möjlighet att få fram operationella rapporter som har en direkt 
länk till transaktionsdata inom verksamheten.  



SAP Business Objects Arkitektur 
 

 

 

 

 

 

 

Processhantering: I Processhanteringsskitet handlar det om inhämtning av data från diverse 
datakällor i form av strukturerad och ostrukturerad data. SAP relaterad data kan extraheras på 
två sätt antingen genom en klassisk ETL process direkt in i Business Warehouse (vilket är 
SAPs motsvarighet till DW) eller genom att gå via Event Management (EM) som bygger på 
ett ramverk där ett antal affärshändelser är fördefinierade. Affärshändelserna fångar upp data 
på transaktionsnivå, och med hjälp av fördefinierad modell en ”pre-build” BW modell så kan 
integreringen mellan datalagret och EM ske på ett enkelt och flexibelt sätt.  

Informationshantering: ETL verktyget som används vid inhämtning och integrering av data 
in till SAP egna datalager, Business Warehouse heter SAP BusinessObjects Data Integrator 
och är en skalbar och effektiv integrationsplattform för integration av stora datavolymer från 
olika typer av datakällor där upphämtningen både kan ske i realtid och i batch. 
Informationshanteringslagret bygger på en tjänsteorienterad arkitektur och möjliggör därför 
ett enkelt sätt att integrera med tredjepartsprodukter och industristandarder som t.ex. XML, 
JMS, CWM etc.  

Business Intelligence: I detta lager arbetar slutanvändaren, där möjligheterna att göra olika 
typer av rapporter och analyser finns tillhandahållna. Möjligheten att skapa och presentera 
rapporter och analyser i olika miljöer och format är även det anträffbart. Några exempel på 
distribution av rapporter kan t.ex. vara på mobila plattformar, Microsoft Office, per E-post 
eller fax.   

 

 
 

 

Figur 19. SAP BOs Arkitektur 



Event Management  
 

EM som Event Management kallas är en applikation inom SAP Supply Chain Management 
lösning och möjliggör övervakning och kontroll över en verksamhets logistikkedja. EM 
används i vissa fall som ett komplement till SAP:s BI plattform för att bl.a. kunna spåra 
affärsprocesser, generera larm vid avvikelser etc. Som nämnt ovan bygger EM på att övervaka 
en verksamhets affärsprocesser utifrån fördefinierade events eller händelser och för dessa 
händelser kan en förväntad tidpunkt kopplas som bl.a. kan vara en verksamhets ledtider. När 
det verkliga händelserna har inträffat så sparas denna och kan jämföras med den planerade 
händelserna. Bilden nedan visar olika typer av händelser som EM hanterar.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reguljära händelser: En affärshändelse planeras utifrån ett specifikt tidsintervall (ex: ledtid) 
och den verkliga affärshändelsen dvs. när den i praktiken inträffar ligger i samma tidsintervall 
som den fördefinierade händelsen. En reguljär händelse är ett event som inträffar enligt 
plan(event 1).  

Tidig/Försenad händelse: Event 2 handlar om att kontrollera att händelserna kommer i rätt 
tid, och i det fall dem inte gör det dvs. om det kommer före eller efter det specifika 
tidsintervall registreras det.  

Oväntade händelser: I event 3 loggas de oförutsedda händelserna där det t.ex. kan handlar 
om att en specifik aktivitet inträffar.  

Icke rapporterade händelser: En förväntad aktivitet inträffar men rapporteras inte.    

Dessa händelser rapporteras i EM och kan med hjälp av ett pre-build BW modell hämtas till 
BW som sedan BI verktyget Business Objects kan presentera i form av larmrapporter, 
välutformade dashboards på transaktionsnivå.  

Figur 20. Struktur av tilläggstjänsten Event Management. 



5. Analys 

5. 1 BRI Modellen 
 

5.1.1 IBM Cognos 8   
 

Integration 

IBM Cognos har en så kallad ”Öppen data strategi” när det gäller möjligheter att koppla upp 
sig mot olika datakällor, interna och externa. Detta innebär att systemet skall vara öppet för att 
anslutas mot alla tänkbara datakällor såsom relationsdatabaser, OLAP-databaser, ERP-system 
med hjälp av metoder som bl.a. SQL interface, ODBC, JDBC, flata filer, webbtjänster m.fl. 
Vad gäller realtids BI lösningen så strömmas data med bl.a. JDBC, JMS Connection, HTTP 
Post, webbtjänster etc. För att integrera data används en ETL-modul som heter Data 
Manager(beskrivs även ovan) där integrering och laddning till ett DW sker. En positiv aspekt 
som bör nämnas är Data Manager effektiva dimensionshantering där man definierar och 
bygger olika strukturobjekt som ur AKAs fall skulle handla om leverantörer, transportörer, 
Green Cargo etc. som sedan återanvänds i dem olika delarna av datalagret. Denna 
funktionalitet kräver dock en hel del IT beroende och drar ner betyget en aning utifrån ”Mer 
BI mindre IT” – parametern. Utförandet kan dock göras av en superanvändare men där ställer 
de dock stora krav på SQL kompetens. IBM Cognos 8 plattformen innehåller även en 
metadatakomponent som heter Framework Manager (nämns ovan). Denna komponent sitter 
som ett skikt mellan applikationen och rapporteringsdatabasen. I detta skikt beskrivs 
innehållet i databasen utifrån tabeller kolumner och relationer. Utöver denna tekniska 
specifikation så kan databasen modelleras för att enkelt kunna användas av affärsanvändarna. 
Denna metadatamodell publiceras sedan till serverkomponenten för att användas vid 
skapandet av rapporter, nyckeltal, larm mm. Även här så faller den utifrån parametern ”Mer 
BI mindre IT” där beroendet av IT är stark, dock kan användarna med hjälp av olika 
”wizards” göra detta själva, är dock inte en enkel och flexibel process och kravet på 
utbildning och en helhetsförståelse av påverkan och effekter ställs fortfarande. Även 
enkelheten och flexibiliteten kan diskuteras. Detta för att varken ETL processen eller 
metadatakonstruktionen inte är en enkel process att bygga från grunden. IBM Cognos 
innehåller ingen egen databas förutom OLAP, så för att integrera data och arbeta med 
datalager så måste en extern databas användas, t.ex. DB2, Oracle, SQL Server. Även här är 
enkelheten en kritisk punkt. Här ställs stora krav på hur man bygger upp datavaruhusmiljön 
för att sedan på ett enkelt och flexibelt sätt byta ut databasen om det behov finns. I Cognos 
Now finns däremot möjligheter att till en viss begränsning lagra data i serverns minne och i 
hårddisken. Som en kritisk punkt ur denna synvinkel är att Cognos Now är ny tilläggsmodul i 
produktutbudet och blir därför svår att lita på ur en integrationsaspekt. Den andra punkten har 
att göra med lagerutrymmet som finns i Cognos Now. Begränsningar till hur mycket data som 



går att lagra existerar vilket skapar en begränsning på hur mycket data man kan lagra och 
analysera.  För att uppnå en snabb dataåtkomst och erbjuds olika tjänster beroende på vilken 
typ av BI lösning man vill använda. Som tidigare nämnt finns Cognos Now tillgänglig som är 
konstruerad för att snabba upp dataåtkomsten upp mot realtid. Detta kan dock bli 
problematiskt om man pratar om väldigt stora datamängder men då finns det även en variant i 
den traditionella BI lösningen som kan användas som heter TM1 Analytic server vilket 
bygger på samma teknologi som Cognos Now, dvs. en 64 bitars in memory OLAP databas 
som kan användas för snabb analysering, rapportering och simulering. Som ger IBM Cognos 
8 en hög poäng vad gäller parametrarna flexibilitet .   

 

Expansion  

Eftersom IBM Cognos 8 arbetar med en ETL-process så ser metoden för att extrahera, 
transformera och ladda data snarlik ut med det som beskrivs under integration (punkten ovan) 
men optimeringen och effektiviteten i sättet man hanterar stora mängder data är en viktig 
faktor man bör ta hänsyn till vid stora datavolymer inom en verksamhet. ETL verktyget Data 
Manager kan hantera väldigt stora datamängder genom att använda sig av parallella processer 
som utnyttjar fler cpu:er på en stor server. Detta medför att systemet kan skalas för att hantera 
stora datavolymer. I Data manager finns även förutsättningar för att uppdatera datalagret med 
transaktioner som har ändrats eller är helt nya. Denna teknik kallas för Change Data Capture 
och stöds av ETL verktyget, Data Manager. Möjligheten att byta datakällor i IBM Cognos 8 
är väldigt enkelt eftersom varje datakälla definieras som ett enskilt objekt och skulle det vara 
så att AKA vill byta datakälla så ändras bara definitionen för det objektet på ett ställe och alla 
referenser till den datakällan uppdateras per automatik. Kombinationen av olika typer av BI 
lösningar där IBM Cognos tillhandahåller en snabbare lösning med Cognos Now och 
parallellt arbeta mot att implementera ett datalager genom sin traditionella BI lösning ger IBM 
Cognos ett högt betyg vad gäller punkterna enkelhet och flexiblitet att hantera stora 
datamängder.   

 

 

Funktionalitet 

Skapandet av rapporter i IBM Cognos 8 sker i 2 olika typer av studios där varje studio är 
anpassad för olika användningsområden. Det 2 rapportmjukvarorna som är ämnade att skapa 
rapporter heter Report Studio och Query Studio. Report Studio är verktyget för den 
avancerade rapportutvecklaren där alla typer av avancerade rapporter kan skapas med 
maximal kontroll av både layout och innehåll. Det andra verktyget, Query Studio är en hel del 
av funktionaliteten borttagen för att göra de ännu enklare för användning av en mer ”vanlig” 
användare. Detta begränsar dock inte användarna som arbetar i de olika verktygen att 
sammankoppla eller dela med sig av samma information, eftersom möjligheten att distribuera 
rapporter oberoende vart rapporten är skapad finns som en funktionalitet i verktyget. Finns 



önskan att presentera en och samma rapport i flera olika format och miljöer är även det 
möjligt i IBM Cognos 8. Diverse format så som HTML, PDF, EXCEL, PowerPoint är några 
format man kan nämna. De olika miljöerna där rapporter kan visas är: Webbläsare, Microsoft 
Office och mobila plattformar så som Blackberry, Symbian och Windows Mobile. Sättet att 
dela upp rapportverktygen på detta sätt där möjligheten att presentera och publicera data i 
olika format eller miljöer skapar en enkelhet och flexibilitet som utifrån BRI-modellen ger 
IBM Cognos 8 ett högt betyg. Dock bör nämnas att utbildning krävs för varje studio vilket 
dels är en kostsam process men i vissa lägen vill man även att användarna har en 
helhetsförståelse inom varje funktionalitetsområde, vilket kan ses som ett hinder i detta fall.  
Funktionalitet att analysera data som är lagrat i OLAP databaser och relationsdatabaser finns i 
IBM Cognos 8. Studion för att analysera OLAP data heter Analysis Studio och i det verktyget 
kan användaren vrida och vända på data för att utforska data mer i detalj. Det finns även 2 
olika typer av OLAP databaser för att lagra data i Cognos plattformen, vid namn PowerCubes 
och TM1 analytic server(nämns ovan) där PowerCube är en standard MOLAP-databas som 
ingår som standard i IBM Cognos 8 medan TM1 Analytic server är en 64 bitars ”in memory” 
olapdatabas som är en tilläggsmodul och ingår inte som standard i IBM Cognos 8. Vid stora 
datamängder så kan MOLAP teknologin falla i skalbarhetsparametern jämfört med t.ex. en 
databas baserad på ROLAP-teknologin.  

Cognos Now innehåller också en 64 bitars in memory streaming OLAP databas. Flexibiliteten 
att använda olika typer av funktionaliteter är en stark sida i IBM Cognos 8 men 
kostnadsaspekten kan vara en kritisk punkt där bl.a. TM1 analytic server är en tilläggsmodul 
och därför kommer alltså en extra kostnad att tilläggas.  

IBM Cognos 8 har Data Mining funktionalitet och modulen heter SPSS där strömmar byggs 
upp i ett lättanvänt gränssnitt och beroende på vad man vill se så drar man upp varje funktion 
i form av noder som ingår i strömmen. Vid analys av stora datamängder så krävs IBMs 
serverlösning för att få fram analysen snabb. SPSS är ett företag som under en 10 års period 
har varit världsledande inom statistik och avancerade analyser som IBM köpt upp för att just 
täcka Data Mining området i deras BI lösning. Detta känns dock fortfarande som en extern 
lösning eftersom modulen inte igår i IBM Cognos 8. Förutom det så är min uppfattning att 
lösningen endast finns där för att täcka DM området. Detta kan dock bli en bra lösning i 
framtiden men ser det inte som en av IBM Cognos 8 starkaste sidor idag. Realtids BI har vi 
nämnt ett antal gånger under flertalet punkter. Det är som tidigare nämnt IBM Cognos Now! 
som är realtidslösningen IBM tillhandahåller. Larm funktionalitet som oftast brukar knytas 
ihop med realtids BI finns även tillgänglig i realtidslösningen. Data som tas fram genom både 
den traditionella BI lösningen och realtidslösningen kan förutom i rapporter presenteras i 
dashboards och styrkort. I realtidslösningen så kan dessa dashboards uppdateras i realtid med 
de strömmade data. Användaren har sedan möjlighet att anpassa sin vy av den dashboarden på 
sitt sätt.  

 

 



Användargränssnitt  

IBM Cognos 8 använder sig av ett flertal olika studios som bygger på webbaserade 
användargränssnitt. Detta är för att öka den användbarheten där varje studio är anpassad efter 
användarens behov, vilket i sin tur skiljer komplexiteten mellan de olika verktygens 
funktionalitet. Ett enda gränssnitt med all funktionalitet skulle bli svårt att använda för 
användaren. Vad gäller att anpassa gränssnittet till AKAs miljö och krav är även det möjligt 
via olika ”style sheets” och olika xml mallar. En annan anledning till att man har valt att dela 
upp funktionaliteten i olika typer av studios är för att skapa en self-service miljö för 
användaren som är anpassad utifrån vilket typ av analys användaren vill göra. Skapadet av 
rapporter och möjligheten att på ett enkelt sätt skapa och ändra layout i kontrollpanelen är 
även det möjligt. IBM Cognos 8 har även tänkt på den visuella skalbarheten. Vad gäller 
åtkomst till innehåll och funktionalitet så styrs det av behörighet vilket är en bra lösning. Med 
andra ord så kommer inte en enkel användare ha tillgång till studios som han eller hon inte har 
behörighet till. 

 

5.1.2 Microstrategy 9 
 

Integration  

Det första steget i ETL-processen motsvarar extrahering av data. Genom snapshots av statiskt 
läge i databasen eller händelsestyrda genereringar selekteras data ut från källsystemet. 
Leveransen av data kan sedan ske med hjälp av flata filer eller direkt leverans av data till 
databasen i form av tabeller. Integreringen av den extraherade datan sker i del 2 av ETL 
processen där data tvättas i olika avseenden. MCST använder sig av ETL-verktyget Talend 
som innehåller stöd för processen att integrera data och hantera problem med datakvalitet. 
Möjligheterna att återanvända data finns även i MCST. Detta genom att lagra data i ett 
normaliserat lager, ODS (operational data store) . ODS lagrar data som är integrerat mot 
övriga datakällor på lägsta nivå med bibehållen historik. Detta är en positiv funktionalitet i 
ETL processen så blir användbar vid byte av datakällormen men även positivt för 
användbarheten vid skapandet av rapporter som grundar sig på historisk data. Metoderna för 
snabb dataåtkomst är tillämpbara i rapportgränssnittet. Det fick dock olika metoder att  snabba 
upp dataprocessen där man bl.a. med hjälp av designade fakta och dimensionstabellen ökar 
dataåtkomsthastigheten. Det går även att skapa summeringstabeller för det mest 
förekommande rapportfrågorna och på så sätt snabba upp processen ytterligare. Detta kan 
dock inte en superanvändare göra utan det kräver en del konsulttid vilket kan ses som en 
kritisk punkt utifrån utvärderingsparametern ”mer BI mindre IT”, där kravet på SQL och 
databas kompetens är viktig genom hela ETL processen vilket ur AKAs situation idag bör 
outsource:as.  
Data uppladdning sker som en del av ETL processen och verktyget Talend där möjligheten att 
koppla sig mot RMDB och datakuber finns också vilket görs med ODBC. Metoder för att 
ladda upp direkt från filer kan göras genom Access, Excel eller CSV som används som 



datakällor och integreras mot datalagret. Flexibiliteten kring datainläsningen och 
datauppladdningen kan ses som en positiv punkt med MCST dock är det fortfarande ett 
beroendet av IT som är väldigt svårt att undvika. MCST metadatahantering bygger på en unik 
arkitektur på marknaden och är en av de största anledningarna till att MCST utses till att ha 
lägsta ägandekostnaderna av Gartner år efter år. MCST metadatahantering säkerställer att alla 
användare får ”en vision av sanningen”. Talend skapar en standard metadata kring designen, 
processer och laddning av data. Metadataarkitekturen är extremt dynamisk just för att kunna 
anpassas till varje kunds unika krav vilket även ur en flexibilitet och användbarhets synvinkel 
får ett högt betyg.  

 

Expansion  

Ett sätt att hantera insamling av stora mängder data vid en systemexpansion är att ladda data 
med täta intervall och sprida lasten över dygnet. Förutsättningen är dock att data kan levereras 
kontinuerligt och helst vara händelsestyrd från källan. Med andra ord att data levereras får 
källan i samma stund som den skapas. Integreringen av stora mängder hänger på designen av 
ETL processen och påverkar till stor del hur lång tid det tar att integrera data. MCST är 
baserad på ROLAP vilket gör att användarna kommer åt datakällorna dynamiskt utan att 
behöva ladda från kuber (metoden konkurrenterna använder sig utav), vilket ger dom ett stort 
försprång i både funktionalitet och data integrationen. AKA vill ha möjlighet att surfa i 
datakällorna obehindrat oberoende av storlek samt slippa kostnaden för hanteringen av kuber, 
vilket ger MCST högt betyg grundat på deras ROLAP teknologi.  Vid ett byte av datakällor så 
återanvänds laddlogiken i ETL verktyget, vilket är en väldigt lättsam process. Möjligheten att 
stödja AKA mot ett datalager kan till MCST tillhandahålla en extern partner med lång 
erfarenhet för arbetet till att få till en AKA anpassat datalager. En kritisk punkt som bör 
nämnas här är att MCST endast levererar en BI-plattform och inte en helt uppsättning vilket 
gör att det nedanstående infrastrukturen i ett BI-system måste ”outsource:as”, och eftersom 
infrastrukturen är en av den viktigaste beståndsdelen av ett komplett BI system så ställer de 
höga krav på vilka som utför arbetet.   

 

Funktionalitet 

MCST har ett sammansatt webbgränssnitt för all sin funktionalitet i verktyget. Utifrån ”self 
sevice” parametern där slutanvändaren kan göra mycket själv utan ett större beroende av IT så 
tillhandahåller MCST den funktionaliteten genom att på ett enkelt sätt tillåta användarna att 
sortera, sätta tröskelvärden och larm till att skapa egna rapporter med ”data mining” 
funktionalitet som att nämna som ett exempel. Man bygger sitt sammansatta webbgränssnitt 
utifrån det MCST kallar för Zero Footprint vilket innebär att inget skall behöva installeras på 
användarens dator och för att göra det ännu lättare för användaren så används drag och släpp 
– tekniken för mestadels av funktionaliteten. Tack vare en gedigen metadatastruktur så kan 
användaren skapa rapporter med data från alla datorkällorna utan att ha kunskap om vart data 



kommer ifrån. Möjligheten att dela rapporter sinsemellan intern i verksamheten finns också. 
Metadatastrukturen ligger till grund för möjligheten att återanvända och sammankoppla 
rapporter eftersom den är objektbaserad och sker dynamiskt, detta drar ner bland annat 
underhållskostnaderna av plattformen vilket kan ses som en stark fördel jämfört med MCSTs 
konkurrenter. Konsumtionen av information och analyser kan ske i olika miljöer, allt från 
webbgränssnitt, Verksamhetsportaler till MSOffice och mobila plattformar. In-memory 
funktionalitet finns även tillgänglig i MCST som en tilläggsmodul som möjliggör förbättring i 
svarstider dramatiskt, vilket kan presenteras i olika typer av miljöer (Desktop, Office, 
webbanvändare). Fördelarna med denna typ av tjänst är att möjligheterna att skapa fler 
rapporter för fler användare finns. Men förutom det så kan användare komma åt samma typ av 
data med hjälp av Intelligent cube vilket minskar påfrestning av frågor i systemet vilket i sin 
tur minskar resursutnyttjandet i servern. Denna typ av funktionalitet tillhandahåller även 
möjligheten att ”borra” sig ner från kub till kub utan hårdkodade länkar. Ger ett högt betyg i 
flexibilteten kan dock diskuteras eftersom det ligger som en tilläggsmodul och inte är en 
tjänstekomponent som kommer med grundutbudet. Dataminingfunktionalitet är en 
standardfunktion i produkten. Med över 250 algoritmer stödjs kunden i sitt avancerade 
analysarbete för att bl.a. analysera kunders köpmönster, kopplingar(affinity) mellan produkter 
etc. Eftersom metadatastrukturen även här spelar en stor roll så finns möjligheten för 
analysscenarier som redan skapats en gång återanvändas av alla användare av plattformen. 
Något som bör tilläggas är att för att kunna göra kvalitativa med ett fullgott statiskt underlag 
data mining analyser krävs det att verktyget kan hantera stora mängder data vilket MCST är 
väldigt bra på.  

Vad gäller realtids BI så använder sig MCST som ovan nämnt av en ROLAP teknologi som 
kan analysera data så snart den finns tillgänglig i datakällan. Detta ställer dock stora krav på 
fundamentet som hanterar och bearbetar data i form av ETL processen. Detta kan ses som ett 
litet frågetecken beroendet på hur mycket data det handlar om och vilka ledtider som sätts 
som tröskelvärden dvs. hur snabbt man vill få fram det så kallade ”realtids data”. 
Larmfunktionalitet som är ett av kraven från AKAs sida tillhandahålls även i MCST fall, där 
användaren själv har möjlighet att ange tröskelvärden i rapporten, kan dock även fördefinieras 
och göras av IT vid en implementationsfas.  

 

Användargränssnitt  

Användargränssnittskonstruktionen bygger på MCSTs egna SDK (Software Development 
Kit) som är en omfattande utvecklingsmiljö som möjliggör enkel anpassning och integration 
av BI-plattformen. MCSTs BI funktionalitet presenteras i en skiktad objektorienterad webb 
arkitektur som är utformad för enkel integration, återanvändbarhet och utbyggnad av MCST 
BI-plattformen. Detta ger MCST ett max betyg när det kommer till kundanpassning där 
gränssnittet kan anpassas helt utifrån AKAs behov vilket är en av de starkaste egenskaperna i 
MCSTs BI lösning. Dock bör man nämna att beroendet av IT här inte går att undgå och ger 
därför ett lägre betyg utifrån parametern ”Mer BI mindre IT”. Vad gäller self-service 
möjligheterna i MCST så erbjuder verktyget användarna full kontroll över utformningen i alla 



aspekter av en rapport och genom att förstärka färger, göra toningar, infoga bilder, snabb 
menyer, drag-and-drop funktionalitet så får man en miljö som MCST kallar för ”Vad du ser är 
vad du får” egenskaper vilket ger en rik och användarvänlig gränssnittsmiljö. Att ha 
fullkontroll kan man se som både positiv och negativ. Positiv i den aspekten att användaren 
har full kontroll över alla typer av funktioner BI verktyget tillhandahåller vilket ger en bred 
flexibilitet, dock är det inte lika självklart att det är enkelt att hantera, men tack vare en och 
samma layoutmiljö för all typ av funktionalitet så har man anpassat gränssnittet för att det 
skall vara enkelt att använda oberoende av vilken typ av analys användaren vill utföra. Utifrån 
en utbildningssynvinkel kan även en typ av integrerat gränssnitt vara positivt, där man slipper 
utbilda användarna i olika miljöer.   

 

5.1.3 Qlikview 9 
 

Integration 

Data integrationen i Qlikview är en väldigt snabb och enkel process där tack vare sitt 
inladdningscript på ett enkelt sätt kan hitta rätt i datakällorna. Behovet av IT finns dock i en 
relativ stor omfattning vilket drar ner integrationen utifrån jämförelseparametern mer ”BI 
mindre IT”. Skalbarheten är också en kritisk punkt där man i Qlikview förutom i serverminnet 
lagrar information i QVD filer vilket har sina begränsningar och förutom begränsningarna så 
ställer de väldigt höga krav på hur man väljer att strukturera och lagra data i QVD filerna för 
att undvika fördröjning vid en datauppläsning. Det har dock gjorts ett stort arbete från 
Qlikviews sida för att öka skalbarheten genom att inrätta 64-bitars hårdvara med processorer 
med flera kärnor, detta för att hantera och lagra större mängder data i serverminnet. Qlikview 
kan även på ett enkelt sätt hantera byte av datakällor på ett enkelt och flexibelt sätt vilket ses 
som en stark sida. Det finns ingen direkt metadatahantering i Qlikview på samma sätt som 
konkurrenternas metadatastruktur dock bör man nämna att delar av inladdningsscriptet kan 
ses som ett script som skulle kunna ses som en metadatamodell, men räcker inte till riktigt för 
benämningen metadata. Datauppläsningsprocessen i Qlikview är väldigt snabb och med hjälp 
av sin patenterad ”In memory” teknologi så lyckas man ladda upp data väldigt snabb på ett 
enkelt sätt. Ställer dock krav på servern eftersom data lagras och laddas ifrån serverminnet 
och utifrån skalbarhetsparametern så kan det även här ses som en kritisk punkt. Qlikview 9 
har presenterat realtids server som ett steg mot realtids BI vilket ska ta 
integrationsprocesserna till en mer realtidsanpassad process där man då föder Qlikviews 
applikationen men information och kan undvika att uppdatera inladdningsscriptet vid 
förändring och påfyllnad av data. Detta är dock en oprövad förändring än så länge och ses 
därför som ett frågetecken. 

 

 

 



Expansion 

Vid en systemutbyggnad där fler avdelningar och enheter integreras så ställer det höga krav 
på hur man hanterar stora mängder data. Qlikview har i branschen sedan länge haft ett rykte 
som säger att det är ett verktyg som har svårt att hantera stora mängder data. Anledningen av 
det kan vara eftersom allt handlar om serverprestanda och minnesresurserna i Qlikview 
servern. Man har dock arbetat mycket på att ”radera” ryktet och lagt ett stort arbete på 
datakomprimeringen, vilket har visat sig vara en av Qlikviews största fördelar. Qlikview 
lyckas komprimera ner datastorleken till 10 % av den ursprungliga datastorleken vilket 
plötsligt öppnar upp möjligheterna att lagra mer data i minnet. Men utmaningen att kunna 
mäta sig med relationsdatabas som kan lagra obegränsad datamängd kvarstår dock. Qlikviews 
release av version 9 gjordes i september 2009 och där man i denna version har fokuserat på 
stora företag med mycket data, kvarstår dock att se hur man lyckas hantera stora mängder data 
men tror definitivt att man är på god väg.   

Funktionalitet 

Redan i den tidigare releasen har Qlikview lyckats mäta sig med sina konkurrenter vad gäller 
analyserings funktionaliteten. Det som oftast förknippas med OLAP analysering dvs. ”Slice & 
dice” analyser var tidigare inte möjliga i verktyget men alltså nu möjligt att utföra i Qlikview. 
Ad hoc analyser är tack vare Qlikviews associativa ”in-memory” teknologi en framstående 
funktionalitet eftersom data ligger väldigt ”nära till hands” (i serverminnet), vilket leder till att 
responstiderna på alla beräkningar går väldigt snabbt. Det är dock begränsat till den 
informationen som finns tillgänglig i minnet vilket ställer höga krav på att data inhämtnings 
processen har processat tillräckligt med data till QV-servern. Som tidigare handlar det även 
här om en prestanda fråga. Har man tillräckligt med minnesresurser så finns även möjligheten 
att lagra mycket data, beror självklart på hur mycket data det handlar om. Eftersom vi går mot 
en BI värld som kräver en allt mer realtidsanpassad funktionalitet så har även Qlikview tagit 
det steget. Som tidigare nämnt finns nu en realtidsserver tillgänglig för att föda verktyget med 
realtidsdata, men förutom infrastrukturen tillhandahåller Qlikview även larmfunktionalitet, 
dashboards och scoreboards. Dock inte i samma omfattning som sina konkurrenter men 
funktionalitetsmöjligheterna finns i verktyget. Funktionaliteten överlag för Qlikview 9 är 
väldigt bra där man som användare har möjlighet att ta fram nästintill alla typer av rapporter. 
Den svaga länken utifrån ett funktionalitetsperspektiv är Qlikviews förmåga att göra 
avancerade analyser som bygger på bl.a. komplexa regressionsanalyser och andra statistiska 
verktyg. Det sistnämnda drar ner Qlikviews funktionalitet en aning men får fortfarande ett 
starkt resultat utifrån funktionaliteten i verktyget.     

 

 

 

 



Användargränssnitt 

Qlikview är det verktyget som har fått bäst respons vad gäller användargränssnittet i BRI 
undersökning. Dock bör man vara medveten om att designandet i Qlikview är relativt fritt, 
man har alltså möjlighet att forma gränssnittet precis som man känner. Detta har precis som 
allt annat en baksida, och baksidan handlar främst om att man har möjlighet att skapa ett 
gränssnitt som är dåligt utifrån användbarhetsparametern. En annan parameter som Qlikview 
sviktar i är self-service möjligheterna som är väldigt små. Detta har att göra med Qlikviews 
infrastruktur som bygger på SQL-frågeställning och begränsningar till det data du har 
tillgängligt i minnet. Utifrån Kundanpassningsparametern får den höga betyg men som 
tidigare nämnt finns riskerna att slutresultatet går åt fel riktning pga. friheten vid designandet. 
Visuell skalbarhet har man också tänkt på, då man använder sig av flikar och andra 
designmetoder för att tillhandahålla slutanvändarna en användarvänlig miljö. Slutsatsen blir 
dock att verktyget är användarvänligt och uppfyller det flesta parametrarna. Dock kvarstår 
beroendet av IT under denna punkt också, vilket kan vara svårt att undvika vad gäller 
användargränssnitt. 

 

5.1.4 SAP Business Objects  
 

Integration  

Integrationen av data kan hanteras på 2 olika sätt. Dels kan det göras med en så kallad ETL 
process där data hämtas och tvättas in till SAPs egna datalager, men kan även göras genom att 
fånga data i Event Management och med hjälp av fördefinierade extraheringsverktyg laddas 
upp till BW. Anledningen till att man vill använda sig utav EM är för att fånga 
transaktionsdata i affärssystemet SAP och genom EM har man alla affärshändelser lätt 
tillgängliga genom hela affärsprocessekvensen vilket underlättar ur ett integrationsperspektiv. 
Extern data som hämtas från andra datakällor eller källsystem kan även de hanteras med det 2 
olika metoderna, där SAP rekommenderar att man använder EM så för att på ett enkelt sätt 
samla data på en plats för att sedan ladda upp data i datalagret på samma sätt. Detta ställer 
dock krav på kommunikationen mellan de externa datakällorna och SAP EM och vilken väg 
man än väljer så kommer integrationssvårigheter att uppstå eftersom det handlar om att data 
måste anpassas utifrån en SAP miljö. Det andra sättet att hantera extern data är att använda sig 
utav SAP BO Data Integrator som är SAPs ETL verktyg genom att data går igenom en ETL 
process och sedan slussas in i datalagret. ETL varianten kan bli en besvärlig resa eftersom 
datalagret som är SAP anpassat är väldigt begränsat på hur data formateras vilket leder till 
problem i att sammankoppla och transformera extern data i en SAP miljö. Det är även därför 
SAP rekommenderar att man använder EM optimalt för att slippa svåra ETL processer med 
BW som även AKA tidigare har fått erfara i praktiken. Går man den klassiska ETL vägen 
med SAP BO så tappar man ett antal fördelar som även ses som ett krav med BI systemet från 
AKAs sida och det är bl.a. möjligheten att jämföra en planerad händelse med den verkliga 
tidpunkten då händelsen inträffar (se event 1 EM), Möjligheten att direkt låta en 



affärshändelse ”trigga” en varning om en avvikelse inträffar och möjligheten att bevaka att en 
affärshändelse verkligen blir utförd. Denna begränsning drar ner SAP BO utifrån en 
integrationsfaktor.  

För att hantera snabb dataåtkomst så kan man i SAP BO använda sig utav en 
tilläggskomponent vid namn BW Accelerator som möjliggör en så kallad ”In-memory”-
hantering av data, vilket förbättrar svarstider med 10-100 ggr och skulle kunna ses som en 
lösning för att nå realtids BI.  Metadatahanteringen är en grundläggande del i SAP BO 
arkitektur och metadatakomponenten kallas i SAP BO för Universe vilket är en patenterad 
lösning för semantik som översätter de tekniska termerna och regelverken i underliggande 
källsystem för användaren så att den i fråga inte behöver ha kännedom om bakomliggande 
problematik som bygger på t.ex. aggregering, kontext, loppar, datamodeller, SQL och MDX 
uppbyggnad eller behörighetsfrågor. För att förvalta och integrera metadata i en BI miljö så 
innehåller BI-plattformen en centraliserad funktion som heter SAP BO Metadata Management 
här så sammankopplas olika typer av metadata tillsammans i ett skikt som kallas Metadata 
Repository som är motorn av de olika metadata komponenterna i plattformen. SAP BO 
metadataarkitektur bygger på en god struktur där man med hjälp av Meta Data Management 
kan sammanföra de olika metadata funktionaliteterna till ett. Eftersom det är många olika 
typer av metadata komponenter som ska interagera med varandra i Metadata Repository så 
kräver det en hel del IT beroende vilket faller på jämförelseparametern ”Mer BI mindre IT” 
men på sikt så förbättras den parametern.  

Ser man integrationen med SAP BO på ett generellt plan så ligger vikten på hur hanteringen 
av ETL processen sköts. Problematiken kring att SAP har en egen datalagerstruktur där stora 
krav ställs på att anpassa extern data i en SAP miljö, drar ner integrationen utifrån enkelhet 
och flexibilitetsparametern. Bör dock nämnas att integrationen mellan EM och BW fungerar 
på ett mycket lättare sätt eftersom det är bygger på interaktion mellan 2 komponenter från 
samma miljö.  

 

Expansion 

Allteftersom datavolymer ökar kraftigt och större krav ställs på svarstider måste man bygga 
en integrationslösning för systemet som har en god presentanda och skalbarhet. ETL 
lösningen blir därför här en primär faktor där SAP BO Data Integrator tillhandhåller stöd för 
parallella exekverings- och distributions processer. Data Integrator processer är uppdelade i 
trådar vilket möjliggör parallellisering på en mängd olika sätt. Bl.a. kan en enda 
transformering delas upp i flera trådar och inom ett specifikt jobb kan flera transformeringar 
och steg exekveras samtidigt vilket leder till parallellitet som i sin tur genererar snabba 
exekveringstider och som slutligen resulterar i att man lättare kan hantera stora mängder data. 
Genom att Data Integrators förmåga att distribuera processer så kan presentandan maximeras 
vid dataintegration. Detta kan t.ex. göras genom att verktyget aggregera data i databasmotorn 
för att minimera nätverkstrafiken. En annan expansionsfaktor som bör nämnas är vid 
användandet av EM, här har SAP BO stora fördelar i att hantera stora datavolymer. Eftersom 



EM hämtar upp transaktionsdata till BW genom fördefinierade BW modeller så går man runt 
den klassiska ETL processen och ”föder” BW med data allt eftersom datamängderna ökar. 
Detta leder till att man kan undvika en hel del datatvättningsproblem vilket är positivt ur en 
integrationssynvinkel.  

ETL verktyget Data Integrator är ett väldigt flexibelt verktyg och får därför ett relativt högt 
betyg utifrån flexibilitetsparametern. Enkelheten kan dock bli lika komplex som i 
integrationsfallet eftersom det handlar om större datamängder och eventuellt fler datakällor. 
Dock finns redan en integrationsmodell uppbyggd och vid utbyggnad av datalagringen av ny 
data så bör det ändå gå en aning smidigare. Klassisk ETL bygger näst intill ett 100 % IT 
beroende vilket även i det här fallet kan ses som en svag länk utifrån parametern ”Mer BI 
mindre IT”. Skalbarheten får dock ett högt betyg där distribution och parallellitet 
möjligheterna med Data Integrator skapar en god skalbarhet i integrationen.   

 

Funktionalitet 

Funktionaliteten i SAP BO BI plattformen bygger på en heltäckande BI miljö med ett brett 
urval av olika typer av BI moduler. Allt från standard rapportering till avancerad analys, 
dashboards och Microsoft Office integration tillhandahålls. Varje BI modul är anpassad 
utifrån olika typer av behov vid olika tillfällen. Varje modul i BI plattformen är helt 
integrerad i BI plattformen avseende säkerhet, lagring, portal mm. Modulerna är beskrivna 
ovan men vi kommer även här att övergripande beskriva modulerna. Xcelcius är modulen där 
användarna har möjlighet att konstruera dashboards och visualiseringslösningar, där det är 
möjligt att omvandla all typ av data till användarvänliga visualiseringar och dashboards. 
Xcelsius tillhandahåller även att på ett enkelt sätt konsolidera data och nyckeltal från olika 
rapporter och andra datakällor i ett dashboard vilket skapar en holistisk sammanfattning av 
företagsdata. Webb Intelligence är en modul som är anpassad för att utföra Ad-hoc analyser i 
form att på ett enkelt sätt ställa spontana frågor till underliggande system eller datalager. Går 
även att drilla ner från den övergripande nivån för att detaljerat ta fram specifik information. 
Crystal Reports tillhandhåller skapandet av standardrapporter och är världen mest spridda 
standardrapporteringsverktyg, där självskapande eller automatisk generering av rapporter är 
möjligt och kan distribueras i olika miljöer och format. Voyager är en funktionalitet som 
bygger på en helt integrerad OLAP klient och tillhandahåller OLAP analyser. Denna modul är 
framtagen för att kunna utforska och arbeta i OLAP data fullt ut där möjligheten för 
multidimensionella analyser finns. Alla analyser som är skapade i OLAP verktyget Voyager 
kan sparas och återanvändas av de berörda användarna i systemet.  

Sammanfattningsvis så kan vi dra slutsatsen att BI verktygets moduler är väldigt anpassade 
beroende på vilken aktivitet användaren skall utföra. Detta ger ett högt betyg utifrån 
enkelhetsparametern. Dock ställs det krav på utbildning i detta avseende för att användaren 
skall kunna använda den berörande modulen på ett optimalt sätt. Flexibliteten med modulerna 
får dock ett lägre betyg detta pga. modulerna är helt avskilda från varandra och bygger på helt 
olika typer av layouter och funktionalitet, vilket kan ses som en kritisk punkt utifrån en 



flexibilitetssynvinkel. Dock får den inte allt får lågt betyg eftersom all funktionalitet är 
integrerad och webbaserad vilket utifrån en tillgänglighetsaspekt visar sig vara relativt 
flexibelt 

SAP BO har inte en inbyggd data mining verktyg som standard i sin BI lösning men det finns 
en tilläggskomponent vid benämning ”Predictive workbench” där möjligheten att skapa 
statistiska ”förutsägande” analyser är möjligt. Denna tilläggskomponent baseras på SPSS med 
specifik integration med SAP BO BI plattform. Kan ses som en kritisk punkt att man har en 
Data Mining funktionalitet men inte som en standardmodul i sin BI-plattform. Realtids BI 
stöds i SAP BO ETL verktyg med hjälp av diverse realtidskopplingar, möjligheten att koppla 
upp sig direkt mot operationella system är även det en utförbar aktion. Men den bästa 
lösningen till att uppnå ett så realtids BI som möjligt är att använda sig utav EM där 
transaktionsdata hämtas direkt från EM som är en SAP miljö direkt till SAPs egna datalager, 
BW. Begränsningarna att man helst bör använda EM för att hantera transaktionsdata på 
realtidsnivå drar ner SAP BO utifrån enkelhet - och flexibilitetsparametern. Används dock 
EM så får den ett relativt bra betyg utifrån skalbarhet, enkelhet och flexibiltet. Det beror alltså 
på vilken typ av integrationsmetod man väljer, men generellt sätt är det mindre positivt att för 
att kunna uppnå en optimal realtidslösning med larmfunktionalitet så är EM nästintill ett krav.  

 

Användargränssnitt 

Eftersom SAP BO tillhandahåller olika typer av BI moduler i sin BI plattform så skapar man 
en kundanpassad miljö där varje användare får ett specifikt verktyg (modul) att arbeta med. Å 
andra sidan så skapar det även begränsningar för användare vilket utifrån en 
flexibilitetssynvinkel kan ses som negativ. 

Skapandet av dashboards i Xcelsius görs helt grafiskt, där man går runt programmeringen och 
med endast att peka och klicka så anpassar man layouten precis som man själv vill och detta 
sker helt integrerat i gränssnittet. Detta ger ett högt ”self-service” betyg utifrån det enkelhet, 
flexibilitet, ”Mer BI mindre IT” och användbarhet. Tack vare sin goda metadatastruktur så 
finns ett mycket rikt bibliotek av olika grafer, mätare, kartor och andra 
visualiseringskomponenter som möjliggör för användaren att på ett enkelt sätt konstruera 
avancerade dashboards utan att besitta IT eller design kompetens. 
Funktionaliteten för att integrera BI objekt i MS Office dokument skapar en bred flexibilitet.  
I modulen Webb Intelligence kan användaren enkelt och intuitivt ställa frågor och med hjälp 
av drag-and-drop funktionalitet i ett webbgränssnitt. Gränssnittet kräver inte att någon 
komponent laddas ner hos klienten vilket underlättar lösningar för extern åtkomst utanför 
organisationen. Utifrån en flexibilitets och ”Mer BI mindre IT” så får verktyget även här ett 
högt betyg. Möjligheten att drilla ner för att få specifik information i SAP BO där 
metadataarkitekturen genomför allt bakomliggande arbete av privotering, formatering och 
aggregering av data skapar en self-service möjlighet som resulterar i ett mindre stöd av 
expertanvändare och IT.  



5.2 BCI Modellen 
 

5.2.1 IBM Cognos 8 
 

Integration  

Integrationen i IBM Cognos skiljer sig en del beroendet på vilken typ av BI-lösning man 
väljer att titta på. Den traditionella BI-lösningen bygger på en ETL datalager process vilket 
inte alltid brukar vara en enkel process. Implementeringskostnaderna blir därför ett stort 
frågetecken eftersom det blir väldigt svårt att estimera i hur lång tid det tar att få ett datalager 
på plats. En iterativ ETL process är oftast det vanligaste tillvägagångssättet för att undvika de 
stora datalagerprojekten med stora kostnader, detta leder dock till iterativa 
implementeringskostnader vilket kan ses som en kostsam process. Förutom själva 
implementeringen så krävs även olika typer av licenser beroende på antalet användare och de 
moduler som skall användas där en lösning för AKA skulle innebära en licenskostnad på 
ETL-verktyget IBM Cognos Data Manager och själva BI plattformen IBM Cognos 8 BI som 
innehåller 4 del komponenter där kostnaden för varje komponent beror på antalet användare. 
Väljer man den andra BI-lösningen dvs. realtidlösningen IBM Cognos Now så går man runt 
datalagerprocessen och istället använder sig av ett färdigt paket som man kan få på plats efter 
bara några veckor. Denna lösning har dock en licenskostnad som är relativt hög. I detta fall så 
kan även en server miljö krävas om man redan inte har det, vilket leder till ytterligare 
kostnader. Implementeringskostnaderna blir dock lägre eftersom allt är färdigbyggt i IBM 
Cognos Now. 

 

Expansion 

Eftersom det hårda arbetet har gjorts i första fasen, där det finns ett datalager och 
metadataobjekt är skapade, så blir det enklare att föda lagret med ny data. I ett sådan situation 
leder det inte till stora implementationskostnader. Det som utökas är dock antalet användare 
och då läggs även en licenskostnad till beroende på hur många användare som utökas. Vill 
man använda sig av vissa funktionalitetsområden som tidigare inte varit intressanta ingår detta 
i grundutbudet av IBM Cognos 8 BI vilket man i första skedet redan betalat för så det 
genererar inga ytterligare kostnader. Här bör dock även nämnas att vid användning av 
MOLAP teknologin som är känslig utifrån en skalbarhetssynvinkel kan det innebära en hel 
del bearbetning och hantering för att undvika problem. Bearbetningen och hanteringen av 
problemet görs endast av IT som kan bli kostsamma på sikt. Med IBM Cognos Now! så 
bygger lagerkapaciteten på serverresurserna och vid en expansion med IBM Cognos Now kan 
det eventuellt bli aktuellt att utöka serverresurserna för att hantera stora mängder data, vilket 
medför en licenskostnad. Beror dock på hur mycket data det handlar om. 
Implementeringskostnader blir även här mindre eftersom lösningen inte kräver några större 
implementationer utan kan sättas upp relativt enkelt.  



Funktionalitet 

Här finns alla möjligheter för användaren att skapa egna rapporter och analyser. Med hjälp av 
metadatastrukturen och olika typer av wizards så går man runt beroendet av IT där man på ett 
strukturerat sätt skapat förutsättningar för användarna att bli självförsörjande, detta drar ner 
driftkostnaderna vilket i motsatt fall kan springa iväg i konsulttimmar. Dock bör man nämna 
att utbildning är nyckeln i att undvika driftkostnaderna i IBM Cognos. IBM har en 
supportkostnad på 20% av licenspriset vilket är en fast avgift vid starten och det är 
kostnaderna som tillkommer för ett utbildningspaket. Sätta upp funktionaliteten är heller 
ingen kostsam aktion eftersom IBM Cognos 8 BI är en integrerad plattform med inbyggd 
funktionalitet, dock handlar det om en liten implementeringskostnad i det här fallet också.  

 

Användargränssnitt 

Färdig struktur på användargränssnittet finns och därför är användargränssnitts konstruktionen 
inte en kostsam process. Bör nämnas att det går att anpassa användargränssnittet utifrån 
kundens behov och då tillkommer en liten implementeringskostnad för att få det på plats. 
Möjligheten av self-service tjänster och uppdelningen av studios per användningsområde blir 
väldigt användbart för användarna att bli duktiga inom sitt område. Vilket skapar möjlighet 
för användarna att själva skapa och konstruera egna analyser, vilket i sin tur genererar lägre 
driftkostnader.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2 Microstrategy 9 
 

Integration  

Kostnadsaspekten utifrån denna punkt handlar främst om att sätta upp ett datalager och 
implementeringstiden kan här vara relativ lång till en början vilket i sin tur självklart 
genererar högre sammanlagda implementeringskostnader. Denna kostnad är svår att sätta 
finger på eftersom man inte kan estimera hur lång tid det kan ta (har bl.a. med datakvalité, 
antalet datakällor etc. att göra) Förutom implementeringskostnader tillkommer 
licenskostnader där MCST tillsammans erbjuder ett ETL verktyg och en servermiljö med 2 till 
fler servrar där ena servern är till för metadata och andra för rapportdata beror även här på 
mängd data. Licenskostnader vad gäller BI plattformen tillkommer även här där MCST 
tillhandahåller en så kallad MCST Reporting Suite 9 med funktionalitet som realtids BI och 
distributions och webbanalys tjänster finns inräknade. Ett utbildningspaket erbjuds också 
vilket blir ännu en tilläggskostnad vilket mostvarar 22% av hela licenskostnaden. Men den 
största kostnaden under denna punkt är implementeringen av ett datalager och 
metadatastrukturen utifrån AKAs behov vilket i bästa fall kan lösas smidigt men i värsta fall 
bli en kostsam resa.   

 

Expansion  

I ett expansionsskede så finns det redan en uppsats metadatastruktur, och ett datalager finns 
även det på plats vilket drar ner implementeringskostnader i jämförelse med punkten ovan. 
Dock krävs även här en implementeringskostnad för en utbyggnad av BI miljön. Bör dock 
även nämnas att det inte tillkommer andra fasta kostnader förutom licenskostnader som är 
beroende på antalet användare. Utbildningskostnaden kan bli ett krav även i detta skedde, 
detta skulle dock kunna täckas internt om utbildningsprocessen i punkt ovan (integration) 
används och utförs optimalt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Funktionalitet 

Kostnaderna under denna punkt kommer att bli relativt låga om integration av datalager, 
metadatahanteringen och sammankopplingen med BI plattformen sätts upp på ett 
välstrukturerat sätt. Metadatahanteringen kommer att vara en stor aktör i att reducera 
kostnaden ur ett funktionalitetsperspektiv. En välutformad metadatastruktur kommer att 
generera stora ”self-service” möjligheter för användarna som i sin tur blir oberoende av IT 
vilket drar ner underhålls och implementeringskostnader. Detta går förstås hand i hand med 
utbildningsprocessen vilket bör framhävas även i detta fall.  

 

Användargränssnitt 

Här handlar det främst om drift och supportkostnader, men tack vare sitt kundanpassade och 
användbara webbgränssnitt så går man runt de stora summorna i form av drift och 
supportkostnader. Implementeringskostnader här kommer att påverkas beroende på hur AKA 
väljer att utforma sitt gränssnitt men på lång sikt så är denna kostnad inte en kostnad som 
kommer att återkomma eftersom man anpassat gränssnittet utifrån AKAs behov. Self-service 
möjligheterna med den bakomliggande dynamiska metadataarkitekturen kommer även den att 
dra ner kostnaderna eftersom användarna själv kan utforska och vrida och vända på 
information utan något vidare beroende av IT. Precis som ovan handlar det främst om att 
fokusera på en välutformad utbildning för användarna för att på lång sikt kunna bli 
självförsörjande.  

 

5.2.3 Qlikview 9  
 

Integration 

Integrationen i Qlikview 9 är en relativ enkel process utifrån tillvägagångssättet. Dock handlar 
det mycket om att ”hårdkodning” i implementeringsfasen vilket kan genererar ökade antalet 
konsulttimmar beroende omfattning. Det ställer höga krav på konsultkompetensen eftersom 
det inte finns fördefinierade metodik av datamodellers uppsättning eftersom att dels 
möjligheten att komma åt data från alla typer av datakällor finns vilket innebär att 
tillvägagångssättet kan se olika ut också måste alltså anpassas utifrån ”uppdraget” i fråga. 
Med andra ord så kan implementeringen gå relativt smidigt beroendet på vem som sköter 
implementeringen men kan å andra sidan dra iväg i konsulttimmar om man inte börjar i rätt 
ände. Licenskostnader i Qlikviews integrationsdel handlar främst om serverkapacitet vilket i 
sin tur grundar sig på antalet användare och det är en fast kostnad som kan ses som en bra 
investering jämfört med konkurrenterna under denna punkt.  

 



Expansion 

 

Här kommer definitivt implementationskostnaderna att öka eftersom serverkapaciteten 
(eventuellt nya licenskostnader) måste byggas ut och integreras med den befintliga BI miljön. 
Vad gäller integrationen av ny data kommer även konsulttimmarna att öka och eftersom det 
inte finns en metadataarkitektur i Qlikview 9 så blir det svårare för konsulten att synkronisera 
datamodeller och strukturer till en sammansatt BI lösning. Dock existerar inte en ETL process 
och därför blir leveranstiden kortare vilket i sin tur genererar lägre implementeringskostnader.  

 

Funktionalitet 

Eftersom det inte finns en metadatastruktur för slutanvändaren att använda sig utav vid 
skapandet av egna rapporter och analyser så ställer det krav på förmågan att skriva SQL 
frågor. Dock bör nämnas att det finns wizards för användarna att på ett enkelt sätt skapa nya 
rapporter detta är dock på en relativt högt upp i BI arkitekturen. Det krävs fortfarande IT 
kompetens för att lägga till datakällor och kolumner från databaser i inladdningsscriptet vilket 
resulterar i ett beroende av IT och det medför iterativa underhållskostnader.  

 
Användargrässnitt 

Konstruktionen av ett användargränssnitt i Qlikview är en relativ enkel process men ställer 
även här krav på vem som gör det. Friheten i skapandet kan resultera i att lösningen inte blir 
användbar för användaren vilket i sin tur genererar iterativa implementeringskostnader.  

 

5.2.4 SAP Business Objects  
 

Integration 

Integrationen handlar om dels licenskostnader som är en fastkostnad och 
implementeringskostnaderna där det mesta är en IT fråga. Licenskostnaderna för SAP BO är 
jämfört med konkurrenterna avsevärt höga. Detta har att göra med att licensprissättningen är 
uppdelad i 3 delar. Där licensen för BI plattformen är en del. ETL verktyget i sig dvs. Data 
Integrator är en licenstyp och SAP Event Management som normalt inte räknas in i en 
klassisk BI lösning är en tilläggslicens som drar iväg helhets priset. EM prissättning bygger på 
hur många antal transaktioner som skall hanteras vilket kommer att expandera i pris i samma 
takt som datavolymerna EM skall hantera ökar. Förutom licenskostnaderna handlar det ju 
även om implementeringskostnader vilket i det flesta fall brukar landa på en högre prislapp än 
det fasta kostnaderna så kommer implementeringen även den bli relativt kostsam. 
Problematiken som kan generera ytterligare kostnader är om man väljer att inte använda sig 



utav EM utan går via den klassiska ETL processen så finns risken att svårigheter att integrera 
data i BW blir en primär faktor vilket kan generera stora summor i integrationskostnader.  

Expansion   

Beroende på vilken integrationsmetod man väljer så kommer det att resultera i olika typer av 
kostnader. Väljer man att gå via EM så kommer de att öka licenskostnader beroende på hur 
mycket transaktioner det handlar om, på det kan man även lägga till en del 
implementeringskostnad men eftersom den processen är lite enklare än den klassiska ETL 
processen så är risken mindre att det sistnämnda drar iväg i pris. Väljer man inte den vägen 
utan går via den klassiska ETL processen skapar det inga större tillägg i licenskostnader 
eftersom integrationsverktyget redan finns på plats, men kommer dessvärre med stor 
sannolikhet att generera stora konsulttimmar vilket kan sluta upp i en stor prislapp för 
implementeringen. Här bör även nämnas att licenskostnaderna för BI plattformen bygger på 
antalet ”vanliga” användare och expert användare och vid en expansion så kommer antalet 
med stor sannolikhet att utökas. Dock är detta en fastkostnad och samma typ av licensmodul 
gäller för de flesta leverantörerna.  

Funktionalitet 

Kostnaderna här handlar mest om drift och supportkostnader där mycket hänger på hur 
förarbetet (integrationen) är gjord. SAP BO har ett eget datalager och ett eget ETL verktyg 
vilket förbättrar sannolikheten att det görs på ett korrekt sätt. Utbildningskostnader kommer 
att spela en stor roll under denna punkt eftersom man kan se det som ett krav för att använda 
funktionaliteten i verktyget på det mest optimala sättet. Utbildningskostnader bygger på en 
procentsats av den totala licenskostnaden. Metadataarkitekturen skapar ur ett 
funktionalitetsperspektiv en reducerad kostnad eftersom beroendet av IT tack vare 
metadatastrukturen minimeras. Användarna har istället själva möjligheten att skapa olika 
typer av analyser i olika layouter och miljöer utan beroendet av IT vilket resulterar i mindre 
drift och supportkostnader hänger dock på hur mycket man väljer att outsource:a och hur 
mycket som skall sköta själv internt.   

 

Användarvänlighet 

Eftersom användarvänligheten är ett starkt kort hos Business Objects så genererar det per 
automatik mindre drift och supportkostnader. De goda self-service möjligheterna ligger 
bakom en hel del av att man kan undvika att lägga pengar på driften av verktyget istället sköts 
det intern av användarna. Utbildningen blir även här en central aktör då det krävs att 
användarna känner sig bekväma vid den berörda modulen för att undvika beroendet av IT. 
Förutom det har man inga större kostnadsaspekter som känns betungande under denna punkt.  

 



6. Resultat  

6.1 BRI modellen – Teknisk utvärdering 
 

6.1.1 Integration 
 

 

Figur 21. Resultat av BRI modellens utvärderingsområde integration. 

Första plats: IBM Cognos 8 
Sista plats: Qlikview 9  

IBM Cognos 8 får högst resultat utifrån integrationsutvärderingen. Skillnaden mellan IBM 
Cognos 8 och MCST 9 som tar andra platsen är IBMs realtids lösning IBM Cognos Now som 
förenklar integrationsprocessen med sin ”on the fly” lösning som bygger på data streamas och 
behandlas på vägen. Möjligheten att kombinera det 2 olika lösningarna skapar en mer flexibel 
integrationsmetodik vilket gör den till etta. MCST kommer på andra plats utifrån detta 
utvärderingsområde och anledningen till det starka betyget är Skalbarhetsparametern och 
Användbarheten där ETL verktyget Talend har fördefinierade modeller hur data skall hanteras 
igenom ETL processen. Nackdelen är flexibiliteten och enkelheten eftersom MCST endast 
erbjuder en typ av integrationsmetod.  

SAP BO ligger inte långt efter och anledningen till att den ligger på tredje plats är 
problematiken i att integrera extern data i SAP miljö vilket ledder till att ”Mer BI mindre IT” 
parametern fallerar. Eftersom integreringen är begränsad till SAPs egna datalager så får SAP 
BO ett lågt betyg utifrån Flexibilitetsparametern. Betyget på metadatahanteringen i det 3 
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första verktygen ligger nästintill på samma nivå och skapar inte några större differenser i det 
totala integrationsresultatet.  

Något som bör nämnas är att Qlikview kommer sist på denna lista. Dock är Qlikview bäst på 
att hämta, integrera och ladda upp data. Får även högst betyg i flexibiliteten av hämtning av 
data. Det som drar ner Qlikview är att det inte har en metadatahantering på samma sätt som 
sina konkurrenter. Det sammanlagda resultatet dras även ner utifrån skalbarhet, Användbarhet 
och ”Mer BI mindre IT” parametrarna vilket ger Qlikview ett totalt resultat på 31 även fast de 
har bäst betyg utifrån Enkelhet och Flexibilitet vad gäller datahämtning, integrering och 
uppladdning.  

 

6.2 1 Expansion 
 

 

Figur 22. Resultat av BRI modellens utvärderingsområde expansion. 

Första plats: IBM Cognos 8 
Sista plats: Qlikview 9  

IBM Cognos tar även här första platsen vad gäller en utbyggnad av BI miljön genom att hålla 
en jämn och relativ hög nivå utifrån alla jämförelseparametrarna. Får högst betyg utifrån 
Flexibilitetsparametern eftersom kombinationen av den traditionella BI lösningen och IBM 
Cognos Now tillhandahålls. Får även ett bra resultat utifrån skalbarheten där IBM Cognos 
Now inte är en robust lösning, men eftersom man även kan gå via den traditionella så får den 
ett högt betyg även här. Fortfarande svag vad gäller användbarheten och ”Mer BI mindre IT” 
parametern. Tätt därefter kommer SAP BO BI som vid en expansionsfas för AKA är ett starkt 
kort där integrering av andra enheter och avdelningar inom verksamheten inte är ett problem 
eftersom SAP redan finns som systemfundament internt hos verksamhetens. Här drar dock 
flexibiliteten ner det totala resultat just pga. begränsningen till SAP miljön. MCST 9 som här 
kommer på en tredje plats håller en jämn nivå även utifrån en expansionsaspekt och är väldigt 
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stark utifrån parametern Skalbarhet tack vare sitt sätt att hantera stora data mängder, genom 
att inte ladda data till externt skapade kuber utan data hanteras och integreras och hämtas 
direkt från databas tabellerna vilket öppnar för möjligheten att hantera stora datavolymer utan 
att förlora i prestanda. Qlikview 9 får dessvärre ett jobbigare resultat i expansionsdelen, Detta 
för att man går runt datalager konceptet och använder sig utav en ”In memory” teknologi, vid 
en expansion där det handlar om mycket data ställer det stora krav på serverkapacitet och får 
därför ett svagt resultat utifrån Skalbarhet och Enkelhetsparametern. Parametern ”Mer BI 
mindre IT” drar tillsammans med metadatahanteringsresultatet ner Qlikview:s sammanlagda 
resultat, vilket är 2 anledningar till varför Qlikviews resultat här ligger väldigt lågt.  

 

6.1.3 Funktionalitet  
 

 

Figur 23. Resultat av BRI modellens utvärderingsområde Funktionalitet. 

 

Första plats: IBM Cognos 8 
Sista plats: Qlikview 9  

IBM Cognos 8 får även här högre betyg i jämförelse med både MCST 9 och SAP BO. MCST 
ligger dock väldigt nära konkurrenten utifrån en funktionalitetsaspekt där den dynamiska 
objektorienterade metadatastrukturen ligger bakom det maximala betyget utifrån ”Mer BI 
mindre IT” parametern vilket ingen annan leverantör kan mäta sig med. Förutom den 
sistnämnde parametern så får den även ett högt betyg utifrån en flexibilitets synvinkel där den 
integrerade funktionaliteten i ett och samma webbgränssnitt skapar en flexibel BI miljö för 
användarna, dock på en minimal bekostnad av enkelheten och användbarheten.  
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IBM Cognos 8 är väldigt stark utifrån flexibilitetsparametern eftersom IBM Cognos 8 bygger 
på användardefinierade studios vilket å andra sidan skapar en mer användarvänlig och enkel 
BI miljö jämfört med MCST. En fördel för MCST jämfört med sina konkurrenter är deras 
integrerade Data Mining funktionalitet som kommer med den kompletta BI lösningen till 
skillnad från alla andra konkurrenter.  

IBM Cognos Now får ett högt resultat utifrån ”Realtids BI” punkten där det har en komplett 
lösning vilket är skillnaden med IBM gentemot sina konkurrenterna. SAP BO hänger med i 
täten även här med god funktionalitet men eftersom modulkonceptet även finns hos SAP BO 
så får den ett medel resultat utifrån Flexibilitetsparametern medan enkelhet och användbarhet 
resulterar i ett högt betyg. Även ”Mer BI mindre IT” är får IBM och SAP ett högt betyg och 
det är pga. deras metadatastruktur, dock bör nämnas att MCST fortfarande är snäppet bättre 
på den punkten. Qlikview 9 som även här kommer på sista plats har bland de bästa resultaten i 
rapporteringsdelen. Även utifrån Användbarhetsparametern får Qlikview ett väldigt högt 
betyg. Det som talar emot Qlikview 9 är funktionalitetsbegränsningarna i verktyget där bl.a. 
Data Mining funktionalitet inte tillhandahålls. På grund av att Qlikview inte har en 
metadatastruktur i sitt verktyg skapar det väldigt dåliga betyg utifrån ”Mer BI mindre IT” som 
tillsammans med att verktyget inte tillhandahåller data mining funktionalitet resulterar i ett 
lågt totalt funktionalitetsresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6.1.4 Användargränssnitt 
 

 

Figur 24. Resultat av BRI modellens utvärderingsområde Användargränssnitt. 

 

Första plats: IBM Cognos 8 & SAP Business Objects BI 
Sista plats: Qlikview 9  

Utifrån Användargränssnittets funktionalitet hos det olika verktyget ser vi utifrån tabellen att 
det är väldigt jämnt. IBM Cognos 8 tillsammans med SAP BO får högst betyg utifrån 
Enkelhet, Skalbarhet, Användbarhetsparametrarna. MCST får högst betyg utifrån en 
kundanpassnings synvinkel eftersom de tillhandahåller ett användargränssnitt som bygger på 
ett egenutvecklat SDK. Self-service möjligheterna i verktygen dominerar det tre verktygen 
som har högst resultat (IBM, SAP, MCST) och det är på den punkten Qlikview tappar 
gentemot sina konkurrenter. Även parametern ”Mer BI mindre IT” är en kritisk faktor hos 
Qlikview som drar ner det sammanlagda resultatet. Men utifrån Enkelhet och 
Användbarhetsparametern ligger Qlikview i topp.  
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6.1.5 Totalt Resultat  
 

 

Figur 25. Totalt resultat av BRI modellens utvärdering. 

  

Microstrategy 9 

Fördelar: Stark metadatahantering som genererar mindre beroende av IT. Erbjuder bred 
funktionalitet i ett integrerat Webbgränssnitt. Hög Skalbarhet vid integration och expansion 
tack vare ett strukturerat sätt att hantera data. Fundament för self-service möjligheter tack vare 
den starka metadatastrukturen.  

Nackdelar: Till en början svår att integrera där beroendet av IT är högt, men med tid kommer 
att minska. Tappar i Integrationsflexibiliteten eftersom endast en traditionell ETL lösning 
erbjuds.   

 

IBM Cognos 8 

Fördelar: Högt Resultat utifrån flexibilitetsparametern vad gäller alla utvärderingsområden. 
Tillhandahåller hög användbarhetsnivå med hög skalbarhet på både ett grundläggande plan 
(integration, expansion) som front-end (funktionalitet, användargränssnitt). Högt resultat 
utifrån parametern ”Mer BI mindre IT” där metadatastruktureringen och hanteringen är 
huvudanledningen. Förmågan att hantera realtids BI med sin special anpassade lösning ger 
IBM Cognos Högst betyg utifrån det delområdet i utvärderingen.    
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Nackdelar: Beroendet av IT vid integration och expansion kan ses som en nackdel, dock 
väldigt oundkomlig. Flexibiliteten utifrån en användargränssnittsynvinkel kan även ses som 
en kritisk punkt eftersom funktionaliteten i verktyget bygger på olika delverktyg (studios).   

 

SAP Business Objects BI  

Fördelar: Otroligt skalbart BI system som är verktygets starkaste kort utifrån 
utvärderingsmodellen. Har en bredd funktionalitet och hög metadatahanteringen genom alla 
processer i verktyget som genererar mindre beroendet av IT på sikt.  

Nackdelar: Svårigheter att integrera extern data pga. begränsningarna till SAP miljön. Även 
svårigheter vid skapandet av BW kuber vilken blir ökar IT beroendet avsevärt. SAP 
begränsningarna ger även verktyget ett lägre resultat utifrån flexibilitetsparametern.  

 

Qlikview 9  

Fördelar: Väldigt enkelt och flexibelt vid integration och resulterar på kort sikt ett mindre 
beroende av IT. Qlikview är även ett användarvänligt verktyg utifrån funktionalitet och 
användargränssnitts synvinkel.  

Nackdelar: Väldigt svagt utifrån skalbarhetsparameter och ”Mer BI mindre IT” parametern 
på lång sikt eftersom en metadatastruktur inte finns tillgänglig i verktyget. Även self-service 
möjligheterna i verktyget är svåra just pga. av den icke existerande metadatastrukturen vilket 
även där genererar ett stort IT beroende.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



6.2 BCI Modellen - Kostnadutvärdering 
 

6.2.1 Licenskostnad 
 

 

Figur 26. Resultat från BCI modellens utvärderingsområde licenskostnad. 

 

Första plats: Qlikview 9 
Sista plats: SAP Business Objects BI  

 

Qlikview tar hem segern med relativt stor marginal utifrån Licenskostnaden. Anledningen är 
att Qlikviews infrastruktur redan finns på plats inom AKA finns därför inget större behov av 
några stora investeringar. Den stora investeringen som ska göras här handlar främst om 
Qlikviews realtidsserver, som drar ner betyget utifrån detta utvärderingsområde. MCST som 
här kommer på en andra plats tillhandahåller hyfsat bra priser jämfört med sina andra 
konkurrenter. Här skall dock helt nya investeringar göras och ger därför MCST ett 
medelbetyg utifrån licenskostnads synvinkel. IBM Cognos 8 licenspriser är relativt höga och 
en av anledningarna till de höga priserna är att man erbjuder 2 olika typer av lösningar för att 
tillhandahålla AKAs behov vilket i sin tur genererar påläggskostnader. Cognos Now! som är 
IBMs realtidslösning genererar nästan 50 % av den hela licenskostnaden vilket kan ses som 
en dyrsam investering. SAP BO BI är den definitivt dyraste licensinvesteringen gentemot alla 
andra leverantörer i analysen. Här handlar det främst om Event Management som är en 
tilläggsmodul i affärssystemet SAP vilket är ett krav för att tillhandahålla en komplett lösning 
grundat på AKAs behov och får därför lägst betyg utifrån licenskostnadsutvärderingen.  
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6.2.2 Implementeringskostnad 
 

 

Figur 27. Resultat från BCI modellens utvärderingsområde Implementeringskostnad. 

 

Första plats: Qlikview  
Sista plats: SAP Business Objects BI  

Qlikview blir även här vinnaren, dock med lägre marginal än tidigare och anledningen till det 
är att implementeringen i Qlikview kan genererar både höga och låga kostnader dels 
beroendet på vem som utför arbetet men också hur omfattande implementeringen är där en 
stor implementering med mycket data kan generera riktigt höga implementeringskostnader. 
Qlikviews konkurrenter har här fördelen att man kan hantera stora datavolymer utan några 
större skillnader samtidigt som man har fördefinierade datamodeller och 
integrationskomponenter som underlättar vid integration. Generellt sätt så kan man dra 
slutsatsen att Qlikviews enkelhet och flexibilitet av integrationen genererar lägre 
implementeringskostnader än sina konkurrenter. Alla verktyg förutom MCST använder sig av 
komplementmoduler eller lösningar för att tillhandahålla transaktionsdata i realtid vilket 
skapar ytterligare kostnader för implementation av dessa moduler eller lösningar. Bör även 
nämnas att implementeringskostnader i det fall där 2 metod används kommer att generera 
ökade implementeringskostnader eftersom det ställer krav på att sammanfoga de olika 
modulerna eller lösningarna till en komplett BI lösning vilket kan ses som en utmaning. 
Implementeringen av SAP BO BI är en svår process eftersom det handlar om att 
implementera verktyget och den bakomliggande infrastrukturen i en SAP miljö. Detta kräver 
därför konsulter med SAP kompetens vilket till skillnad från de andra verktygen kan ses som 
en begränsning.  
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6.2.3 Underhålls & Vidareutvecklingskostnad  
 

 

Figur 28. Resultat från BCI modellens utvärderingsområde underhålls & vidareutvecklingskostnad. 

 

Första plats: Microstrategy 9 
Sista plats: Qlikview 9  

Här förändras läget en aning där MCST ligger på topp utifrån drift & 
supportkostnadsaspekten. Anledningen är self-service möjligheterna i MCST som bygger på 
en välformad metadatastruktur där användarna lättare kan bli självförsörjande utan beroendet 
av IT, även IBM Cognos 8 och SAP BO får här ett högt betyg pga av samma anledning. 
Uppsättningen av en intakt objektorienterad metadata tillsammans med färdiga modeller för 
hämtning integrering och datalagring skapar förutsättningar för att hantera ny data utan några 
större problem i MCST. SAP BO får det dock svårare vid byte av datakällor och källsystem 
eftersom (som tidigare nämnt) begränsningen till SAP miljön existerar. Dock får Qlikview 
trots sitt låga totalresultat ett bra resultat utifrån integrationsparametern vad gäller 
Supportkostnadsaspekten, detta pga. enkelheten och flexibiliteten i att integrera data i 
Qlikview.  
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6.2.4 Utbildningskostnad  

 

 

Figur 29. Resultat från BCI modellens utvärderingsområde utbildningskostnad. 

 

Första plats: Qlikview 9  

Qlikview ligger ensam på topp och resten av konkurrenterna ligger på samma nivå. 
Anledningen till att Qlikview 9 ligger bäst till utifrån Utbildningskostnader är för att det redan 
finns en kännedom om Qlikview 9 internt inom AKAs verksamhet och kravet på utbildning är 
därför inte lika stor vilket genererar lägre utbildningskostnader. Dock så krävs nya 
utbildningar vid expansion av BI miljön vilket då sätter Qlikview på samma nivå som 
konkurrenterna. Generellt sätt så ligger utbildningskostnaderna ungefär på samma nivå där det 
är svårt att skilja verktyget mellan varandra, där det handlar om utbildningspaket beroendet på 
vilken typ av användartyp det handlar om.  
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6.2.5 Totalt Resultat 
 

 

Figur 30. Totalt resultat av BCI modellens utvärdering. 

 

Första plats: Qlikview 9 
Sista plats: SAP Business Objects BI  

Qlikview 9 

Fördelar: Finns redan en licensinfrastruktur inom AKA och behovet av nya licenser är inte 
lika stor som hos de konkurrerande verktygen. Implementeringen i ett start skedde kommer 
inte att generera höga implementeringskostnader eftersom integrationen är en relativt enkel 
och flexibel process. Utöver de låga implementeringskostnaderna är dessutom 
utbildningskostnaderna relativt låga vilket är resultatet av ett mindre utbildningsberoende i 
jämförelse med konkurrenterna. 

Nackdelar: Investeringen i realtidsservern är en dyrsam investering men är ett krav för att 
tillhandahålla AKAs behov vilket kan ses som en nackdel. Vid en expansion av BI miljön 
kommer det bli problematiskt utifrån ett integrationsperspektiv eftersom stora mängder data 
ska integreras med existerad data.  Implementeringen handlar även om mycket manuell 
kodning vid integrationen vilket dels ställer krav på vem som utför arbetet och dels hur 
mycket data det handlar om. Underhålls & Vidareutvecklingskostnader kan bli ett problem i 
form av att Qlikview inte har en kraftfull infrastruktur jämfört med sina konkurrenter vilket 
leder till att användarna har svårt att bli självförsörjande. Risken för iterativa supportkostnader 
kan uppkomma pga. det stora beroendet av IT, vilket beror på bristen av en definierad 
metadataarkitektur i verktyget.  
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Microstrategy 9 

Fördelar: Licenskostnaderna får MCST ett högt betyg eftersom det erbjuder stora skillnader i 
pris jämfört med några av sina konkurrenter (IBM, SAP). Anledningen till det kan ligga i att 
MCST är ett oberoende BI verktyg som endast tillhandahåller BI lösningar. 
Licenskostnaderna utifrån en integrationsparameter handlar främst om ETL verktyget vilket 
också ligger på en medelnivå vilket speglar betyget. ETL processen med datalager och 
metadatastrukturen genererar en lägre drift & Supportkostnad jämfört med Qlikview som 
leder till att AKA undviker det iterativa Underhålls & Vidareutvecklingskostnader på sikt tack 
vare ”self-service” möjligheterna i verktyget. En annan fördel gentemot de andra 
leverantörerna MCST har är att det använder sig av en ROLAP teknologi där man undviker 
hanteringen av kuber, vilket kan skapa stora problem när man talar om väldigt stora 
datavolymer som ska hanteras vilket genererar ytterligare IT beroende.  

Nackdelar: ETL processen som ligger bakom den största delen av 
implementeringskostnaderna är ingen lätt process, vilket kommer att generera relativt höga 
implementeringskostnader. Underhålls & vidareutvecklingskostnader kommer att existerar 
fast tack vare metadatastrukturen relativt låga i jämförelse med konkurrenterna.   

 

IBM Cognos 8  

Fördelar: Har en metadatastruktur och integrationsmetodik som skapar lägre iterativa 
kostnader på sikt. Jämfört med SAP BO så ligger licenspriset lägre vilket kan ses som en 
fördel gentemot SAP. Utifrån funktionalitetsparametern så får IBM Cognos bra betyg och det 
bygger på de breda funktionalitetsutbudet IBM tillhandahåller. Även ”self-service” 
möjligheterna tillsammans med den väldefinierade metadataarkitekturen i verktyget ger IBM 
Cognos 8 positivt kostnadsbetyg där man i båda aspekterna undviker beroendet av IT.   

Nackdelar: Höga licenskostnaden jämfört med 2 andra konkurrenterna (MCST och 
Qlikview). Tillägg i licenskostnaderna kommer att krävas eftersom realtidslösningen måste 
existerar för att uppfylla AKAs behov, vilket representerar 50% av den totala licenskostnaden. 
Implementeringskostnader för IBM Cognos 8 grundar sig utifrån 2 aspekter eftersom det 
tillhandahåller 2 olika typer av lösningar. Den traditionella lösningen sker genom en ETL 
process vilket till en början är en kostsam resa, vilket kan ses som en nackdel utifrån en 
kostnadsaspekt. Implementeringskostnaden för realtidslösningen är en påläggskostnad på den 
totala implementeringskostnaden vilket kan ses som ytterligare en kritisk punkt utifrån en 
total kostnadsbild.  

 

 

 

 



SAP Business Objects  

Fördelar: Låga implementeringskostnader om det handlar om endast SAP relaterad data. God 
metadatastruktur skapar möjligheter för användarna att bli självförsörjande och i sin tur 
minska beroendet av IT vid skapandet av rapporter och analyser. Även god funktionalitet i 
verktyget vilket leder till undvikande av iterativa implementerings och driftkostnader.  

Nackdelar: Högst licenskostnader av alla verktyg vilket kan ha att göra med 
tilläggskostnaden på Event Management komponenten vilket inte har med BI lösningen att 
göra men är ett krav för att hantera transaktionsdata. Svårigheter att integrera data i SAP miljö 
och i deras egna datalager, BW kommer att generera tunga och iterativa 
implementeringskostnader eftersom det är en väldigt svår process. Hanteringen av kuber 
kommer även det att skapa kostnader utifrån drift & support vid stora omfattningar av 
datamängder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Slutsats 

7.1 Rekommendationer  
 

Utvärderingen av dessa 4 verktyg som ligger till grund för rekommendationerna har gjort att 
man kan dela upp verktygen i 2 olika delar. Den ena delen som författaren vill kalla för 
”Komplett BI lösning” hamnar 3 av dessa verktyg (IBM Cognos 8, MCST 9, SAP BO) som 
grundar sig på både funktionellt och infrastrukturellt kapacitet. Den andra delen kallar jag för 
”begränsad BI-lösning” där Qlikview 9 hamnar, vilket grundar sig på den begränsade 
funktionaliteten samt den mindre kraftfulla infrastrukturen verktyget har.  

Rekommendationerna bygger på de totala resultaten från det 2 utvärderingsmodellerna som 
har analyserats (se totalt resultat BRI, BCI). För att AKA skall ha möjlighet att välja mellan 
olika typer av lösningar har författaren valt att dela upp rekommendationerna i två delar, ett 
taktiskt och ett strategiskt investeringsförslag.  

 

Taktisk Investering – Qlikview 9  

Qlikview 9 blir det självklara valet för den taktiska investeringen och anledningen till det 
beslutet grundar sig på 2 huvudorsaker. En orsak är att AKA redan har Qlikview på 
försäljningssidan internt i verksamheten. Detta har sina fördelar om vi ser det utifrån en 
kostnadsaspekt (se licenskostnader). Den andra orsaken grundar sig på de tekniska fördelarna 
med att Qlikview redan finns internt. Där BI miljön endast behöver byggas ut ytterligare och i 
och med att Qlikview har en begränsad styrka men enkel och flexibel integration så kan även 
det ses som en fördel vid en implementation av verktyget. Bekvämligheten utifrån 
användargränssnitts synvinkel är även det i detta sammanhang en positiv aspekt eftersom 
AKAs försäljningspersonal idag dagligen använder sig av Qlikviews gränssnitt.  

Nackdelarna i denna investering är problematiken att hantera transaktionsdata i realtid. Detta 
trots Qlikviews ”realtidsserver” som är ett oprövat kort och därför ses det fortfarande som en 
nackdel. Problem att hantera stora datavolymer på lång sikt är även det en nackdel som kan 
bli allt tydligare i det långa loppet och det skapar i sin tur ett allt större beroende av IT, vilket 
kan ses som en nackdel utifrån kostnadsaspekt (se implementeringskostnader). 
Begränsningarna i funktionalitet där Qlikview inte tillhandahåller någon Data Mining 
funktionalitet kan bli ett problem på sikt då AKA affärsdata kommer att expandera och där 
man förmodligen i framtiden vill ha möjligheten att förutse affärshändelser.   

 

 



Strategisk Investering – Microstrategy 9 

Anledningen till att MCST 9 blir utvald till den strategiska investeringen är för att verktyget 
får ett bra resultat både utifrån den tekniska utvärderingsmodellen (BRI) och 
kostnadsmodellen (BCI). Sammanställer man den totala resultatbilden av både 
utvärderingsmodellerna så får man fram att MCST 9 får det bästa helhetsresultatet. 

Fördelarna med MCST 9 är att verktyget är bäst att hantera stora mängder data samtidigt som 
realtids BI tillhandahålls med 1 och samma lösning, medan konkurrenterna blir tvungna att 
lägga till tilläggsmoduler och andra lösningar för att täcka behoven. Detta resulterar i ett 
positivt resultat utifrån en funktionalitetsaspekt men kanske det viktigaste, kostnadsaspekten. 
MCSTs objektorienterade metadatastruktur som är den bästa jämfört med konkurrenternas 
skapar ett mindre IT beroende och skapar stora self-service möjligheter för användarna att bli 
självförsörjande. AKAs grundtanke med att hitta ett  BI-system för rätt användare med rätt 
funktionalitet för rätt pris gör MCST 9 till den verktyget som täcker all funktionalitet på både 
kort och lång sikt samtidigt som priset för det som erbjuds ligger på en bra nivå jämfört med 
konkurrenterna.  

Det finns dock några nackdelar som man bör vara medveten om vid en investering av MCST 
9 och den stora nackdelen är svårigheterna i en integrationsprocess, som bygger på en ETL 
process vilket kommer generera ett stort IT beroende till en början, vilket i sin tur kan 
resultera i höga implementeringskostnader till en början. Trots detta så tror jag dock att detta 
verktyg på sikt genererar mindre kostnader, just pga. att verktyget har så bred och integrerad 
infrastruktur och tillsammans med metadataarkitekturen kommer kostnadsdelen att minska 
med tiden.  

7.2 Reflektioner 
 

Detta examensarbetes syfte var att utifrån tre frågeställningar komma fram till vilket verktyg 
på dagens BI marknad som passar AKAs affärsbehov bäst. Av det tre frågeställningarna så 
var det största problemet att besvara den sista. Detta pga. svårigheterna att komma ner på 
detaljnivå hos respektive verktyg. Svårigheterna att jämföra de så kallade ”kompletta BI-
lösningarna” gentemot varandra var även det en utmaning eftersom verktygen i väldigt liten 
grad skiljer sig ifrån varandra. Problematiken med att hitta källor till respektive verktyg var 
även det ett problem eftersom intresset från AKAs håll låg på de senaste versionerna av 
respektive verktyg, som alla släppte den senaste versionen i september 2009. Detta gjorde att 
tidigare forskning inte existerade i den grad som behövdes. Istället fick jag lägga mer tonvikt 
på att vara extremt källkritisk till de material leverantörerna tillhandahöll. Hade även problem 
med att hitta tidigare forskning där man jämförelsen olika verktyg utifrån en vetenskaplig 
synvinkel. Detta gjorde att tillvägagångssättet blev en stor utmaning. I stora drag så är jag 
otroligt nöjd med resultatet i förhoppning om att AKA har stor nytta av denna analys och att 
man väljer rätt verktyg för sin verksamhet utifrån detta arbete.  



8. Bilagor  

8.1 Gartner Inc:s utvärderingsområden 
 

Funktionalitet 

Integration Framställning av Information Analysering 

BI infrastruktur Rapportering OLAP 

Metadatahantering Instrumentbräda: Dashboard Avancerad visualisering 

Utveckling Ad hoc frågor Förebådande modellering 
och data minering 

Arbetsflöde och samarbete Microsoft office integration Scorecards 

(Källa: Gartner Inc 2009) 

Förmågan att uppnå resultat 

Produkt/Tjänst Hur konkurrenskraftig och framgångsrik är 
leverantörens produkt eller tjänst i 
marknaden? 

Övergripande genomförbarhet Sannolikheten att leverantören fortsätter att 
investera i utvecklingen kring en produkt 
eller tjänst för sin kund? 

Prissättning/ Försäljningsutförande Ger leverantören kostnadseffektiva licenser 
och upprätthåller alternativ?   

Mottaglighet inom marknaden och meritlista Kan leverantören reagera på förändringar i 
marknaden i samband med kundkravens 
utveckling?  

Marknadsföring Är kunden medveten om vad leverantörerna 
erbjuder på marknaden? 

Kunderfarenhet Hur väl stödjer leverantören sina kunder? 

Funktion (Eng: Operations) Hur ser möjligheten ut för organisationen att 
kunna uppnå sina mål och förpliktelser? 

Källa: Gartner Inc. 2009  



Fullständighet av sin vision 

Parameter Beskrivning 

Förståelse av marknad Har leverantören förmågan att förstå kundens 
behov och att omvandla dessa behov till en 
produkt eller tjänst? 

Marknadsstrategi Har leverantören en tydlig uppsättning av 
budskap som kommunicerar sitt värde och sin 
differentiering på marknaden? 

Försäljningsstrategi Har leverantören den rätta kombinationen av 
direkta och indirekta resurser för att utvidga sin 
marknadsräckvidd?  

Produktstrategi Har leverantören en syn på produktutveckling 
och leverans som betonas på funktionalitet och 
differentiering av nuvarande och framtida krav?    

Affärsmodell Hur logisk är leverantörens underliggande 
affärsidé? 

Industristrategi Hur möter leverantören behoven från olika 
branscher som t.ex. finansiella tjänster och 
detaljhandeln.  

Geografiskstrategi Hur möter leverantören behoven från platser 
utanför sitt egna område, antingen direkt eller 
via partners? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Akademibokhandelns detaljerade logistikflöde  
 

Inleveransflödet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Utleveransflödet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Kravspecifikation – Användargränssnittsprototyp  
 

Bevakning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Larm 

 



8.4 Kravspecifikation – Sökt information  

 
8.4.1 Detaljerad status information  
 

Leverantör  

Information Hämtas från 

Beställt antal – Datum SAP 

Bekräftat antal – Datum SAP 

Leveransaviserat antal – Datum SAP 

Följesedelsnr Leverantör 

Fakturanr Leverantör 

 

Transportör In  

Information Hämtas från 

Inskanning vid mottagning – Datum/tid Transportör 

Inskanning vid avlämning – Datum/tid Transportör 

Sändningsid Leverantör 

Kollinr Leverantör 

 

 

 

 



Green Cargo IN 

Information Hämtas från 

Levererad – Datum/Tid Kontrolltornet 

Godsmottagen – Datum/Tid/Antal Kontrolltornet 

 

Green Cargo UT 

Information Hämtas 

Skapad utleveransorder – Datum/Tid/Antal SAP 

Mottagen Utleveransorder – Datum/Tid/Antal Kontrolltornet 

Plockplanering – Datum/Tid/Antal Kontrolltornet 

Plockad – Datum/Tid/Antal Kontrolltornet 

Godsuttag– Datum/Tid/Antal Kontrolltornet 

 

Transportör UT 

Information Hämtas från 

Inskanning vid mottagning – Datum/tid Transportör 

Inskanning vid avlämning – Datum/tid Transportör 

Sändningsid Kontrolltornet 

Kollinr Kontrolltornet 

 

 



Butik 

Information Hämtas från 

Godsmottag – Datum/Tid SAP 

 

 

8.4.2 larm information 
 

Leverantör  

Prioritet Information Hämtas från 

Hög Ej orderbekräftad SAP 

Hög Saknar leveransavisering SAP 

Låg Differensantal Orderbekräftelse vs. 
Levaransavisering 

Leverantör 

 

Transportör IN 

Prioritet Information Hämtas från 

Hög Ej mottaget Transportör 

Hög Ej levererat Transportör 

 

 

 

 



Green Cargo IN 

Prioritet Information Hämtas från 

Hög Ej Godsmottagen Kontrolltornet 

Låg Differensantal Levaransavisering vs. 
Godsmottagning 

Kontrolltornet/SAP 

 

 

Green Cargo UT 

Prioritet Information Hämtas från 

Hög Ej skapad Utleveransorder SAP 

Hög Ej mottagen Utleveransorder SAP/Kontroll 

Hög Ej plockplanerad Kontrolltornet 

Hög Ej plockad Kontrolltornet 

Hög Ej godsuttag Kontrolltornet 

Låg Differensantal Plockplanerad vs Plockad Kontrolltornet 

 

 

 



Transportör UT 

 

Prioritet Information Hämtas från 

Hög Ej mottaget Transportör 

Hög Ej levererat Transportör 

 

 

Butik  

 

Prioritet Information Hämtas från 

Hög Ej mottaget Transportör 

Hög Ej levererat Transportör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4.3 Rapport information 
 

Leverantör  

Typ Information 

Leverans per leverantör % av antalet leveranser som kommit i tid 
jämfört med vad som lovats i 

orderbekräftelsen 

 

Transportör IN  

Typ Information 

Transporttid % av antalet transporter som hållit utlovad tid 
jämfört med avtal (hämtad hos leverantör tills 

framme hos DC) 

 

Green Cargo IN 

Typ Information 

Leverans – Godsmottag Tid från att leverantör lämnat sändningen tills 
den finns inrapporterad i systemet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Green Cargo UT 

Typ Information 

Genomloppstid i lagret - crossdocking. • Tid från inleverans tills utleverans till 
transportör 

• Tid från inleverans till plockplanerat 

• Tid från plockplanerat till utleverans 
(klart för hämtning dvs. efter pack) 

• Tid från pack till hämtad av transportör 

 

Green Cargo Lagerläggning  

Typ Information 

Genomloppstid i lagret - lagerläggning • Tid från inleverans till 
inleveransrapporterat i lagret 

• Tid från ordermottag tills plockat och 
till pack 

• I övrigt se under crossdocking 

 

Transportör UT 

Typ Information 

Transporttid Från hämtning i lagret tills framme hos kund 
% hållit utlovad tid 

 

 
 



8.5 BRI modellen – Utvärderingsmall  

8.5. 1 Integration 
 

Datainsamling  

- Metoder att inhämta intern data? 

- Metoder att inhämta extern data? 

- Metoder att återanvända inhämtad data? 

Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

Dataintegrering 

- Metoder att integrera extern & intern data? 

- Metoder för att lagra data? 

- Metoder för snabb dataåtkomst? 

Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

Datauppladdning 

- Metoder för att ladda upp från externa datakällor? 

- Metoder för att ladda upp från interna datakällor? 

- Metoder för att ladda upp direkt från filer?  

- Metoder att ladda upp från datalager?  

 Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

 

Metadatahantering  

- Använder er produkt en metadataarkitektur? 
- (JA) Hur ser den ut? 
- Använder ni er utav en default metadataarkitektur? 
- Möjligheter att anpassa metadataarkitekturen utifrån kund?  

 Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

 
 



8.5. 2 Expansion  
 

Hantering av stora datavolymer  

- Metod att samla in stora mängder data?  

- Metod att integrera stora mängder data? 

- Metod att ladda upp stora mängder data? 

- Flexibilitet och enkelhet i att byta datakällor? 

- Möjlighet att stödja arbetet mot ett datawarehouse tillsammans med 
Akademibokhandeln?  

- Skalbarhet  

Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

 

8.5. 3 Funktionalitet 
 

Rapportering 

- Enkelhet i att skapa rapporter? 

- Flexibilitet i att skapa rapporter? 

- Möjligheten av återanvändning och sammankoppling av rapporter? 

- Flexibiliteten i att presentera rapporter i olika miljöer? 

Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

 

OLAP 

- Används en OLAP teknologi? 

- Hur ser den ut? 

- Hur påverkas skalbarheten, enkelheten och flexibiliteten?  

Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

 



Avancerad Analys  

- Finns möjligheterna att göra Data Mining analyser? 

- Hur ser den ut? 

- Snabbhet att ta fram analysen? 

- Robusthet i att få fram rätt resultat? 

- Skalbarhet? 

Hur mycket ingår i produktens grundutbud? 

  

 Realtids BI  

- Möjlighet för realtids BI hos er? 

- Möjligheten till Larmfunktionalitet? 

- Möjligheten till att skapa användarvänliga Dashboards? 

- Möjligheten till att skapa användarvänliga Scoreboards? 

-  

8.5.4 Användgränsnitt 
 

Verktygets: 

- Kundanpassning möjligheter?  
- Self-service möjligheter? 

- Visuella skalbarhet? 

 
 

 

 

 



8.6 BCI modellen – kostnadsmodell  
 

8.6.1 Integration & Expansion – BRI  
 

- Licenskostnad? 

- Implementeringskostnad? 

- Underhålls & vidareutvecklingskostnad? 

-  Övriga kostnader? 

 

 

8.6.3 Funktionalitet & Användargränssnitt – BRI 
 

- Licenskostnad? 

- Implementeringskostnad? 

- Underhålls & vidareutvecklingskostnad? 

-  Övriga kostnader? 

 

 

 
 

 

 

 

 



8.7 BRI Resultat – Betygsättning  
 

8.7.1 IBM Cognos  
 

 

 

 

 

 

 

IBM Cognos 8  Enkelhet  Flexibilitet Skalbarhet Användbarhet Mer BI mindre IT Total summa

Integration                   

Data Insamling  2,5  3 3 1 0 9,5

Data Integrering  2  2,5 2 1,5 1 9

Data Uppladdning  2  2,5 2 1,5 1,5 9,5

Metadatahantering  2  2,5 3 2,5 2 12

Total summa  8,5  10,5 10 6,5 4,5 40

                    

Expansion                   

Samling stora mängder data  3  3 3 1 0 10

Integrering stora mängder data  2  3 2,5 2 1 10,5

Uppladdning stora mängder data 2  3 2,5 2 1,5 11

Metadatahantering  2,5  2,5 3 2,5 2 12,5

Total summa  9,5  11,5 11 7,5 4,5 44

     

Funktionalitet                    

Rapportering  4  2 3,5 3,5 3,5 16,5

OLAP/In memory  3,5  2 2 3,5 3,5 14,5

Data mining  2,5  2 3 2,5 3 13

Realtids BI  4  4 4 3,5 3,5 19

Total summa  14  10 12,5 13 13,5 63

     

Användargränssnitt                   

Kundanpassning  3  2 3,5 3 2 13,5

Self‐service möjlighet  4  3 3,5 4 4 18,5

Visuell Layout  3,5  2,5 3,5 3 3 15,5

Total summa  10,5  7,5 10,5 10 9 47,5

                    

Sammanlagd summa  42,5  39,5 44 37 31,5 194,5



8.7.2 Microstrategy 

  
Microstrategy 9  Enkelhet  Flexibilitet Skalbarhet Användbarhet Mer BI mindre IT Total summa

Integration                   

Data Insamling  1,5  2,5 2,5 1 0 7,5

Data Integrering  1,5  2 2 1,5 1 8

Data Uppladdning  1,5  2 2,5 1,5 1 8,5

Metadatahantering  2  2,5 3 2,5 2 12

Total summa  6,5  9 10 6,5 4 36

                    

Expansion                   

Samling stora mängder data  2,5  2,5 3 1 0 9

Integrering stora mängder data  1,5  2 2,5 2 1,5 9,5

Uppladdning stora mängder data 1,5  2 3 1,5 1 9

Metadatahantering  2,5  2,5 3,5 2,5 2,5 13,5

Total summa  8  9 12 7 5 41

     

Funktionalitet                   

Rapportering  3  3,5 3 2,5 4 16

OLAP/In memory  3  4 3,5 3,5 4 18

Data mining  2,5  2,5 3 2,5 4 14,5

Realtids BI  2,5  2,5 3 3 3 14

Total summa  11  12,5 12,5 11,5 15 62,5

     

Användargränssnitt                   

Kundanpassning  3,5  4 3 3 3 16,5

Self‐service möjlighet  3  3 3,5 3 3,5 16

Visuell Layout  3  3 2,5 2,5 3,5 14,5

Total summa  9,5  10 9 8,5 10 47

                    

Sammanlagd summa  35  40,5 43,5 33,5 34 186,5

  
 

 

 

 

 

 



8.7.3 Qlikview  
 

Qlikview 9  Enkelhet  Flexibilitet Skalbarhet Användbarhet Mer BI mindre IT Total summa

Integration                   

Data Insamling  4  4 1,5 0,5 1 11

Data Integrering  3,5  3,5 1,5 0 1 9,5

Data Uppladdning  3,5  3 1,5 1 2 11

Metadatahantering  0  0 0 0 0 0

Total summa  11  10,5 4,5 1,5 4 31,5

                    

Expansion                   

Samling stora mängder data  2  3 2 0,5 1,5 9

Integrering stora mängder data  2  2 1,5 0 1,5 7

Uppladdning stora mängder data 2  2 1,5 1 2 8,5

Metadatahantering  0  0 0 0 0 0

Total summa  6  7 5 1,5 5 24,5

                    

Funktionalitet                   

Rapportering  4  3 2 4 1,5 14,5

OLAP/In memory  3,5  2,5 2 3,5 1,5 13

Data mining  0  0 0 0 0 0

Realtids BI  3  2 2 3,5 1,5 12

Total summa  10,5  7,5 6 11 4,5 39,5

                    

Användargränssnitt                    

Kundanpassning  3  3 3 4 2 15

Self‐service möjlighet  2,5  2,5 2 2 1,5 10,5

Visuell Layout  4  2 2 4 1 13

Total summa  9,5  7,5 7 10 4,5 38,5

Sammanlagd Summa  37  32,5 22,5 24 18 134

 

 

 

 

 

 

 

 



8.7.4 SAP Business Objects  

 
SAP Business Objects   Enkelhet  Flexibilitet Skalbarhet Användbarhet Mer BI mindre IT Total summa

Integration                   

Data Insamling  1,5  2 3 0,5 0 7

Data Integrering  0,5  1,5 2,5 1,5 0,5 6,5

Data Uppladdning  1,5  2 3 1,5 0,5 8,5

Metadatahantering  2  2,5 3 2,5 2 12

Total summa  5,5  8 11,5 6 3 34

                    

Expansion                   

Samling stora mängder data  2,5  3 2,5 1 0 9

Integrering stora mängder data  2,5  2 2,5 2 0,5 9,5

Uppladdning stora mängder data 2,5  3 2,5 2,5 0,5 11

Metadatahantering  2,5  3,5 3 2,5 2 13,5

Total summa  10  11,5 10,5 8 3 43

                    

Funktionalitet                   

Rapportering  4  2 3 3,5 3,5 16

OLAP/In memory  4  2 2,5 3,5 3,5 15,5

Data mining  2,5  2 3 3 3 13,5

Realtids BI  2,5  1,5 2,5 3,5 3,5 13,5

Total summa  13  7,5 11 13,5 13,5 58,5

                    

Användargränssnitt                   

Kundanpassning  3  2 3 3 3 14

Self‐service möjlighet  4  2 3 4 4 17

Visuell Layout  3,5  3 3 3 4 16,5

Total summa  10,5  7 9 10 11 47,5

                    

Sammanlagd summa  39  34 42 37,5 30,5 183

  
 

 

 

 

 

 



8.8 BCI resultat – Betygsättning  
 

8.8.1 IBM Cognos  
 

IBM Cognos 8 Integration Funktionalitet Totalt Resultat 

Licenskostnad 1 1 2

Implementeringskostnad 1 2 3

Supportkostnad 2,5 3,5 6

Utbildningskostnad 2 2 4

Totalt Resultat 6,5 8,5 15
 

8.8.2 Microstrategy  
 

Microstrategy 9  Integration Funktionalitet Totalt Resultat

Licenskostnad 2 2 4

Implementeringskostnad 1,5 2 3,5

Supportkostnad 3 3,5 6,5

Utbildningskostnad 2 2 4

Totalt Resultat 8,5 9,5 18
 

8.8.3  Qlikview  
 

Qlikview 9 Integration Funktionalitet Totalt Resultat 

Licenskostnad 3,5 2 5,5

Implementeringskostnad 2,5 2,5 5

Supportkostnad 1,5 1,5 3

Utbildningskostnad 3 3 6

Totalt Resultat 10,5 9 19,5
 



8.8.4 SAP Business Objects  
 

SAP Business Objects BI Integration Funktionalitet Totalt resultat 

Licenskostnad 0,5 0,5 1

Implementeringskostnad 0,5 1,5 2

Supportkostnad 2 3 5

Utbildningskostnad 2 2 4

Totalt resultat 5 7 12
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