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Abstrakt 
 

I dagens dynamiska affärsvärld behöver företagsbeslut fattas snabbt och precist. 
Business Intelligence används för att ge korrekt underlag för bättre beslutsfattande, 
genom analyser av intern och extern affärsdata. Med mobila enheter finns nu möjlighet 
att få information från ett datorbaserat BI-system direkt on-the-go, i form av mobilt BI. 
För att kartlägga behovet av mobilt BI har vi gjort en studie av kunders intresse. Vi 
undersökte detta genom att intervjua fem kundföretag, med målet att kunna presentera 
en tydlig bild över i vilket område av ett företag behovet av mobilt BI fanns. Slutsatsen 
av vårt resultat var att det fanns ett antal aspekter som påverkade behovet av mobilt BI, 
bland annat kvaliteten och användbarheten av ett företags befintliga BI-system, 
företagets övergripande syn på säkerhet samt verksamhetens art gällande mobilitet. 
Det främsta behovet vi fann för mobilt BI var möjligheten att kunna följa övergripande 
nyckelinformation i ett rollanpassat, dynamiskt system. 

 
 
Abstract 
 

In the dynamic business world of today there is a need to make important decisions 
quickly and accurate. Business Intelligence is used to give decision makers correct 
information by analyzing internal and external business data. With mobile devices 
there is now the possibility to receive information from a computer based BI on-the-go, 
by utilizing mobile BI. We have done a study of customers’ interest by exploring the 
demand of mobile BI. We interviewed five customer companies with the vision to 
present a clear picture of in which areas of a company the need for mobile BI existed. 
The conclusions of our study are that there is a number of aspects that influenced the 
need for mobile BI. Some of them were the quality and usability of a company’s 
current BI, the company’s security opinion in general and the business level of 
mobility. The most important demand we found was the possibility to receive general 
key information in a dynamic system customized to a specific business role. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med informationsteknologi har mängden tillgänglig information växt sig större än vår 
förmåga att förvalta den information som lagrats (Loshin, 2003). Business Intelligence (BI) är 
ett koncept som är starkt växande och inom detta område finns en ny idé om att ta BI till 
mobila enheter, kallat mobilt BI (Sajjad et al., 2009). Mobilt BI är tänkt att minska klyftan 
mellan en datakälla och dess användare, genom att förse användaren med all den information 
som finns i ett befintligt BI-system, paketerat i en liten bärbar enhet, exempelvis i en 
smartphone eller en surfplatta. Användningen av Internet på smartphones och andra mobila 
enheter har förändrat människors beteende att kommunicera och konsumera information. 
Möjligheten som nu finns, nämligen att hämta information vid vilken plats och tid som helst 
till en handburen enhet, kan resultera i att konsumenter får möjlighet att ta fler beslut snabbare 
och enklare. Även företag har börjat inse möjligheterna med den mobila 
informationshanteringen och med detta växer marknaden för mobila applikationer. 
Företagsapplikationer har utvecklats och blivit värdefulla vid användning on-the-go1, närhelst 
och varhelst affärer görs. Sammanslagningen av företagsinformation och analyser med mobil 
teknologi förmodas stärka människor i deras beslutsfattande. 
 
BI är en utveckling av Decision Support Systems2 som sedan 70- och 80-talet har använts 
inom företag för att strukturera och analysera verksamhetsinformation, för att förbättra 
beslutsfattande (Williams & Williams, 2007). En vanlig tolkning av BI är att det är en enskild 
produkt eller en viss teknologi. Detta stämmer inte då BI är ett samlingsbegrepp som kopplar 
samman produkter, teknologier och metoder för att organisera och analysera information, 
vilket syftar till att hjälpa en företagsledning att fatta bättre beslut. I grund och botten handlar 
BI om att sänka kostnader och öka intäkter hos ett företag (Loshin, 2003). BI gör detta genom 
att presentera nya frågor och infallsvinklar ett företag kan ställa sig om exempelvis deras 
processer, kunder, produkter och lager och sedan besvara dessa genom konkret kunskap och 
underrättelse om dessa. 
 
Dagens BI-marknad är starkt växande och intäkterna på marknaden 2010 var över fyra 
miljarder dollar (IDC, 2010). Branschen visar att intäkterna för BI ökade med över 13 % 
mellan första kvartalet 2009 och 2010 globalt. Under samma period visade en betydande aktör 
på marknaden, MicroStrategy, siffror på en ökning på 59 % för licensförsäljning 
(MicroStrategy, 2011a). Användningen och försäljningen av BI har ökat även i Sverige och 

                                                
1 En situation där en person inte befinner sig vid ett skrivbord och har tillgång till sin dator. 
2 Ett datorbaserat informationssystem som stödjer affärs- och organisatoriska beslutsaktiviteter med analyser och 
underlag. 
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beräknades omsätta ca 4,7 miljarder kronor under 2010, med en tillväxt på ca 5 % jämfört 
med föregående år. Detta var totalt sett en större ökning än genomsnittet för den övriga 
svenska IT-marknaden (Radar Group International, 2010).  
 
Samtidigt som marknaden för BI ökar i snabb takt syns det en liknande trend inom företags 
användande av mobila tjänster och smartphones, både globalt och i Sverige (SAS Institute, 
2009; SCB, 2011). De senaste studierna från SCB visar att svenska företag med anslutning till 
mobilt internet generellt har ökat från 15 % till 60 % under de senaste sju åren samt att även 
över 80 % av personalen i företag med fler än 50 anställda har tillgång till det. Detta är en 
trend som även syns globalt då trafiken för mobilt internetanvändande i både Europa och 
USA hade sexfaldigats under perioden 2008 till 2010.  
 
En stor bidragande faktor till att mobilsurf har expanderat, är den ökade försäljningen av nästa 
generations mobila enheter, som smartphones och surfplattor (Gartner, 2011a). Företag satsar 
allt mer på mobilitet och behovet av att kunna vara ansluten till Internet var man än befinner 
sig har vuxit. I och med genombrottet av surfplattor under slutet av 2009 har det öppnats upp 
en ny marknad för mobila tjänster och mjukvaror, inte minst med hjälp av lanseringen av 
Apples omtalade surfplatta iPad (Morgan Stanley, 2011). Samma år som iPad lanserades 
sålde Apple totalt 46 miljoner mobila enheter. En studie kring surfplattors efterfrågan visade 
att över hälften av stora amerikanska företag planerade att köpa in surfplattor till sina 
anställda inom ett års tid (Sybase, 2011).  
 
Det har således blivit en naturlig utveckling av BI att expandera till den mobila marknaden. 
Genom att bredda användandet av beslutsstöd till mobila enheter, såsom smartphones och 
surfplattor, kan flexibiliteten öka och information nås var som helst, när som helst. BI-
marknadens stora aktörer idag som SAP, IBM, Oracle, SAS Institute och Microstrategy, har 
alla börjat satsa på mobilt BI under de senaste åren (SAP, 2011a; IBM, 2011; Oracle, 2011; 
Roambi, 2011a; MicroStrategy, 2010a; MicroStrategy, 2010b). SAP som idag har den största 
marknadsandelen på 22,9 % av BI-marknaden (Gartner, 2011b), köpte företaget Sybase i maj 
2010 för att kunna erbjuda sina kunder bättre produktivitet, snabbhet och flexibilitet för att 
utveckla sin verksamhet.  
 
Tillsammans med Sybase satsar SAP nu på mobilt BI genom Sybase unwired platform 
(Computer Sweden, 2011; SAP 2010a). Att ett företag som SAP, som ofta förknippas med 
förbestämda processer, satsar på den mobila marknaden ses som en positiv trend för den 
växande mobila BI marknaden enligt branschen. Konkurrenten SAS Institute har på liknande 
sätt ingått ett samarbete med företaget Mellmo, som är helt inriktat på mobilt BI, för att 
leverera SAS Mobile BI till sina kunder genom appar3 till iPhone och iPad (Computer 
Sweden, 2011; SAS Institute, 2009; Roambi, 2011a). Applikationen som Mellmo levererar, 
Roambi, går sedan tidigare att integrera med bland annat SAP BusinessObjects och IBM 
Cognos (Roambi, 2011b). Den mobila satsningen gäller även för Oracle och IBM men 

                                                
3 Applikationer till smartphones och surfplattor. 
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framförallt för MicroStrategy som under det senaste året anordnat konferenser om mobilt BI 
(MicroStrategy, 2011b). 
 
Den starkt växande BI-marknaden visar att företag idag satsar allt mer resurser på BI. 
Tillsammans med den ökade marknaden för mobila enheter, har BI börjat utvidgas till den 
mobila plattformen. Företag och människor har ett ökat behov av mobilitet, vilket har gjort att 
mobila enheter, såsom smartphones och surfplattor, har expanderat på marknaden. Både 
leverantörer av BI och tredjepartsleverantörer har börjat lansera lösningar för att användare 
ska kunna ta med sitt BI on-the-go. Ett BI-system syftar till att hjälpa företag att fatta bättre 
beslut genom att omvandla data till information. Med smartphones och surfplattor finns nu 
möjlighet att föra med sig dessa analysverktyg närhelst och varhelst affärer görs.  

1.2 Problemformulering 

I dagens forskning om datorbaserad BI har det under de senaste åren utformats modeller och 
ramverk för att mäta nyttan av BI i ett företag (Elbashir et al., 2008). Det finns även forskning 
som visar på hur BI påverkar ett företag och vilken typ av företag som gynnas av att använda 
BI (Beyer & Adolfsson, 2009). Samtidigt har intresset för mobila enheter ökat, både hos 
företag och inom forskningen kring detta, genom begrepp som bland annat mobile commerce 
och mobile business (Lee & Park, 2008; Chu & Huang, 2008). Chu och Huang menar att 
mobile business innefattar alla aktiviteter och processer som utförs genom mobila enheter, 
och är i sig ett väldokumenterat område över hur mobile business påverkar företag. Men 
forskningen kring mobile business separerar inte BI som en egen kategori, och går därför inte 
in på djupet när det gäller mobilt BI och dess påverkan på företag.  
 
Det finns därför ett gap mellan forskningen om BI och forskningen om mobile business vilket 
gör att vi ser en möjlighet att fördjupa oss i behovet av mobilt BI hos dagens BI-kunder. För 
att företag ska kunna dra nytta av BI och även mobilt BI, måste det sättas in i ett sammanhang, 
det vill säga inom vilket område i verksamheten BI mest bidrar. Då mobilt BI är ett nytt 
koncept som inte riktigt har slagit igenom på marknaden hos kunderna än, kommer vår 
uppgift vara att sätta in mobilt BI i ett sammanhang inom en verksamhet för att göra vår fråga 
om behov mer konkret i vår undersökning. Vi har således formulerat en frågeställning vi 
anser att besvara i uppsatsen: 
 

Vilket behov har BI-marknadens kunder av mobilt BI?  
 
För att göra svaret på vår fråga mer konkret har vi valt att bryta ner den i två mindre 
delfrågor: 
 

• Vad påverkar företagens behov? 
• Inom vilka delar av företagen finns behovet? 
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1.3 Syfte 

Vi vill identifiera i vilka delar av ett företag marknadens BI-kunder har behov av mobilt BI, 
samt vilka aspekter som påverkar behovet. Vår förhoppning är att bidra med kunskap kring 
behovet för mobilt BI och kunders efterfrågan, för att hjälpa aktörer inom branschen att få ett 
bredare perspektiv på framtidens marknad för mobilt BI. 

1.4 Avgränsningar 

Det finns ett flertal aspekter som kan påverka behovet av mobilt BI som vi har valt att inte 
fördjupa oss i. Först och främst behandlar vår studie inte företags intresse för mobilt BI i 
förhållande till kostnader eller ekonomisk påverkan. Vi har även valt att inte fördjupa oss i de 
olika företagens specifika branscher och omvärld. Anledningen till att vi har valt att inte gå in 
på dessa aspekter är att vi har behövt anpassa vår studies omfång för att tidsmässigt passa för 
en kandidatuppsats. Av samma anledning har vi valt att endast intervjua fem företag, varav en 
informant per företag. 
 
Vi har valt att inte undersöka hur tekniken bakom mobilt BI fungerar praktiskt. Vi har istället 
valt att behandla behov av mobilt BI ur ett användarperspektiv, samt att belysa den tekniska 
grunden av ett datorbaserat BI. Vi valde detta då mobilt BI är ett så pass nytt område att det 
inte finns någon vedertagen branschstandard för tekniken ännu, vilket det dock gör för 
datorbaserad BI. 
 
Gällande vår fråga om vad som påverkar behovet av mobilt BI har vi valt att fokusera på 
områdena BI och mobilitet i företagssammanhang, och vi har således inte gått in på 
företagens behov ur ett behovsteoretiskt perspektiv. Detta har vi valt för att hålla vårt 
perspektiv till behov mer konkret och direkt kopplat till BI i praktiken. 
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2 Business Intelligence och dess sammanhang 

2.1 Verksamhet, marknad och omvärld 

Alla aktörer och organisationer som gemensamt verkar i ett samhälle påverkar varandra på 
flera sätt (Hedin & Sandström, 2006). Globalisering har bidragit till att verksamheter nu 
verkar i en mer intensiv och konkurrensutsatt miljö (Grant, 2005). Det blir således allt 
viktigare för verksamheter att förstå den omgivning man verkar i och hur den kan påverka 
organisationen i dagens konkurrenskraftiga och globala omvärld. Ekonomisk analys4 är därför 
viktig för alla verksamheter, eftersom det nu finns fler faktorer och aktörer som påverkar ens 
omgivning. Sammanfattningsvis bidrar konkurrenssituationen till ett ökat krav på bättre 
styrning av en organisation.  
 
Davenport (2006) menar att analytics5 är källan till en organisations konkurrensfördelar, 
eftersom det är via analyserna man kan identifiera olikheter som vidare kan utvecklas till 
fördelar för verksamheten. Konkurrensfördelar kan identifieras i en verksamhets interna 
processer, vilket medför att analyser gäller dessa också. Påverkande faktorer i omvärlden är 
inte bara närliggande aktörer som kunder, leverantörer och konkurrenter (Ask, 2010). Även 
makrofaktorer som teknikutveckling, lagändringar och socio-kulturella omställningar kan 
påverka en verksamhets omgivning. Levnadsvillkor i ett land, ekonomiska förändringar som 
inflation, BNP, räntenivåer och den rådande konjunktursituationen är exempel på fler faktorer 
verksamheter måste ta hänsyn till och agera efter.  
 
Omvärldsanalys syftar till att identifiera signaler från företagets externa omgivning. Det blir 
enklare att agera proaktivt med informationen från analysen för att befästa sin position på en 
konkurrensutsatt marknad (Hedin & Sandström, 2006). För att analysera omvärlden 
organisationer verkar i, är analys av vad som kallas PEST ett bra utgångsläge för att avläsa 
den yttre makromiljön (Frankelius, 2001). Ramverket bygger på att de fyra makrofaktorerna, 
Politiska, Ekonomiska, Sociala och Teknologiska förändringar, påverkar en verksamhet på 
olika nivåer (Peng, 2010). Genom att analysera sin verksamhets omvärld utifrån dessa fyra 
aspekter blir det lättare att förstå och utvärdera en situation, strategi eller position på 
marknaden.  
 
Omvärldsanalys handlar om att öka sin förmåga att se utanför de interna delarna, för att skapa 
bättre förutsättningar för sig själv och hitta en position på marknaden som är optimal i 
förhållande till de rådande konkurrenskrafterna (Frankelius, 2001). Michael Porters five forces 

                                                
4 Analyser som utförs för att hushålla med resurser och göra prioriteringar 
5 Att utföra omfattande analysarbete. 
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model6 är ytterligare ett verktyg som kan användas för att analysera företagets bransch och 
konkurrenter. Porters modell ger möjlighet för företaget att förklara dess ekonomiska 
attraktivitet, och hur de kan arbeta med yttre faktorer som påverkar dem i branschen. Porter 
menar att, förutom konkurrenssituationen på marknaden, behöver ett företag även inse att 
kunder, leverantörer, substitutprodukter och potentiella etablerare också kan ses som 
konkurrenter i branschen. Dessa konkurrenter bör därför inkluderas i ett företags analysarbete. 
 
Tillgängligheten på information och informationsflödet har ökat på senare tid, och med 
informationsteknologins hjälp har det blivit lättare att samla in data för att göra 
omvärldsanalyser (Williams & Williams, 2007). Williams och Williams menar att företag 
idag har samlat på sig en större mängd data än vad de har förmåga att behandla. De har 
således inte möjlighet att omvandla all data till användbar information. Verksamheter har 
saknat användbar information och analytiska verktyg som har behövts för att öka inkomster 
och förbättra prestationer. Tekniker för att underlätta arbetet med ekonomisk analys har 
utvecklats och BI är ett resultat av behoven som har ökat med informationsflödet.  
 
Det finns en problematik kring BI om vad det är och hur det kan skapa värde för en 
verksamhet (BI presenteras mer ingående i kapitel 2.2). BI är teknikerna, metoderna och 
verktygen som hanterar verksamhetens data, men utan data eller kontext bidrar inte BI med 
nytta. En modell presenterad av Engwall (1998) kan ses som ett verktyg för att belysa viktiga 
aspekter gällande problematiken kring hur ett företag är uppbyggt (se Figur 2.1), då företag 
idag har olika företagsmodeller. Engwall menar att ett företag kan ses som ”en länkning av 
externa resursgivare, intern organisation och kunder, genom fysiska och finansiella flöden” (s. 
287).  

           Figur 2.1 Företagsekonomins delområden (Engwall, 1998) 
 
Genom att se ett företag utifrån en modell likt Engwalls kan man hitta i vilken kontext BI kan 
verka i och skapa värde för en organisation. Matrisen är baserad på traditionella 
företagsområden och i dagens organisationsteori finns där fler områden som BI kan hjälpa till 
inom, men som vi anser kan vara svåra att placera in i matrisen. Ett exempel är forskning och 
utveckling (FoU), vilket är betydelsefullt för många verksamheter för att kunna utvecklas och 
driva sin verksamhet framåt. Det dynamiska företagande som har utvecklats i förhållande till 
den dynamiska omvärlden har påverkat organisationsstrukturen och medfört en komplexitet 
som företag måste anpassa sig till (Vasconcelos & Ramirez, 2011). Komplexiteten bygger 
inte bara på integrationen mellan verksamheten och systemen, utan det finns en komplexitet i 

                                                
6 Företagsekonomiskt ramverk för strategiarbete för att analysera hur attraktiv en bransch är att verka i. 

Flöde/aktörsgrupp Externa resursgivare Intern organisation Kunder 

Finansiellt flöde 
Redovisning 
Finansiering 

Kalkylering 
Budgetering 

Prissättning 

Fysiskt flöde Inköp Arbetsorganisation Distributionsekonomi 
Marknadsföring 
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företagande och hantering av samhällsansvar och miljön de verkar i, exempelvis intern miljö, 
affärsmiljö och kontextuell miljö.  
 
Företagande på dagens marknad innebär även att man har ett samhällsansvar inom ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (Tsoutsoura, 2004). BI har då rollen att 
hjälpa verksamheter att bestämma om de uppnår sina mål angående sitt samhällsansvar, vare 
sig det handlar om grönt initiativ, godkännande av leverantörer eller förbättring av anställdas 
moral. Strategier för CSR 7  bör integreras i affärsoperationer, leverantörskedjor och 
beslutsfattande vilket gör dem genomgående i verksamheten. Det finns dock ingen tydlig 
plats i Engwalls modell att placera in CSR. Detta kan bero på att företag behandlar områden 
som FoU och CSR på olika sätt, och i många fall involveras arbetet i flera områden samtidigt. 
Vi anser detta belyser problematiken med företagande, men likväl bredden av BI.      

2.2 Business Intelligence och dess definitioner  

Termen Business Intelligence myntades första gången på 50-talet av H.P. Luhn (1958) i IBM 
Journal. Luhn beskrev då intelligence som möjligheten att begripa de inbördes samband av 
presenterade fakta på ett sätt som guidar handling mot ett uppsatt mål. BI har därefter 
datoriserats, växt och omformulerats vilket har lett till att det nu finns en problematik kring att 
definiera vad BI är (Fernlund & Verner, 2009; Bogza & Zaharie, 2008; Gangadharan & 
Swami, 2004). Bland uppfattningarna återfinns en som flera forskare lyft fram, där BI är ett 
samlingsbegrepp som omfattar olika metoder, verktyg, databaser, teknologier och 
applikationer. Huvudmålet för BI är att organisera nyckelinformation för att effektivisera 
beslutsfattande hos företag (Williams & Williams, 2007). Det innebär både att se till att ett 
företag agerar på rätt sätt men även att se till att man gör rätt sak. På så vis kan underrättelser 
ge underlag till att en verksamhet kan förbättra vinst och prestationer. Företag har oftast en 
egen bild av vad BI är (Gangadharan & Swami, 2004). En del anser att deras verksamhets- 
och affärssystem också räknas in i BI-lösningen, där andra endast ser sitt datalager och 
analysverktyg som BI-systemet. Problematiken med vad BI är skiljer sig således inte bara 
inom akademin utan även i branschen.  
 
The Data Warehouse Institute (Loshin, 2003), som är en stor aktör inom BI-industrin, 
förklarar BI som följande;  
 

The processes, technologies, and tools needed to turn data into information, information into knowledge, 
and knowledge into plans that drive profitable business action. Business Intelligence encompasses data 
warehousing, business analytic tools, and content/knowledge management. (The Data Warehouse 
Institute, 2002, citerad i Loshin, 2003, s.6) 

 
Loshin (2003) menar att förklaringen från The Data Warehouse Institute är betydelsefull då 
den omfattar två viktiga punkter angående BI. Först att BI är mer än en samling verktyg, 

                                                
7 Corporate Social Responsibility, sv. Företags samhällsansvar 
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vilket betyder att utan processerna och de rätta människorna, är verktygen av mindre 
betydelse. Den andra punkten är att resultatet av analyser från BI måste kontextualiseras för 
att bidra med nytta, vilket betyder att om kunskap som kan användas för en vinstgivande 
händelse ignoreras, är praktikerna av mindre betydelse. Även Bogza och Zaharie (2008) 
framhåller betydelsen av människorna och processerna av BI, och definierar det som att få rätt 
information till rätt person i rätt tid. Vidare menar de att BI innefattar alla förmågor som krävs 
för att omvandla data till intelligent kunskap som alla i organisationen kan lita på och använda 
för bättre beslutsfattande. Genom att sammanställa intern och extern data kan företag hantera 
intäkter och kostnader samt uppmärksamma möjligheterna för ökad lönsamhet (Elias & 
Wretlund, 2010). Metoderna och verktygen inom BI transformerar data till information om 
möjligheter, ställning på marknaden, aktiviteter och mål företaget bör uppnå för att förbli 
konkurrenskraftigt.  

2.3 Arkitekturen av BI 

Mobilt BI är ett koncept som bygger på fenomenet BI, satt i en mobil miljö. För att kunna 
förstå hur mobilt BI kan påverka ett företag, bör de effekter som datorbaserad BI har på 
företag beaktas. Vi kommer nedan att redogöra för de olika komponenter som BI är uppbyggt 
av och poängtera vilken nytta de har för ett företag, för att skapa förbättrad förståelse för 
mobilt BI. Det finns olika angreppssätt och arkitekturer kring hur ett BI-system är uppbyggt 
och vilka komponenter det består av (Shen & Ding, 2008; Ranjan, 2008). Shen och Ding 
(2008) menar att ett BI-system ur ett arkitektoniskt perspektiv består av fyra delar; Data 
Warehouse, OLAP-teknologi8, Data Mining och portaler. Tillsammans sköter dessa delar 
utvinning och lagring av data som visas upp för användaren, som i sin tur kan bryta ner data i 
mindre delar för att fördjupa sig i den.  

2.3.1 Lagring av verksamhetsdata i Data Warehouse 

För att lagra all data som ska visas i ett BI-system används ett Data Warehouse (sv. datalager) 
(Ranjan, 2008). Detta är en väsentlig BI-komponent som hanterar stora mängder 
verksamhetsdata och gör data tillgänglig för aggregering, integrering och förfrågningar från 
användare. En viktig del i att lagra data i ett datalager är att man även ska lagra information 
om data, som datum, för att data ska kunna användas i ett historiskt perspektiv (Larsson et al., 
2008). Av den anledningen får inte uppdateringar i data skriva över befintliga poster utan ska 
införas i datalagret som ny data med en egen tidsstämpel.  
 
Watson, Goodhue och Wixom (2002) menar att de centrala drivkrafterna till att använda ett 
datalager i en verksamhet är att förbättra verksamhetens beslutsfattande och prestanda. Dessa 
fördelar kan delas upp i tre kategorier; insparad tid, förbättrad information och direkt 
förbättrade beslut. De två första handlar om att förbättra beslutsfattande indirekt, det vill säga 

                                                
8 Online Analytical Processing, en teknik för att analysera data 
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att nuvarande beslut blir bättre. Förbättringen sker genom att beslut kan fattas på kortare tid 
eller med bättre information. Direkt förbättrade beslut innebär att beslutsfattaren kan fatta nya 
beslut genom att upptäcka nya problem och möjligheter med hjälp av datalagret. Genom att 
nya områden och beslut kan upptäckas med hjälp av ett datalager, kan även verksamhetens 
processer förändras för att anpassa sig efter sin omvärld. Watson, Goodhue och Wixom har i 
sin undersökning av tre verksamheter, som har infört datalager, sett praktiska förändringar i 
form av bland annat förbättrade strategier, optimerade planeringar och förändrade processer. 
Samtidigt som införande av ett datalager medför flera fördelar menar andra forskare (Sammon 
& Finnegan, 2000) att det finns ett antal faktorer som man måste ta hänsyn till för att 
implementationen och underhållet av datalagret ska lyckas. Sammon och Finnegan menar att 
ett företag behöver ta hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer, som att ha en tillräckligt 
god budget och förtroende från företagets ledning. Företaget behöver även beakta den data 
som datalagret ska innehålla, både vilken data som ska föras in samt hur detta ska ske. Ett 
datalagers kvalitet är beroende av kvaliteten på den data som lagras där. Sammon och 
Finnegan menar att det kan ta upp emot en tredjedel av ett datalagerprojekts tid för att bara se 
till att data är korrekt. 
 
Eftersom datakällor som ett datalager använder ändras kontinuerligt, måste även datalagret 
uppdateras för att kunna tillhandahålla så ny information som möjligt (Mannino & Walter, 
2006). Att uppdatera ett datalager, som kan innehålla stora mängder data, är en mycket 
tidskrävande process. Därför kan datauppdateringen ses som den viktigaste processen för drift 
och underhåll av ett datalager. Chaudhuri och Dayal (1997) menar att datauppdateringen är så 
tidskrävande att det kan ta upp emot veckor att uppdatera hela på samma gång. Det gör att 
man ofta väljer att endast uppdatera de delar som är förändrade, för att korta ner tiden. 
Uppdateringsprocessen innebär att datalagret är nedkopplat för vanlig användning och görs 
därför med fördel på natten. Detta gör att det finns en begränsad tidslucka som uppdateringen 
kan utföras på, innan det behöver kopplas upp för användning igen.  
 
Rutiner för hur ofta uppdateringar av datalager ska ske kan skilja sig stort mellan olika företag 
(Mannino & Walter, 2006). Vissa företag väljer att utföra uppdateringar veckovis eller 
månadsvis för att spara pengar, vilket har till följd att data som finns i datalagret blir föråldrad. 
Bertilsson, Frisell och Sylvan (2010) menar att föråldrad data påverkar kvaliteten av den 
information data senare bidrar till. Författarna kallar detta för en brist av timeliness (sv. 
läglighet), som är ett informationskvalitetsmått för i vilken grad informationen är tidsenlig 
och levereras i rätt tid. Om inte lägligheten upprätthålls kan inte ett datalager bistå med data 
av hög kvalitet, vilket i sin tur försämrar datalagrets kvalitet (Mannino & Walter, 2006). 

2.3.2 Analysera data med hjälp av OLAP-verktyg 

Med hjälp av OLAP-verktyg kan man bryta ner data från ett datalager i mindre delar och på 
så sätt skapa ny verksamhetsinformation (Shen & Ding, 2008). Genom OLAP-operationer 
kan man öka eller minska datas nivå av aggregering, avskärma och dela upp data genom olika 
val samt sätta en medelpunkt i data och sedan kretsa kring denna i olika dimensioner 
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(Chaudhuri & Dayal, 1997). Ett sätt att visualisera OLAP är genom så kallade kuber, eller 
multidimensionell OLAP, där data existerar i tre dimensioner, likt tre sidor på en kub. Varje 
dimension representeras av en numerisk storlek som exempelvis dimensionerna produkt, stad 
och datum för försäljning (se Figur 2.2). Genom dessa dimensioner kan man sedan aggregera 
data kring en eller flera dimensioner för att skala av och specificera sitt resultat. I detta 
exempel kan man välja en viss stad för att få fram hur många produkter som har sålts i den 
staden och sedan välja ett datum för att precisera statistiken ännu mer. På detta sätt hjälper 
OLAP-verktyg användaren att upptäcka trender i verksamhetsdata och poängtera kritiska 
värden och avvikelser (Ranjan, 2008). 
 

Figur 2.2. Multidimensionell data i en OLAP-kub (Chaudhuri & Dayal, 1997) 
 
Med hjälp av OLAP-kuber kan dimensionernas olika värden ändras för att skapa en what-if 
analys9, där olika scenarion kan simuleras för att skapa underlag till en analys (Pirnau & 
Botezatu, 2010). Pirnau och Botezatu menar att OLAP-operationer möjliggör för analytiker 
och chefer att förbättra ett företags prestanda, genom att tillhandahålla en snabb och interaktiv 
tillgång till olika vyer och perspektiv på företagsdata.  

2.3.3 Upptäcka dolda mönster genom Data Mining 

Data mining är en process som använder sig av statistiska, matematiska, artificiell intelligens och 
maskininlärningstekniker för att extrahera och identifiera användbar information och kunskap från 
stora databaser. (Nordqvist, Eskandari & Mobarek, 2008, s.24) 

 
För att extrahera data ur ett datalager används Data mining (sv. datautvinning). Datautvinning 
hjälper verksamheter att upptäcka kunskap genom att identifiera okända mönster och 
associationer mellan data och presentera resultatet i form av ny data (Polanska & Zyznarski, 
2009). Datautvinning skiljer sig från OLAP genom att det tillför en högre abstraktionsnivå för 
en användare, vilket innebär att det inte krävs lika stor kunskap om datakällan och dess 
innehåll för att utvinna data. Detta innebär att interaktionen mellan systemet och användaren 
förändras då datautvinning klarar av att processa förfrågningar som är mer avancerade än 
vanliga databasförfrågningar. Xinying och Peizhi (2008) menar att datautvinning är en viktig 
del av ett BI-system då man med hjälp av detta kan finna nya mönster i den data man redan 

                                                
9 Simuleringsanalys där viktiga kvantitativa antaganden och beräkningar (som ligger till grund för ett beslut, 
projekt eller en uppskattning) ändras systematiskt för att bedöma deras inverkan på slutresultatet.  
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har och på så sätt generera ny information och kunskap. Detta görs exempelvis genom att 
associera och koppla ihop olika objekt med varandra, klassificera och gruppera likartade samt 
att separera olikartade objekt för att skilja dem åt. På så sätt kan man utvinna ny data ur redan 
existerande data, som i sin tur kan användas som underlag i en beslutsfattandeprocess. Likväl 
som övriga analyser inom BI, beror analysernas kvalitet på datakvaliteten. 
 
Med hjälp av datautvinning kan analytiker använda tekniken mönsterigenkänning, för att till 
exempel identifiera och analysera köpbeteende hos kunder (Williams & Williams, 2007). 
Genom sekvensbaserad analys10 kan företag identifiera de produkter som oftast inhandlas 
tillsammans. Med denna kunskap kan exempelvis en butiks utformning förändras till att 
placera varor som säljer bra tillsammans, nära varandra. Ytterligare exempel på analyser 
datautvinning kan hjälpa till med är att upptäcka försök till bedrägerier eller 
kreditundersökningar. Genom att analysera var ett kreditkort är registrerat och jämföra detta 
med tidigare historik kan potentiella bedrägerier identifieras. Företaget Monster Worldwide 
utvecklade med hjälp av datautvinning en global segmentering för att förbättra 
marknadsföringspersonalens resultat, genom att fokusera och dela med sig av best practices11 
mellan regioner (Schick, Frolick & Ariyachandra, 2011).   

2.3.4 Presentera analysresultat i portaler 

Ett vanligt scenario är att det finns data som företag förfogar över som inte finns lagrad i 
företagets datalager (Shen & Ding, 2008). Det kan handla om data som finns lagrad i andra 
system och applikationer än i BI-lösningen. BI-systemet samlar upp och organiserar dessa 
data i en portal för att integrera den tillsammans med data från datalagret. Portalen fungerar 
sedan som ett gränssnitt och en enskild åtkomstpunkt för en användare av BI-systemet (Yang, 
Yang & Wu, 2005). Gränssnittet sköter all kommunikation mellan användaren och BI-
systemet, vilket innebär att det är här som användaren utför sina sökningar och analyser av 
information. Genom detta gränssnitt skapas en hög abstraktionsnivå, vilket förenklar 
interaktionen för användaren i systemet. 

2.4 Nytta av BI i praktiken 

BI kan vara en konkurrensfördel för ett företag på dagens dynamiska marknadsplats 
(Tabatabaei, 2010). Information om kunder, leverantörer, partners, produkter och marknader 
möjliggör för klokare beslutsfattande i företaget med hjälp av stödjande underlag. Genom 
integrerad information kan hela organisationen fatta beslut på samma underlag. Dessa beslut 
kan resultera i märkbar inkomsttillväxt, kostnadsreducering och vinstökning. Ett exempel är 
företaget Monster Worldwide som 2005 gjorde en omfattande BI-satsning då de började inse 
att konkurrenterna var på väg att hinna ifatt dem på marknaden (Schick, Frolick & 

                                                
10 Analys där samband mellan faktorer identifieras och länkas samman 
11 Standardiserade tekniker som har valts ut som bästa sätt att utföra en handling på 
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Ariyachandra, 2011). De har sedan dess kunnat stärka sin position som en stor aktör inom 
rekryteringstjänster på Internet, genom att effektivisera sina nyckelprocesser och ta bättre 
beslut. 
 
Världen är idag full av information som i princip alla har tillgång till på ett eller annat sätt 
(Kahaner, 1997). När alla har tillgång till samma information uppstår det en problematik med 
att dra fördel av den framför någon annan. BI hjälper här till genom att analysera information 
och omvandla den till något användbart. Genom att omvandla den till kunskap, kan företag få 
en klarare bild av hur deras verksamhet presterar, både historiskt och i dagsläget (Williams & 
Williams, 2007). Det kan vara att analysera alla köp av en ny produkt under det senaste 
halvåret för att se hur försäljningen gick från månad till månad. Med hjälp av analysen kan 
verksamheten se handlingsmöjligheter som kan bidra till att organisationens prestation 
förbättras.  
 
Ett annat exempel kan vara en verksamhet som samlar in kunddata, som köphistorik per kund, 
nya kunder, kundnöjdhet och klagomål och därefter, med hjälp av sitt BI, sammanställer all 
information. Detta bidrar sedan till olika analyser om kunder, som ger underrättelser över 
vilka förändringar som kan göras för att gynna företaget (Williams & Williams, 2007). På 
liknande sätt kan information om ekonomi, leverantörsstyrning samt försäljning och 
marknadsföring analyseras för att hitta åtgärder för en bättre verksamhet. BI hjälper till att 
analysera verksamhetens interna processer likväl som omvärld på olika nivåer. Användarna 
kan ta fram rapporter och analyser som kan ligga till grund för mer rationella beslut (Hedin & 
Sandström, 2006).  
 
Data som samlas in, lagras i verksamhetens datalager, där sedan användare via sitt gränssnitt 
kan göra analyser som kan ligga till grund för bättre beslutsfattande (Chaudhuri & Dayal, 
1997). Insamlingen sker från olika datakällor, både interna och externa. Med omfattande 
verktyg för analyser, diagram, rapporter och styrkortsfunktioner kan BI-användare jämföra 
nyckeltal, för exempelvis prestationsindikatorer eller KPI 12 , med de huvudsakliga 
verksamhetsmålen (Williams & Williams, 2007). Genom att kunna analysera relationerna 
mellan nyckeltalen och företagets mål, finns det möjlighet att se hur verksamheten fungerar i 
dagsläget. Detta görs kontinuerligt istället för i slutet av ett kvartal eller månad, då det kan 
vara för sent att agera och påverka resultatet. På så sätt kan verksamheten bli mer proaktiv 
med hjälp av ett BI-system. BI förbättrar styrning genom att underlätta utförandet av att 
övervaka prestanda, fastställa mål, formulera strategier och utföra gruppanalyser med hjälp av 
underlag från ett datalager. Därefter kan företag fatta välgrundade beslut i linje med dess 
övergripande affärsstrategi.   
 
Tid kan sparas med hjälp av ett BI-system, då strukturerad information tas fram snabbare, 
vilket gör att mer tid kan läggas på analys och mindre på själva framtagningen av 
informationen (Elias & Wretlund, 2010). Aktuell information finns tillgänglig för anställda 
där de arbetar och fattar sina beslut. Med ett BI-system kan anställda prestera bättre när 
                                                
12 Key Performance Indicator, sv. Nyckeltal. Används för att värdera en verksamhet i förhållande till andra. 
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resultatet efter analysen är lättförståelig och lättillgänglig (Williams & Williams, 2007). Det 
blir då enklare att prestera ett bättre resultat som är i enlighet med den övergripande 
affärsstrategin.  
 
Vi har ovan nämnt olika sätt som ett BI-system kan bidra till att förbättra en verksamhet. Det 
är dock viktigt att vara medveten om, att hur väl ett BI-system lyckas förändra en verksamhet 
i hög grad beror på slutanvändarnas belåtenhet och tillfredsställelse med systemet (Zhang et 
al., 2009). Trots att utvecklare är medvetna om att användarvänlighet är viktigt, menar Zhang 
et al. att denna aspekt inte beaktas tillräckligt väl i dagsläget. Detta beror delvis på att gamla 
metoder inte är anpassade efter nya tekniker och förhållningssätt, vilket gör dem föråldrade. 
För att upprätthålla användarnas intresse för systemet presenterar Zhang et al. ett antal 
faktorer som måste tillgodoses för att uppnå detta. Först och främst ska den information som 
presenteras vara relevant och tillräcklig för att möta användarnas behov. Vidare ska systemet 
hålla hög noggrannhet och precision, samt presentera information i ett välstrukturerat format. 
Slutligen bör systemet vara användarvänligt och kunna visa uppdaterad information i rätt tid.  
 
I en undersökning gjord av Liu et al. (2006) menar författarna att användarvänlighet är viktigt, 
men att användbarhet är viktigare. Lui et al. menar att användare är mer benägna att ha 
positiva attityder till ett system om de anser att systemet kan förbättra deras produktivitet. 
Vidare menar författarna att användares förväntningar är en viktig del, då för höga 
förväntningar som systemet inte kan nå upp till kan leda till missnöje. Gemensamt för de båda 
synsätt som Zhang et al. och Liu et al. presenterar är att om användarnas krav på ett system 
och deras inställning till det inte tillgodoses, kommer de att sluta använda systemet. Utan 
användare kommer systemet att misslyckas med sin roll som effektivitets- och 
produktivitetshöjare. 

2.5 Mobilitet och användande av mobila enheter 

Under de senaste åren har smartphones tagit över en stor del av marknaden för mobiltelefoner 
och handhållna artefakter (Dörflinger et al., 2010). Ett karaktäristiskt drag för en smartphone 
är tillgången till en rad olika uppkopplingsmöjligheter, som 3G, WLAN, Bluetooth och GPS13. 
Detta gör en smartphone till en mångfacetterad artefakt som multimediaspelare, webbläsare, 
planeringsverktyg med mera. Mobiltelefoner inom företag har ett bredare användningsområde 
än att bara spela upp media och surfa på Internet (Lee & Park, 2008). Genom mobiltelefoner, 
och i synnerhet smartphones, kan företag sprida information till sina medarbetare på ett 
effektivare sätt än tidigare, genom ett förbättrat informationsflöde och förbättrad 
tillgänglighet. Ett företag kan även effektivisera sina verksamhetsprocesser vilket i sin tur kan 
leda till ökad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrade kundrelationer och kundnöjdhet.  
 
Thurnher (2007) och Basole (2005) menar att mobilitet, som skapas av användandet av 
mobila enheter, innebär många fördelar för ett företag och dess anställda. Först och främst 
                                                
13 Tekniker för mobil datatrafik 
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frigörs de anställda från sin skrivbordsmiljö då företagsinformation blir tillgänglig oberoende 
av var man befinner sig geografiskt, och kan hämtas när som helst. En annan fördel är att 
pappersbaserade processer kan ersättas av mobila, vilket bland annat eliminerar ett steg av att 
överföra analog information till en digital databas.  
 
I en studie gjord av Thurnher (2007) påvisas fördelarna i praktiken med att använda en mobil 
enhet kontra pappersrapporter, i form av intjänad tid. Studien visar att anställda on-the-go 
kunde mer än halvera tiden det tog att anteckna och spara information på plats. Detta gjordes 
genom att använda en mobil enhet för inmatning direkt, istället för att gå omvägen via 
pappersrapporter och sedan överföra dessa till en dator. Ytterligare en studie inom ämnet, 
genomförd av Deibert och Rothlauf (2006), visar att användandet av mobila enheter kan spara 
tid och resurser genom att användaren slipper ett redundant steg av inmatning. Diebert och 
Rothlauf menar dock att den viktigaste fördelen med övergången till mobila enheter inte är 
den direkta tidsbesparingen, utan är den ökade kvalitet av den dokumentation som förs in.  
 
Samtidigt som mobilitet bidrar till många fördelar rent praktiskt, uppstår det en del nackdelar 
och risker med att öka mobila enheters roll i ett företag, framförallt ur ett säkerhetsperspektiv 
(Dörflinger et al., 2010). Än så länge är fenomen som virus och hacking inte lika välkända 
bland smartphones och andra handhållna enheter, som de är för traditionella datorer, men 
Dörflinger et al. menar att det bara är en tidsfråga. Som tidigare nämnts har smartphones 
möjligheten att vara uppkopplade på flera olika typer av nätverk, vilket gör att data som lagras 
på denna typ av enheter riskerar att bli stulen, manipulerad eller förstörd via externa hot. Det 
finns även ett fysiskt hot med mobila enheter då de löper större risk att bli stulna, tappas bort 
eller lämnas oövervakade än vad en dator gör. När det gäller den virtuella säkerheten menar 
dock andra forskare (Duan & Song, 2010), att riskerna för externa hot inte är ett särskilt stort 
problem, utan att det går att överkomma genom höjda säkerhetsrutiner och förebyggande 
skydd. Duan och Song har presenterat en teknisk modell för att höja säkerheten vid e-handel 
via mobiltelefoner, av vilken de drar slutsatsen att man kan uppnå hög säkerhet genom att 
välja rätt teknisk plattform och sedan skydda sig från intrång genom inloggningar via 
svårknäckta lösenord.  
 
Dörflinger et al. (2010) poängterar att lösenordsskydd inte alltid är den bästa lösningen, då 
långa lösenord skapar dålig användbarhet för slutanvändaren. Det kan i sin tur leda till att man 
väljer enkla lösenord och således öppnar upp för intrång igen. Kuntze (2010) har presenterat 
en lösning för hur säkerheten för ett mobilt BI-system kan upprätthållas på en mobil plattform. 
Författaren förklarar att säkerheten för en mobil enhet som är uppkopplad till ett företags 
nätverk går att upprätthålla, men att det krävs en tydlig anpassning från företagets sida för att 
tillgodose olika säkerhetsaspekter. Kuntze menar även att det kan vara av stor betydelse för 
ett företag att ta hänsyn till säkerhetsfaktorn, då interna datasystem, som exempelvis ett 
företags BI, ofta innehåller känslig och konfidentiell information. 
 
Då portabilitet är ett av de karaktäristiska dragen för mobilitet innebär det att mobila enheter, 
som exempelvis smartphones och surfplattor, är förhållandevis små till storleken (Huang, 
2009). Detta innebär i sin tur att även deras skärmytor är mindre och 
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interaktionsmöjligheterna är begränsade jämfört med en dator. En smartphones skärmstorlek 
är i snitt14 3,2 tum och en surfplattas 8,3 tum (Inghe, 2010; Inghe, 2011). Huang menar att 
mobila enheter har två stora begränsningar hårdvarumässigt; inmatningsmöjligheter och 
presentation för användaren. Detta medför en del problem som inte existerar i samma 
utsträckning på större enheter, som högre krav att utnyttja skärmytan bättre samt ett behov av 
nya och bättre tekniker för interaktion med användaren (Nilsson, 2009).  
 
Angående skärmytan påvisar Nilsson (2009) att då en mindre yta gör det fysiskt svårare för 
användaren att avläsa vad som visas på skärmen, krävs det åtgärder i layout. Detta kan 
exempelvis vara att presentera information på höjden eller bredden, samt att hålla grafiska 
element flexibla för att kunna visa och gömma dem efter behov. Huang (2009) påpekar att 
svårigheten med att presentera information på en liten skärm ökar med mängden information 
som ska presenteras, vilket gör mobila enheter till ett dåligt val när det finns behov av att 
presentera mycket information. Det ställs även högre krav på vilket tillvägagångssätt 
användaren har för att interagera med artefakten, då mobila enheter saknar vanliga 
inmatningsverktyg som datormöss och fullstora tangentbord. Nilsson menar här på att 
användarens interaktion bör kompletteras med olika tekniska hjälpmedel, exempelvis en 
teknik som gissar vad användaren försöker skriva, även kallat auto complete. Huang påpekar 
även att speciella pekpennor kan användas när inmatningen kräver noggrannhet, då 
användarens fingrar ofta är för stora för att ge tillräckligt hög precision. 

2.6 Dagens mobila BI-marknad 

Dagens BI-leverantörer strävar ständigt mot att utöka sina marknadsandelar och kunna 
erbjuda sina kunder bättre och mer effektiva system. Med utvecklingen av smartphones och 
surfplattor, samt det ökade intresset från företag, har leverantörerna av BI börjat erbjuda sina 
kunder en mobil lösning (se Tabell 2.1). Av de stora BI-leverantörerna har SAP, enligt 
analysföretaget Gartner Group, idag den största marknadsandelen på 22,9 %. SAP följs sedan 
av Oracle (15,6 %), SAS Institute (13,2 %), IBM (11,6 %) och Microsoft (8,7 %). Utöver 
dessa finns det ett antal leverantörer med mindre marknadsandelar, vilka tillsammans utgör 
27,9 % av marknaden, som bland annat innefattar MicroStrategy, QlikTech och Information 
Builders. (Gartner, 2011b) 
 
Det är framförallt funktioner som att se tabeller och diagram, KPI och alerts15 som efterfrågas 
av marknaden för mobilt BI (Dresner, 2011). Dresner påvisar i sin studie att 90-95% av de 
tillfrågade företagen ansåg att kunna följa KPI och alerts var kritiska eller mycket viktiga 
funktioner för mobilt BI. Leverantörerna av mobilt BI har i dagsläget främst fokuserat på att 
leverera snabba indikationer till kunderna. Andra funktioner som har ökat i betydelse det 
senaste året enligt undersökningen, är möjlighet till filtrering av data och drill-down16.  
                                                
14 Snitt uträknat från sammanställning av smartphones respektive surfplattor från Inghe 2010; 2011. 
15 En notifiering som ges när en variabel når en viss nivå. Ex. lagerstatus när en vara understiger ett visst antal. 
16 En teknik för att fördjupa och specificera sig i data genom olika aggregeringsnivåer.  
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SAP, som är störst på marknaden för BI, erbjuder sina kunder flera olika alternativ till mobilt 
BI. Först och främst erbjuder de sin produkt SAP Business Suite till smartphones (SAP, 
2010d). Under 2010 förvärvades företaget Sybase, och SAP erbjuder nu Sybase Mobile Sales, 
som fungerar som en kombination av SAP’s system för CRM17 och SAP Business Suite (SAP, 
2011b). Genom Sybase Mobile Sales kan man få tillgång till att läsa information från de två 
huvudsystemen och även möjlighet att uppdatera information direkt ifrån applikationen. 
SAP’s analysverktyg BusinessObjects finns tillgängligt mobilt genom produkten 
BusinessObjects Explorer. Denna lösning är även kopplad till SAP’s molnbaserade BI kallat 
SAP On Demand, som nås direkt via en webbläsare. Specifikt för iPhone och iPad finns även 
produkten SAP Business One, som är specificerad till verksamhetsdata, exempelvis 
lagerstatus och kunduppgifter (SAP, 2010c). 
 
Oracle erbjuder Oracle Business Indicators, en mobil applikation som erbjuder access i 
realtid till information om företagsprestanda. Lösningen kopplas till ett företags befintliga 
Oracle BI, i form av Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus eller Oracle 
Business Intelligence Applications, och kräver således att man har dessa produkter. Oracle 
exemplifierar användningsområdet för den mobila applikationen till att användare kan se och 
interagera med bland annat analys om finans, leverantörer och kunder. (Oracle, 2011) 
 
Tabell 2.1 Mobila BI-lösningar i förhållande till olika typer av mobila enheter 

 iPhone BlackBerry Android 
Windows 

Mobile iPad 
Android 
tablet 

SAP X X X X X  

Oracle X    X  

SAS 
Institute X    X  

IBM Cognos X X  X X  

Micro- 
Strategy X X   X  

QlikView X X X  X  

Information 
Builders X X X  X X 

 
SAS Institute och Microsoft har inga egna lösningar för mobilt BI (SAS Instutite, 2011; 
Roambi, 2011c). De har istället valt att ingå i samarbete med företaget Mellmo, som är en 
leverantör av en mobil BI-lösning kallad Mellmo Roambi ES3 (Roambi, 2011a; Roambi, 
2011b). Denna lösning går att integrera med produkter från både SAS Institute och Microsoft 

                                                
17 Customer Relationship Management, organisering och administration av kunder och kundrelationer. 
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samt med andra produkter från SAP, Oracle och IBM. Eftersom Mellmo inte har en egen BI-
lösning kan kunder använda sin befintliga BI-lösning till deras mobila applikation. 
 
IBM erbjuder en mobil lösning vid namn Cognos 8 Go! Mobile, som innebär att användare 
kan läsa och konsumera innehåll från ett BI-system på mobila enheter. Användare kan arbeta 
mobilt genom tillgång till operationell och strategisk information, som exempelvis kundorder 
och produktprestanda. (IBM, 2011)  
 
MicroStrategy har utvecklat en mobil applikation som ger beslutsfattare möjlighet att styra en 
verksamhet på distans. Genom att använda deras produkt kallad MicroStrategy Mobile Server 
ges användaren tillgång till interaktiva rapporter, dokument och dashboards. Genom systemet 
Transaction Service kan den mobila applikationen även prata med ett företags 
transaktionssystem. (MicroStrategy, 2010a)  
 
QlikTech, med beslutsstödet QlikView, erbjuder möjlighet för analys via en mobil enhet. De 
har utöver sitt generella mobila BI även en lösning specifik för iPad, kallad QlikView On 
Mobile, som är webbläsarbaserad. Detta innebär att all information ligger på en extern server 
istället för på den lokala enheten. QlikTech menar att användare med en interaktiv applikation 
får möjlighet att genomföra analyser och borra ner sig i data på ett enkelt och smidigt sätt. 
(QlikView 2010; QlikView, 2011)  
 
Information Builders, med sin BI-lösning WebFOCUS, lanserade i mars 2011 en mobil 
lösning kallad WebFOCUS Mobile BI. Denna produkt är en plattformsoberoende lösning som 
kan leverera företagsanalys till en mobil webbläsare. Med applikationen kan användare 
manipulera och analysera företagsinformation på de mobila enheterna, antingen offline eller 
online. Information Builders menar att detta är en fördel, då man till skillnad från många 
andra mobila BI lösningar inte behöver en individuell licens eller separat mobilserver för att 
det ska fungera. (Information Builders, 2011) 

2.7 Sammanfattning av vårt teoretiska ramverk 

Vi tagit fram fem huvudområden som belyser de viktigaste aspekterna som kan påverka 
företags behov av mobilt BI. Genom att göra kopplingar mellan den litteraturstudie vi har 
genomfört och vår frågeställning, ser vi fem kategorier som vi anser är intressanta att studera 
närmre i vår empiriska undersökning. De fem kategorierna är företagens BI-bakgrund, 
användande av och inställning till BI, företags behov av BI on-the-go, syn på användande av 
mobila enheter samt behov av mobilitet inom BI-användande. Vi kommer nedan att redogöra 
för dessa fem, som vår empiriska undersökning kommer baseras på. 
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2.7.1 Företagens BI-bakgrund 

BI har utvecklats till att vara ett hjälpmedel för företag att kunna analysera sina interna 
processer och den omvärld de verkar i. En verksamhet påverkas av närliggande aktörer, som 
kunder, leverantörer och konkurrenter, men även makrofaktorer som politiska, ekonomiska, 
sociala och teknologiska förändringar. Med analyser av intern och extern data får 
verksamheten och dess användare underrättelser om åtgärder för att kunna agera proaktivt och 
styra verksamheten till det bättre. 
 
Ett BI kan vara uppbyggt på flera olika sätt men består i grunden av ett datalager som hanterar 
data i företaget. Användare kan sedan via olika typer av verktyg interagera med data och 
skapa rapporter och analyser med hjälp av dessa. Olika företags BI-lösningar kan skilja sig 
mycket åt på grund av företags individuella behov. Detta gör att en förståelse för företagens 
befintliga lösningar är grundläggande för att i ett senare skede kunna förstå behovet av mobilt 
BI. En del av denna förståelse bygger på hur ofta ett företag uppdaterar sitt datalager, då detta 
är en tidskrävande och utmanande process. Om ett datalager inte uppdateras frekvent blir dess 
data föråldrad och eventuellt felaktig. Detta leder således till att även de analyser som görs 
med hjälp av föråldrad data kan bli bristfälliga.  

2.7.2 Användande av och inställning till BI 

För att ett system ska kunna uppnå ett mål av att höja ett företags produktivitet behöver det 
finnas användare. För att beakta människors användning av ett system bör därför 
användbarhetsegenskaper, som struktur och noggrannhet tillgodoses. Användbarheten 
påverkar människornas attityder till ett system, som i sin tur kan innebära ökad eller minskad 
användning av systemet. Attityderna och användningen påverkas även av människors 
förväntningar av systemet. Dessa aspekter måste beaktas både vid införandet av ett nytt 
system, som mobilt BI, och vid förvaltningen av ett befintligt, för att upprätthålla användares 
intresse av systemet och således skapa god belåtenhet och tillfredsställelse hos användarna. 
Av dessa anledningar är användande av och inställning till BI potentiella aspekter som kan 
påverka företags behov av mobilt BI. 

2.7.3 Företags behov av BI on-the-go 

Huvudmålet med BI är att kunna organisera nyckelinformation för att förbättra 
beslutsfattande hos företag. BI gör detta på två sätt, dels genom att presentera 
prestationsindikatorer för användaren, som kan jämföra dessa med exempelvis 
verksamhetsmål. Dels genom att användaren kan skapa rapporter och analyser genom att mata 
in och uppdatera data i BI-systemet. Det finns således två olika typer av interaktion; att läsa 
data och att uppdatera data. En mobil enhets lämplighet som verktyg för BI är beroende av det 
behov ett företag har av att interagera med systemet on-the-go och om detta kräver att läsa 
och uppdatera eller att enbart läsa data. Dagens marknad för mobilt BI erbjuder främst 
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interaktion genom att läsa data. I kontrast finns interaktion genom att uppdatera data, vilket 
endast en liten del av leverantörer på dagens marknad erbjuder. 

2.7.4 Syn på användande av mobila enheter 

Användande av mobila enheter inom företag innebär att de anställda kan röra sig utanför en 
skrivbordsmiljö och samtidigt ha tillgång till verksamhetssystem och den information som 
finns lagrad där. Samtidigt medför system på de mobila enheterna nya aspekter som inte alltid 
finns i de datorbaserade systemen. Vi har i vår litteraturgenomgång funnit ett antal aspekter 
som eventuellt kan påverka ett företags behov av mobilt BI.  
 
En aspekt är säkerheten i en mobil enhet, då de mobila enheterna använder andra tekniker än 
datorer gör vilket kan göra dem känsligare för externa hot, som hacking och avlyssning. Det 
finns olika uppfattningar om känsligheten är ett problem, då en del menar att problemet går att 
lösa med dagens teknik. Samtidigt menar andra att BI innebär hantering av känslig data, 
vilket gör att det krävs mer säkerhetsarbete innan en mobil enhet är säker nog för denna 
uppgift.  
 
Mobila enheter kan ha en begränsad datatillgång, vilket innebär att den endast har tillgång till 
en del av innehållet i det datorbaserade huvudsystemet. Detta är en aspekt som uppstår på 
mobila enheter, bland annat till följd av att åtgärda säkerhetsaspekten och minimera mängden 
känslig data på den mobila enheten. Ytterligare en aspekt som uppstår av att använda mobila 
enheter är dess fysiska storlek, vilket medför en mindre betraktningsyta och inmatningsyta för 
användaren. Som en följd av att en mobil enhet kan ha en begränsad datatillgång och en 
mindre fysisk storlek än en dator, kan användarnas mottagande av att använda en ny mobil 
enhet i sitt arbete påverkas.  

2.7.5 Behov av mobilitet inom BI-användande 

För att förstå behovet av BI behöver man förstå inom vilket sammanhang det verkar i. 
Behovet är således olika för varje företag, då företagen i sig är unika. För att skapa en 
generaliserad förståelse för ett företags olika delområden kan Engwalls modell användas (se 
Figur 2.1), som beskriver ett företags olika delar och hur de hänger samman. Med hjälp av 
denna modell kan man hitta i vilken kontext BI kan skapa värde för en organisation. Detta 
görs genom att lyfta upp behovet av BI till en högre abstraktionsnivå, som baseras på företags 
olika delar snarare än de olika roller som arbetar inom företaget. På samma sätt kan företags 
behov av mobilitet inom BI-användande kartläggas genom att dela upp det övergripande 
behovet i mindre delar, enligt Engwalls modell, och sedan undersöka delarna var för sig.  
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3 Undersökningsmetod 

För att genomföra vår empiriska undersökning har vi följt de rekommendationer som har 
presenterats av Jacobsen (2002). Nedan följer en förklaring till hur vi har valt 
forskningsstrategi, vilka data vi har valt att samla in, hur vi har genomfört analys av data samt 
hur vi har förhållit oss till olika kvalitetsaspekter under arbetets gång. 

3.1 Angreppssätt för vår studie  

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika forskningsansatser att anta för att undersöka ett 
samhällsvetenskapligt ämnesområde, en kvalitativ ansats och en kvantitativ ansats. Det pågår 
en debatt mellan förespråkare av de båda. Förespråkare av den kvantitativa ansatsen antar att 
sociala fenomen är statistiskt mätbara i form av siffror. Detta betraktas som en brist av 
förespråkare av den kvalitativa ansatsen, som antar att sociala fenomen endast kan undersökas 
genom att observera hur människor tolkar dessa, genom att låta dem uttrycka sig fritt i ord. 
Det finns inget sätt att bedöma vilken av ansatserna som överlag är bäst, utan de är båda mer 
eller mindre lämpliga beroende på vilket område som undersöks och vilken typ av resultat 
undersökaren vill få fram.  
 
En problemställnings klarhet, det vill säga om den är klar eller oklar, bestäms av den mängd 
tidigare kunskap som finns tillgänglig och i vilken utsträckning det är möjlighet att 
konkretisera problemställningen och sätta upp hypoteser kring den (Jacobsen, 2002). Vår 
problemställning behandlar en relativt ny aspekt av BI som det inte har forskats så mycket 
kring tidigare och kan därför anses vara av en oklar natur. Jacobsen (2002) hävdar att för en 
problemställning som är oklar, lämpar sig en kvalitativ ansats bäst. En kvalitativ ansats är 
öppen i sina frågor och således mottaglig för ny och oväntad information, vilket man kan 
träffa på inom ett outforskat område. Att ämnesområdet är outforskat leder även till att det är 
svårt att genomföra en kvantitativ undersökning. Jacobsen (2002) förklarar detta på följande 
sätt: ”Bristande kunskap om problemställningen innan vi ska genomföra en undersökning gör 
det mycket svårt att formulera förnuftiga frågor i ett frågeformulär” (s.145). Av dessa 
anledningar valde vi att genomföra en kvalitativ studie av vårt ämnesområde; behov av mobilt 
BI hos marknadens kunder. 
 
I praktiken innebär en kvalitativ studie någon form av intervju eller observation av människor, 
för att de, i ord eller handling, ska förmedla hur de uppfattar olika situationer och fenomen. 
Inför valet av hur man ska gå till väga måste man först välja om man vill göra en extensiv 
eller intensiv undersökning, med andra ord om man vill undersöka ur ett brett eller djupt 
perspektiv. Vi valde att utgå från ett intensivt förhållningssätt för att få en djup förståelse för 
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vårt ämnesområde. Vi hade dock inte möjlighet att genomföra en extensiv studie då det fanns 
ett mycket begränsat antal studieobjekt att tillfråga, vilket gjorde det omöjligt att studera en 
stor grupp. En förutsättning för studien var att vi skulle fokusera undersökningen på Sigmas 
kunder, vilket skapade ytterligare ett krav av att undersöka en liten grupp studieobjekt. 

3.2 Datainsamling 

Som vi nämnt ovan valde vi att göra en kvalitativ intensiv undersökning. Jacobsen (2002) 
beskriver att de vanligaste formerna av en undersökning av denna typ i praktiken innebär att 
göra individuella intervjuer, gruppintervjuer, observationer eller dokumentundersökningar. En 
observation passade dock inte vår problemställning då detta hade undersökt människors 
beteende snarare än deras tankar kring ett fenomen.  
 
I valet mellan intervjuer individuellt eller i grupp valde vi att genomföra individuella 
intervjuer, då dessa var mindre resurskrävande, både för oss som undersökare och för de 
företag vi skulle studera. Vi valde att lägga mer resurser på att genomföra våra intervjuer 
ansikte mot ansikte, snarare än via telefon. Detta då ansikte mot ansikte var ett bättre 
tillvägagångssätt för att öppna upp våra intervjupersoner för mer detaljerade svar, genom att 
skapa en högre grad av personlighet och tillförlitlighet i intervjun. För att informanterna 
skulle ha möjlighet att fundera igenom intervjun i förväg skickade vi ut information samt våra 
intervjufrågor cirka en vecka före intervjuerna genomfördes. (Jacobsen, 2002) 

3.2.1 Urval av företag 

Vårt val av intervjuföretag var baserat på vår uppdragsgivares kunder, då detta var en 
förutsättning för att hålla vår undersökning så relevant för dem som möjligt. Ytterligare en 
utgångspunkt för att undersöka mobilt BI var att de intervjuade företagen hade ett befintligt 
BI-system idag, samt att det fanns ett visst intresse för att utöka detta till det mobila planet. 
Med hjälp av våra kontakter på Sigma valde vi ut fem företag att intervjua i vår undersökning, 
vilka blev Sparbanken Öresund AB, Företag X, Malmö Stad, Perstorp AB och Företag Y. Vi 
presenterar företagen närmre i kapitel 4.1. 

3.2.2 Informanter 

I våra intervjuer med de fem utvalda företagen intervjuade vi en person på varje företag. För 
att välja ut vilken person från varje företag vi skulle intervjua utgick vi från fyra 
huvudkriterier. Personen skulle: 

● Ha erfarenhet av BI 
● Ha insikt i företagets utvecklingsprocesser och planer för BI 
● Ha insikt i BI’s omfattning inom företaget 
● Vara en daglig användare av en mobil enhet 
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3.2.3 Intervjuguide 

För att genomföra våra intervjuer utformade vi en intervjuguide som användes till samtliga 
intervjuer. Vi valde att genomföra en strukturerad intervju som baserades på fördefinierade 
frågor som ställdes i en förvald ordning (Robson, 2002). Vi strukturerade upp våra 
intervjufrågor i sex kategorier för att underlätta både för oss och de intervjuade, genom att ha 
en tydlig uppbyggnad och ett enkelt mönster att följa för själva intervjun. Dessa 
frågekategorier baserade vi på vårt teoretiska ramverk, där vi utgick från de fem 
ämnesområden vi hade funnit där. Vi valde även att lägga till ytterligare en kategori för 
inledande frågor, vilket resulterade i sex kategorier totalt. Vår uppdelning blev följande:  
 

● Introduktion och inledande frågor 
● Företagens BI-bakgrund 
● Användande av och inställning till BI 
● Företags behov av BI on-the-go 
● Syn på användande av mobila enheter 
● Behov av mobilitet inom BI-användande 

 
För att inleda vår intervju höll vi en kort introduktion där vi förklarade vår bakgrund och 
ändamålet med vår undersökning. Vi ställde sedan inledande frågor, som hjälpte oss att bilda 
oss en generell uppfattning av informantens bakgrund, företagsroll och relation till BI. Här 
behandlade vi även övergripande information och frågor kring studieresultatets presentation, 
sekretess samt eventuella funderingar kring intervjun för att säkerställa att studieobjektet var 
införstådd med allt som intervjun innebar. (Jacobsen, 2002) 
 
Utifrån våra frågekategorier utformade vi en intervjuguide, som bestod av totalt nio frågor 
med tillhörande underfrågor (se Bilaga B2). För att ta fram dessa frågor utgick vi från vårt 
teoretiska ramverk. Där fokuserade vi på de övergripande resultaten för varje ämnesområde i 
ramverket och formulerade sedan frågor som kunde pröva detta.   
För att förstå företagens grundläggande BI-bakgrund valde vi att fråga hur de hanterar 
ekonomisk analys. Detta för att lyfta fram det ekonomiska perspektivet på BI, och bortse från 
det tekniska. För att vidare undersöka företagens nuvarande situation, med det tekniska 
perspektivet inkluderat, frågade vi hur deras befintliga BI-system fungerade i dagsläget. I vårt 
teoretiska ramverk fann vi att användbarheten av ett system var en viktig aspekt för ett 
systems nytta och användning i praktiken. Vi valde därför att fråga hur omfattande företagen 
använde BI och vilken inställning det fanns till detta från användarna.  
 
Då vi i vårt teoretiska ramverk fann att det fanns två olika former av interaktion med ett 
mobilt BI-system ansåg vi det vara av intresse att undersöka företags behov av BI on-the-go 
utifrån de två interaktionsformerna vi funnit, läsa data och uppdatera data. För att fokusera på 
mobilitet av ett datorbaserat BI, istället för direkt på mobilt BI, valde vi att formulera dessa 
frågor till att utgå från företagens nuvarande BI-system.  
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Vi ville sedan undersöka företagens syn på användande av mobila enheter, för att ta reda på 
om den fysiska enhetens förutsättningar kunde påverka behovet av mobilt BI. Därför ställde 
vi en fråga, baserat på fem nyckelaspekter vi funnit i vårt teoretiska ramverk om användning 
av mobila enheter. De fem aspekterna var säkerhetsrisk, betraktningsyta, inmatningsyta, 
datatillgång och användarnas mottagande.  
 
Avslutningsvis i vår intervju valde vi att ha frågor baserade på ett case, för att exemplifiera en 
situation med mobilt BI. Dessa frågor utgick från det femte området vi fann i vårt teoretiska 
ramverk; behov av mobilitet inom BI-användande. Vi ville här skapa en öppenhet för 
företagen där de kunde peka ut det praktiska behovet av mobilt BI i sin organisation. Det 
fanns även möjlighet här för företagen att lägga till extra information som inte hade täckts in 
av resten av intervjun.  
 
Jacobsen (2002) skriver att målet med en öppen intervju är att få ut så mycket kunskap som 
möjligt från de intervjuade. Det finns dock en risk för att man endast får svar på frågor som 
man som intervjuare anser är viktiga om man ställer för precisa frågor. Vi valde därför att 
ställa öppna frågor, vars svar i så liten utsträckning som möjligt skulle vara begränsade. För 
att undvika eventuella missuppfattningar och misstolkningar av våra frågor, utformade vi dem 
till att inte vara för abstrakta (Robson, 2002). Då vi intervjuade personer med spridda 
bakgrunder när det gäller företag och branscher, valde vi att ställa frågor som inte var 
branschspecifika, för att samtliga intervjupersoner enkelt skulle kunna relatera till dem. Vi 
uppmärksammade av samma anledning även vilket språk vi använde för att vi inte skulle vara 
för formella eller invecklade.  

3.3 Analys av insamlad data 

För att analysera vårt insamlade material använde vi oss av Jacobsens rekommendationer för 
analys av kvalitativ data (Jacobsen, 2002). Metoden innefattade tre steg; beskrivning, 
systematisering och kategorisering, samt kombination. I det första steget, beskrivning, 
transkriberade vi våra inspelade intervjuer och gjorde sedan noteringar och kommentarer 
kring dessa. Vi fortsatte sedan med steg två, systematisering och kategorisering, där vi 
kopplade samman svaren från olika intervjuer per varje enskild fråga och kategoriserade 
sedan de olika svaren i tabeller. Slutligen utförde vi steg tre, kombination, där vi försökte se 
mönster mellan de olika svaren och vi skapade oss en helhetsbild av svaren på varje fråga. 
Jacobsen menar att de tre faserna bör ske parallellt vid en kvalitativ analys genom att de 
kombineras med varandra i en iterativ process. Vi valde därför att arbeta med de olika stegen 
jämsides snarare än i en sekventiell följd för att kunna hitta nya infallsvinklar och ny 
information ur vår insamlade data.  
 
Efter att vi hade intervjuat företagen lyssnade vi igenom våra inspelningar och transkriberade 
intervjuerna, för att återge exakt vad som sades under intervjuerna (se Bilaga 6.3). Vi valde då 
att inte korrigera talspråk och felsägningar, utan vi transkriberade precis det som sades för att 



Mobilt Business Intelligence  Hellblom & Ohlson, 2011 

24 
 

inte riskera att misstolka något. Sedan fortsatte vi att behandla data genom att läsa igenom 
och notera i denna, för att hitta de delar av intervjusvaren som var relevanta för den aktuella 
frågan. När vi hade markerat de olika svaren sammanställde vi sedan varje företags 
övergripande svar på vår intervju samt varje enskild frågas totala svar, för att kunna jämföra 
dessa med varandra. Vi hade då ett summerat svar på varje fråga från varje företag, som vi 
kunde använda för att hitta olika svarskategorier för att placera svaren i. Genom dessa 
svarskategorier kunde vi sedan se mönster i svaren och således se övergripande trender. 
Avslutningsvis sammanfattade vi dessa mönster i form av tabeller och diagram.  
 
Genomgående för vårt analysarbete var att vi följde de kategorier från vårt teoretiska ramverk 
och placerade de empiriska resultaten i dessa. Vi var dock även öppna för nya aspekter och 
iakttagelser, som i förhållande till behovet av mobilt BI, kunde besvara vår forskningsfråga. 
Vi valde att ha en öppen syn på våra iakttagelser då vår problemställning var oklar och vi 
kunde således inte tydligt förutsäga innebörden av vårt empiriska resultat.  

3.4 Etiska aspekter 

Enligt Jacobsen (2002) kan det uppstå etiska dilemman när forskare utför en undersökning, då 
undersökningens avsikt behöver döljas för att inte påverka hur de undersökta agerar och 
svarar. Samtidigt behöver forskaren vara öppen mot informanterna för att upprätthålla deras 
integritet och privatliv. För att hantera detta dilemma följde vi de tre tillvägagångssätt som 
Jacobsen rekommenderar; informerat samtycke, krav på privatliv samt krav på att bli korrekt 
återgiven. 
 
Informerat samtycke grundas i att den undersökte ställer upp i en undersökning frivilligt, 
genom att den intervjuade själv har fått välja om denne vill delta, samt att personen är 
medveten om vad deltagandet har för innebörd (Jacobsen, 2002). Det är därför viktigt att den 
undersökte har fått tillgång till information kring undersökningens bakomliggande faktorer, 
som exempelvis dess syfte och hur uppgifter kommer att användas. För att information kring 
dessa bakomliggande faktorer inte ska påverka undersökningens resultat bör en så kallad 
gyllene medelväg följas, där endast en tillräcklig mängd information ges. Vi hade före varje 
intervju presenterat vad som skulle samlas in och varför, för att låta deltagarna avgöra själva 
om de ville medverka. Vi skickade även ut våra intervjufrågor i förväg för att de medverkande 
skulle ha möjlighet att förbereda sig före själva intervjun. Ytterligare information om vår 
studies innehåll, som exempelvis vilka övriga företag som deltar, valde vi att undanhålla för 
att inte påverka våra informanters svar. 
 
Krav på privatliv innebär att de som undersöks ska ha rätt till integritet kring privata och 
känsliga frågor (Jacobsen, 2002). Information som kan uppfattas som känslig bör därför 
insamlas med försiktighet för att inte skada mot den personliga integriteten. Jacobsen (2002) 
menar även att en viktig del i upprätthållandet av privatliv är att det inte ska vara “möjligt för 
utomstående att identifiera enskilda personer i ett datamaterial” (s.486). Det är således viktigt 
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att möjliggöra för individer att få vara anonyma och sedan sträva efter att bevara denna 
anonymitet. Vi hade i vår undersökning därför varit tydliga med att fråga de intervjuade om 
och i vilken grad de ville vara anonyma och sedan följde vi Jacobsens rekommendationer för 
att upprätthålla detta. Exempel på tillvägagångssätt för att göra detta var att utelämna 
personliga upplysningar, att bibehålla en låg detaljeringsgrad på data samt att vi i vissa fall 
använde medvetna förvrängningar i personuppgifter, som fiktiva namn. 
 
Krav på att bli korrekt återgiven innebär att uppgifter som har lämnats i samband med en 
undersökning inte ska tas ur sitt sammanhang och förvrängas eller missbrukas. Exempelvis 
bör data presenteras i sin fullständiga form i de fall det behövs för att förstå en helhet. 
Uppgiftslämnaren bör även ha möjlighet att ta del av en återgivning av undersökningen för att 
kontrollera att data har insamlats korrekt. Av denna anledning gav vi möjlighet för de 
undersökta att ta del av insamlad data från en intervju i transkriberad form. Jacobsen (2002) 
påpekar även vikten av att göra rådata, som transkriberade intervjuer, tillgängliga för läsare av 
en färdig rapport. En viktig anledning till detta är för att klart visa att det inte har förekommit 
någon manipulering av data, som förfalskning eller förvrängning. Vi valde således att 
inkludera samtliga transkriberingar som bilagor till denna uppsats. (Jacobsen, 2002) 
 
Då vi utförde vår uppsats åt en extern uppdragsgivare hamnade vi i ett etiskt dilemma mellan 
forskningsområdets önskemål och vår uppdragsgivares önskemål. Genom att vi anlitades som 
uppdragstagare kunde Sigma ha haft en outtalad vilja om vad resultatet av vår studie skulle 
visa, för att det skulle gå i linje med deras företagsstrategi. Vi behövde således ha ett aktivt 
engagemang för att behålla vår forsknings integritet i förhållande till Sigma. Detta gjorde vi 
genom att i inledande diskussioner rikta syftet med uppsatsen från att vara prognostiserande 
till att vara beskrivande. Samtidigt som vi tillgodosåg vår uppdragsgivares behov och 
önskemål, beaktade vi vår uppsats objektivitet och akademiska värde för att inte övergå till att 
bli en subjektiv analys över marknadens framtid och utveckling. 

3.5 Kvalitet  

Vi har under arbetets gång haft som mål att uppnå god kvalitet i vår studie. Nedan följer de 
två aspekter, validitet och reliabilitet, som vi, enligt Jacobsens (2002) rekommendationer, har 
tagit hänsyn till för att beakta vår uppsats kvalitet. 

3.5.1 Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) är validitet, eller giltighet, ett mått på en kvalitativ studie som 
indikerar hur väl den beskriver det som avser att beskrivas. Det finns två typer av giltighet för 
en kvalitativ undersökning; intern giltighet, som syftar till om beskrivningen av ett fenomen 
är riktig, och extern giltighet, som handlar om överförbarhet och generaliserbarhet av ett 
resultat. För att uppnå en hög grad av intern giltighet försökte vi säkerställa att den 
information vi samlade in stämde överens med verkligheten av det fenomen vi ville 
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undersöka. Efter att vi hade spelat in och sedan transkriberat våra intervjuer, valde vi att 
validera vår uppgiftsinsamling genom att skicka ut transkriberingarna till respektive företag 
för att låta dem kontrollera att de uppgifter vi samlat in avbildade deras verksamhet korrekt. 
 
En metod för att uppnå god extern giltighet är, enligt Jacobsen (2002) att lägga stor vikt vid 
urvalet av enheter att undersöka. Våra enheter baserades på vår uppdragsgivares kundkrets 
och det var uppdragsgivaren som hade valt ut dem åt oss. Då vi inte hade en egen 
urvalsprocess och på så sätt inte kunde påverka urvalet av enheter, kan vår uppsats externa 
giltighet ha påverkats negativt, genom att uppsatsens generaliserbarhet kan ha försämrats. 
Ytterligare en faktor som kan ha inverkat är det faktum att vi endast intervjuade en informant 
per företag, då det kan ha funnits olika uppfattningar om ett fenomen på företagen internt, 
samt att vi endast gjorde fem intervjuer totalt. Vi ansåg dock att de informanter vi fick 
tilldelade passade väl in för vår undersökning med tanke på deras roller på respektive företag. 

3.5.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar på tillförlitligheten av ett resultat i en undersökning (Jacobsen, 
2002). Det finns flera faktorer som kan ha påverkat den data som har samlats in, både under 
och efter insamlingen samt i efterhand när den analyserades. Jacobsen menar de uppgifter 
som en informant lämnar, kan påverkas av olika faktorer i en undersökning. Först och främst 
finns det undersökareffekter, som syftar till den påverkan en forskare har på ett intervjuobjekt, 
som kroppsspråk, klädval, utseende och agerande. För att minimera den effekten försökte vi 
avge ett så neutralt förhållningssätt som möjligt, exempelvis genom att ha vårdade kläder, 
hålla en lugn och avspänd ton i vårt samtal och att ha en opartisk inställning till våra frågor.  
 
Jacobsen påpekar att det även finns påverkande faktorer i det sammanhang som en intervju 
utförs i, så kallade kontexteffekter. Det som påverkar är bland annat hur väl platsen för 
intervjun avspeglar den intervjuades verklighet, samt om intervjun var planerad i förväg eller 
var oväntad. Vi valde även här att försöka minimera dessa effekter för att ha en liten påverkan. 
Vi planerade våra intervjuer i förväg och skickade även ut vår intervjuguide i god tid innan 
intervjudagen, för att de intervjuade inte skulle känna sig överraskade över själva intervjun 
eller frågorna. Vi lät dem även bestämma tid och plats själva för att de skulle ha möjlighet att 
välja något som passade dem bra. Jacobsen menar att en intervju kan ge olika resultat 
beroende på var den utförs och hur naturlig den valda platsen är för den intervjuade. För att 
använda en så bekant plats som möjligt för intervjuobjekten utförde vi intervjuerna ute på de 
intervjuades arbetsplatser, i en möteslokal eller på deras kontor. (Jacobsen, 2002) 
 
Ytterligare en effekt som påverkade vår undersöknings tillförlitlighet var om det fanns en risk 
för att det uppstod fel vid vår insamling av data, exempelvis genom missuppfattningar eller 
slarv i anteckningar (Jacobsen, 2002). För att vi skulle undvika detta valde vi att spela in och 
transkribera våra intervjuer, snarare än att endast föra löpande anteckningar på plats. Jacobsen 
menar att det kan uppstå mänskliga fel vid förandet av anteckningar och att det krävs 
omfattande träning för att undvika fel. Detta försökte vi undvika genom att göra extra 
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avstämningar vid varje moment. Vi använde oss av dubbla inspelningsapparater under varje 
intervju, vi gick igenom varje transkribering två gånger och vi lät slutligen de intervjuade ta 
del av det transkriberade materialet för att kontrollera om vi hade uppfattat allt korrekt.  
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4 Resultat och analys av empiriskt material 

I denna del presenterar vi resultatet av vår empiriska undersökning, enligt frågekategorierna i 
vårt teoretiska ramverk. I samband med att svaren från empirin presenteras, analyserar vi även 
resultatet och drar paralleller mellan det och vårt teoretiska ramverk. 
 
Inledningsvis går vi igenom bakgrunden av våra studieobjekt (se Tabell 4.1), deras koppling 
till BI samt vilka BI-lösningar de använder sig av idag. Vi går sedan, med hjälp av 
kategorierna från vårt teoretiska ramverk, igenom resultatet av vår empiri samt analyserar 
detta. När vi behandlade svaren från frågan angående hur ofta företagen uppdaterade sina 
datalager, fann vi en direkt koppling mellan detta och andra delar av intervjuerna. Vi ansåg att 
denna koppling var intressant och vi har därför valt att presentera resultatet och analysen av 
frekvens av uppdatering av datalager i ett eget delkapitel i slutet, kallat övriga iakttagelser. 
Här presenterar vi även observationer angående dolda kostnader med mobilt BI, som inte 
tillhörde våra initiala frågekategorier, men som också ansågs vara av intresse för vår 
forskningsfråga. 

4.1 Studerade företag och deras BI-bakgrunder 

Sparbanken Öresund AB (SÖ) är från november 2010 en fusion mellan Sparbanken Finn och 
Sparbanken Gripen. Banken har 34 kontor på 25 olika orter i sydvästra Skåne. Deras BI-
system är omfattande med många integrationer och de har sitt centrala datalager placerat hos 
en extern leverantör i Danmark sedan tre år tillbaka. De är nu i fasen av att utveckla ett eget 
datalager för att förbättra framtida möjligheter för vidareutveckling av det. SAP 
BusinessObjects är deras huvudsakliga rapportverktyg som kompletteras av Microsoft Excel. 
Ekonomisk analys bedrivs i form av uppföljning av lönsamheten på olika sätt, från den 
enskilde kunden till hela verksamhetens lönsamhet. En annan viktig del där BI-systemet 
hjälper till är vid långtidsprognoser och riskanalyser. Enligt Sparbanken Öresund AB arbetar 
nästan alla på företaget med ekonomisk analys på ett eller annat sätt. Vår informant är BI 
Manager på företaget, med erfarenhet av datalager och BI sedan tio år tillbaka. 
 
Företag X (FX) är en global aktör inom läkemedelsindustrin med tillverkning och kontor i 
södra Skåne. I deras BI-lösning är affärssystemet Movex en central del, vilket ger 
verksamheten möjlighet att följa upp deras löpande affärsplaner. Produktionen är ytterligare 
en central del, varav mycket analys av produktionens effektivitet görs med inriktning på 
resultatet. Det är främst ekonomiavdelningen som tar fram rapporter och sammanställer data 
till olika databaser som sedan övriga avdelningar tar del av. Företagets BI-lösning är baserad 
på ett datalager och för analysarbete använder de sig av programmet Dataset Division som 
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möjliggör för kubanalys, samt Microsoft Excel som stöd till de olika analyserna. Företaget 
använder sig även av QlikView i mindre utsträckning. Vår informant har rollen IT Operations 
Manager på företaget och ansvarar för IT-infrastruktur. 
 
Tabell 4.1. Studerade företag 

Företag Företagstyp Bransch Informants roll 

Sparbanken Öresund AB Finans Bank BI Manager 

Företag X Industri Läkemedel IT Operations Manager 

Malmö Stad Kommun Offentlig verksamhet Projektledare, BI 

Perstorp AB Industri Kemi Ansvarig för BI 

Företag Y Tillverkning Telekom BI Expert 

 
 
Malmö Stad (MS) är organisationen bakom Malmö kommun och har 20 000 anställda i olika 
stadsdelar och förvaltningar. Deras BI-lösning bygger på ett gemensamt ekonomisystem och 
verksamhetssystem för de stora verksamhetsgrenarna, exempelvis vård och omsorg, skola 
samt individ- och familjeomsorg, där all data samlas i ett centralt datalager. Stora delar av 
verksamheten involveras i BI-lösningen. De som bedriver ekonomisk analys på 
organisationen är främst ekonomiavdelningen, där redovisning och budget är de stora 
huvudområdena. Därefter har varje förvaltning ett eget ansvar att göra uppföljning av sin 
ekonomi. Liknande ansvar finns även hos dem som är ansvariga för en egen verksamhet. 
Uppgifter och rapporter som görs av ekonomiavdelningen lämnas till beslutsfattare, 
exempelvis politiker, som själva inte använder systemet. Cognos BI och QlikView används 
som analysverktyg i verksamheten och det finns även ett inbyggt analysverktyg i 
ekonomisystemet med uppföljningsmöjligheter. Vår informant på Malmö Stad är 
projektledare för BI-projekt. 
 
Perstorp AB (PT) är en global koncern inom specialkemi och har produktion i 12 länder samt 
försäljning på ca 20 försäljningskontor. Koncernen har ca 2 500 anställda, varav 400 är BI-
användare. Perstorp AB’s BI-lösning är baserad på ett datalager med affärssystem som 
huvudsaklig datakälla. Därutöver finns många olika integrationer med system, exempelvis ett 
CRM-system, för att sammanställa data. Cognos BI används som analysverktyg där rapporter 
sammanställs, och Cognos Controller är deras finanssystem. Verksamheten har möjlighet till 
kubanalys som användarna tar del av via Microsoft Excel. Användare till BI-systemet är 
ekonomiavdelning, produktionen, produktchefer, avdelningschefer, controllers, säljare och 
alla typer av chefer som har ett ekonomiskt ansvar. Vår informant på Perstorp AB är ansvarig 
för BI-verktyg och jobbar i projekt med BI. 
 
Företag Y (FY) är en global aktör inom telekomsektorn med produktutveckling i södra Skåne, 
med ca 8 500 anställda i världen. Deras BI-lösning baseras på en Microsoft-plattform som 
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datalager, ProClarity som analysverktyg och Microsoft Excel som slutanvändarverktyg i 
verksamheten. Av ca 600 BI-användarna är det ca 50 super users18 som använder systemet 
frekvent. Systemet används främst för uppföljning av kundservice, inom ekonomiavdelningen 
och inom produktionskontroll. Av användarna är det främst lägre positioner som använder det 
då högre positioner får rapporter sammanställda av ekonomiavdelningen. Vår informant 
arbetar som BI-expert på företaget. 

4.2 Användande av och inställning till BI 

Av våra intervjuer framkom det tydligt att BI hade en central roll hos våra företags respektive 
verksamheter. Fyra av fem företag angav att deras BI-system fanns tillgängligt på en bred bas 
i deras organisation (se Tabell 4.2). Företag Y, som var det avvikande företaget, angav att 
deras BI-system endast fanns tillgängligt för en liten mängd användare. Informanten på 
Sparbanken Öresund AB menade att hela deras organisation tog del av det material som fanns 
i deras BI, i form av rapporter och utskick, samt att man hade gett tillgång till BI-systemen till 
en bred målgrupp av användare. Informanten på Perstorp AB förklarade att deras BI var 
tillgängligt för hela deras organisation, men att man på individnivå fick ansöka om att få 
användarkonto till BI-systemet, då det innebar en kostnad för företaget. De olika strategier 
som företagen använde sig av för att tillåta användare i sitt BI-system skiljde sig således åt 
mellan företagen, men majoriteten hade en delad generell uppfattning om att BI var 
tillgängligt i bred omfattning. 
 
Tabell 4.2 Användande av och inställning till BI 

 SÖ FX MS PT FY 

Tillgänglighet Brett 
tillgängligt 

Möjligt för alla 
att använda 
det 

Alla med 
ansvar 

Alla har 
tillgång runt 
om i världen 

Begränsad 

Användande Låg 
användning 

Blandat Hög 
användning 

Väldigt flitigt Liten 
toppgrupp, 
resten 
ströanvändare 

Inställning Obekvämt, 
motstånd 

Kan bli bättre Övervägande 
positiv men 
ibland svårt att 
se nyttan 

Krångligt Tröskel att lära 
sig 

Gröna svar indikerar en positiv antydan från företagen 
Röda svar indikerar en negativ antydan från företagen 
Svarta svar indikerar en neutral antydan från företagen  
 
 

                                                
18 Utvalda användare som använder ett system mer frekvent än andra. 
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På frågan om hur BI-användning fungerade i praktiken uppgav fyra av fem företag att deras 
BI uppfattades som krångligt för nya användare, samt att det fanns ett visst motstånd till att 
använda BI-systemen. Som exempel sade vår informant på Perstorp AB att många användare 
tyckte att det var krångligt att använda nya system, varpå det krävdes mycket internutbildning 
för att komma igång med dem. Man valde därför att förenkla användningen genom att släppa 
motsvarande funktionalitet i sitt gamla system, i detta fall Microsoft Excel, då detta 
uppfattades som enklare att använda.  
 

Sen kan det vara komplexiteten med de här analysverktygen, Cognos har ju sin egen analysdel som vi 
har rullat ut men det tycker användarna ”det här är för krångligt, det krävs för mycket internutbildning 
osv för att komma igång med det här”, så att det är därför som vi har sagt; okej då kan vi släppa 
samma kubgrej i Excel, för nästan alla controllers och dylikt, de jobbar ju ändå i Excel så där är ju 
startsträckan väldigt kort […]. (Perstorp AB, Bilaga B3.4, s. 79) 

 
Samma tendens fanns hos Företag Y, där informanten uppgav att användare kan ha svårt att 
förstå hur olika verktyg fungerar och vad som faktiskt finns tillgängligt för dem, vilket gjorde 
dem till mindre frekventa användare. Vår informant på Sparbanken Öresund AB förklarade 
ett liknande fenomen, där de nyligen hade infört nya rutiner för att automatisera delar av 
rapportskapande i deras BI-system. Nyinförandet mottogs med mycket positivt, då 
användarna slapp gå via ett BI-verktyg för att skapa rapporter, utan de fick rapporterna 
skickade till sig automatiskt via mejl. Informanten menade att användarna var obekväma med 
att använda deras BI-system och därför ville undvika att ta dem i anspråk. 
 

Det här rapportpaketet som vi nu har skapat för kontorschefer och högre och ledningen, när vi 
presenterade för dem att det kommer att komma en färdig rapport till mejl så blev det applåder! Och det 
visar väl på lite grann att man vill inte in och greja med dom här verktygen, man är obekväma med dem 
[…]. (Sparbanken Öresund AB, Bilaga B3.1, s. 53) 

 
Efter att ha jämfört företagens uppfattning av det praktiska användandet av deras BI-system 
och dess bredd, fann vi en motsägelse mellan dessa punkter. Från samtliga företag uppgavs 
det att deras BI-system inte användes i dess fulla potential, trots att alla företag tidigare hade 
påpekat att BI hade en central roll i deras respektive organisationer. Loshin (2003) menar att 
BI endast är tekniska hjälpmedel, som är starkt beroende av dess användare. Utan fokus på 
användarna försvinner en viktig del av den betydelse BI har för en verksamhet. Vidare 
påpekar Zhang et al. (2009) att om man bortser från användbarhetsegenskaper, som hur enkelt 
det är att lära sig samt hur snabbt det är att använda, kommer användare att sluta bruka 
systemet. I vår undersökning fann vi inget samband mellan tillgängligheten av ett system och 
hur väl det användes eller den inställning användarna hade till det. I enighet med Lui et al. 
(2006) är nyckelfaktorer för ett systems framgång inte bara tekniska aspekter om 
tillgänglighet, utan användarnas uppfattning av systemet är också en påverkande faktor.  
 
Sammanfattningsvis fann vi att samtliga företag såg BI som en del av deras strategi och att de 
därför satsade på utveckling av detta. Samtidigt fanns det dock en skillnad mellan den 
teoretiska avsikten hos de som planerade satsningen på BI och den praktiska nyttan hos de 
som använde det. Användarna uppfattade inte BI på samma sätt som BI-strategerna, utan 
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tyckte i flera fall att systemen var svåra att använda, vilket i sin tur hade lett till att de inte 
använde systemen i den utsträckning det var tänkt. Det påpekades i flera fall att det fanns en 
tröskel eller en svårighet att lära sig ett system vilket gjorde att användarna inte kunde utnyttja 
dess fulla potential. 

4.3 Företags behov av BI on-the-go 

Majoriteten av företagen ansåg sig redan idag vara mobila genom sina bärbara datorer. 
Användare som inte befinner sig på kontoret eller som är ute och reser har idag sina bärbara 
datorer med sig, med möjlighet att koppla upp sig till företagens BI-system. Ett exempel på 
detta är Företag X som besvarade frågan om hur deras BI-system används on-the-go i 
dagsläget med ”Det är datorerna, det är en och en annan som tar en utskrift på flyget. men nä, 
det är datorerna” (Företag X, Bilaga B3.2, s. 61).  
 
I de fall där det inte fanns möjlighet att ha med sig bärbara datorer, var utskrivna dokument 
och dokument på USB-minne de lösningar företagen använde sig av. Exempelvis 
företagsrådgivare på Sparbanken Öresund AB, vilka i sin roll är mobila, skiljde sig från de 
andra rollerna på företaget genom att behöva ta med sig många olika utskrivna dokument och 
rapporter vid ett kundbesök. Perstorp AB skickade i dagsläget rapporter till säljarna som de 
hämtade ner till sin dator eller telefon. Även Företag Y ansåg att skicka rapporter oftast var 
lösningen om någon anställd behövde rapporter on-the-go. Övergripande var bärbara datorer 
den generella strategin hos företagen gällande BI-arbete utanför kontoret 
 
Tabell 4.3 Företags behov av BI on-the-go 

 SÖ FX MS PT FY 

Behov att läsa 
data 

Nyckel- 
information, 
kunddata 

Nyckel- 
information, 
säljare 

Mötessituationer 
eller kunddata 

Säljare, 
chefer och 
ledning 

Inget stort 
behov 

Behov att 
uppdatera 
data 

Behov hos 
företagsrådgivare, 
men inte annars 

Önskvärt för 
säljare men 
inte kritiskt för 
affären 

Det behov som 
finns är inte BI 

Säljare och 
chefer 

Uppdatering 
görs inte on-
the-go 

Gröna svar indikerar att företaget hade ett behov av on-the-go 
Röda svar indikerar att företaget inte hade ett behov av on-the-go 
Svarta svar indikerar att företaget hade ett blandat behov av on-the-go  

 
Vid frågan om vilket behov företagen idag har att läsa data on-the-go, uppgav fyra av fem 
företag att det fanns ett behov (se Tabell 4.3). Det största återkommande behovet hos alla 
verksamheter, var att få nyckelinformation om hur verksamheten presterar. Exempelvis var 
det önskvärt för Företag X och Perstorp AB att kunna få sammanställd övergripande 
nyckelinformation som klart och tydligt indikerar vad som går bra och om något går mindre 
bra. Samma tendens fanns hos Sparbanken Öresund AB, som menade att dess ledning oftast 
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är mobila; det hade varit önskvärt för dem att på ett överskådligt sätt se hur verksamheten 
presterar. Vår informant på Perstorp AB menade att behovet att kunna borra sig ner på djupet 
inte är så stort, men att däremot kunna aggregera data i någon form, exempelvis 
försäljningsdata per region eller företagsenhet, hade varit gynnsamt.  
 

[…]man skulle också kunna tänka sig en säljsituation att ha och gå in i olika simuleringssituationer, att 
man kan simulera med hjälp utav din mobil här på olika sätt. Att om det inträffar, det inträffar och sen 
det inträffar, vad får jag för resultat. Det tycker jag också skulle ge mig en styrka att kunna göra. 
(Företag X, Bilaga B3.2, s. 64) 

 
Situationer där företagen såg behovet av att läsa data on-the-go som störst, var i mötes- eller 
säljsituationer, eftersom uppdaterad data har möjlighet att förse dessa roller med bättre 
underlag. Vår informant på Företag X ansåg att göra analyser av tidsenlig data kunde bidra till 
att vinna affärer, eftersom de då kan ge snabb respons tillbaka om deras säljsituation 
förändras. Även Malmö Stad menade att ett mobilt BI hade varit behjälpligt som 
diskussionsunderlag i en mötessituation för att kunna förändra exempelvis what-if analyser på 
ett enkelt sätt.  De förklarade detta på följande sätt: ”[…] behov som man kan se är ju just 
kopplat till möten, så att man har den [en analys] som diskussionsunderlag, eller om det 
kommer frågor under mötet så kan man svara på frågorna direkt” (Malmö Stad, Bilaga B3.3, s. 
70). För säljare fanns det hos majoriteten av företagen en efterfrågan av att ha tillgång till sitt 
BI-system mobilt då det oftast är den roll i en verksamhet som är mest mobil. 
 
Gällande behovet att uppdatera data on-the-go visade undersökningens resultat att det endast 
fanns hos säljarna, där tre av fem företag uppgav att detta hade varit nödvändigt. I övrigt var 
behovet inte speciellt stort, vilket genomgående berodde på att de analyser eller handlingar 
som innebär att uppdatera data är för stora och krävande för att göras mobilt. Det handlade 
om skapande av rapporter eller arbete med budget och uppföljning, som oftast hanteras av 
ekonomiavdelningen, vilka inte är mobila på samma sätt som säljarna. Sparbanken Öresund 
AB förklarade att företagsrådgivare hade haft nytta av att kunna uppdatera data för att visa en 
kunds engagemang hos banken och möjligen göra en prognos på en förändring.  
 
Företag X och Perstorp AB uppgav att inrapportering från säljare om ett möte, en ny kund 
eller någon form av klagomål hade varit bra att få in direkt för att man inte ska missa någon 
information. Företag X förklarade deras behov av att uppdatera data on-the-go på följande 
sätt: ”[…] försäljarna, det hade varit bra om dem kunde skriva några rader om mötet, och så. 
Så att andra kan få informationen snabbare” (Företag X, Bilaga B3.2, s. 61). Aspekten av 
direkt inrapportering av information ligger i linje med vad Diebert och Rothlauf (2006) menar 
är den största fördelen med övergången till mobila enheter, nämligen att öka kvaliteten på 
dokumentationen.  
 
Thurnher (2007) påvisade att man kan spara tid på att utföra uppgifter mobilt och on-the-go 
istället för att gå via en pappersrapport. Detta är i enlighet med vår empiri, då majoriteten av 
verksamheterna använder sig av bärbara datorer och är så pass mobila redan att de undviker 
papperssteget. Ytterligare en påverkande aspekt är att de inte har ett behov av att kunna 
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uppdatera data on-the-go. Företagen har inte behovet att vara mer mobila med hjälp av en 
smartphone, då det innebär mer arbete för dem i hänseendet att göra om sina system, istället 
för att bära med sig sin bärbara dator som de gör i nuläget.  
 
Sammanfattningsvis fann vi att behovet av att läsa data on-the-go fanns hos företagen. Det 
handlade framförallt om prestationsindikatorer och mötesunderlag till beslutsfattare och 
säljare. Hos säljarna fanns det även ett behov av att uppdatera data, vilket inte återfanns hos 
de övriga rollerna då deras arbete oftast var för omfattande för att hanteras på en mobil enhet. 
Säljare skulle ha nytta av att uppdatera on-the-go genom att kunna rapportera in underlag 
snabbare efter ett kundmöte eller förändra avtal direkt hos kunder. I det stora hela ansåg sig 
företagen idag vara mobila med bärbara datorer, vilket påverkade behovet av att uppdatera 
data. 

4.4 Syn på användande av mobila enheter 

Resultaten från vår undersökning visar att de intervjuade företagen alla hade mycket 
varierande uppfattning av de påverkande aspekter på mobila enheter som vi valt att undersöka 
(se Tabell 4.4). De svar som uppgavs kring säkerhetsaspekten var de som skiftande mest, från 
mycket viktig och högt prioriterad till mindre viktig och inte påverkande. Tre av företagen 
uppgav att säkerheten var ett ämne de redan hade löst sedan tidigare, både via tekniska 
säkerhetslösningar och via sekretess, genom att utesluta de känsligaste data. Genom att de 
hade en tidigare lösning som gick att applicera på ett mobilt plan, uppgav företagen att 
säkerheten inte var en påverkande aspekt för deras behov av mobilt BI.  
 

Eftersom bankerna generellt nu går ut med internetbank via mobil eller antingen som en mobil tjänst, 
eller som en applikation direkt i mobilen, så har man ju löst säkerhetsfrågan för att kunna göra 
ekonomiska analyser ute. (Sparbanken Öresund AB, Bilaga B3.1, s. 54) 

 
De övriga två företagen hade dock en annan inställning till säkerhet och uppgav att 
dataläckage, som stöld, hacking och avlyssning, var en viktig aspekt som i hög grad 
påverkade dem. Dörflinger et al. (2010) menar att en smartphones skydd mot externa hot, som 
avlyssning och hacking, i vissa fall tas för givet och därför inte får det fokus som är 
nödvändigt för att upprätthålla detta. Mobila enheter utsätts allt oftare för attacker och 
författarna menar att data som lagras på dessa enheter löper en stor risk för att bli stulen eller 
förstörd. De åsikter vi noterade från Företag X och Företag Y, som båda ansåg att säkerheten 
var en risk, överensstämmer med Dörflingers et al. syn på säkerhetshot mot mobila enheter.  
 
Risken för att en mobil enhet blir stulen och hamnar i fel händer är ett hot mot säkerheten 
menar både Dörflinger et al. (2010) och Duan och Song (2010). En lösning på detta är att 
införa ett extra lager av användarverifiering för att kontrollera vem som kan använda den 
mobila enheten. Duan och Song menar att genom att verifiera användaren blir säkerheten 
högre och stöldrisken inte en lika kritisk aspekt. Denna uppfattning delades av Perstorp AB, 
som menade att ett yttre användarskydd på en mobil enhet, samt olika behörighetsmodeller 
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för att begränsa vilken data en användare har tillgång till, säkerställer att ingen obehörig 
kommer åt känslig information.  
 
Tabell 4.4 Aspekters påverkan på användande av mobila enheter 

 SÖ FX MS PT FY 

Säkerhet Löst sedan 
tidigare 

Problem. Att 
motverka 
dataläckage 
är viktigt 

Säkerhet och 
sekretess är 
löst i 
källsystem 

Finns redan 
skydd idag 

Stor risk 

Betraktningsyta Okej för att 
läsa, för liten 
för analys 

För liten för 
att läsa på 

Idag ett 
problem, men 
löses om man 
anpassar 
informationen 

Ytan är klart 
begränsande 

Inget problem 
så länge man 
anpassar 
informationen 

Inmatningsyta Inmatning 
fungerar med 
en mobil 
enhet 

För liten yta, 
hade blivit 
ineffektivt 

Okej för kort 
användning 
men inte 
hållbart i 
längden 

Plottrigt, men 
är kanske en 
vanesak 

Påverkar inte, 
finns inget 
behov av 
inmatning 

Datatillgång Inget problem 
så länge man 
når databasen 

Om data är 
begränsad 
blir det en 
stor nackdel 

Inte en 
begränsning 

Man kan 
använda data- 
begränsning 
till något 
positivt 

Ingen 
begränsning 

Användarnas 
mottagande 

Skulle 
uppskattas 
och användas 

Har en positiv 
påverkan 

Varierande 
behov, men 
positiva 
förväntningar 

Användare blir 
glada över att 
få någonting 
nytt 

Positivt så 
länge det inte 
är för komplext 

Gröna svar indikerar att aspekten inte påverkade företaget negativt 
Röda svar indikerar att aspekten påverkade företaget negativt 
Svarta svar indikerar att aspekten hade en blandad påverkan på företaget 
 
I vår undersökning framkom det att även Malmö Stad hade en liknande uppfattning, där de 
hade begränsat känslig information redan i källsystemet. Detta innebar att en mobil enhet 
aldrig skulle kunna få tillgång till sekretessbelagda uppgifter och utgör således inte ett 
säkerhetshot. ”Det vi ser till att vara rädda om är sådant som är sekretess-stämplat, men det är 
det ju redan i vårt källsystem så att man kan liksom inte se de uppgifterna i alla fall” (Malmö 
Stad, Bilaga B3.3, s. 71). I vår intervju med Sparbanken Öresund AB påpekades det att de 
hade byggt upp sin säkerhet kring lösenord, som i sin tur behöver ändras frekvent för att 
förebygga att de knäcks. Detta påpekade vår informant som en brist för användarvänligheten, 
då själva lösenordsbytet var en omständlig process som ibland till och med var så invecklad 
att användarna inte ville genomgå processen utan istället valde att sluta använda det system 
lösenordet gick till. Detta är en effekt som Dörflinger et al. har påpekat som en brist med 
lösenordsskydd, då lösenordens längd och komplexitet försvårar användandet.  
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I vår studie har det framkommit tydligt att ett företags säkerhetsmedvetenhet när det gäller 
mobila enheter har en stark koppling till företagets övergripande syn på företagssäkerhet, 
samt vilken typ av verksamhet de har. Under vår intervju med Malmö Stad påpekade vår 
informant att deras verksamhet är av en öppen natur, då stora delar av deras data är offentlig. 
Detta medförde att de inte är lika bekymrade över säkerheten i en mobil enhet som en 
konkurrensutsatt verksamhet hade varit. På samma sätt påpekade Sparbanken Öresund AB att 
den information de lagrar inte kan påverka deras verksamhet eller deras marknad generellt, 
vilket gör att de inte känner sig utsatta för externa säkerhetshot, som avlyssning eller hacking. 
Företag X däremot påpekade tydligt att deras verksamhet är utsatt för stark konkurrens vilket 
gör att de prioriterar informationssäkerhet högt.  
 
Det område som behandlade frågor gällande betraktningsyta och inmatningsyta gav 
varierande resultat i vår studie. Resultatet visade dock att svar från samma företag på de båda 
frågorna till viss del var likartade. Gemensamt för samtliga företag var att de i någon grad 
ansåg att ytan för en mobil enhet var mindre än en vanlig dator och att den således, i viss mån, 
var begränsad. Informanten på Sparbanken Öresund AB menade att betraktningsytan räckte 
för att läsa rapporter på, men att den var för liten för att genomföra en hel analys på. 
Informanterna från Malmö Stad och Företag Y påpekade att ytan egentligen var för liten för 
läsning men att den kunde bli acceptabel om det gjordes en anpassning av den information 
som visades där. Två av företagen, Företag X och Perstorp AB, ansåg att ytans begränsning 
var något som påverkade dem mycket. Informanten från Perstorp AB poängterade med 
exemplet nedan att en begränsad inmatningsyta kan göra att man väljer att vänta med 
inmatningen tills att det finns en dator tillgänglig, och sedan gör inmatningen på den. 
 

Ja det vet man ju själv om man ska fylla i något formulär eller någonting via mobilen, det är ju ganska 
plottrigt då. Så att då gör nog ingen det, utan när man matar in så gör man det via sin bärbara [dator] 
då att man kopplar upp sig mot nätverket och uppdaterar, och det gör jag ju själv också. Som exempel 
om jag ska lägga till era kontakter så gör jag ju inte det i telefonen, utan då går jag in i datorn och gör 
det och sen synkar jag telefonen, det är mycket lättare då. (Perstorp AB, Bilaga B3.4, s. 82) 

 
Resultatet från Perstorp AB överensstämde med det Huang (2009) skriver angående 
inmatningsmöjligheterna för en mobil enhet, där författaren menar att en mobil enhet inte 
lämpar sig för inmatning av stora mängder information. I vår intervju med Företag X 
påpekades det att skärmytan är för liten för att visa ett helt dokument, och den information 
som ska visas måste således skalas ner och endast visa en begränsad del av helheten. 
Informanten menade att det hade gjort dem mer ineffektiva att arbeta med en mobil enhet än 
med en dator, vilket gjorde mobila enheter till ett dåligt alternativ i jämförelse med datorn. 
Detta resultat var i enlighet med Huangs (2009) teori om att mobila enheter har en 
begränsning att visa mycket information då de har en begränsad skärmyta som gör dem 
olämpliga för detta. Genomgående i vår undersökning var dock att informanterna ansåg att en 
surfplatta var mer attraktiv storleksmässigt än en smartphone. 
 
Alla fem företagen hade en relativt enhetlig syn på påverkan av en mobil enhets datatillgång. 
Tre av företagen uppgav tydligt att datatillgången inte kommer att vara begränsad, vilket 
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innebär att det inte kommer vara någon enhetsspecifik skillnad på data jämfört med vad de 
når via en dator. Ett fjärde företag, Företag X, instämde i denna uppfattning men påpekade 
dock att om tillgången var begränsad kunde detta leda till frustration och att man slutade 
använda en mobil enhet och istället övergick helt till att använda en dator. Vår informant 
menade att ”du är van att kunna söka fram den information du behöver, och har du en mobil 
enhet så märker du begränsningen och blir kanske lite frustrerad med att lägga in det” 
(Företag X, Bilaga B3.2, s. 63). Perstorp AB menade att deras data skulle vara begränsad på 
en mobil enhet för att reducera datatrafik och arbetsbelastning för enheten. Vår informant 
påpekade dock att de såg detta som något positivt, då det gav en chans att skräddarsy 
dataflödet till en specifik person, genom att endast skicka ut intressant och relevant 
data. ”Speciellt om du tänker dig de här cheferna med ett specifikt ansvar, skulle du då ge 
dem tio ansvar som de inte är intresserade av, så kommer de ändå bara titta på sitt eget och då 
har du gett dem för mycket information, de vill ju bara se det de ansvarar för” (Perstorp AB, 
Bilaga B3.4, s. 82). Detta tyder på att datatillgången inte kommer att påverka företag negativt 
i beslut om att använda en mobil enhet som informationskanal. 
 
Det resultat som var mest enhetligt mellan företagen var på frågan angående användarnas 
mottagande. Samtliga fem företag gav positiva svar och ansåg att detta område var en aspekt 
som inte begränsade dem i frågan om att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet. 
Sparbanken Öresund AB uppgav att de anställda skulle uppskatta mobila enheter mycket. 
Även Perstorp AB hade en positiv inställning då de menade att personalen skulle känna sig 
uppskattade, eftersom de fick möjlighet att uppgradera sin tekniska plattform. Vår informant 
på Malmö stad menade att anställda på Malmö Stad inte hade visat någon större efterfrågan 
än så länge men att de ändå var intresserade av att börja utveckla en lösning redan nu för att 
tillgodose en framtida efterfrågan. Även Företag Y uppgav att den nuvarande efterfrågan inte 
var särskilt stor men att lösningen hade mottagits positivt av användarna så länge den var 
enkel, snabb och inte för komplex. 
 
Sammanfattningsvis fann vi att mobila enheters säkerhet och skärmyta var de två aspekter 
som hade störst påverkan för företagen i beslutet att använda mobila enheter för ekonomisk 
analys. De övriga aspekterna, datatillgång och användarnas mottagande, fick båda positiva 
respons, men visade sig var av mindre betydelse för företagen. Resultatet från säkerhetsfrågan 
visade att företagen hade olika inställning till om säkerheten var problematiskt eller ej, men 
att samtliga företag ansåg att säkerhet var en viktig fråga. Samtliga företag uppgav att det 
fanns ett behov av att använda en anpassad säkerhetslösning på en mobil enhet, varav tre 
företag uppgav att de redan hade en sådan lösning. Det rådde delade meningar om hur 
skärmytan påverkade företagens beslut. Gemensamt för samtliga företag var dock att alla 
ansåg att en mobil enhets skärm inte är lämpad som en permanent lösning för att utföra 
analyser, utan snarare kunde fungera som ett temporärt komplement till en dator. Majoriteten 
av svaren visade tendenser till att problemet med skärmytans begränsning kunde lösas genom 
att anpassa den information som ska visas till ett mindre format. 
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4.5 Behov av mobilitet inom BI-användande 

Vår studie visade att det är i snabb och överskådlig nyckelinformation som företagen ser att 
möjligheterna för en mobil användning av BI är som störst. Det var ett enhetligt resultat hos 
alla fem företag. Det handlade om lätt information som följer hur verksamheten presterar, 
vilken skulle anpassas till olika roller och vad de behöver för information.  
 

Ja men det skulle vara intressant för oss med en summary till exempel, med trafikljus eller red flags 
eller någonting, för att ge attention på precis nu och vad som kan vara viktigt. Det tycker jag skulle vara 
intressant. Top five som är intressant, upp eller ner, är vi i balans eller hur man uttrycker det. (Företag 
X, Bilaga B3.2, s. 63) 

 
Företag X menade att nyckelinformation som belyser vad som är viktigt i nuläget skulle vara 
intressant för verksamheten eftersom de då skulle ha möjlighet att agera proaktivt. Liknande 
uppgav både Sparbanken Öresund AB och Perstorp AB att mobiliteten skulle bidra med störst 
nytta till de roller som behöver övergripande information om verksamhetens eller 
avdelningens siffror. Fyra av fem företag belyste ledningen och beslutsfattare på hög nivå 
som en stor målgrupp, dock var även ansvarsroller på lägre nivå en möjlig målgrupp. 
 
Säljare var enligt tre av företagen ytterligare en målgrupp som skulle kunna ha nytta av mobilt 
användande av BI, eftersom de oftast är mobila i sin roll. Att snabbt kunna hämta information 
om en kund före ett möte eller att i efterhand kunna rapportera in resultatet av ett möte, samt 
att ständigt kunna hålla koll på sina försäljningssiffror, var viktiga anledningar som både 
Företag X och Perstorp AB uppgav. Sparbanken Öresund AB, som har en annan sorts säljare i 
form av sina företagsrådgivare, uppgav minskandet av utskrivna papper som den största 
fördel ett mobilt BI skulle bidra med.  
 
Vår studies resultat har en koppling till vad Williams och Williams (2007) menar är 
huvudmålet med BI. Nyckelinformation som indikerar på hur verksamheten presterar ger 
beslutsfattare möjlighet att fatta bättre och snabbare beslut som är i linje med verksamhetens 
mål. Efterfrågan på nyckelinformation från den mobila BI-marknaden påvisades också i 
Dresners (2011) studie där sammanställningen visade att det var en kritisk faktor mot mobilt 
BI. Leverantörer på marknaden för mobilt BI, exempelvis MicroStrategy, QlikView och 
Roambi, har framförallt fokuserat på övergripande grafer, alerts och prestationer jämfört med 
uppsatta mål. Detta beror på att den informationen både är den mest nödvändiga för mobila 
beslutsfattare, samt passar bäst på en mobil enhet.  
 
I affärsmöten menade fyra av fem företag att tillgång till deras BI mobilt hade varit en styrka 
för företaget, genom att de på plats hade kunnat simulera olika affärsförslag, för att se vilka 
konsekvenser det hade resulterat i. Företag X menade att det hade kunnat hjälpa dem att vinna 
affärer genom möjligheten att anpassa försäljning på plats, istället för att behöva åka tillbaka 
till kontoret för att göra en ny analys. De uttryckte detta på följande vis: ”Man kan kanske till 
och med vinna affärer, för att man kan slå till på en gång. Man behöver inte åka hem och 
återkomma” (Företag X, Bilaga B3.2, s.64). Vidare menade de på att analysen är möjlig att 
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göra idag med bärbara datorer men att de oftast inte finns tillgängliga i ett mötesrum. En 
mobil enhet skulle däremot accepteras lättare, då Företag X såg det som en mer socialt 
accepterad enhet, vilket de förklarade genom: ”[…] jag tänker om man är i säljläge eller 
köpläge så sitter man inte med sina PC uppe, men det kanske är mer acceptabelt att sitta med 
en surfplatta” (Företag X, Bilaga B3.2, s. 64). 
 
På samma sätt menade Sparbanken Öresund AB att företagsrådgivare hade ingett ett mer 
professionellt intryck hos kunderna om uppdaterad data fanns på en mobil enhet istället för på 
utskrivna papper. De påpekade även en mobil enhet som mer socialt accepterad än en bärbar 
dator, vilket hade kunnat höja kundupplevelsen, enligt informanten på Sparbanken Öresund 
AB. Företag Y som skiljde sig från de andra företagen menade att deras mobila säljare alltid 
såg till att ha med sig sin bärbara dator eller annat material, och såg därför ingen större nytta 
av att byta ut datorerna mot en mobil enhet.  
 
Snabbare och bättre beslutsfattande är något verksamheter strävar efter, genom olika former 
av omvärldsanalys (Hedin och Sandström, 2006). BI har blivit ett hjälpmedel för att ge 
beslutsfattare bättre underlag. Våra resultat visar att företagen ser möjligheter att föra med sig 
analyserna till möten med hjälp av mobilt BI, för att kunna göra sina affärer mer dynamiska, 
istället för att ta beslut baserat på föråldrade siffror. Tabatabaei (2010) menar att en av de 
största fördelarna med ett datorbaserat BI är att verksamheter genomgående arbetar med 
samma underlag. Perstorp AB gav exempel på att de ibland presenterar föråldrade rapporter 
med analyserad data som inte längre stämmer överens med verkligheten. Även om deras BI är 
en integrerad och gemensam informationskanal blir data föråldrad i rapporter eller 
presentationer, vilket inte skapar det gemensamma underlag verksamheten behöver.  
 
Informanten på Perstorp AB påpekade då den mobila tillgången till BI som ett hjälpmedel att 
få uppdaterat underlag till diskussioner och möten. De dynamiska analyserna verksamheterna 
vill åt ligger även i linje med vad Williams och Williams (2007) menade är en fördel med ett 
BI-system; att det ska vara enkelt och snabbt att utföra analyser med den data och information 
man besitter. Ett exempel kan vara att om informationen i en orderupplaga förändras, vill 
verksamheten kunna göra en ny analys på dessa förändringar utan att tappa ordern.  
 
För att presentera en konkretisering på var det finns möjligheter för mobilt BI i ett företag, 
samt att sätta in mobilt BI i en kontext, kopplar vi Engwalls (1998) modell till de möjliga 
områdena vår empiri har visat. Genom en jämförelse mellan de områden företag använder sitt 
nuvarande BI i (se Figur 4.1) och de områden där möjligheter finns för mobilt BI, blir det 
tydligt inom vilka områden behovet av mobilt BI finns (se Figur 4.2). Samtidigt finns det en 
del större användningsområden för datorbaserad BI där det inte lämpar sig lika bra med 
mobilt BI, enligt vår undersökning. 
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Som vi tidigare har nämnt är det i snabb indikering och enkel nyckelinformation, samt i 
bemötandet av kunder som behovet framförallt finns, både gällande det finansiella flödet och 
det fysiska flödet. Arbetet med redovisning och omfattande kostnads- och intäktsanalys var 
enligt de intervjuade verksamheterna för omfattande uppgifter att göra mobilt och på en mobil 
enhet. Tre av fem företag menade att en surfplatta kan ses som en bärbar dator utan 
tangentbord, men i fallet att arbeta med exempelvis budget är en situation som inte är passar 
för mobiliteten. Arbetet utförs inte mobilt av de ansvariga, utan det sker på kontoret.  
 

Tunga användare som controllers och dylikt kommer nog inte sitta mobilt kanske och göra de här 
jätteanalyserna, så jag tror ändå det är ganska begränsat det som bör finnas tillgänglig i de här mobila 
enheterna. Utan det är ju mer en översikt hur det går i vissa områden osv, men jag tror inte du har ett 
jättebehov av att kunna drilla dig ner på order-rad via din mobila enhet, utan det är nog något som du 
snarare gör på kontoret när du sitter med stängd dörr och har tid till det. (Perstorp AB, Bilaga B3.4, s. 
83) 

 
Möjligheten att arbeta hemifrån fanns hos flera företag, men steget att arbeta hemma med en 
surfplatta istället för sin bärbara dator är för stort i dagsläget. Vår informant på Perstorp AB 
menade att det troligen är en mognadsprocess då mobila enheter ökar i omvärlden eftersom 
fler människor använder det privat. 

 Externa Resursgivare Intern organisation Kunder 

Finansiellt  
flöde 

Redovisning 
Finansiering 

Kalkylering 
Budgetering 

Prissättning 

 SÖ, FX, MS, PT, FY SÖ, FX, MS, PT, FY SÖ, FX, MS, PT 

Fysiskt flöde 
Inköp Arbetsorganisation Distributionsekonomi 

Marknadsföring  

 SÖ, MS, PT SÖ, MS SÖ, FX, MS, PT 

 
Figur 4.1 Behovsområden för datorbaserat BI inplacerade i Engwalls figur 

 Externa Resursgivare Intern organisation Kunder 

Finansiellt 
flöde 

Redovisning 
Finansiering 

Kalkylering 
Budgetering 

Prissättning 

  SÖ, FX, MS, PT, FY 
(endast nyckelinformation) 

SÖ, MS, PT 

Fysiskt flöde 
Inköp Arbetsorganisation Distributionsekonomi 

Marknadsföring 

  MS SÖ, FX, MS, PT 

 
Figur 4.2 Behovsområden för mobilt BI inplacerade i Engwalls figur 
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Att verksamheterna inte såg något behov inom inköp kan bero på att många av dem inte ansåg 
att deras verksamhetssystem ingick i deras BI. De funktioner som de utnyttjar BI till är, 
gällande analys och rapportering av exempelvis affärssystem, även de omfattande uppgifter 
som inte lämpade sig bra på en mobil enhet. Behovsområdena hänger mycket ihop med vilken 
interaktion användaren har med systemet. I de mer tidskrävande områdena innebär 
analysarbetet en tvåvägsinteraktion, det vill säga användaren matar in och uppdaterar data. 
Som vår undersökning tidigare visade ansåg våra informanter att ytan på en mobil enhet var 
för liten för denna typ av interaktion.  
 
När det gäller de intervjuade företagens syn på sin egen framtid med mobilt BI, var 
Sparbanken Öresund AB det företag som hade kommit längst i planeringen av det. De 
menade att allt engagemang kring BI från deras sida bygger på att förbättra deras frekvens av 
datalageruppdatering, från månatlig till veckovis. I nuläget hade ett mobilt BI inte hjälpt dem 
speciellt mycket enligt vår informant. Sparbanken Öresund AB menade dock på att i arbetet 
med att utveckla sitt nya datalager finns mobilt BI med i planerna. Genomgående i de andra 
företagen var att mobilt BI möjligen är något intressant, men än så länge var behovet inte 
kritiskt. Efterfrågan från medarbetarna finns ännu inte heller. Malmö Stad menade att mobilt 
BI skulle undersökas om önskemål från användarna fanns. Företag X har ett 
kundrelationsprojekt för sina säljare där mobilt BI troligen kommer att tas i bruk, men de 
hade inga genomgående planer i organisationen. Vår informant på Perstorp AB menade att det 
i nuläget finns för mycket problem med deras datorbaserade BI i dagsläget för att övergå till 
mobilt. För att ett mobilt BI skulle kunna hjälpa dem måste integrationen från alla olika 
källsystem fungera, för att informationen på en mobil enhet ska vara användbar.  
 
De genomgående önskemålen när det gäller mobilt BI var framförallt att det ska vara snabbt, 
lättillgängligt och lättförståeligt. För att det ska skapa värde för företagen behöver det 
användas och då är det smidighet och snabbhet jämfört med en bärbar dator det företagen tror 
användarna uppskattar mest.  
 
Sammanfattningsvis fann vi att företagen idag ser ett behov av mobilt BI-användande i arbetet 
mot kund och intern kostnads- och intäktsanalys. Arbete mot externa resursgivare likt 
redovisnings- och budgetarbete samt skapande av rapporter lämpar sig inte bra på en mobil 
enhet, utan överskådlig nyckelinformation för den interna organisationen var det företagen 
efterfrågade. Det finns ett behov av att kunna följa viktiga prestationsmättal för alla roller 
med ett ekonomiskt ansvar. Det var önskvärt att informationen som presenterades var 
anpassad efter varje rolls enskilda behov. Säljsituationer eller affärsmöten var de situationer i 
vilka företagen belyste ett mobilt BI som mest nödvändigt.  

4.6 Övriga iakttagelser 

Under våra intervjuer och analysarbete gjorde vi iakttagelser som inte var utpekade som 
frågekategorier enligt vårt teoretiska ramverk. Vi såg dock en koppling mellan svaren på 
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dessa frågor och uppsatsens frågeställning som vi ansåg var viktig att belysa. Nedan 
presenterar vi två områden; frekvens av uppdatering av datalager och dolda kostnader med 
mobilt BI, som bidrog till svar på vår forskningsfråga. Den förstnämnde var formulerad som 
en underfråga till företagens BI-bakgrund, och den sistnämnde var ett ämne som vår 
intervjuguide inte behandlade. 

4.6.1 Frekvens av uppdatering av datalager 

Gällande uppdateringen av data till verksamheternas datalager, visade våra intervjuer 
skillnader mellan de olika företagen (se Tabell 4.5). Malmö Stad och Företag Y hade daglig 
uppdatering, medan uppdateringen hos Företag X och Perstorp AB berodde på vilken data det 
handlar om; en del uppdateras varje natt och en del månadsvis. Perstorp AB menade, gällande 
belåtenheten av datauppdateringen, att deras förbrukningsanalyser hade avvikit för mycket 
från det genomsnittliga resultat de önskade om de istället hade uppdaterat produktionsdata 
varje natt. Således såg de ingen nytta i att uppdatera produktionsdata mer frekvent. 
Tidskänslig data som orderdata uppdateras däremot dagligen, för att kunna följa försäljningen 
kontinuerligt.  
 
Företaget som skiljde sig från mängden var Sparbanken Öresund AB som idag endast har 
månatlig uppdatering, och inte är nöjda med det. Vår informant uttryckte detta på följande 
vis: ”Det uppdateras med data en gång i månaden, vilket då är alldeles för sällan, det vet vi. 
Och det arbetas på att förändra den här.” (Sparbanken Öresund AB, Bilaga B3.1, s. 51). De 
menade att behovet av att minska tiden mellan uppdateringar, var en av de största 
anledningarna till att utveckla ett nytt datalager. I dagsläget uppdateras deras data för sällan 
och verksamheten hade gynnats av en mer frekvent uppdatering. Anledningen till den 
månatliga frekvensen av uppdatering hos Sparbanken Öresund AB kan kopplas till Mannino 
och Walters (2006) teori om att frekvensen ofta styrs av kostnader. För Sparbanken Öresund 
AB var det för kostsamt att uppdatera dagligen då de har sitt datalager hos en extern 
leverantör. I de andra fallen var det oklart om uppdateringen styrdes av kostnaden, framförallt 
eftersom de andra företagen hade mer tidskänslig information som krävde att datalagret 
uppdateras mer frekvent, och då prioriterades högre än kostnaden.  
 
Enligt vår informant på Sparbanken Öresund AB skulle de inte ha gynnats av att få tillgång 
till sitt BI via en mobil enhet, på grund av deras månatliga uppdatering. Detta eftersom de 
rapporter som användarna kan skriva ut från en dator skulle se likadana ut på en annan enhet, 
eftersom de inte hade uppdateras under tiden, vilket vår informant förklarade som: 
 

Datan är aldrig nyare än senaste månadsskiftet, så även om jag går in fem gånger i månaden så får jag 
fortfarande samma siffror från föregående månadsskifte. (Sparbanken Öresund AB, Bilaga B3.1, s. 52) 

 
För Perstorp AB skulle ett mobilt BI, med bland annat orderdata för säljarna, ge ett större 
mervärde eftersom deras uppdatering sker dagligen. Användarna blir således uppdaterade mer 
frekvent och analyserna blir därefter mer kvalitetssäkra. Detta ligger i enlighet med vad 
Bertilsson, Frisell och Sylvan (2010) menar med att föråldrad data påverkar kvaliteten på den 
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information data bidrar till. Vi ser därmed att uppdaterad data är en förutsättning för att en 
mobil enhet ska kunna skapa mervärde för BI-användare. 
 
Tabell 4.5 Frekvens av datauppdatering och dess förbättringsmöjligheter 

 SÖ FX MS PT FY 

Frekvens Månadsvis Blandat Daglig Blandat Daglig 

Belåtenhet Bör förbättras Bra Bra 
Behöver inte 
förbättras Bra 

Gröna svar indikerar att frekvensen av datauppdatering var bra enligt företaget 
Röda svar indikerar att frekvensen av datauppdatering inte var tillräcklig bra enligt företaget 
 
Sammanfattningsvis fann vi att fyra av fem företag hade daglig uppdatering av data och var 
nöjda med detta. Det femte företaget, Sparbanken Öresund AB, hade månatlig uppdatering 
och såg ett behov av att öka frekvensen av detta till veckobasis eller dagligen. Genom 
Sparbanken Öresund AB framkom det även att ett månatligt uppdaterat datalager även 
påverkar behovet av att ha tillgång till data on-the-go och således även behovet av mobilt BI. 

4.6.2 Dolda kostnader med mobilt BI 

En aspekt som återkommande dök upp under våra intervjuer var kostnaden för mobilitet. 
Perstorp AB menade att kostnaden för datatrafik och uppkoppling är stora redan idag, då 
anställda synkar sin mejl regelbundet. Om anställda som reser utanför Sverige använder ett 
mobilt BI-system ökar kostnaden markant. Mobilt BI kräver en uppkoppling för att nå 
uppdaterad data, vilket direkt innebär ökad datatrafik. För Perstorp AB var det betydelsefullt 
att kunna veta hur mycket information och vilken information som hämtas ned, för att på så 
vis kunna reglera kostnaderna.  
 
Under våra intervjuer framkom det vid vissa tillfällen att företagen redan ansåg sig vara 
mobila genom användning av bärbara datorer, vilket gjorde ett mobilt BI-system överflödigt. 
Smartphones och surfplattor har, till skillnad från en bärbar dator, möjlighet att koppla upp 
sig mot ett 3G-nät för att hämta data, vilket gör dem oberoende av ett lokalt trådlöst nätverk. 
Detta kan ses som en fördel gentemot en bärbar dator, som inte alltid har dessa möjligheter. 
En viktig del av mobilt BI är att användaren ska kunna koppla upp sig mot sitt BI när- och 
varsomhelst, vilket möjliggörs med en 3G-uppkoppling. En användares mobilitet ökar således, 
men uppkoppling mot 3G innebär även ökade kostnader för datatrafik, som behöver vägas in i 
beslutet att satsa på mobilt BI. De kostnader som införandet av mobilt BI medför, inkluderar 
även kostnader för inköp av mobila enheter till användarna. Både Perstorp AB och 
Sparbanken Öresund AB förklarade att denna kostnad kan påverka dem i beslut om att satsa 
på mobilt BI, då det kan bli för kostsamt att utrusta all personal med en ny mobil enhet. Detta 
är en aspekt som vi inte behandlade i våra frågor men som ändå visade sig vara viktig för 
företagen i deras beslut om att införa ett mobilt BI-system. 
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5 Slutsats 

Med vår studie ämnade vi att undersöka nuvarande BI-kunders behov av mobilt BI. Studiens 
syfte har således varit att identifiera vilka aspekter som påverkar företagens behov och hur 
dessa kan tillgodoses. Nedan presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till utifrån den 
teoretiska studien, det empiriska materialet och de analyser vi har fört. Avslutningsvis ger vi 
förslag på fortsatt forskning som vi har identifierat under uppsatsens gång. 

5.1 Våra slutsatser 

Det finns en tydlig koppling mellan ett välfungerande BI-system och en positiv inställning till 
mobilt BI. För att en verksamhet ska kunna utnyttja mobiliteten fullt ut krävs det att det finns 
en fungerande BI-lösning i grunden. Ett mobilt BI är inte till någon nytta i sig själv utan ett 
grundsystem, vilket betyder att kvaliteten av data och analyser i det mobila systemet är 
beroende av kvaliteten av dessa i den datorbaserade lösningen. Likväl menar vi att behovet 
för mobilt BI är beroende av frekvensen på en verksamhets datauppdatering, eftersom ett 
mobilt BI är beroende av färsk data för att kunna bidra med nytta. Om data uppdateras 
månatligen visar rapporter i det mobila systemet samma information som på en utskriven 
rapport. Vi menar att det finns en koppling mellan ett företags behov av mobilt BI och deras 
möjlighet att uppdatera data frekvent. Ett företags behov av mobilt BI är således starkt 
beroende av kvaliteten på företagets nuvarande BI-lösning. 
 
Ytterligare en aspekt som påverkar behovet av mobilt BI är att användarna kan förstå och 
använda grundsystemet. Ett användarvänligt system innebär att alla kan förstå och nyttja det, 
och att användarna inte ser detta som något ansträngande. Vår studie har visat att de 
intervjuade företagen alla hade en positiv förväntan av användarnas mottagande av mobilt BI. 
Detta trots att det visade sig finnas en negativ inställning till deras nuvarande BI-system. Vi 
ser således att det finns ett mönster i skillnaden mellan användarnas förväntade inställning 
och användarnas faktiska inställning, vilket kan påverka behovet av mobilt BI negativt. 
Skillnaden mellan de förväntade och faktiska uppfattningarna finns i företagens nuvarande BI, 
och det finns en risk att ett liknande scenario uppstår kring det mobila systemet. Det innebär 
att tekniken finns och är tillgänglig, men att den inte används då det är för invecklat eller 
avancerat. Lösningen på detta problem är att göra ett användarvänligt mobilt BI som man kan 
och vill använda. En genomgående trend inom företagens förväntningar på mobilt BI är att 
det ska vara snabbt, lättillgängligt och lättförståeligt. Om ett mobilt BI-system uppfyller dessa 
krav, påverkar det efterfrågan av mobilt BI positivt. 
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När BI flyttas ut till det mobila planet tillkommer det en säkerhetsaspekt som bör tas i 
beaktning för att upprätthålla dataintegritet och förebygga dataläckage för mobilt BI. Det 
finns en tydlig koppling mellan hur ett företag problematiserar denna aspekt och hur företaget 
ser på nuvarande säkerhetsfrågor i övrigt. Vi menar därför att det finns en extern påverkan på 
mobilt BI för hur säkerheten ska beaktas, bland annat beroende av vilken bransch företaget 
verkar i, hur konkurrensutsatt branschen är samt hur känslig data företagets BI-system 
behandlar. Företag står därför inför ett dilemma där minskat bevarande av säkerhet ställs mot 
ökad tillgänglighet av information, genom att införa ett mobilt BI. I vår studie ansåg företagen 
i vissa fall att övergången till mobilt BI var för riskfylld ur ett säkerhetsperspektiv, vilket 
drastiskt minskade behovet av det. Vi såg dock även att säkerheten i vissa fall inte hade en 
negativ påverkan på efterfrågan, då företagen ansåg att de var beredda att ta de risker som 
fanns för att kunna ta del av de fördelar som mobilt BI innebar. Vi menar därför att behovet 
för mobilt BI påverkas av ett företags syn på säkerhetsaspekten, samt hur väl denna aspekt 
beaktas. 
 
Vår studie av de befintliga mobila BI-system som finns på marknaden idag, visar att de 
enheter som systemen finns på i dagsläget var smartphones och surfplattor. Marknadens 
kunder ansåg att dessa enheter var för små för att ersätta en dator helt och hållet som BI-enhet, 
utan de skulle endast kunna fungera som ett komplement till datorn. Den största anledningen 
till detta är att enheternas skärmar är för små för att hantera ett helt system, vilket gör att 
systemet måste delas upp i olika delområden för att få plats. En surfplatta har möjlighet att 
utföra en bredare analys än en smartphone har, på grund av dess större skärmstorlek. Behovet 
av mobilt BI till smartphones är begränsat till att läsa nyckelinformation, då en mer 
omfattande analys inte anses vara möjlig på en liten enhet. Angående inmatning av 
information visar vår studie på att det finns en efterfrågan av att skriva korta noteringar mobilt, 
men att det mobila BI-systemet i dagsläget inte kan ersätta lång och avancerad inmatning. 
Företagens behov av mobilt BI påverkas således av deras verksamhets behov av att utföra 
avancerade analyser on-the-go samt att göra inmatningar i dessa. Vi menar alltså att i de fall 
där ett företag klarar sig med endast förenklade analyser on-the-go är efterfrågan hög, då 
mobilt BI är ändamålsenligt med detta. 
 
Vår studie visar att företagen ansåg att analysarbete är en omfattande process, som således 
kräver en dator med tillgång till deras fullständiga BI-system för att utföras. Detta är 
ytterligare en aspekt som påvisar att företagen endast har behov av att läsa nyckelinformation 
om sin verksamhet on-the-go. Ett mobilt BI bör därför vara väl anpassat till att snabbt 
presentera information, vilket främst handlar om övergripande information för att kontrollera 
och styra prestationer i förhållande till mål. Företagen ansåg att behovet fanns hos alla roller 
med ett ekonomiskt ansvar. Vi menar att behovet av mobilt BI till största delen finns som ett 
komplement till ett grundsystem, för att kunna ta del av information on-the-go, och bör 
således utvecklas efter den premissen.  
 
I vår studie fann vi att det finns ett behov av att uppdatera data on-the-go, då olika säljroller 
belyste detta. Det som efterfrågades var bland annat att kunna göra inrapporteringar snabbare 
än i dagsläget och att kunna uppdatera värden i analyser på plats hos kunder, för att inte missa 
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ett säljläge. Andra roller hade inte lika stort behov av att uppdatera data on-the-go, då de 
oftast inte ställdes inför lika tidspressade situationer. Vi menar att mobiliteten fortfarande är 
ny och oetablerad i företagsvärlden, vilket gör att behovet av att uppdatera data on-the-go inte 
är stort i dagsläget, men att det kan komma att förändras allteftersom fenomenet utvecklas.  
 
Behovet av mobilt BI finns i arbete mot kund och intern kostnads- och intäktsanalys. 
Företagen efterfrågade överskådlig nyckelinformation för att hantera den interna 
organisationens prestationer och kunskaper. Det finns ett behov av att ha tillgång till 
uppdaterade beslutsunderlag när det gäller kundhantering, för att en verksamhet ska kunna 
förbättra sina säljprocesser genom att vara mer dynamiska och flexibla. I alla roller med ett 
ekonomiskt ansvar finns det ett behov av att kunna följa viktiga prestationsmättal. Det som 
efterfrågades var exempelvis grafer, alerts och möjlighet att aggregera sig ned i analyser, för 
att exempelvis se en specifik regions kostnader. Det var önskvärt att informationen som 
presenterades var anpassad efter varje rolls enskilda behov. Säljsituationer och affärsmöten 
var de situationer där företagen ansåg att mobilt BI var mest nödvändigt. Vi menar att behovet 
av mobilt BI är kopplat till hur specialanpassat systemet är för en viss roll, för att kunna ge 
specifika underrättelser som hjälper beslutsfattaren att ta mer välinformerade beslut.  
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att det i dagsläget finns färdiga fullskaliga 
produkter ute på marknaden för mobilt BI. Dessa produkter finns både i form av att BI-
leverantörer erbjuder sina befintliga lösningar till olika mobila plattformar, samt att 
tredjepartsleverantörer erbjuder fristående produkter. Kunderna har däremot inte, i lika stor 
utsträckning i förhållande till marknadens utbud, börjat använda dessa produkter enligt vår 
undersökning. Att göra en omfattande satsning på mobilt BI ligger än så länge i framtiden hos 
företagen. Vi menar att behovet finns där men att mobilt BI behöver utvecklas innan 
företagen ser en nytta i att börja investera i det.  

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

I vår uppsats har vi undersökt BI på mobila enheter, vilket är en ny miljö för BI. Mobilt BI är 
ett nytt ämne inom den akademiska världen, vilket innebär att mer forskning behöver göras 
inom detta område innan det är ett vedertaget begrepp. Mobiliteten medför nya aspekter för 
företag att beakta innan man inför det, vilket framförallt är frågan om kostnader. Vi märkte att 
kostnadsfrågan är viktig och det hade varit intressant att undersöka vad mobilt BI kostar för 
en verksamhet, om man inkluderar kostnadsaspekter som datatrafik, implementering och 
inköp av enheter. Detta för att undersöka den faktiska ekonomiska nyttan med mobilt BI.  
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Bilagor 

B1 Förkortningar och ordlista 

BI - Business Intelligence 
 
CRM – Customer Relationship Management 
 
CSR - Corporate Social Responsibility 
 
FoU - Forskning och utveckling 
 
KPI - Key Performance Indicators 
 
OLAP - Online Analytical Processing 
 
PEST - Politiska, Ekonomiska, Sociala, Teknologiska 
 
 
 
 
Aggregering - Sammanställning av data, baserat på en specifik variabel, som specificerar data kring variabeln. 
 
Alerts - En notifiering som ges när en variabel når en viss nivå. 
 
Analytics - Att utföra omfattande analysarbete. 
 
Appar - Applikationer till smartphones och surfplattor. 
 
Ekonomisk analys - Analyser som utförs för att hushålla med resurser och göra prioriteringar. 
 
Mobil enhet - Ett samlingsbegrepp för smartphones, surfplattor och dess like. 
 
Nyckeltal - Svensk översättning av KPI. Används för att värdera en verksamhet i förhållande till andra. 
 
On-the-go - En situation där en person inte befinner sig vid ett skrivbord och har tillgång till sin dator. 
 
Sekvensbaserad analys - Analys där samband mellan faktorer identifieras och länkas samman. 
 
What-if analys - Simuleringsanalys där viktiga kvantitativa antaganden och beräkningar ändras systematiskt för 
att bedöma deras inverkan på slutresultatet.  
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B2 Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

● Vad är din roll på företaget? 
● I din tjänst, vilken anknytning/relation har du till: 

○ Business Intelligence (BI)? 
○ Smartphoneanvändande? (i företagssyfte, ex. läsa mejl, företagsappar, läsa rapporter) 
○ Mobilt BI? 

● Vill du/företaget vara anonym i vår uppsats? 
 
Företagens BI-bakgrund 
Ekonomisk analys är enligt vår uppfattning alla analyser man utför för att hushålla med resurser och göra 
prioriteringar. BI är då hjälpmedlet till att utföra ekonomisk analys. BI kan sägas vara alla metoder, processer 
och teknologier för att organisera och analysera information. 
    1.  Utifrån denna beskrivning: 

a. Vad görs det för ekonomisk analys hos er? 
b. Vilka roller arbetar med er ekonomiska analys på företaget? 

 
    2.  Stöd för BI 

a. Vilket stöd har ni idag? 
b. Hur ser ert stöd ut? 
c. Varför har ni en sådan lösning? 
d. Hur ofta uppdateras ert datalager? 

 
Användande av och inställning till BI i er organisation 

3.1 Hur används ert BI-system runt om i företaget idag?  
3.2 Hur ser den allmänna inställningen hos anställda ut kring användandet av ert nuvarande BI? 

(positiva/negativa mottaganden från användarna) 
 
Företags behov av BI on-the-go 
    4.  Hur används ert BI-system on-the-go idag? 
    4.1 Vilket behov har ni av att: 

a. Läsa data? 
b. Uppdatera (skriva, förändra) data? 

 
Syn på användande av mobila enheter 
     5.    Vilka risker ser ni med att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet? 
     5.1  Hur ser ni på följande aspekter: 

a. Säkerhetsrisk (ex. stöld, hacking, avlyssning) 
b. Betraktningsyta 
c. Inmatningsyta 
d. Datatillgång (ev. har ett mobilt system endast tillgång till delar av huvudsystemet) 
e. Användarnas mottagande 

 
Behov av mobilitet inom BI-användande 
Case: Företaget Ajadus har en omfattande BI-lösning som medarbetarna kan nå och manipulera via sina datorer. 
Lars är regionchef och sitter i möte för att besluta om budgetfördelning och har inte tillgång till sitt fullskaliga 
BI-system utan har endast med sig rapporter som skrevs ut veckan innan. Peter är säljare och är på plats hos en 
kund för att besluta om en order. Han har inte tillgång till sin dator, som har den operativa data som han behöver 
(exempelvis lagerstatus och priser). Vad Lars och Peter har gemensamt är att den data de behöver finns i BI-
systemet i deras datorer, men ingen av dem har tillgång till den i deras fysiska situation de befinner sig i. En 
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mobil enhet med som är kopplad till BI-lösningen (mobilt BI) hade kunnat vara ett hjälpmedel för att få fram den 
realtidsdata de behöver när de är “on the go”. 
 
     6.  Efter den här beskrivningen, vilka möjligheter ser du på den här situationen? 

a. Finns det andra situationer där mobilt BI hade kunnat hjälpa er organisation? 
b. Vilka av era ekonomiska analyser skulle vara möjliga att göra från en mobil enhet? 
c. Vad hade era åtgärder för mobilt BI varit, oberoende av ekonomiska resurser? 
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B3 Transkriberade intervjuer 

B3.1 Intervju med Sparbanken Öresund AB 

Intervju med Sparbanken Öresund AB, CG Hellblom, 18 april 2011 
 
Medverkande:  
Claes-Göran Hellblom, Sparbanken Öresund AB (CGH) 
 
Intervjuare: 
Emma Hellblom, (EH) 
Martin Ohlson, (MO) 
 
Inledning 
Vad är din roll på företaget?  
CGH: Sedan den första april så har jag rollen som BI manager på Sparbanken Öresund. En nytillsatt tjänst som 
har funnits ett behov i många år. Jag har jobbat med BI i 10, 15 år, inom Sparbanken Öresund och dess tidigare... 
Sparbanken Öresund är en fusion mellan Sparbanken Finn och Gripen och har jag jobbat i bägge bankerna och 
varit ansvarig för DW-lösningarna och BI. Men inte förrän nu i samband med att Sparbanken Öresund bildades 
så har man insett att det behövs en särskild tjänst för att hantera, vi har blivit så stora så nu måste det ske nåt. 
Nån som håller i det sammanhållande för hela verksamheten och det har jag då fått som tjänst. Så Business 
Intelligence Manager som det heter.  
 
I din tjänst, vilken anknytning/relation har du till: 
Business Intelligence?  
CGH: För vår del så innebär det att jag ska utveckla vårt nuvarande DW till ett eget... ja.. lång historia. Vi har 
idag ett DW hos vår danska leverantör på STC - Skandinaviskt Datacenter AS, som ligger utanför Ballerup i 
Köpenhamn. Och vi har efter tre år som vi har tillhört dom insett att vi kan inte fortsätta med dom om vi ska 
kunna ha den utvecklingen på vårt DW som vi vill ha. Och det handlar både om tröga system, som 
vidareutveckling, som dyra vidareutvecklingen. Utan vi vill göra nånting eget och därför har min roll tillsats och 
vi kommer att sakta men säkert gå vidare mot ett eget DW. [paus för annat]. Vi har identifierat väldigt många 
områden hos oss, idag arbetar vi med DW framförallt i två syften. Det är att vara rådgivare åt kontoren som ska 
kunna få uppföljning på sina kunder och det är att vi på centralt på ekonomisidan ska kunna följa upp vår 
verksamhet. Vi har även identifierat ett antal andra områden vi har en kreditavdelning som behöver följa upp 
krediter. Vi har en riskavdelning som behöver följa upp bankens risker. Vi har bankens ledning som behöver ha 
en viss typ av rapporter, vi har en annan typ av rapporter till kanske vårt projektkontor. Det innebär att vi 
behöver samla all vår data på ett och samma ställe och utöka datan.  
 
Sparbanken Öresund jobbar med tvåhundra olika integrationer tror jag att vi har idag. Nu säger jag inte att alla 
dom här integrationerna ska in i ett DW men det är ändå att vi har så många integrationer att vi måste samla upp 
dom på ett ställe. Och det behöver inte bara vara siffror även om vi är bank och det är det mycket det handlar om 
utan det är faktiskt mycket annan information vi kommer till och samla på det här. Men det är i sin linda än så 
länge, min tjänst är ny och vi håller på att titta över "vad är våra önskemål, vad är våra krav?".   
 
Smartphoneanvändande?     
CGH: Som teknikintresserade så har jag haft en smartphone i min tjänst i rätt många år, av olika modeller så att 
säga. Och ser användningen av den och har använt den för mejl framförallt, men även kalender, faktiskt även då 
för att läsa dokument som jag har fått i mejlet, både Word dokument och Excel dokument. Dels för att vara 
tillgänglig men även för att kunna bearbeta, ja, kunna sköta mitt jobb utanför kontoret, kunna sköta mitt jobb 
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utanför normal arbetstid, vilket gör att man får mindre belastning på den normala arbetstiden. Det är en 
självbevarelsedrift på något sätt... 
 
Mobilt BI?     
Inte mer än i det syftet att jag i samband att jag nu håller på att titta över vilka system vi kan vara intresserade av, 
vilka leverantörer vi kan vara intresserade av så har jag insett att mobil BI... personligen tror jag på mobil BI, där 
tittar jag på om dom leverantörerna kan lämna. Det är många av dom som kan göra det men det finns faktiskt 
många av dom som inte kan göra det idag också som har en liten uppförsbacke i mina ögon.  
 
Vill du/företaget vara anonym i vår uppsats? 
Nej vi behöver inte vara anonyma i uppsatsen. 
 
Företagens BI-bakgrund 
Vad görs det för ekonomisk analys hos er?     
CGH: Nu är vi ju en bank, som gör ju att vi gör kanske mer ekonomisk analys än många andra företag, för vi gör 
det även för våra kunders räkning och ner på den enskilde personen som kund. Men det innebär också att vi har 
en hierarki, som börjar med att vi har våra kunder, och egentligen ännu lägre, att vi har våra avtal. Ett avtal kan 
vara en kunds lån till exempel. Vi gör en ekonomisk analys på varje enskilt avtal och ser att vi tjänar pengar på 
varje enskilt avtal. Summan av det kan vi mäta upp på vad tjänar vi på kunden, vad tjänar vi på kundens 
rådgivare, rådgivarens kontor, och upp till banken. Det är ju en form av ekonomisk analys där vi tittar på 
lönsamheten på det sättet. Den andra ekonomiska analysen är att vi gör långtidsprognoser i form av 5, 
10årsprognoser där vi lägger in resultat, utfall, historik, ett antal år tillbaka och gör prognoser framåt i tiden. Och 
då pratar vi egentligen på kontorsnivå och banknivå. Vi går ju inte så långt ner som på rådgivarnivå och kunder 
när det gäller långtidsprognoser. Andra ekonomiska analyser är ju riskanalys också. En banks lönsamhet bygger 
mycket på vilken risk man har. Det finns ett strikt regelverk som säger att en bank ska ha en viss kapitaltäckning, 
som styrs av vilka risker man har i sin utlåningsportfölj. Och kan vi analysera och konstatera att vi är verksamma 
i sydvästra Sverige, sydvästra Skåne till och med, och det är en expansiv region, vi har inte mycket företag som 
lägger ner, tvärt om. Då har vi lägre risk i vår portfölj vilket innebär att med dom kapitaltäckningskrav bankerna 
har att vi behöver kapitaltäcka ett lägre belopp vilket innebär att vi får låna upp pengar billigare på marknaden, 
vilket gör att vi kan tjäna mer pengar. Så riskanalysen är en ekonomisk analys vi gör. Där ser vi ju det här vårt 
eget nya DW som en större möjlighet att kunna analysera bättre. Och där är en bra pay off på det om man kan 
göra det på ett bra sätt. 
 
Vilka roller arbetar med er ekonomiska analys på företaget?     
CGH: Om man då ser till vilka olika ekonomiska analyser jag nämnde precis så är det egentligen från rådgivaren 
som jobbar med ekonomisk analys av den enskilde kunden till kontorschefen som jobbar med sitt kontors 
ekonomiska analys. Upp till ekonomichefen som jobbar med ekonomin för banken som helhet. Så det är 
beroende på var du sitter i organisationen så jobbar nästan alla med ekonomisk analys. Där finns en 
rådgivargrupp som inte jobbar ekonomisk analys och det är kassa / kundtjänst som inte har så mycket med det att 
göra. Sen har dom en viss grad naturligtvis men det är inte deras primära arbetsuppgifter.  
 
Vilket stöd har ni idag?      
CGH: Microsoft Excel. Det har en stor del av denna beslutsstöds, eller BI. Långtidsprognoser t.ex. har inget 
färdigt stöd för utan det är en gigantisk Excel mall som är länkad och kopplad på alla sätt och vis. Samtidigt så är 
det ju så att den måste ju födas med någon form av information, och den informationen plockar vi då från det 
verktyg som vi använder idag som är Business Objects, SAPs BI-system, version XI som den heter. Den kör vi 
mot det DW vi har hos vår danska leverantör över i Danmark. Det uppdateras med data en gång i månaden, 
vilket då är alldeles för sällan, det vet vi. Och det arbetas på att förändra den här. Till den här DW så läser vi in 
idag, vi har ett kärnsystem som läser in grunddata med kunder osv. men vi har då ca 15 externa leverantörer som 
levererar kundinformation till dom här DW. Och all den information plockar vi då ut i ett antal rapporter som vi 
lägger in i långtidsprognosen. Det mesta vi jobbar utmynnar i Excel och det är ju en stor brist på så vis att det är 
en extra behandling för att ta ut det i Excel men det man är ute efter är ju egentligen att kunna sortera och välja 
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ut. Och en ovana, eller brist på vana, att använda andra verktyg än Excel. Man vill ha ut det på papper, man vill 
ha ut det i en lista, man vill ha ut det i Excel. Med Business Objects kan man bygga många bra rapporter med 
grafiskt gränssnitt som visar den information som man vill ha.  
 
Hur ser ert stöd ut?     
[täcktes in i föregående fråga] 
 
Varför har ni en sådan lösning?     
CGH: 1996, så 15 år sedan, då började Sparbanken Gripen och Sparbanken Finn med DW-lösning, vi det 
tillfället var det Cognos, som idag ägs av IBM, som var huvudsakliga verktyget och då jobbade vi med två 
verktyg: Ett som heter Inpromoto, det motsvarar ungefär Business Objects. Men vi använde även ett som hette 
Power Plays som var OLAP-kuber, och det har vi inte idag. Och det är en stor brist. Så vi var alltså väldigt tidiga 
ute på marknaden med ett eget DW. Det gjorde att när vi 10 år senare gick över till STC så var det ett stort krav 
från vår sida att jobba med DW, men ekonomiska saker gjorde att vi accepterade att de inte hade OLAP-kuber 
vid det tillfället. Men det är en sak som vi definitivt kommer att jobba med framöver, att vi ska kunna vända och 
vrida på data på ett helt annat sätt. Väldigt tidigt så insåg nuvarande Sparbanken Öresund att BI och uppföljning 
det var A och O för att kunna lyckas. Sen idag har så har alla banker DW av ett eller annat slag, men vi var 
väldigt tidigare med den tekniken som vi har. 
 
Hur ofta uppdateras ert datalager? 
[behandlades tidigare, en gång per månad] 
 
Användande av och inställning till BI i er organisation 
Hur används ert BI-system runt om i företaget idag?     
CGH: Vad vi har gjort är att vi har i Business Objects, som är vårt huvudsakliga verktyg, där har vi byggt upp ett 
antal rapporter som är riktade mot antingen rådgivare eller kontor eller ledning. Och det innebär att en 
kundrådgivare kan när som helst gå in och hämta en rapport på sina kunder och titta på "vilka kunder har jag? 
vilka produktinnehav har dom?" osv och vilken lönsamhet man har på dom kunderna. Datan är aldrig nyare än 
senaste månadsskiftet, så även om jag går in fem gånger i månaden så får jag fortfarande samma siffror från 
föregående månadsskifte. Och där har det skiljt sig lite grann mellan f.d. Finn och f.d. Gripen, för f.d. Gripen har 
haft en central avdelning, ekonomiavdelning, där man har haft en controllerassistent som har tagit ut dessa 
rapporter och lagt ner dom på en server i Excel, så att rådgivarna har kunnat hämta dom och i vissa fall har man 
kunnat mejla dom. Sparbanken Finn valde en annan väg genom att ge behörigheter i Business Objects för att 
kunna gå in och kunna hämta rapporterna själv. Men nu är vi en bank och nu försöker vi, och lyckas också, 
överföra f.d. Finns metod. Det är för resurskrävande att ha någon som sitter och kör rapporter för att lämna ut det 
i Excel. Så nu ska alla köra rapporter nere på rådgivarnivå. Och det var även samma skillnad mellan Finn och 
Gripen när det gäller kontorschefer då Finns kontorschefer har varit inne o kört i sitt Business Objects och dom 
har även varit inne... Medans Gripens kontorschefer har fått en fin Excelvariant på... Så där är lite skillnad på hur 
man har jobbat ju. På ledningsnivå så använder man inte Business Objects eller BI och med ledning menar jag 
då VD, ställföreträdande VD, rörelsechefen. Dom använder inte det utan dom räknar med att få det serverat från 
ekonomiavdelningen som ett rapportpaket. Vi sammanställer ett antal rapporter och lämnar till dom. Vi har gjort 
smygstarten på vårt egna DW, det är att vi har skapat ett rapportpaket i ett eget DW som vi kallar för ODW, ett 
operationellt DW, där vi mha SharePoint, Microsoft Excel Services tror jag det heter, har byggt ett rapportpaket 
som innehåller 10-12 bilder för ledningen. Fr.o.m. mars månad så trycker jag på en knapp när det är färdigt och 
när data är på plats, genereras dessa rapporterna och mejlas ut till cheferna.  
 
EH: Men dom går aldrig själv in i rapport...? 
 
CGH: Dom skulle kunna göra det, dom har behörigheter till det, men än så länge är det ingen som har sagt att de 
har varit där inne. 
 
Hur ser den allmänna inställningen hos anställda ut kring användandet av ert nuvarande BI?     
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CGH: Ja, dom har tillgång till systemet och ett ärligt svar är väl att när vi införde det här på.. När f.d. 
Sparbanken Finn började gå in och använda Business Objects så fick vi ett antal frågor tillbaka från ett fåtal 
användare och då kunde man resonera som så att antingen så använder dom de, hälsan tiger stilla, alla kör på det 
och det fungerar jättebra och dom är nöjda, eller så använder dom inte det och jag har fått lite indikationer från 
olika håll att dom inte använder det. Samtidigt så är det upp till deras chefer att se till att man använder det och 
hittar sina kunder osv. Så det är en mognadsprocess här att man har fått gå över på... Dels Gripen men även f.d. 
Finn hade en Excellösning fram till för ett par år sedan, men man lade ner den när man gick över till business 
objects för att få den här automatiken och slippa manuell hantering osv. Det här rapportpaketet som vi nu har 
skapat för kontorschefer och högre och ledningen, när vi presenterade för dom att det kommer att komma en 
färdig rapport till mejl så blev det applåder! Och det visar väl på lite grann att man vill inte in och greja med dom 
här verktygen, man är obekväm med dom, så en av våra primära saker är ju enkelhet när vi ska hitta ett nytt 
verktyg. Det ska vara väldigt snabbt, väldigt enkelt att få upp sin information och det får inte vara långa 
svarstider. Det är då man får upp användandet, sen tror jag också att om vi kan få möjlighet, vilket att jag tror att 
vi kommer att få, att ladda/läsa in data oftare än 1 gång i månaden så får man också upp intresset för det, för då 
vet man att då finns det ny information kanske var tionde dag, kanske varje vecka. Det gör också att man går in 
oftare och får en annan vana vid att använda ett verktyg. För det är det jag märker när jag har pratat med flera 
rådgivare och kontorschefer idag, "ja men jag kommer inte in, mitt lösenord har gått bort". Ja då har de inte varit 
inne på ett par månader och så trillar lösenordet bort och så är det inte synkat med "aktiv sync" eller vad det 
heter.  
 
EH: Och så är det ett väldigt omständligt lösenordsarbete? 
 
CGH: Ja. Det är väldigt omständligt, så man går antagligen via helpdesk osv. Så där är ett faktiskt ett motstånd 
till det. Men det här nya rapportpaketet där det var enkelt för användarna, då har det blivit populärt och man hör 
av sig ganska snabbt "när är paketet klart? när kommer det?". Vi räknar med att vi levererar siffrorna ca 6-7 
bankdagen i månaden, men sen skulle vi naturligtvis vilja speeda upp det men det finns en del processer som gör 
att vi inte kan få det fortare. Men det arbetar vi på det också, att speeda upp det. 
 
Företags behov av BI on-the-go 
Hur används ert BI-system on-the-go idag?     
CGH: Papper och penna! [håller upp ett papper i handen]. Utskrivna dokument. Powerpoint på ett USB-minne, 
det är så det fungerar allting. Man lägger om det till Excel... idag är det ingen rådgivare som tar med sig nånting 
ut till en kund, möjligtvis ett Excel, ett dokument eller en mapp man har med kundens uppgifter. Ledningen som 
jag nämnde, dom blir ju då... ekonomiavdelningen tillhandahåller paket för varje syfte, det kan vara ett 
framtidsseminarium, då har ekonomiavdelningen och dom controllers sammanställt ett bildspel i antingen 
Powerpoint eller Excel, där man kan gå in och laborera lite och manipulera.  
 
Läsa data? [togs upp i föregående svar] 
 
Uppdatera (skriva, förändra) data?     
CGH: Ja, det tycker jag. Vi har ju olika kategorier av rådgivare, vi har framförallt företagsrådgivare som ska 
vara mobila, dom ska vara ute på ett företag och dom ska inte sitta inne på sitt kontor utan dom ska vara ute. Där 
finns ett behov av att kunna hämta ner informationen när man är på plats eller ladda ner om man kan ta ner den 
till sin bärbara dator, eller om det nu är en iPad eller iPhone, där man kan ta ner den. Och ha det med sig ut till 
kunden och kanske visa "såhär ser ditt engagemang ut hos oss" och kanske till och med då "manipulera" datan 
och göra en prognos på en förändring eller nånting sånt. Och det saknar vi mycket idag, hos oss i varje fall. Jag 
vet inte hur andra banker har det. För femton år sedan när jag jobbade inom Swedbank så pratade man mycket 
om mobila företagssäljare med en bärbar dator, men om man verkligen gick igenom det och använde det, det är 
jag faktiskt lite nyfiken på egentligen, om det verkligen blev så. Vi är väldigt statiska med att sitta med våra 
system här inne. 
 
MO: Men i och med att ni har den här uppdateringen var trettionde dag så inkommer det inte ny data "on the go" 
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utan den läses ner och så behandlar ni den sen? 
 
CGH: Ja, precis. Och i och med att det är en bank så är det ju känslig information, kundinformation som man har, 
så även om vi har mobila arbetsplatser och vi har möjlighet att arbeta hemifrån så kommer vi inte åt våra 
kärnsystem med kunddata, utan vi kommer bara åt dom via DW, och då är det månadsuppdatering. Hade vi haft 
möjlighet eller hade vi haft av säkerhetsskäl komma åt kärnsystemet så hade vi kunnat få aktuell data. Och 
därför är det ju ännu viktigare att vi åtminstone får veckouppdatering av vårt DW vi har med aktuell data. Vi 
diskuterade här att inom vår leverantör STC så håller man på med att byta ut det DW vi har idag som är en 
gammal IBM lösning, håller man på och byta ut nu till ett Enterprise DW på en Teradatabas. Och den kommer 
att uppdateras dagligen. Om vi sen väljer att köpa den datan dagligen eller om vi väljer att köpa den veckovis det 
har vi inte bestämt, men det ger en möjlighet att kunna få daglig data på den informationen. 	  
	  
	  
Syn på användande av mobila enheter 
Vilka risker ser ni med att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet?     
CGH: Eftersom bankerna generellt nu går ut med internetbank via mobil eller antingen som en mobil tjänst eller 
som en applikation direkt i mobilen så har man ju löst säkerhetsfrågan för att kunna göra ekonomiska analyser 
ute. Vi har inte nått ända dit idag men det ligger i pipelinen så vi kommer att presentera det ganska snart. Så att 
jag ser väl egentligen ingen risk i att göra det så länge man använder dom tekniska lösningar för att 
säkerhetsställa att data inte sprids utanför med avlyssning eller hackning eller vad man nu kan göra. Nej jag kan 
väl inte påstå att jag ser någon risk och det är väl också så att nu har jag ju tittat i det här sammanhanget, så har 
jag ju tittat på några leverantörer av mobila system eller framförallt ett som heter Micro strategy, och hur dom 
arbetar och att man kan få ner sin information i mobilen eller i en iPad och med säkerhetslösningar bakom så jag 
ser inte någon större risk i det faktiskt. 
 
Hur ser ni på följande aspekter: 
Säkerhetsrisk      
CGH: Det är egentligen som jag svarade på förra frågan att med dom säkerhetssystem som man har byggt upp 
för internetbank på mobila enheter så har man ju löst frågan, sen är det ju så att dom som vill hacka och avlyssna 
osv dom är ju ofta ett steg före så det gäller ju att bankerna också är ett steg före. För vår del så, vi är så små på 
marknaden så visst det är känslig information vi arbetar med om någon kan gå in och läsa av en rapport till vår 
VD i mobilen men vi påverkar ju inte... för det första är vi ju inte börsnoterade, så vi påverkar ju inte några 
börskurser. Våra värsta konkurrenter är dom som är i den storleken som vi själva är, alltså andra sparbanker av 
vår storlek. Vi kan inte påverka Swedbank eller SEB eller handelsbanken om det skulle komma ut. Sen vill vi 
inte att det ska komma ut utan det är naturligtvis, så länge vi inte arbetar med kunddata där vi lämnar ut 
personnummer eller personliga tillgångar och skulder osv så ser vi ingen risk, och det är ju inte det det handlar 
om att man ska arbeta med här. Det är ingen rådgivare som ska ha en iPad för att ta upp sina kunder. Ett 
kundengagemang kan man ta upp om man är ute som mobil säljare och det ska man lösa inom andra... Bankens 
ledningsrapporter osv ser jag inte som något större problem. 
 
Betraktningsyta     
CGH: Det går ju att läsa på en iPhone men det är ju för litet om du ska kunna göra en analys och kunna ta upp.. 
om jag vill se en status på mitt företag och jag vet att antalet diagram eller ett styrkort eller osv, då är en iPhone 
för liten. Så i det sammanhanget så måste det vara en iPad eller motsvarande, vi ska vara neutrala.  
 
MO: Men om man tänker tum, så är 3 tum för litet men 9-10 tum är... 
 
CGH: Det går ju naturligtvis med små, jag har läst Excel dokument och varit nyfiken på en siffra jag har fått i ett 
mejl så har jag tagit upp Excel dokumentet och läst av den siffran och sett att det var ju bra men om jag ska göra 
någon större analys som jag sade med ett styrkort eller diagram och jämföra så blir det ju för smått. Och det såg 
vi faktiskt också på dom här Microstrategy workshoppen som jag deltog i att fick man upp det på en storlek som 
en iPad så blev det vettigt, men iPhonen det blev för kompakt. Och fördelen med en iPad eller den storleken är ju 
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att den fungerar ju så att jag kunde ju trycka på ett diagram så fick jag drilla mig ner osv och det kan jag säkert 
göra på en iPhone också men det blir det ju ännu mindre information och siffror så där finns ett syfte för bägge 
naturligtvis men jag tror att för att göra en analys så måste det vara en iPad. 
 
Inmatningsyta     
CGH: Som en företagsrådgivare eller företagssäljare så är det ju jätteviktigt att man är ute och träffar en kund 
och kommer överens om att kunden vill låna 500 000 kr till den och den räntan och så kunna knappa in det i en 
lönsamhetskalkyl och se hur slår det på kundens lönsamhet för banken eller hur slår det för kunden om man vill 
göra prognos eller nånting sånt, så vi har börjat arbeta mer och mer med att vi ska kunna mata in information. 
 
MO: Och hur påverkar då det faktum att inmatningsytan är begränsad, om man säger så. 
 
CGH: Ja, det är ju svårare på en iPhone än på en iPad självklart. 
 
EH: Men hindret med en tablet är inte något hinder utan det behöver inte vara en bärbar dator, utan det funkar 
med en mobil enhet som du ser det? 
 
CGH: Ja som jag ser det så funkar det med en mobil enhet, nu har ju jag ju faktiskt aldrig testat en iPad så 
jättemycket mer än den här workshoppen, och det är säkert en mognadsfråga för dom befattningshavare som 
finns på banken, det finns åtminstone en person här som använder en iPad och tar sina dokument till den likväl 
som att ta till sin telefon och har den och tittar på och jobbar med, så att jag tror faktiskt att det är nånting vi 
kommer att arbeta mer med framöver, men det är en mognad... Jag har som en liten målsättning att introducera 
det på banken och kunna jobba på det viset, får väl se om vi lyckas. 
 
Datatillgång     
CGH: Allting bygger på vår laddning av DW, att kan vi komma ner till veckoladdning, vilket är målsättningen, 
egentligen en daglig målsättning. En sak som kommer in här också det är ju CRM, att kunna hitta kunder och 
jobba med det och för att kunna göra det så behöver vi en daglig data, vi behöver kunna se trender med korta 
intervall och då har man ju löst den här biten med att då har du tillgången med daglig information i ett DW, då 
behöver du inte ha tillgång till kärnsystemet. Du kan scrambla data från DW trots att du inte har tillgång, du 
behöver inte ha ett kontonummer så du kan läsa den, vi kan ha den kanske några av dom första siffrorna eller att 
det bara står kryss, vi kan använda den. Jag ser inget problem med att vi inte kommer åt hela systemet, så länge 
vi kommer åt vår databas.  
 
Användarnas mottagande     
CGH: I samband med att vi flyttade hit till detta huvudkontoret så bytte vi ut hela vår telefoni, vilket gjorde 
också att vi fick en IP-telefoni och i princip all personal på huvudkontoret har fått en smartphone. Antingen i 
form av en Xperia eller en iPhone, vilket innebär att alla har ju då möjlighet och intresset har varit mycket stor 
för att få den här möjligheten så jag skulle nog vilja påstå att skulle vi presentera att "nu kan du få fram dina 
rapporter i din telefon" så skulle det uppskattas och det skulle användas. Sen kan man alltid ifrågasätta om dom 
ska titta på det på fritiden eller hemma eller var dom nu är eller om dom ska titta på det på arbetsplatsen på 
datorn men så som vi arbetar idag så är det mycket mobilt, möjligheter att jobba hemifrån, man tar ledigt en dag 
och ändå vara up to date så att säga, man behöver inte vara ifrån beslutsfattandet utan man kan ha det med sig 
och då kunna få det i en tablet eller en telefon så är det... jag tror faktiskt att det skulle uppskattas mycket. 
Naturligtvis inte hos alla eftersom intresset och graden av teknikkunnande skiljer sig mellan, men det har stigit 
mycket sedan vi flyttande hit faktiskt.  
 
Behov av mobilitet inom BI-användande 
Efter den här beskrivningen, vilka möjligheter ser du på den här situationen?     
CGH: Jo vi har ju varit inne på det en del, som kan jämföra den här säljare med våra företagssäljare att med en 
mobil enhet så hade dom ju suttit i en helt annat situation, ute på sitt företag eller att ha med sig en pärm, i vissa 
fall är de då upp mot en månad gamla siffror. Här var det veckovis men vi skulle sitta med månadsgamla.. 
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Samtidigt är det ju så att vi har ju naturligtvis i vårt kärnsystem en medarbetarportal som visar på kundens 
engagemang som man då skriver ut och har med sig. Så med daglig och on the line så den förändrar sig direkt, 
samtidigt så är det väldigt många bilder man måste in och plocka ut så att få den här sammanställningen med alla 
möjligheter som en kund har, eftersom vi jobbar mycket med lån så jobbar vi mycket med säkerhet, alltså 
kunden måste ställa en säkerhet för sitt lån och då måste man plocka ut bilder för det som sätts i relation till det 
så man kan göra en totalbild av det och där har vi inget... vi har naturligtvis vad vi kallar för 
engagemangspecifikation som visar precis på allt det här men är jag ute hos en kund så är det en papperskopia på 
detta. Och den är ju från den dagen man skrev ut den naturligtvis plus då att andra uppgifter kan vara äldre. Jag 
tror att det hade gett ett proffsigt intryck om man hade varit ute och angett, kunna ha det on the line när man är 
hos kunden. Och när det gäller sånt.. det var ju det dom hade gemensamt, säljarna är ju lätt att översätta också ju 
och regionchefen kan väl inte riktigt sättas samman hos oss för när regionchefen.... vi har byggt upp ett system 
som vi då har här på väggen egentligen i hela banken att jag har min bärbara dator, den kan jag plugga in hela 
banken och sen kommer jag åt allt som finns i banken. Men det är ju så länge jag håller mig inom bankens 
nätverk som jag kan göra det. Det är ju sällan att vi diskuterar just dom det här fallet någon budgetlösning 
utanför banken. Naturligtvis kan det ju vara så att vi har ett seminarium med alla våra chefer och då har vi ju fått 
tanka ner informationen i form av Excel eller Powerpoint i min bärbara dator och presentera det istället för att gå 
on the line och visa det i vårt grundsystem eller i vårt uppföljningssystem.  
 
MO: Och när ni är inom banken så förlitar ni er på bärbara datorer som alltid är med? 
 
CGH: Ja precis, och vi har inget trådlöst nätverk i banken än i varje fall, vilket innebär att vi har fasta 
installationer och det fungerar väldigt bra med de installationer vi har idag. Vi har ju faktiskt två stycken DW, 
utöver Business Objects så använder vi ett verktyg som heter SAS Financial management där vi har ju det här 
när vi pratar budget och bankens resultat så sker det i financial management systemet. Så Business Objects det är 
mer kundrelaterat, kontorsrelaterat att titta på lönsamheten där man pratar bokföring och redovisning så är det 
financial management. Mitt mål är att vi ska kunna integrera dom här två i vårt DW, vårt eget DW, så ska vi 
även plocka in resultatuppföljningen inom ett par år. Så att vi har allt samlat på ett ställe. 
 
EH: Och det är dom inte nu? 
 
CGH: Det är dom inte nu nä, dom hämtar information från samma databas men denhära AIX-databasen från 
IBM som sedermera kommer att bli en EDW-lösning från Teradata. Då kommer det inte att bli integrerat men 
det kommer ändå att vara skilda rapportverktyg så att STC tillhandahåller Business objects som rapportverktyg 
och financial management på en annan Delvin kommer att välja något form av verktyg här på det och där 
kommer jag att trycka mycket på mobiliteten. 
 
Finns det andra situationer där mobilt BI hade kunnat hjälpa er organisation?  
[behandlades i föregående fråga] 
 
Vilka av era ekonomiska analyser skulle vara möjliga att göra från en mobil enhet?     
CGH: Jag tror att faktiskt att det är våra företagssäljare som skulle ha den största nyttan av det. Tillsammans 
med bankledningen att dom får upp det i sin mobila enhet var dom nu än är. För det är ju faktiskt så att en 
företagsledning, jag tror inte det spelar någon roll vilken typ av bransch det är för dom är mobila, dom sitter inte 
på sitt kontor hela dagarna utan dom är kanske på kontoret en eller två dagar i veckan och sen är dom mobila 
kundbesök eller annat som rör deras arbete. Och därför tror jag att det hade varit väldigt bra om dom hade 
kunnat få upp det och haft den med, en tablet med sig så att man hade kunnat visa att när vi är klara med 
resultatet så lägger vi ut det till dom. Så får dom det direkt så att säga, istället för att vi idag lägger tid på att 
flytta över det till Powerpoint osv och Excel. Excel är mycket hos oss och jag tror överallt.  
 
Vad hade era åtgärder för mobilt BI varit, oberoende av ekonomiska resurser? 
CGH: Jag blev väldigt imponerad av Micro strategys applikation för iPad, snygga fina grafiska bilder med 
möjlighet till drill down och vända och vrida på informationen direkt i sin iPad. Så mitt drömscenario hade ju 
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varit en iPad för varje beslutsfattare. Och en applikation liknande den Micro strategy kunde visa oss, det finns 
säkert många andra varianter men jag tyckte att den var mycket smaklig faktiskt. 
 
EH: Beslutsfattare, vilka är från kundrådgivare till... 
 
CGH: Ja det är det ju faktiskt då, sen inte varje kundrådgivare för våra privatrådgivare dom är inte mobila utan 
dom är aktiva och bokar kunder och dom sitter alltså inte och väntar på en kund men dom åker inte åker hem till 
kunder, vi har provat på det att ha mobila rådgivare på privatsidan för några år sedan men det gav inte så mycket 
som vi hade hoppats på helt enkelt. Men för företagsrådgivarna så är det liksom A och O att vara mobil. Vill 
man låna ut pengar till ett företag så ska man åka ut till företag ett, se hur det ser ut, om det ligger en massa skit 
och det oreda ut på företaget så är det ofta oreda i bokföringen och då kanske vi ska undvika dom, så därför ska 
dom vara mobila. Företagsrådgivare, kontorschefer och uppåt borde definitivt ha det.  
 
MO: Men då är det tillgång till alla system och... 
 
CGH: Det är beroende av den här datoruppdateringen återigen, men eftersom det var oberoende av ekonomiska 
resurser så naturligtvis så förutsätter jag att vi har även att köra realtidsuppdatering på vissa delar, t.ex. 
börskurser, valutakurser, där du har en aktieportfölj på kund eller om du har nånting sånt. Börsen har gått upp 
idag, ja då kan du se det på din tablet. Jag tror inte att vi når dit men om vi nu har obegränsade ekonomiska 
resurser så är det ju dit vi ska och då behöver du inte ha hela ditt system med utan du har ett EDW där du har den 
information du behöver och det är därför vi kallar det för den operationella verksamheten ODW för det är där du 
har dom här snabba besluten, snabba datalösningarna. Vi har också valt att vårt master DW kommer att förbli på 
den danska sidan för att den danska sidan där samarbetar vi med 160 andra banker i Sverige Norge och Danmark. 
Där utför vi all utveckling av vår myndighetsrapportering tillsammans med dom andra bankerna och då måste vi 
ha data placerad där också. Men det är ju data som vi inte arbetar med dagligen utan myndighetsrapport ska 
komma in i regel en gång i månaden. Sen har vi ju vissa problem, p.g.a. finanskrisen så skärper man åt detta mer. 
Vi ska inte rapportera dagligen men vi ska ha förberedelse för att finansinspektionen kan komma och vill ha ett 
svar på 2-3 dagars varsel vilket innebär att vi måste ha en daglig uppdatering på dom bitarna. Men det är ändå 
inte så att vi behöver ha det med oss ut utan då har vi en viss förberedelse och kan göra det. För det här 
operationella verksamheten det är där vi har den största nyttan.	  	  Slut	  	   	   
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B3.2 Intervju med Företag X 

Intervju med Företag X, 18 april 2011, 13.00 
 
Medverkande: 
B: [Anonym], Företag X 
J: [Anonym], Företag X 
A: [Anonym], Företag X 
 
Intervjuare: 
E: Emma Hellblom, (EH) 
M: Martin Ohlson, (MO) 
 
 
Inledning 
MO: Som sagt, vi kommer att transkribera och ni får gärna ta del av den. Säg till om det är några uppgifter som 
är känsliga. Här är vår intervjuguide och nu har vi faktiskt inte fler ex här, men det är inte så avancerade frågor 
egentligen. 
 
B: Nä men det är ingen fara, vi ser. 
 
Vad är din roll på företaget? 
MO: Vi kan bara börja med vilka era roller på företaget är som inledande fråga?  
 
A: Ja, min roll eller min titel är IT Operations Manager, jag ansvarar för IT infrastruktur på Anonym X. Och 
telefoni. IT Infrastruktur kallas det, inklusive telefonin. 
 
B: Ja jag är global IT så vi har sex stycken sites som vi ska harmonisera och det ansvarar jag för, så det är en hel 
del IT utveckling. 
 
J: Jag är ekonomichef för bolaget. 
 
I din tjänst, vilken anknytning/relation har du till: 
MO: Och i era tjänster, vilken anknytning har ni till Business Intelligence? 
 
A: Det enda jag kan tänka mig är att jag har mejlen i min mobil, om det är mobila… 
 
MO: Nej, nu pratar vi vanlig traditionell BI. 
 
A: Okej, inte så mycket kan jag tycka. 
 
EH: Tar du del av rapporter? 
 
A: Jag skapar rapporter själv väl i så fall. 
 
MO: Jo, men det är en typ av BI. 
 
A: Ja, okej. Då är det Excel det handlar om. 
 
B: Ja, vi har ett ERP-system, Movex. Som jag plockar data ur och sen jobbar jag mycket med Excel, för den dit 
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och leker med datan där i det… och sen är det annan slags data som kvalitetsdata men det hamnar också via 
Excel många gånger. Vi har andra system men de är inte direkt anknutna till mig.  
 
J: I mycket stor utsträckning. Att komma åt data i olika databaser, det är som B säger, vi har Movex som ERP-
system och utifrån det att extrahera olika data och läsa sig ner i databaser och sedan komma åt datan. Det tillhör 
vardagen. Och där ligger kuben hanteringen också. 
 
MO: om man ser till smartphoneanvändande, nu pratar vi inte mobilt BI än heller, utan helt enkelt i 
företagssyfte? Vilken relation har ni till smartphoneanvändande, som i att kolla företagsmejl i mobilen, 
kanske ERP-system i mobilen? 
 
A: Det begränsar sig ganska mycket, vi har nog bara mejl och kalenderfunktion. Vi har inte så mycket mer än så 
faktiskt. 
 
MO: och det är övergripande på alla? 
 
A: Ja. 
 
MO: Och sen om man tänker, ni har inget mobilt BI förstår jag, men vad har ni för relation till mobilt BI, 
har ni hört talats om det, kommit i kontakt med det, för att förklara helt enkelt, mobilt BI är att du kan 
använda ditt BI system på mobilen, smartphone, iPad, osv. 
 
EH: Det kan vara läsa rapporter, manipulera rapporter… 
 
MO: Är det något ni har kommit i kontakt med?  
 
A: Vi har hört talats om det och vi vet att man kan använda mobilen till ganska mycket. Det sträcker sig inte så 
långt, mer till att läsa någon Excelfil som har skickats via mejl, eller ändra i den, men inte mer än så.  
 
B: Men vi bygger inte rapporten där. 
 
A: Vi har inte tagit något aktivt steg mot att använda mobilt i företaget. 
 
B: Vi har ett kundrelationsprojekt, där vi förmodligen kommer ta det i bruk, som säljarna passar det dem jättebra, 
samma som hemma. 
   
Företagens BI-bakgrund 
MO: Vad görs det för ekonomisk analys hos er?  
 
J: Det är en relevant fråga. Nä men helt klart så följer vi upp löpande våra planer, och dels affärsplaner med 
budget etc och med stark inriktning såklart på resultatet, och att då mäta resultatet med olika dimensioner. 
Framförallt tittar vi på kund respektive artikel. Ett annat område som ges stor uppmärksamhet är att mäta 
produktionen och effektiviteten i produktionen och hur vi använder våra timmar etc. Det är väl framförallt de 
områdena, produktion, lager och sen att jämföra dem mot våra affärsplaner, vart vi ligger och att bryta ner det till 
produkten. 
 
EH: Vilka roller arbetar med er ekonomiska analys på företaget? 
 
J: Att ta fram materialet gör ju huvudsakligen ekonomiavdelningen, huvudsakligen. Sen kan det vara andra 
befattningshavare också som kan sammanställa olika data till exempel marknadssidan och produktionen 
sammanställer. Men jag skulle vilja påstå att det i stor utsträckning när det gäller den ekonomiska analysen, så 
äger ekonomiavdelningen den och förser dem med data och tillgång till olika databaser. 
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MO: Och det är dem som använder den senare också? 
 
J: Ah, sen de som använder den är olika funktionsansvariga, ledningsgruppen använder det och ja det kan vara 
olika användare om det är projektorienterat och så vidare, så det är inte heligt vem som ska få använda den här 
data, det är avvägningen om var vi befinner oss i företaget, vilka processer och vilken affärsutveckling vi kör, 
som kräver tillgång till olika data.  
 
MO: Vilket stöd har ni idag? 
J: Ah det är framförallt än en gång affärssystemet och sen har vi ett verktyg som heter Dataset Division, som då 
har datakuber och då är ett analysverktyg för oss som ett enkelt sätt att komma åt datan och sortera. Det är en 
oerhört stor hjälp. Qlikview har vi dessutom. Och sen Excel såklart. Utan Excel hade man inte kommit vidare 
 
MO: Men det är baserat på någon form av datalager? 
 
J: Ja precis 
 
Hur ser ert stöd ut? 
MO: Hur det ser ut har ni förklarat nu tycker jag 
 
Varför har ni en sådan lösning?  
J: Framförallt för att kunna extrahera data på ett effektivt sätt, att kunna ha datan utifrån de strukturer och de 
dimensioner vi har. Att ha ett gemensamt informationsrör som där det inte cirkulerar massa Excelark, utan sägs 
att detta är det som gäller. Vad som ligger i affärssystemet, i vårt fall Movex, är det som gäller, det som vi jobbar 
med. Och sen gör vi då access till olika användare att kunna extrahera den datan från databasen. Så ja... för att 
jobba på ett effektivt sätt, komma åt snabbt och veta att den data som ligger där är korrekt och tvättad på det sätt 
vi vill att den ska tvättas. 
 
Hur ofta uppdateras ert datalager? 
J: Ah det uppdateras, det ligger online hela tiden så jag kan gå in och läsa precis nu den senaste transaktionen i 
ekonomisystemet, men sen för att få jämförelse med budget osv så sker det månatligen. Den data ligger på en 
månad tillbaka. Men annars kan man läsa av allting nu, hur försäljningen är nu till exempel.   
 
Användande av och inställning till BI i er organisation 
Hur används ert BI-system runt om i företaget idag? 
MO: Om man ser hur används BI-systemet runt om i företaget, om man tänker inte nödvändigtvis bara ledningen 
utan också nedåt också. 
 
J: Ja, jag tror man skulle kunna utgå från våra affärsplaner och övergripande visioner och målstyrningen där och 
sen hur vi sätter upp det i, hur vi ska styra och hur vi ska mäta det vill säga vår Performance Management. sen 
om man då kopplar på vårt BI där. Det är väl det viktigaste att hitta den interaktionen, skiktet mellan de olika 
delarna, och komma ifrån den så kallande löpande ekonomiska rapporteringsmängd, som är oerhört 
redovisningsorienterad. Det är en bara extraktion utav en huvudbok, det förstår ingen förutom 
redovisningsekonomer. Så här gäller det att hitta kopplingen till affärstrappan och att koppla det till de mål och 
de kritiska framgångsfaktorer som vi har, olika KPI:er osv. och då på ett enkelt sätt komma åt den datan, det är 
det viktigaste.  
 
B: Rent praktiskt används det av ganska många, produktionsplaneringen använder det, inköpen till viss del, sen 
har vi en funktion som heter Process Excellence, där vi kör LEAN-projekt som också har stor användning av det. 
Det kopplas mot KPI:er. 
 
MO: Kan man påstå att det används direkt i organisationen? 
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J: Det kan vi väl våga påstå, sen frekvensen på det breda det kan bero på olika.  
 
EH: Men det finns möjlighet för alla att använda det? 
 
J: Absolut. 
 
Hur ser den allmänna inställningen hos anställda ut kring användandet av ert nuvarande BI?  
J: Det är väl att allting kan bli bättre, det är bra men vi vill att det ska vidareutvecklas. Att komma åt data ännu 
snabbare än vad vi kommer åt, och oftast är mycket av datan som ligger där historisk, eller om vi lägger in data 
framåt också, men det är ändå baserat mycket budget forecasting osv. väldigt ekonomiskt orienterat i de 
strukturerna som ekonomer har. Det kan finnas annan information som är lika affärskritisk men ska ha en annan 
struktur och måste ligga tidigare i tiden för att kunna styra de här affärerna på ett konkurrenskraftigt sätt. Så att 
jag tror att det finns både idéer och tankar och en önskan och vilja för att göra ännu mera smartare och 
effektivare. Att hitta andra dimensioner att styra upp affärerna på. Att hitta detta, det tror jag är viktigt.  
 
Företags behov av BI on-the-go 
Hur används ert BI-system on-the-go idag? När man inte har en tillgång till en dator, kanske sitter i ett 
möte nu och inte har datorn med er. Nu behöver vi inte tillgång till BI-systemet nu. men om man tänker 
hur används BI-systemet on the go. är det utskrivna papper, mobilen osv? 
B: Det är mycket datorer. Bärbara datorer 
 
MO: Men om man inte har tillgång till den, vad faller man tillbaka på? 
 
J: Då har vi gjort en power point av en fix bild.  
 
B: Det är datorerna, det är en och en annan som tar en utskrift på flyget. men nä, det är datorerna. 
 
EH: Även försäljarna har datorerna med sig? 
 
B: Ja. 
 
Läsa data? 
MO: Har ni då, on the go har ni behovet av att läsa data on the go? Läsa uppdatera datan, aktuella 
 
B: Egentligen har vi det, men vi har inte det. Om vi inte loggar in på siten så att säga.  
 
MO: Men ni har behovet, men ni har inte… 
 
B: Jo men vi kan göra det, oftast är man inte borta så länge. Jag tänkte mer på försäljarna, de skulle behöva det 
lite enklare, tror jag. Hitta historisk data om man sitter i bilen utanför kunden. Men det är ett projekt vi har 
startar upp. Annars inte för ledningsgruppen. 
 
Uppdatera (skriva, förändra) data? 
B: Njae, nä.  
 
J: Det är ju önskvärt, men det är inte kritiskt för affären. Det är det inte. 
 
B: Då är vi tillbaka till det vi har redan har dragit igång, det är försäljarna, det hade varit bra om dem kunde 
skriva några rader om mötet, och så. Så att andra kan få informationen snabbare. Vi jobbar globalt och vissa 
sover när andra är vaken osv, Men inte något annat. 	  
	  
MO: Men man kan helt klart säga att behovet av att uppdatera data är inte lika stort som att läsa data? 
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J: Nä det är inte.  
	  
Syn på användande av mobila enheter 
Vilka risker ser ni med att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet?  
B: Dataläckage. Ja det är oftast känslig data som vi inte vill ska komma i fel händer, och dels är det för att man 
kan bli av med mobilen men det kan ju också vara någon annan som kan ta sig in i den. Då tänker jag mer på 
läsa data, men det är klart att om man ska lägga ner data också så är det ju att det sker korrekt så att säga, eller 
manipulera data som vi sa. 
 
Hur ser ni på följande aspekter: 
Säkerhetsrisk  
MO: Vi har fem olika aspekter här, dels säkerhetsaspekten, stöld, hacking, avlyssning osv men det har ni nästan 
svarat på redan, men det ser ni som ett problem eller risk helt enkelt. 
 
J: Risk ja. 
 
Betraktningsyta  
MO: Om man tänker betrakningsytan med en mobil enhet, då kan vi prata iPhone, smartphones, tablets, iPad 
varianten. Betrakningsytan dvs hur stort man ser. Hur ställer ni er till den aspekten av att utföra ekonomisk 
analys på en mobil enhet. 
 
EH: Om man skulle översätta till att läsa ett Excel-ark på en tablet eller smartphone. 
 
B: På den här går det inte (sony ericsson liten xperia), den är för liten. 
 
J: Man kan ju nästan se en fördel att lägga ner det på en mobiltelefon istället för att ha ett papper. För glömmer 
du telefonen så finns det ju i alla fall någon form av säkerhet även om man inte kommer in i den. Ett papper kan 
ju alla läsa. Om jag går ifrån ett papper på en flygplats eller var som helst så är det ju tillgängligt för alla. Men 
där måste jag veta hur jag ska komma in i den i alla fall.  
 
MO: Så på så sätt skulle en mobil enhet vara säkrare? 
 
J: Ja precis, om man jämför med ett dokument 
 
B: Man behöver inte ens visa att man har en mobil så kan man gå in i den. 
 
J: Ja men jag bara gjorde den jämförelsen. Papperet har ju också sin begränsning. 
 
MO: Om man ser till betraktningsytan och inmatningsytan så har vi konstaterat att den är mindre och det är ett 
problem helt enkelt för er? 
 
J: Ja. 
 
B: läsplattor är inte heller någon lösning, för de som reser har ju också ett behov av sin PC, det finns en gräns för 
vad man orkar bära och vad man orkar plocka fram vid säkerhetskontrollen så att lägga på en platta fungerar inte, 
i så fall ska det ersätta PC helt och hållet. 
 
Inmatningsyta  
MO: Om man ser endast ekonomisk analys, om man tänker sig att den mobila enheten ersätter datorn helt och 
hållet on the go, är betraktningsytan och inmatningsytan med en mobiltelefon eller platta, är den tillräcklig för att 
kunna ersätta arbetet med ekonomisk analys. 
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A: Det är ganska svårt att svara på grund av att vi använder det inte så mycket, varken mobila enheter eller 
plattor. Vi är vana med våra laptops. Men jämför man med en iPad eller liknande så kan man se vissa jämförbara 
grejer, det är en större yta, man kan få upp Exceldokument som man är van vid, man kan få upp sin rapportsida 
på samma sätt som man få upp på en PC, den är lättare att bära. Men att gå till en mindre telefon exempelvis 
iPhone, det är en helt annan sak. Man ser bara en liten del av det man brukar se, så det blir lite svårare. Man 
kanske inte litar riktigt på det man ser, man vill gärna ha helhetsbilden. Det är inte så att man tittar på fem celler 
samtidigt utan man tittar på hela dokumentet och jämför lite snabbt och gör analys på det sättet. Jag tror att det 
skulle bli sämre, vi skulle bli mer ineffektiva om vi skulle bara gå till mobiltelefoner, med så här små skärmar.  
 
B: Man får ha det anpassat i så fall, så att om det går kan du kanske se försäljningsstatistiken osv, men du kan 
inte ta den vanliga fina Excelfilen som du har (pekar på Jan), koppla a och o. 
 
J: Nä det är för mycket data. Man måste ha key information. 
 
B: Man får ha en applikation för mobilen där det finns viktig data för den eller dem personerna som ska använda 
den. 
 
A: Där måste man göra ett arbete med att ta reda på vad det är vi vill veta, hur kan man göra analys på ett bra sätt, 
hur mycket information kan man få på den ytan osv. 
 
B: Det är likadant om du tänker dig kundrelationsprojektet, att den data som ska in är egentligen bara quick data. 
och sen så ligger de där när man kommer hem och kan skriva in lite mer, men då har det ju i alla fall kommit in 
något litet till kollegorna. Men det är ju inte hela applikationen som vi lägger så. 
 
J: Ja men det skulle vara intressant för oss med en summary till exempel, med trafikljus eller red flags eller 
någonting, för att ge attention på precis nu och som kan vara viktigt. Det tycker jag skulle vara intressant. Top 
five som är intressant, upp eller ner, är vi i balans eller hur man uttrycker det. Men det skulle vara intressant för 
att ta action. Absolut. 
 
Datatillgång  
MO: Om man ser till, som ni har varit inne på, datatillgång, att den får bara en del av huvudsystemet. Inte bara 
på grund av betraktningsytan, utan på grund av säkerhetsrisken osv så vill ni inte dela ut hela systemet på en 
mobil enhet. hur ställer ni er till den aspekten, som en motståndare till att ha det i mobilen? Blir det problem att 
ni bara har tillgång till vissa delar av huvudsystemet?  
 
A: Det tror jag att det blir. Du är van att kunna söka fram den information du behöver, och har du en mobil enhet 
så märker du begränsningen och blir kanske lite frustrerad med att lägga in det. och nästa gång är det ingen idé 
att jag kollar på den rapporten, för jag kommer vilja leta vidare efter mer information och det kommer jag inte ha 
tillgång till i min mobil, så därför skippar man det kanske, så användandet kanske blir därefter.  
 
B: ja så kanske man kopplar man mobilen till PC:n och så läser man det där. 
 
A: Ja exakt. Till slut slutar man med att ändå ta upp sin bärbara direkt och läser det där för man vet att man har 
allting där.  
 
Användarnas mottagande 
MO: om man ser till användarnas mottagande av att införa ekonomisk analys på en mobil enhet, hur kan ni 
uppskatta att användarna hade reagerat, kan det vara problem att de inte vill använda det eller? 
 
J: Jag tror de skulle se det som en enorm fördel för alla att om man inte är hemma när man släpper en rapport att 
få tillgång till den oavsett var du befinner sig. Det skulle jag se en oerhört stor fördel. 
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B: Men det är nog lite Toy's R Us också över det. Till stor del är det ju vissa få som har en verklig nytta av det, 
andra hade nog.. tror jag. 
 
J: Nä men man skulle kunna sitta i en kritisk affärsförhandling osv och slippa då gå ut, bryta och ta telefonsamtal 
så kan du få informationen direkt. Vi är i processen att ta fram data, man kan skicka data överkomligt i sittande 
möte osv som är kritisk för den här affärsuppgörelsen, och då förhandsdefiniera information som jag söker. Då 
kan jag se det som en fördel, en stor fördel. Sen om konkurrenterna har samma, so what, men då har vi det i alla 
fall. Så ger jag inte honom ett överläge. 
 
B: Det kan ju vara en annan aspekt här kom jag på, det är, just nu sitter vi här utan datorer, men normalt sätt så 
är det massor, men jag tänker om man är i säljläge eller köpläge så sitter man inte med sina PC uppe, men det 
kanske är mer acceptabelt att sitta med en surfplatta, eller iPad.  
 
MO: Du menar som en social aspekt? 
 
B: Ja, det är faktiskt en annan aspekt jag inte tänkt på innan. 
 
A: Det är ett sätt att presentera företaget också, att vi hanterar ny teknik, vi har inte till kunderna längre. 
 
B: Ja fast när en säljare har en för dyr bil, då prutar jag mer.  
 
A: Jag tycker det är tvärtom, när säljaren har en dyr bil så tänker jag; han vet vad han gör, han har många nöjda 
kunder innan, och anställda. 
 
B: Det är också viktigt att vi behåller en, att ha något att erbjuda våra anställda, att det inte är trist att jobba här. 
Man kan attrahera duktiga människor.  
 
J: Jag skulle kunna se, annars, att kunna få information vid sittande möte, man skulle också kunna tänka sig en 
säljsituation att ha och gå in i olika simuleringssituationer, att man kan simulera med hjälp utav din mobil här på 
olika sätt. Att om det inträffar, det inträffar och sen det inträffar, vad får jag för resultat. Det tycker jag också 
skulle ge mig en styrka, att kunna göra det. Framförallt framåt, jag vill ha det mer framåtriktad än bakåtriktat. 
Det tycker jag skulle en oerhörd fördel, och så vet man också att såhär gör vi på vårt företag, här sitter 
modellerna med förhandsdefinierad, så du behöver inte som säljare, vem man nu representerar på företaget, sitta 
och leta vad f-n gör jag nu. Det sitter ju här.  
 
B: Ja du har rätt i det, för du sitter i de här diskussionerna, "ska vi göra såhär stora batcher, eller såhär stora 
batcher, och ja men vi gör hellre såhär stora batcher men då vill vi ha ner på priset", Och då vill man räkna på 
det på ett ögonblick.  
 
EH: Är det någonting som ni inte kan göra via er PC nu? 
 
J: PC kan vi göra det, ja.  
 
EH: Men då står PC:n uppe på kontoret? 
 
B: Ja eller då har man inte den bredvid, så blir det att springa ut på toaletten och ringa ett samtal 
 
J: Precis, och så får ekonomerna på sig att räkna på 2 sekunder att göra något komplex. Man hinner knappt 
öppna applikationen innan svaret ska vara leveraret. Där skulle jag kunna se en bra användning. 
 
B: Man kan kanske till och med vinna affärer, för att man kan slå till på en gång. Man behöver inte åka hem och 
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återkomma 
J: Ja men det kan också vara om man sitter här med kunder och diskuterar framtida affärsplaner osv. Om det 
inträffar, det inträffar, det inträffar… volym och pris och annat och hur vi nu lägger det. Ja det skulle vara en 
fantastisk fördel 
 
A: Jag ser mera också att säljaren kan få effektivitetsboost av att använda ganska ny teknik. Det är motiverande 
att jobba med den nyaste tekniken, det blir motiverande att gå till jobbet och motiverande att gå och träffa en 
kund och ha sin iPad, visst ibland får man göra bedömningen att man får parkera mercan hemma och ta fiaten 
kanske för att det är en sån kund, men ibland räcker det med att nu tar jag med mig mercan och visar upp den, 
för det vet jag att det ger något, låta säljarna att ha möjligheten.  
 
Behov av mobilitet inom BI-användande 
Efter den här beskrivningen, vilka möjligheter ser du på den här situationen? 
 
EH: Ser ni det som ett verkligt scenario eller är det otänkbart? 
 
J: Nä jag kan se att vi var inne på det en del innan. Det är väldigt likt 
 
EH: Ja det är väldigt likt, men det är något som hade passat in på er organisation? 
 
J: Absolut 
 
MO: Och lösningen i den här situationen är det ju en mobil enhet med en BI lösning, men tycker ni att det löses 
av med hjälp av en mobilt BI helt enkelt,  
 
B: Alltså PC:n i sig är ju en mobil BI i vår värld va, så det där löser vi men om man nu inte har de med sig, så 
hjälper det ju inte vad man har för mobilt system.  
 
Finns det andra situationer där mobilt BI hade kunnat hjälpa er organisation?  
Vilka av era ekonomiska analyser skulle vara möjliga att göra från en mobil enhet? 
 
A: Ta bara IT support, där hade det varit läckert om teknikerna hade haft ärenden i telefonen, så de inte behöver 
sitta vid sin dator och ta emot samtal osv, att de kan vara mer rörliga ute i verksamheten, och ta emot samtal när 
man är ute och extrahera dem lite snabbt och även få ärenden från resten. Nu har vi inte så mycket omlopp av 
ärenden här ju, men kanske i en större reception.  
 
EH: Hur är det med produktionen? 
 
B: Ja, vi har alltså, streckkodsläsare som är någon slags mobil input i det hela, men annars använder de ju PC, de 
är ju inte så jätte mobila, men klart är man ute på lagret och ta varor så streckkodar vi det. Läsa av dem. Sen är 
det ett annat problem i produktionen, det heter Atex, explosionsrisk, så vi måste vi speciella IP-klasser så de inte 
är gnistförande, och det är en ganska dyr historia. Men vi har faktiskt diskuterat det ute i produktionen, men 
iPhonen har ju streckkodsläsare, men då kan man också få upp information, det finns för skoj finns det som heter 
i glaset, som man kan läsa streckkoden på systembolagets grejer så får man då information. och på samma sätt 
skulle man kunna göra det är andra saker, dvs kretsaspekter, om det är farlig vara och vissa andra saker och även 
kunna få upp lagerstatus, då kanske man när du står där ute bland någonting visar att det håller inte vad de lovar 
fast det borde vara godkänt, det kan vara rätt bra att veta om man kan få in en ny med detsamma. Vi har 
diskuterat, men det här står i jag har något som heter Future 3 tror jag det heter, där diskuterar vi Electronic 
Batchrecord, alltså recepten elektroniska. Men ska du ha ett recept så kan du inte ha det på kontoret och sen stå 
ute i produktionen med det, utan då måste du ha en mobil enhet och läsa dem på, där du även kan återkoppla dvs 
klicka av - det har jag gjort, står det att väga upp 100 gram så ska du kunna fylla i att jag vägde upp 100,1 gram 
tillbaka. Det är ändå någonting som kommer i den här världen, det finns, men det tar en stund innan vi kommer 
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dit för vi har väldigt långa och besvärliga, svåra recept. Men för standardprodukter hade det säkert varit värt det. 
Då kan ju också den produktionsansvariga följa det, precis som du säger (jan), kan plocka upp från databasen 
direkt. Det kan man inte riktigt idag för det är manuell inknappning. Så det är manuell inknappning från pappret 
in i databasen, och nackdelen är ju där att det som vi knappar in kallas inte rådata längre. Rådatan är pappret, det 
första du skriver, för sen kan göra ett litet fel, så du slår in 101,9 och så blir det fel. Kan man då ha apparaten, 
vad det nu är för slags apparat och om går via streckkod eller skärm, touchscreen, direkt vid processen så är det 
rådatan som man matar in i databasen. Man skippar ett steg och som kan störa säkerheten på datan. I 
analyslabben har vi gjort tvärtom lite grann, där har vi kopplat med kablage, så att apparaten själv levererar in 
datan i databasen. Minskar risken för fel, och så jättesnabb tillgänglighet.  
 
Vad hade era åtgärder för mobilt BI varit, oberoende av ekonomiska resurser? 
B: En ihopfällbar iPad, som är hyfsad stor. Så att den är mobil och inte släpbar.  
 
MO: Om man tänker på själva systemet, med förutsättningen smartphone, tablet… vad hade ni velat få ut för 
data, inte vad för data, men i vilka situationer, vad hade ni gjort med ett mobilt BI? 
 
B: Jag hade nog tänkt samma data som hemma, snabb tillgänglig och med så mycket pengar att det kan vara 
säkert, transporten av data fram och tillbaka, men också själva enheten, den är inte färdig. Den är för stort och 
för klumpigt och on the go är många gånger man kan t o m är på semester och får frågor, det har hänt mig flera 
gånger, att ta med PC:n på semestern, det är inte roligt. Men om den är ihopfällbar och rulla ut den och använda 
den, så är det ok med mig. Det kommer, det kanske inte ens är det utan det kanske bara projiceras. 
 
J: Jag ser ett scenario i både operativa perspektivet men även det strategiska, att kunna bygga upp - det kan man 
även göra i den miljön vi sitter idag - men framförallt med what if, och olika scenariobeskrivningar sådär, att 
kunna komma åt företagets strukturer etc, så du kan i olika ledningsgruppsmöten att sitta och leka med - om 
detta inträffar, detta inträffar, detta inträffar - i slutändan vill du ändå ha de ekonomiska konsekvenserna. Med 
marknadsandelar eller vad det nu är, ja det är ju också viktigt, men att kunna komma åt detta företagsstrukturer 
och företagets data i olika, på ett enkelt sätt, hade varit en enorm fördel. 
 
B: Inte bara det, utan även organisationen, i här tänker jag väl det här globala att vi sover någon gång, och så får 
man inte tag i den man vill ha och det kanske inte går, receptionen är stängd, alltså att man kan hitta sitt eget 
företaget, vem gör vad, hur hittar jag, snabbt, om det är något som händer. 
 
J: Precis som du byter ett kök. Man vill inte ha en massa transaktionsorientering av en massa siffror, jag vill 
kunna se om jag gör det, så görs det då fastnar något, så är detta företaget uppsatt, och så leka. Bygga kök. Det är 
så flexibelt och det går snabbt. Dit vill jag komma. Varför kan vi inte göra det i företagets värld? Istället för att 
ha historiska transaktionssystem, det är så tråkigt. Vi tjänar inga pengar på det vi gjorde igår ju, vi måste tjäna 
pengarna imorgon.  
 
MO: Om ni prioriterar var i företaget, det här drömscenariot hade gjort mest nytta, den här mobila lösningen, du 
var inne på den strategiska… 
 
J: Som jag ser det självklart marknadssidan, utvecklings sidan och ledningen. Jag tror inte så pass mycket på de 
operativa enheterna som de som ska genomföra morgondagens affärer. Så utveckling, marknad och 
företagsledningen.  
 
B: Vi har en global försäljning, som inte bara säljer på sin egen hemma fabrik utan som säljer på alla våra sex 
fabriker, och de behöver ju information för att veta om det ska levereras i Skandinavien eller USA, eller var det 
nu ska vara. Och det är ju det som gäller till den operativa delen. 
 
J: Ja det kommer tyvärr i steg två, man ska ta tag i det från start.  
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B: Så om ett tag, när det är lagom stort, ledigt. 

B3.3 Intervju med Malmö Stad 

Intervju med Malmö Stad, Carl-Johan Rasch, 20 april 10.00 
 
Medverkande: 
Carl Johan Rasch, Malmö Stad, (CJR) 
 
Intervjuare: 
Emma Hellblom, (EH) 
Martin Ohlson, (MO) 
 
 
Inledning 
Kort introduktion till Malmö Stad     
CJR: Malmö stad är 20000 anställda, sen så är kommunen uppdelad i 10 stadsdelar och sen finns det ett antal 
fackförvaltningar som har hand om.. ja, gatukontoret som har hand om vägar och underhåll, 
stadsbyggnadskontoret och andra sånna. Vi har ett gemensamt ekonomisystem och sen gemensam kodplan som 
gör att alla redovisar på ungefär samma sätt. Och det är sånna grundförutsättningar för BI som är ganska bra. Om 
man jämför med andra som ska försöka.. om man har multinationella företag så hamnar man ofta i en situation 
där man använder olika språk och att man har olika sätt att redovisa och då blir det ju besvärligare när man ska 
titta på aggregerad data inom ekonomiområdet. Sen har vi också gemensamma verksamhetssystem för dom stora 
verksamhetsgrenarna, som vård och omsorg, skola och individ- och familjeomsorg. Där har ju alla stadsdelar 
samma dokumentationssystem och idag så är vård och omsorgssystemet och individ- och familjeomsorg-
systemet laddar data till vårt gemensamma datalager. Det har man gjort i flera år, just nu så pågår ett projekt att 
migrera detta datalagret till en modernare miljö och samtidigt då kommer man väl då att vidareutveckla då så att 
man säkerställer att det fyller verksamhetens behov. Vi har tidigare haft ekonomiinformation i datalagret men 
när vi bytte ekonomisystem så har vi istället haft en utdataplattform kopplad till ekonomisystemet. Vi är mitt 
uppe i att byta personalsystem så det har vi inte heller i det gemensamma datalagret sen. Men det kommer också 
att läggas in under hösten. Så det är var vi står rent BI-mässigt men det finns ingen central BI-samordningsroll 
eller forum eller så utan när det gäller utdata så hanteras ekonomi-utdata hanteras av stadskontorets 
ekonomiavdelning då som ni är på nu. Medan datalagret förvaltas av IT-avdelningen och verksamhetssystemen 
förvaltas av dom respektive verksamheterna. Sen så ser organisationen ut... vi hade tjänat på att det fanns någon 
form av forum där man samordna BI-satsningarna ur ett helhetsperspektiv men än så länge så finns inte det. 
 
Vad är din roll på företaget?     
CJR: Min roll är att jag är projektledare för ett ledningsinformationsprojekt som riktar sig till 
förvaltningsledningarna i Malmö Stad. Och initialt skulle vi ta fram en lösning, eller jag har precis fått uppdraget 
nu efter förstudien att ta fram en lösning för informationsområden som befolkning, ekonomi och personal, eller 
HR då. Sen är ju tanken att det ska utvidgas med verksamhetsinformation. Och annat man behöver för att leda 
och styra sin förvaltning.  
 
I din tjänst, vilken anknytning/relation har du till: 
Business Intelligence?     
CJR: Dels är det ju att jag har jobbat med att ta fram applikationer, som BI applikationer, men jag har jobbat 
med... ja sen uppföljning har jag också jobbat med när det gäller inköp. Så dels är det ju som att vi är ju, eller har 
byggt tillämpningar på datalagret och på ekonomidatalagret. Så det är väl min relation till BI. 
 
Smartphoneanvändande?     
CJR: Jag har väl använt.. om man ska kalla det för smartphones när det var Windows mobile, jo men jag har 
använt det för mejl och surf och vissa typer av övervakning via VPN. Vi använder.. vi måste ha VPN-koppling 
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för att komma åt våra system om man är i mobilen, annars går det inte. Så det har jag väl använt i tre år eller 
nånting sånt.  
 
MO: Du får gärna utveckla vad var det för typ av övervakning.... 
 
CJR: Det har varit när jag har varit... man kan komma åt ekonomisystemet via... det är ett vanligt webbgränssnitt 
så länge det inte är flash eller nånting sånt så går det ju att komma åt det via iPhone eller nånting sånt. 
 
Mobilt BI?     
CJR: Ja i förstudien har det kommit fram en del önskemål om plattformsoberoende eller att det ska ha mobil 
tillgång, alltså att man inte ska vara PC-bunden, men det var liksom inte så att det var ett överväldigande behov 
av det, nä, det var några som var utryckte önskemål om att de skulle ju kunna utnyttja sina pekplattor för att 
komma åt den här BI-applikationen. 
 
MO: Så man kan säga att du har kommit i kontakt med mobilt BI.... 
 
CJR: Ja, som önskemål precis, men vi har ju inga tillämpningar som är uttryckligen mobil BI, vi har ju BI-
lösningar som man kan komma åt via mobilen men det är ju en annan sak. 
 
Vill du/företaget vara anonym i vår uppsats? 
[Det är okej att vi publicerar med namn och de vill inte vara anonyma] 
 
Företagens BI-bakgrund 
Vad görs det för ekonomisk analys hos er?     
CJR: I princip alla typer. Det beror om man räknar in i ekonomisk analys, men det är ju dels.. vi jobbar ju med 
rapporter för att göra avstämningar, sen har vi analysverktyg för att göra avstämningar också, om man i detalj 
måste jobba vidare för att.. man ska se vart det diffar nånstans och den typen av missavstämningar mellan 
motparter eller konton och sånna saker. Sen använder man det för att analysera resultatet för att följa upp budget, 
prognos, man använder det för att lägga budget, lägga prognoser. Det blir ju ett stöd i att beräkna fram nya 
värden så att vi automatiskt får förslag och så. Sen använder vi det för att analysera inköpsmönster, göra 
uppföljning av vår e-handel, och sen använder vi det för att titta på betalningar, likviditetsflöden. Ja i princip allt.  
 
Vilka roller arbetar med er ekonomiska analys på företaget?     
CJR: Dels är det ju, här på ekonomiavdelningen på stadskontoret så har vi den övergripande ansvaret så där är 
det ju controllers som jobbar med uppföljning och budgetplanering. Sen har vi redovisningsfolk som jobbar med 
bokslut och dom har ju en viss typ av roll, dom tittar mer på hur.. ja ett litet annat perspektiv. Sen så vi på varje 
förvaltning så är de ju ansvariga för sin egen ekonomi. Så där finns det ju motsvarande roller fast en nivå lägre. 
Plus att dom har, dom som är ansvarig för sin egen verksamhet, har någon form av kostnadsställeansvar, och 
dom är ju ansvariga för att följa upp sina egna, eller sin verksamhets kostnader och se till att dom följer budget 
och sånna saker. Så det finns på flera olika nivåer. Men det tydligaste är det som skiljer ekonomerna och dom 
som egentligen har en annan uppgift, som är arbetsledare men också har ett ekonomiskt ansvar. Sen så serverar 
vi underlag till politiker och beslutsfattare men dom är ju inte själva användare av BI-systemet. 
 
MO: Men dom blir indirekta... 
 
CJR: Ja dom blir indirekta kunder på så sätt att vi serverar underlag. 
 
Vilket stöd har ni idag?      
CJR: Ja, då är det bara ekonomi vi pratar om fortfarande, då har vi, dels har vi uppföljningsmöjligheter i 
ekonomisystemet. Dels man kan göra liksom förfrågningar utifrån urval och få fram resultat då. Sen finns det ett 
inbyggt BI-verktyg i ekonomisystemet, där man kan göra lite mer rapporter, tabeller, diagram, presentationer av.. 
det har vi börjat använda lite, men då är det ofta kopplat till att man ska registrera budget eller prognos. Eller att 



Mobilt Business Intelligence  Hellblom & Ohlson, 2011 

69 
 

man ska följa upp tid och tidsrapportering och göra sånna saker. Och sen ovanpå det så har vi två utdataverktyg 
som är, det ena är mer riktigt mot fast rapportering, där har vi sånna här bokslutsbilagor som behöver vara 
snygga och som ska kunna följa mallen och bifogas. Och sen har vi ett analysverktyg som är lite mer flexibelt 
och det är där vi jobbar med ekonomisk analys på ett annat sätt. Dom kompletterar väl varandra ganska väl, det 
är lite mer fast och svårare att göra flexibla saker men. Om du vill ha namn på dom så det ena är Cognos BI och 
det andra är QlikView. 
 
EH: Har förvaltnings.. varje förvaltning, har dom samma tillgång till samma system. 
 
CJR: Ja, fast vi skalar ner det så när dom tittar så tittar dom på sin egen förvaltning, dom har inte tillgång till alla. 
 
MO: Men det är samma stöd i grunden? 
 
CJR: Ja. 
 
Hur ser ert stöd ut? 
[behandlades i föregående fråga] 
 
Varför har ni en sådan lösning?     
CJR: Det har vi för att ska kunna dra nytta av att ha dom förutsättningar som ett gemensamt ekonomisystem 
innebär, då blir det ju, ja. Man kan ju snabbt göra dom analyser man behöver och vi kan också snabbt ta fram 
dom rapporter vi behöver när vi ska rapportera. Nä det är effektivt att arbeta på det sättet. 
 
MO: Du nämnde tidigare här, i början på intervjun, att ni ska slå samman datalager och jobbar med det nu. 
Varför, vad är anledningen till att ni känner ett behov av att göra det? 
 
CJR: Därför att det finns en stor fördel med att ha ett datalager som är synkat med dom här gemensamma 
dimensionerna som organisation och ålder eller... ja, tidsdimension och sånna saker, att vi kan också eftersom 
alla dom här systemen delar målgrupp så kan man då istället för att då ta fyra olika utdatalösningar så kan dom 
då få en, som då har samma källa. Samma aggregeringsnivå på datan så man är på toppnivå eller om man är bara 
tittar på en annan enskild verksamhet. Så det är väl det största motivet, sen är det ju också att dom enskilda 
systemen kan inte hålla hur mycket data som helst historiskt sätt och det här blir ju ett sätt att då kunna göra 
analyser över längre tidsserier än bara 2-3 år. 
 
Hur ofta uppdateras ert datalager?     
CJR: Varje natt. Förutom när det gäller befolkningsstatistik för då kommer det data 1 gång i veckan. Alltså det 
finns bitar som går en gång i månaden också. Och så varje, lite beroende på källa.  
 
MO: Men själva kärnsystemet är varje natt? 
 
CJR: Mmm. 
 
Användande av och inställning till BI i er organisation 
Hur används ert BI-system runt om i företaget idag?     
CJR: Dels är det ju just, det är lite svårt att säga så för att nu antar jag att du inte pratar om bara ekonomi längre? 
 
MO: Nej nu är det ju alla. 
 
CJR: Ja, för just ekonomiområdet där är det ju i princip alla med ett arbetsledaransvar eller ett ekonomiskt 
ansvar använder ju rapporterna som vi har och det är väl kanske, ja det rör sig om tusentals användare som... Och 
sen så har dom ju vissa som jobbar som verksamhetscontrollers eller dom jobbar som kvalitets, nånting, uppfölj.. 
alltså dom har någon form av ansvar. Dom använder rapporter kopplade till deras verksamhetsgrenar i datalagret, 
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t.ex. inom individ och familj så finns det dom som följer upp ekonomiskt bistånd eller dom som tittar på ärenden 
och utredningar och sånna saker. 
EH: Skapar dom då rapporterna eller är det, har dom bara tagit del av rapporterna? 
 
CJR: Det är fasta rapporter så att... Eller fasta och fasta, vi kan säga såhär, man kan vända lite på den, byta 
dimensioner, byta liksom vilket uttryck man tittar, men dom är ganska gamla och ganska omoderna just nu och 
det är därför man håller på och migrera och kolla var väl antagligen på ett lite mer flexibelt verktyg än sånna här 
egenutvecklade rapporter som ligger på intranätet nu då.. 
 
MO: Så det är fortfarande rapporter i system... 
 
CJR: Nä det är inte rapporter i system, utan det är rapporter som är kopplade mot datalagret. 
 
MO: Ah okej, men det är inte utskrivna papper eller Excel ark osv. 
 
CJR: Nej det är det inte. Men det är ingen best practice i alla fall, så kan vi säga. 
 
Hur ser den allmänna inställningen hos anställda ut kring användandet av ert nuvarande BI?    
CJR: Nej, det är ingen belastning, däremot så tror jag att man har lite, man ser inte på det sättet som att BI, man 
kanske har svårt att se nyttan som är under huven om man säger, vad ska man med ett datalager till? det kanske 
inte alla förstår, dom vill ju mer komma åt sin information på ett smidigt sätt och inom ekonomiområdet tror jag 
att man är jättenöjda med dom möjligheter som finns för dom är i princip obegränsade medan man inom 
verksamhetsdelen är lite mer missnöjd och jag tror att man också har lite svårt att förstå varför det inte alltid 
stämmer mellan källsystem och datalager, alltså. Det beror ju på hur man har definierat vissa parameters som gör 
att man kan få fram olika siffror och data i källsystemet kanske rör sig i efterhand medan datat i datalagret 
kanske inte rör sig. Sånna saker kan göra att man inte är lika nöjd då, men det är en definitionsfråga hur man ska 
hantera sånna saker, som betyg t.ex. Man kan behöva rapportera betyg officiellt ett visst datum och då är det den 
siffran som gäller, men tittar man på det datumet en månad senare så har dom betygen förändrats. Och så 
fungerar det, och då gäller det att vara tydlig med varför det blir som det blir. Men över lag så finns det nog en 
vilja att jobba, att få tillgång till utdata via BI men man är nog sugen på att få lite bättre möjligheter. 
 
Företags behov av BI on-the-go 
Hur används ert BI-system on-the-go idag?     
CJR: Ja jag kan ju bara spekulera lite i det där eftersom vi har ju inte gjort någon omfattande förstudie för att 
inventera behovet, men behov som man kan se är ju just kopplat till möten, så att man har den som 
diskussionsunderlag, eller om det kommer frågor under mötet så kan man svara på frågorna direkt. Man kan se 
också att man har det i, alltså när man gör presentationer kan man också behöva komma åt det så om man 
behöver svar på nånting direkt. Sen kan man tänka sig att det finns tillämpningar i dom som har uppsökande 
verksamhet hos dom som är ute hos vårdtagare eller andra typ er av.. kunder. Där man behöver komma åt 
historik eller statistik eller sånna saker. Det kan jag tänka mig.  
 
Läsa data?  
[behandlades i föregående fråga] 
 
Uppdatera (skriva, förändra) data?     
CJR: Ja, tveksamt om det behovet är så stort. Det blir ju en gränsdragning mellan vad som är BI och vad som är 
verksamhetssystem därför att rapportering sker ju normalt sätt i verksamhetssystemet så om man ska skriva in 
nånting så är det väl viktigt att du kommer in i.. att det följer den här dokumenteringsrutinen man har inom 
respektive område. Och om någon har behov av att sitta och lägga budget på mobilen, det är jag tveksam till. 
Men visst om man har en pekplatta eller en PC, det är egentligen inte så.. spelar ingen större roll.  
 
MO: Men så behovet är helt klart då större inom att läsa data då än att uppdatera?	  
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CJR: Mm, ja det tror jag. Men just med den distinktionen då att, det är fortfarande så att vi har behov av att 
kunna dokumentera mobilt, men då är det inte BI...	  
	  
Syn på användande av mobila enheter 
Vilka risker ser ni med att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet?     
CJR: Ja, alltså det har jag inte heller gjort någon riktig analys av eftersom det inte har varit aktuellt men hittills, 
dom möjligheter som finns är samma som finns på en PC så därför har man ju inte lagt någon större vikt vid 
annat än att dom produkter som finns tillgängliga i vårt sortiment har man ju ställt säkerhetskrav på. Och då är 
det dom som ansvarar för det som utvärderar produkten, det är en vanligt.. det går ju via när vi gör 
upphandlingar och sånna saker. Så sånna säkerhetskrav har vi, sen när det gäller just datan för vår del, det här 
med att det skulle komma på vift eller är rädd för att någon skulle snappa upp vår data eller sånna saker, allt vi 
har är ju egentligen officiellt, eller alltså man kan ju begära ut det. Så vi är ju inte riktigt så.. det är ju inga 
affärshemligheter som kan läcka ut. Det vi ser till att vara rädda om är sådant som är sekretess-stämplat, men det 
är det ju redan i vårt källsystem så att man kan liksom inte se de uppgifterna i alla fall. Nä, sen när det gäller.. det 
är ju betydligt känsligare när man börjar titta på verksamhetsdata för då är det ju personuppgifter och då får man 
ju se till att det, som vi har det nu i datalagret så har vi scramblat alla personuppgifter så man kan inte se vem det 
är eller nån, det går inte att utskilja individer. Så då löser man det ju liksom, man löser det redan i datalagret och 
om man sen väljer datorn eller mobilen spelar mindre roll. 
 
MO: Så säkerhetsrisken är egentligen för att någon skulle stjäla eller hacka, det har ni löst vid källan redan? 
 
CJR: Ja, i alla fall det som är lagkrav, sen visst det är ju inte bra om nån kan komma åt och titta på saker och ting 
hur som helst men... Men jag är ingen sån säkerhetsexpert heller, men dom håller ju på att i och med att 
pekplattorna är relativt nya så håller man på och utreder och tittar på vad vi ska ställa för krav när vi upphandlar 
den typen av verktyg. Men det gör IT-avdelningen ihop med upphandlingsenheten. 
 
Hur ser ni på följande aspekter: 
Säkerhetsrisk  
[Togs upp i föregående svar] 
 
Betraktningsyta     
CJR: Ja det gör det ju, man får liksom tänka på vad man gör för nånting i och med att skärmarna normalt sätt har 
bara blivit större och större vilket gör att man trycker in mer och mer information och det passar ju inte alls det 
mobila gränssnittet. För risken är att man får zooma och skrolla till förbannelse, helst ska man ju ha en överblick 
redan från början. Även om det är svårt med mobilt gränssnitt, man kan knappt se även om man gör en översikt 
som passar det så blir det ju för litet, man måste ändå zooma. Så där gäller det, om man nu ska göra en satsning 
på mobil Bi så måste man anpassa gränssnittet till, eller anpassa applikationen för det kan ju va att man istället 
väljer att visa, ja, att man har helt enkelt en mobil app där man tittar på en KPI i taget eller så kan man tänka sig. 
Medan de vi då har idag det är ju vanliga webbgränsnitt och det är ju inte alls anpassat efter mobilen. 
 
Inmatningsyta     
CJR: Njaa, klarar man av att skriva sms och mejl på telefonen så kan man nog mata in uppgifter också, i och 
med att där tycker jag att det fungerar väldigt bra i och med att man markerar ju bara en ruta och sen så hur liten 
den är det spelar ju ingen roll för att sen får man ju upp det, eller nu pratar jag ju om hur en iPhone fungerar, 
men så fungerar ju dom flesta mobiler så.  
 
EH: Men om du skulle översätta verksamhetssystemet hade blivit mobilt, hade det funnits nån annan aspekt i 
inmatningen där som man hade... 
 
CJR: Dels hade det nog varit svårare för att dom systemen är ofta uppbyggda på ett visst sätt och det är mycket 
svårare att anpassa dom till, om man tittar på BI-verktygen så är dom ju lättare, oftast så har dom ju stöd för att 
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göra mobila applikationer och så, dom är ju lite mer flexibla. Och jag tror ju att på sikt så är det ju bättre att 
jobba med att man gör applikationer som skickar och tar emot data än att försöka göra själva grundsystemet 
mobilt. Man kan ju tänka sig att man till... eller det pågår redan sån utveckling att man till ekonomisystemet 
bygger upp appar som har som ett syfte att attestera eller granska fakturor. Vad har vi mer? Vi har att man ska 
skicka beställningar eller inleverera varor, då blir det ju mer att då har man en app för ett specifikt syfte och då 
blir gränssnittet betydligt bättre än, ja...  
 
Datatillgång     
CJR: Som vi har det nu så vi jobbar ju oftast mot en server så det är ju inte vad mobilen har för.. nu har ju den 
kapacitet som en dålig dator och ja, det finns ju problem med att öppna tunga webbsidor med en dålig dator men 
just datamängden är ju inte så begränsande eftersom det sker mot att man öppnar applikationen på servern så är 
det ju serverns kapacitet som begränsar den delen.  
 
MO: Vi tänker om ni behöver exempelvis som du sa scrambla vissa personuppgifter för att kunna lägga in det i 
en mobil enhet, om det påverkar analysen? 
 
CJR: Nej jag tror inte det, jag tror att vi har... det sitter man med en PC på ett tåg så är det ju inte annorlunda än 
om man sitter med mobilen på ett tåg och.. Nej, jag tror inte att vi har andra krav när det gäller datahanteringen 
så. Hade vi inte haft dom här lösningarna, hade det varit applikationer som tog hem data och då hade det ju vi 
behövt tänka om helt och hållet för då hade det ju inte funkat. QlikView t.ex. är ju ett sånt verktyg att man kan ju 
ha en lokal applikation och ladda hem den och de är på mobilen blir man ju då kraftigt begränsat men i och med 
att vi har en serverlösning så funkar det.  
 
Användarnas mottagande  
CJR: Ja... jag tror att, jag tror inte att just nu att efterfrågan är sådär överdrivet stor utan, men på sikt så kommer 
man nog förvänta sig att man ska kunna vara flexibel så då vill vi ju så klart erbjuda dom möjligheterna som 
efterfrågas, så.. Om vi påbörjar det här jobbet redan nu så kommer vi ju ligga i linje med förväntningarna. Vi 
kommer absolut att göra det om man har behov av det, så kan jag säga. Jag tror att behovet varierar väldigt 
mycket på kategori av användare också, av vad jag har sett. En del är alltid såhär ska... hålla på och pilla med allt 
när dom är på resande fot medan andra bara gör det administrativa uppgifterna bara när dom är på kontoret en 
dag i veckan, en del är mycket mer rutinbundna och det är nästan sånna saker som avgör mer än om dom har 
tillgång till det eller inte.  
 
Behov av mobilitet inom BI-användande 
Efter den här beskrivningen, vilka möjligheter ser du på den här situationen?     
CJR: Ja men det handlar väl egentligen om två saker. Det ena är att man kan fatta bättre beslut, man har aktuell 
data och att man har tillgång till det man behöver för att lägga budget eller besluta om det. Sitter man med en 
vecka gammal uppgifter så kan det ju vara så att man fattar fel beslut. Så det är väl den ena, den andra delen är 
att man kan göra bättre affärer, att man har tillgång till det man behöver när man förhandlar eller när man ska 
hjälp kunden eller vad det nu handlar om. Man kan ge den services som man behöver, man kan också fatta 
affärsbeslut baserat på aktuell och korrekt data så att man inte sitter och går med på affärer som inte är lönsamma 
eller tvärt om, går miste om lönsamma affärer. 
 
Finns det andra situationer där mobilt BI hade kunnat hjälpa er organisation?     
CJR: Det är ju för att man ska kunna arbeta effektivt när man inte är på kontoret, alltså, att man kan hantera, när 
man är på resande fot. Dötid som att sitta och vänta på flygplatser eller på tåget, oftast numera har man ju 
bredband på tåget så man kan använda PC'n men. Ja, det kan både öka stressen samtidigt som det kan sänka 
stressen för att man.. att vara alltid tillgänglig och aldrig kunna släppa det, det är ju jobbigt. Men samtidigt kan 
det ju vara så att man "nu sitter jag här och nu hann jag med att titta på dom här grejerna innan mötet i morgon, 
det var ju skönt, nu slapp jag stressa över det här".  
 
EH: Är det många inom organisationen som har såna här "resande fot", resande möten? 
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CJR: Många ska jag inte säga eftersom vi är 20000 anställda och dom flesta jobbar ju inom vård eller skola. 
Förskolelärare dom är inte på resande fot så ofta. Men inom mer.. ju högre upp man kommer ju mer är folk iväg 
och sen finns det ju vissa som rör på sig mer än andra. Som att.. dom som jobbar med stadsplanering dom gör ju 
mycket studiebesök, dom måste ju titta på hur saker och ting fungerar på andra ställen. Vi gör en del 
erfarenhetsutbyten om man är med i olika nätverk och man rör på sig så..  
 
EH: ...Det händer... 
 
CJR: Ja absolut, det händer. 
 
Vilka av era ekonomiska analyser skulle vara möjliga att göra från en mobil enhet?     
CJR: Ja, det har jag funderat lite på. Men det är väl framförallt kostnadsuppföljning, resultatrapporter, alltså följa 
resultatutvecklingar, och man kan ju också titta på sånna saker som budget och prognosavvikelse. Alltså gärna 
summor av transaktioner så att man kan titta på en enda siffra istället för att titta på resultaträknings.. sträcker sig 
eller rör sig i detalj. Det räcker med att bara titta på avvikelserna egentligen för att kunna veta om det behöver gå 
vidare eller inte. Men det är väl dom, där jag ser den största nyttan. Sen finns det ju massor av nytta inom HR-
området men det är inte ekonomi. 
 
Vad hade era åtgärder för mobilt BI varit, oberoende av ekonomiska resurser?     
CJR: Det hade nog varit att bygga rollbaserade applikationer, så att man kan utifrån vad man har för behov har 
appar som är.. passar. Om man nu är arbetsledare så kanske man behöver ha koll på kostnaden för att ta in 
timvikarier, sånna saker avviker från prognosen eller från budget. Då kan man ju ha en app som visar just bara 
det och sen så om man har man inte fokus på så mycket annan ekonomi. Medan om man är ekonomidirektör så 
kanske man ska ha en app som visar då dom här nyckeltalen som man har identifierat så man tittar på 
nettokostnadsutveckling, på kommuntotalnivå och om man tittar på budgetavvikelse, och förväntat resultat 
kanske. Och det är ju inte alls relevant för någon som då är verksamhetsansvarig som kanske istället kanske bara 
behöver se... budget, eller kanske ska bara avvikelser på sånt som, så man gör något som liknar att det flaggas 
upp. Så det är väl det jag tänker att man gör liksom begränsat användningsområdet anpassat till den målgruppen 
man riktar sig mot, tror jag att det skulle bli kanon! Och då skulle man ju bara sätta nån på att, man skulle ju bara 
kartlägga behovet och sen sätta någon på att programmera den appen mot.. antingen direkt mot något av 
verktygen vi använder eller direkt mot datalagret, det kan man ju också tänka sig. Det beror ju på hur avancerade 
beräkningar man ska göra. 
 
MO: Men inbyggt i den här visionen så är det då att alla får tillgång till det mobila BI't. 
 
CJR: Ja dom man har identifierat behöver ha tillgång till det, för jag menar att jag tror inte att man behöver det 
inom förskolan... 
 
MO: Nej nej, men alla BI-användare om man säger? 
 
CJR: Ja, precis! Nä det hade väl varit drömmen.	   	  	  
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B3.4 Intervju med Perstorp AB 

Intervju med Perstorp AB – Martin Durehed, tisdag 26 april 10.00 
 
Medverkande: 
Martin Durehed, Perstorp AB, MD 
 
Intervjuare: 
Emma Hellblom, EH 
Martin Ohlson, MO 
 
Inledning 
 
Vad är din roll på företaget?   
MD: Ja ni fick ju träffa mina kollegor här och vi har lite olika ansvarsområde, och man kan säga att mitt 
ansvarsområde är för slutanvändarverktygen, BI-verktygen som används ute i organisationen, och lite mer som 
BI projektledare, att jag sitter med i de här projekten, som representant då för IT och i de här BI-projekten så 
sitter det oftast med någon från organisationen som är någon form av projektledare och kravställare. En 
kombinerad roll på något sätt då från organisationen och så sitter jag med från IT-sidan, och sen så jobbar vi 
ihop då för att sammanställa alla krav och komma överens om leveransplaner och dylikt, och sen om man väl 
rullar en lösning så har man då utsett ett antal superusers inom vår organisation, alltså mottagare av det här som 
blir egentligen de första som använder de nya leveransdelarna. Där är delar utav det och så, de här projekten är 
väldigt iterativa i och med att de sker, det är väldigt svårt att skriva en kravspec från början och säga att det här 
kommer man få, utan man levererar lite un peu så får man testa och bolla fram och tillbaka några gånger. Men 
man försöker ändå dela in de här projekten utifrån vilken del i organisationen som man jobbar mot, t ex 
tillverknings, eller produktionsdelarna så har man då ett antal användare och någon projektledare därifrån för de 
vet vad de behöver för information. Så att det, är väl lite min roll, jag sitter även och utvecklar en del men de här 
andra är väl kanske lite mer tekniskt orienterade, och sitter med grovgörat och jag försöker få ordning på det och 
presentera det på ett bra sätt då. Min chef; han sammanhåller oss på något sätt så att vi har mycket 
avstämningsmöte varje vecka där vi går igenom då vad vi jobbar med och vad som ligger i pipelinen, och vad 
som ska prioriteras.   
 
I din tjänst, vilken anknytning/relation har du till: 
Business Intelligence?     
MD: Jo alltså det är, det är väl allt egentligen.. Som sagt, jag har väl varit involverad i hela processen då från att 
bygga upp det här datalagret, dels att lokalisera var ifrån att hämta data från de olika källorna, till att strukturera 
upp de här datalagret och då försöker vi följa vissa principer som ni säkert har läst om. Kimber och Scjum   Sen 
utifrån de så väljer slutanvändarverktyg, det finns ju lite olika, men vårat främsta, det största verktyg som finns 
är Cognos, Cognos använder vi som slutanvändarverktyg, men även att man kan använda Excel eller Sharepoint. 
 
Smartphoneanvändande?  
MD: Alltså Perstorp har ju någon policy att man, man har ett antal telefoner som finns tillgängliga för personalen, 
och det är ganska nyligen som man börjat med smartphones, och då är det väl HTC som är väl och SonyEricsson. 
Vi får inte t ex använda iPhones i dagsläget, men iom att man har en smartphones så har man börjat testa lite mer 
vad man kan göra utifrån BI-tänkandet då. Bland annat så skickar säljarna som finns ute i världen, varje morgon 
får de då en rapport skickade till sig som de kan läsa i sin telefon då, men det är ju en vanlig pdf-fil då… och jag 
har väl testat att ladda ner appar som man kan logga in på sin Sql-server då men då är det ju internt så att säga, 
det är inte mycket mer än så. Sen har ju Cognos någon form av mobile, en mobil applikation men den finns inte i 
bruk ute i företaget utan den är mer på ett teststadie 
 
EH: Det är ändå roligt att se att ni har testat den. 
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MD: Ja man får ju lite förfrågningar, eller det är just när man har varit på någon sån här mässa, eller nånting, och 
så visar de någonting och så okej, så får man se om det går att applicera på våra grejer. 
 
Mobilt BI? 
MD: Ja det är ju främst därifrån, bland annat Cognos promotar ju mycket det här och i USA så använder de 
mycket det här Blackberry tänkandet och där har de lite egna applikationer som de kör på de här enheterna då. 
Rent spontant känns det som man kommit lite längre i USA med de här enheterna än i Sverige, och sen så är det 
ju också lite beroende på vilken standard alltså som privatperson så har man kanske de senaste grejerna, men ur 
ett företagsperspektiv så måste man välja det som företaget erbjuder och de här större kanske är lite restriktiva då 
när det gäller smartphones och plattor som iPad och dylikt, utan det är mycket att man alltid bär med sig sin 
dator och kopplar upp sig, för att komma åt information. Men annars är det ju jättemånga som läser sin mejl och 
dylikt på telefonen numera och sitter på möten och jobbar med telefonen. Det blir allt vanligare då, och det blir 
fler och fler som byter till de här telefonerna då.  
 
Vill du/företaget vara anonym i vår uppsats? 
MO: Vi har redan tagit upp här att ni väljer att inte vara anonyma i uppsatsen och att det är okej att vi har med er. 
 
Företags BI-bakgrund 
Vad görs det för ekonomisk analys hos er?  
MD: Ja du menar mer vilka områden, och delar av organisationen som.. Ja det sker ju på lite olika plan, man har 
bland annat produktionen, alltså Perstorp producerar ju kemikalier på flera ställen i världen och i vissa fall 
producerar man samma kemikalier i olika länder, och då blir det genast väldigt viktigt att ta reda på vad kostar 
det egentligen att producera samma kemikalier i ordrar land så att säga för att kunna göra de här jämförelserna. 
Till exempel då att det är mycket billigare att producera i Sverige så bör man öka produktionen härifrån så att 
säga, så att det är mycket, man, följer nått som man kallar då för DWC det står för Direct Variable Cost, alltså 
det är rörliga kostnader för det skiljer sig ju hela tiden när du producerar en kemikalier så köper du ju in massa 
ingredienser som har en viss kostnad, och sen när du producerar så går det olika mängder av de här 
ingredienserna då. Så att egentligen är det här väldigt rörlig kostnad, månad till månad. Så att det vill man ju 
följa väldigt noga, dels då vad de här råmaterialen kostar att köpa in, och dels hur mycket som har blivit 
förbrukat av det här materialet och vad man får ut. Det är ju väldigt stora mängder som köps in hela tiden, så där 
är det ju helt klart uppföljning varje månad och det här DVC:t använder man ju också när man prissätter 
kemikalierna i slutändan då för att räkna ut hur mycket är din marginal på de här kemikalierna så måste man ju 
alltid veta hur mycket det kostat att producera de här grejerna och sen så lägger man på lite ytterligare kostnader 
som frakt och bonusar och grejer, så det är en del. 
 
Sen så har vi då ekonomisidan av organisationen, man följer ju väldigt… alla chefer inom Perstorp har ju något 
form av ansvar, dvs att man har ju, det finns en budget kopplat till ett ansvar, så min chef ansvarar ju för den här 
gruppen och då finns det ju någon budget vad vi ska spendera i form av köpa in konsulttjänst eller om vi åker på 
någon resa, utbildning eller dylikt, då stämmer man hela tiden av löpande mot bokföringssystemet då, hur ligger 
man i budget, vilka kostnader har jag dragit på mig osv, då kan man hämta upp den informationen via datalagret 
och BI-verktygen då och det är jättemånga som, säkert 150 chefer runt om i Perstorp som tittar på information på 
det här sättet. 
 
Sen har vi då säljarna som är en, också en viktig del… det är ju så att säljarna är de väl dem som är minst BI 
benägna då att gå in och göra analyser och grejer, de vill ju mer veta; finns det på lager och vad kan man sälja 
det för- för att få ut rätt marginal, så de kommunicerar mycket mer CSO, Customer Services så att jag såg nu går 
jag lite före här men där erat exempel då har vi just då en säljare som sitter ute hos kund och behöver lägga 
någon order och då ringer de kundtjänst och kollar; finns de här produkterna, när kan de levereras och så vidare, 
så att det görs på det sättet istället för att de själva knappar in någon order. Men säljarna har ju ändå väldigt stor 
nytta av att veta om deras ordrar har kommit in, så de här rapporterna som mejlas ut varje morgon är ju mer visa 
dem "ok de här ordrarna är inlagda", för det kan ju vara så att de har pratat med någon men att ordern inte finns 
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ännu då. Sen så på månadsbasis så vill ju dem hur mycket har jag sålt osv, och då går man ofta in och tittar på 
föregående månad osv och sen har ju de också satt en budget i början av året som de vill stämma av mot hela 
tiden då.  
 
Sen har vi de här riktigt tunga användarna, det är business managers, alltså antingen att de ansvarar då för en 
produkt, en grupp av produkter, d.v.s en business unit, att man ansvarar för alla kemikalier som går till en viss 
industri eller dylikt då. Och de vill ju veta, alltså de vill ju veta all försäljning som sker i form av volymer, priser, 
marginaler, allt typ av information, sen vill de även vrida och vända på den här informationen, därför så kräver 
de lite mer avancerade verktyg då så att de får ju oftast någon form av analysverktyg att koppla upp sig mot, en 
kub då till exempel, mycket vad de här standardrapporterna går ju bara mot platta tabeller egentligen, för att 
minsta möjliga jobb men just de här analysanvändarna behöver någon form av kub. De, också de är väldigt breda 
de här användarna för de vill ju se, ”okej vad har jag för fasta kostnader osv, och såhär hur mycket har jag sålt” 
och vill jämföra alla aspekter och vill veta hur mycket de producerat, och vad det har kostat osv. Så att det är ju 
både de som är ansvariga för någon business unit även produktcheferna, det är ju dem som ansvarar för en 
produkt och de är också väldigt noggranna.     
 
Sen har vi controllers som finns på lite olika ställen i organisationen, det sitter ju sitecontrollers ute på fabrik och 
tittar på hur den här fabriken går och alla kostnader och dylikt och sen har du då globala controllers som sitter 
här längst upp och tittar hur mycket har Perstorp sålt i de olika länderna och de olika bolagen, och gör analyser 
utifrån det. Men det är oftast att man tittar då på föregående månad eller dylikt, det kanske inte är så att du tittar 
dag för dag, utan det är mer produktcheferna och dylikt som följer den här dagsverkstan.     
 
Det är ju väldigt utbrett, just det här att alla chefer har ett ansvar, det blir ju väldigt uppenbart att ok BI har ju 
någon form av nytta för många individer och… sen ska man ju också förklara att det är inte lätt för dem att veta 
heller att det handlar om BI, utan de tror ju bara att det är någon rapport som kommer, det är väl olika, de 
kommunicerar olika.  
 
Vilka roller arbetar med er ekonomiska analys på företaget? 
MD: Då kan vi ju börja i andra änden, dels då controllers för, dels ute i fabrikerna och på de olika bolagen runt 
om i världen och sen även då globalt att man koordinerar och sen så har vi ju säljarna, vi har Customer services, 
kundtjänst och alla chefer med något form av ansvar i organisationen, och sen då produktchefen och business 
unit managers… Sen kan jag också nämna att BI har ju blivit, det går ju lite i vågor det här hur viktigt BI är i 
organisationen, för två år sen här när allting dök i de flesta industriföretag så blev det helt plötsligt jätteviktigt då 
att spåra alla sina kostnader för att det var ju enda sättet, det var ju att skära ner sina kostnader, för inga sålde ju 
mer, inga bolag kunde liksom sälja mer, utan man visste att ordrarna inte kom in, och hur gör vi då okej då får vi 
skära ner på alla kostnader, och helt plötsligt blev det ju jätteviktigt då att följa sina budgetar och verkligen titta 
vad det är vi spenderar, på de olika delarna och då blev det ett väldigt bra stöd kan man säga för de här cheferna 
och dylikt, de som jagar kostnader då.  
 
EH: Nu har jag inte riktigt koll på er produktion, men dem som jobbar i produktionen, som inte är 
produktionsansvariga, har de någon…? 
 
MD: De följer också, hur… speciellt vad ska man kalla den rollen… Alltså det finns ju även många individer 
som jobbar med underhåll av fabriker då, det vill säga att det är ju mycket som händer ute i fabrikerna, det kan ju 
vara någon del som går sönder, eller någon pump som går sönder och då står det stilla och då ska man kalla in 
några reparatörer och kanske byta reservdelar och sådan information är också viktigt att fånga i olika system då, 
just att se vad har det kostat det här underhållet då. Det är ju en del av personer som sitter ute i fabriker som har 
koll på just de här underhållskostnaderna, det går från timmar som folk lägger på arbetare och själva kostnaden, 
men sen har vi ju även de som jobbar med sitecontrollers, alltså dem.. det är ju mycket att dem läser av hur 
mycket har vi kvar i den här tanken, den här månaden och då ska man väl liksom stänga det i systemet, som 
uppgifter då, för då kan man ju räkna ut hur mycket som har gått åt för att producera en viss mängd som också 
rapporteras in i systemet, så det är flera intressenter ute i fabriken och produktionen för detta då.   
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Vilket stöd har ni idag?  
MD: Ja vi har ju väldigt många källsystem kan man väl säga, man använder SAP som ERP-system i Frankrike 
och England då så att egentligen bara på två siter, sen så använder man ett annat ERP-system som heter Prisma, 
ni kommer kanske inte hitta något om det, men det är ett gammalt ERP-system, textbaserat som används på de 
flesta siter runt om i världen då på åtta siter kan man säga. Så i från de här systemen, hämtar man ju allt då som 
produceras och dels då alla ordrar läggs i de här systemen, sen finns det alla kunder och dylikt då också. Sen har 
du ju ett, de som sitter längst upp som stänger böckerna varje månad använder något som heter Cognos 
Controller, det är ett finanssystem där varje bolag rapporterar in i slutet av månaden hur mycket som har sålts, 
och hur mycket av varje produkt som har sålts, inte till vilka kunder utan det är mer, hur mycket av varje produkt, 
i vilken valuta osv. Och det är ju siffrorna därifrån som går till de här kvartalsboksluten och dylikt, det är mer 
officiella siffrorna, och de här överensstämmer inte alltid med det som ligger i ERP-systemen, för ERP-systemen 
är ju mer den dagliga verksamheten, medan det här då skulle kanske finjusteras siffrorna och lägga över 
kostnader på något annat eller dylikt. De här bilderna matchar ju aldrig varandra, men det är ändå.. man förstår 
varför. 
 
Och… det finns ju en uppsjö av mer system, det finns även ett CRM-system, alltså ett sånt här Customer 
Relationship, som används av säljarna där de då skriver in sina kundbesök och lite om de här prospects, alltså 
någon kund som är en, en potentiell kund så matar de in det här osv, därifrån hämtar vi också data då, och allt det 
här landar i ett datalager som vi, ligger i SQL just nu, just nu jobbar vi med SQL 2008. Vad har ni på skolan när 
ni bygger..? 
 
EH: 2008 har vi väl kommit upp i nu, innan var det 2005… 
 
MD: och där använder man SSIS som är ett ETL-verktyg då, och SSAS för att bygga kuberna då. Sen släpper 
man då ut den här informationen i, alltså man skapar ju upp ett data mart, om man tänker sig för produktionen 
skapar man då ett data mart som är anpassat för just produktionen för att de har ju sina egna beräkningar och 
dylikt då, och då kopplar man då Cognos, vi använder Cognos 8 BI i dagsläget för att bygga då ett antal, ja, man 
bygger ett antal standardrapporter, man har en ingång i det här verktyget då, en portal och i vissa fall så lämnar 
man även ett verktyg till slutanvändandet de själva kan bygga ihop någon egen form av rapport och dylikt, men 
då krävs det att de får lite extra utbildning och känner sig bekväma med det. 
    
Sen finns det också möjlighet att ta den här kuben som man bygger i SSAS och släpper ut den direkt till Excel 
för då, då blir det någon form av pivot-gränssnitt att man… Så att det använder vi också, sen så har vi ju testat 
lite olika som Qlikview och sen, men det finns inget utbrett utan det är mer att man jämför olika verktyg. 
 
EH: Ja det är väl lite det vi har förstått av de andra intervjuerna också, att vi, i vår värld i skolans värld så 
drömmer vi om att det är ett integrerat system och att allt är likadant, men sen kommer man ut här och sen är det 
väldigt olika konstellationer. 
 
MD: Ja för de här leverantörerna jobbar ju på olika sätt då, av tradition så har mna ju Cognos såhär för det har 
man haft i jättemånga år då, men det kan ju vara så även att Qlikview de är duktiga på att gå på någon i 
organisationen, alltså om man struntar i IT och så säljer man in det den vägen och helt plötsligt så säger dem, 
"men vi vill ha datan nu från er", men… leverantörerna kan påverka mycket också vilket system man plockar in. 
  
Hur ser ert stöd ut? 
Varför har ni en sådan lösning?     
MD: Lite… man kommer väl in på Cognosspråret för att för längesen så köpte man något underhållssystem där 
Cognos låg bundlat i, alltså det låg med som en rapportmotor och så utvecklade man då lite utifrån det, och sen 
tog man beslut för, det här var innan min tid.. vad kan det har varit.. 2003 eller någonting att man skulle använda 
Cognos globalt då, Cognos 7 gällde det då. Sen jag började här, 2006, så tog man ett nytt beslut att man skulle 
utvärdera fler verktyg, och då ställde man Cognos 8 mot Qlikview och sen då Microsoft också så att, för att 
Perstorp är väldigt kära i Microsoft då så att… man vill ju helst, man använder ju Sharepoint för intranät och 
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extranet och dylikt då, men på den här tiden hade Microsoft ingen lösning som liksom smälte ihop utan, det var 
mycket att man skulle lappa ihop en lösning medan både Qlikview och Cognos hade en färdig lösning som bara 
var att installera i stort sätt... det är det ju inte, men då valde man att.. i och med att slutanvändare var ganska 
vana vid Cognos vid det här laget valde man att gå vidare med Cognos 8 då. Även om det var en helt, alltså 7an 
och 8an, det är en ny plattform egentligen, 8an… så att man får bygga om nästan allting ändå men 
slutanvändaren kanske känner sig tryggare i den här lösningen då. Men nu på sikt så… vad jag jobbar med själv 
mycket nu är att försöka komma över i mer Microsoft -orienterad miljö för i och med att vi har Microsoft 
överallt så har man redan licenser för att kunna köra t ex pivoter då i Excel mot kuber och bygga rapporter i 
Reporting Services, och sen så håller vi på att även få in Sharepoint 2010 och där ligger ju mycket BI-stöd i form 
av olika webbparts och dylikt så att... på sikt tror jag att man går över mer till en sån lösning att man har allt i 
Sharepoint då. Det tar ju ganska lång tid och få över alla rapporter och dylikt. 
 
Sen det är väl lite historiken över, och sen har man ju som sagt där man stänger böckerna, finanssystemet, så 
använder man då Cognos Controller där man har väl ändå en liten tanke av att ha den här Cognos suiten som kan 
kommunicera bra med varandra, de här produkterna.     
 
Hur ofta uppdateras ert datalager? 
MD: Ja, där har vi hela spannet faktiskt, från varje minut till månadsvis kan man säga. Tittar man då på 
produktionen så blir det månadsvis för att man stänger då böckerna kan man väl säga, man stänger produktionen 
varje månad då man går ut och läser av alla tankar och mätare och dylikt, för att få det här slutgiltiga värderna, 
för skulle man göra det på en daglig basis så kanske du inte, kanske du glömmer och läsa av någon tank eller att 
du hinner inte med och då skulle den här kostnaden hoppa som.. medans gör du det i slutet av månaden får du ett 
ganska stabilt värde. Så det är per månad, sen vad det gäller orderläget osv så säljarna tittar på, så är det ju per 
dag, eller varje natt så uppdateras det här. Sen har man då vissa fall där, som Customer Services, de vill ju inte 
ha i och med att de sitter direkt i källsystemen, så har de egentligen ingen anledning att gå ur det här, om de inte 
får en väldigt bra och uppdaterad information i BI-världen, så där har de vissa rapporter som uppdateras varje 
timma. Just för att kunna då, annars går de bara in i källsystemet ändå om de bara ser gårdagens information då 
va... sen finns det ju vissa applikationer som går emot datalagret och ställer frågor, d.v.s om du   man t ex ska 
boka någon bil eller någonting, göra någonting, göra någon bokning och då vill man veta nästan på minuten vad 
det är som finns, har den här ordern lagts, finns det tillgängligt osv, och då finns det alltså vissa delar som 
uppdateras då, jätteofta men det finns inga rapporter som går mot utan det är mer någon annan applikation går in 
och kollar, finns det där så gör man ett uppslag osv. Så att det är ju inte helt, det ligger ju i datalagret osv och har 
med BI-världen att göra men det kanske inte då visat som i slutgränssnittet för en del andra utan det är mer 
applikationer.  
 
Användande av och inställning till BI i er organisation 
Hur används ert BI-system runt om i företaget idag? 
MD: Ja då har vi ju, som sagt, det är ju mer kanske mer geografiskt hur det fungerar, men Perstorp har ju siter i 
alla kontinenter egentligen, inte Afrika kanske och man har ju ett globalt val kan man säga då, alla siter är knutna 
till Perstorps nätverk då och på vissa siter som i Kina så är det väldigt dålig uppkoppling då, det är ju inte 
bredbandsbolaget hemma utan du kanske har 1MB lina för hela verksamheten då, och då ska man... så att även 
om det är flera som har tillgång, alla har ju tillgång till datalagret runt om i världen alltså de utsända användarna, 
det finns ju då 400 Cognos användare i Perstorp, och Perstorp har väl en 2500 anställda eller någonting. Men i 
alla fall så innebär det ju att det är en viss fördröjning då för en del av de här siterna att komma åt informationen 
då, så att användandet kanske blir lite mindre när man sitter långt bort gentemot att sitta här då med allting. Och 
därför så har de här utskicken blivit mer och mer populära att Cognos varje morgon genererar ett antal rapporter 
och mejlar ut då till säljare och produktchefer, för att många av de här är på resande fot men man synkar ju alltid 
sin mejl, istället för att då när du kör din bärbara så måste du koppla upp dig via VPN och dylikt då för att 
komma åt Perstorps nätverk. Det är väl en användning... så att dels då de här utskicken och dels kan de då aktivt 
gå in och hämta information som de behöver. 
 
MO: Men om man det lokalt här, alltså i jämfört med Kina där de har tillgång till det men kanske inte har 
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möjlighet att använda det, hur ser det ut här för jag förmodar att alla har tillgång till här i Perstorp men används 
det här också? 
 
MD: Alltså det används väldigt flitigt, alltså vi har ju sådana här loggkurvor och grejer, vi kan ju se vilka 
användare som är inne, hur mycket och det är oftast när folk kommer in på morgonen som man går in och tittar 
vad hände igår och hur ser läget ut, och så är det ju även folk här som får de här utskicken då, dagligen eller 
månadsvis så att säga, man kan väl säga att användandet är ju mycket högre här lokalt också just för att man 
sitter på samma ställe och liksom ser varandra, så att man stöter ju på folk i matsalen som vill ha grejer, det blir 
ju inte lika att kommunicera med då dem som sitter runt om i världen, utan då kommer det mer formella vägar 
via någon chef som tycker att dem, den här anställda ska ha den här informationen. Det är inte så att vi bara 
släpper på alla som kommer utan en chef måste begära att man ska lägga upp en ny användare i Cognos till 
exempel för det här drar med sig då en merkostnad i en intern debitering kan man säga då. Så att även om IT, det 
är ju en ren kostnad, det är många sammanhang men man försöker då lägga ut den kostnaden på organisationen 
då, och då kanske då blir folk också lite mer restriktiva istället för att plocka 20 licenser i Kina så kanske man 
väljer man okej de här fem individerna ska ha det då för det kostar så pass mycket, men på ett sätt kan det vara 
bra för att då kommer de här individerna använda det mer och kanske komma med bättre feedback som vi 
behöver osv, plus att ledningen är lite restriktiva med vad vissa individer får se då, för information för att man 
vill ju inte att någon ska kunna bara ladda ner hela Perstorps kundbas... ja ser vad alla kunder köper och sen gå 
till en konkurrent och visa det, så att man försöker ändå styra upp rätt mycket. Mycket av de här utskicken som 
görs är ju på individnivå, att vi har redan i den rapporten filtrerat ut bara den här säljaren, vad de har sålt och 
skicka det till dem så de ser ju inte vad alla andra har sålt under den här tiden. 
 
EH: Jag tänkte på det, ledningen? Tar de del av rapporterna eller är det ekonomiavdelningen som gör dem eller 
sitter de själva? 
 
MD: Man kan ju säga, som många av de här bolagen så är ledningen oftast lite, de kanske inte kommit så långt i 
form av att de själva sitter och tar ut information utan det är mycket controllers som sammanställer 
informationen till ledningen och mycket är det på grund av att många har ju inte lösningar där man har 
sammanställt all information från alla system utan det är oftast controllers som får lappa ihop, okej här är från 
Frankrike osv så lappar de ihop det och så ger dem de i ett format till VD:n, men nu på kort sikt så har vi ändå 
fått ett större efterfrågan från ledningsnivå att de vill kunna göra de här grejerna själva och därför verkligen 
säkerställa att vi verkligen har data från alla källor och att det är verifierat osv, så att... det är väl nästa nivå på 
detta att lyfta det ännu högre upp så att de själva kan följa det då. Men... traditionellt så är det oftast att de får 
sammanställt i någon form.     
 
Hur ser den allmänna inställningen hos anställda ut kring användandet av ert nuvarande BI? 
MD: Ja det är ju det här som, det är ju därför man verkligen vill involvera organisationen när man väl går in i ett 
nytt projekt för att verkligen fånga upp vad det är de efterfrågar och i många fall så vet ju organisationen vad de 
vill ha, men de kan inte riktigt formulera hur det ska se ut eller var man hittar den här informationen så det blir ju 
ändå en hel del detektivarbete att grotta sig ner i källsystemen och plocka fram något och se om det är vad de vill 
ha och sen så att man då jobbar med dem för att plocka fram gränssnitt som de förstår och kan använda då. Så att 
vi försöker ju verkligen involvera organisationen så mycket som möjligt för att det leder ju till bättre leverans 
och såhär och de vet vad man får, sen finns det ju alltid det som användare kan klaga på är väl just till exempel 
farten på uppkopplingen, om man tänker sig Kina som har jättedålig lina så har de långa responstider för att få 
tag i information och att sen kan då tekniska lösningar som att du har för mycket data i en tabell så att den här 
rapporten tar skitlång tid och du köra underståtvarv för. Sen kan det vara komplexiteten med de här 
analysverktygen, Cognos har ju sin egen analysdel som vi har rullat ut men det tycker användarna ”det här är för 
krångligt, det krävs för mycket internutbildning” osv för att komma igång med det här, så att det är därför som vi 
har sagt; okej då kan vi släppa samma kubgrej i Excel, för nästan alla controllers och dylikt, de jobbar ju ändå i 
Excel så där är ju startsträckan väldigt kort och.. och sen så kan man komma undan kanske lite av de här 
bandbreddsproblemen genom att man använder såna här terminalservers, sessioner att... när användare är 
utomlands bara loggas sig på via en terminalserver, alltså de loggar på en Perstorpserver så att det enda som 
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skickas egentligen är en skärmuppdatering, allt arbete och allting sker på en server här lokalt. Då kommer man ju 
undan att jättemycket data skickas fram och tillbaka hela tiden. Cognos har ju lite problem just att den hela tiden 
verifierar om den här användaren får lov att komma åt det här osv, så väntar den på svar innan den går på nästa 
och då är det långa fördröjningar och då tar det ännu längre tid.   
 
Företags behov av BI on-the-go 
Hur används ert BI-system on-the-go idag? 
MD: Ja det satt jag och funderade på om vi gör det, men det som, dem som är ute och reser mycket som säljare 
och produktchefer och ja, andra chefer... det är ju oftast så att de har med sig sin dator och man kopplar upp sig 
via någon VPN-lina och sen tankar man då ner mejl och sen kan man då gå in på sin BI-site och eller sin portal 
och hämta information. Sen det som vi börjat med är just de här utskicken då så att då får de mejl men som 
innehåller någon form av rapport som då vi kör varje natt med där man har filtrerat ut slutanvändaren så de är ju 
ganska begränsade, de här mejlen. Men det är ju inte så att du har någon applikation som du använder för att 
komma åt någon analys egentligen, utan då är det väldigt statiska grejer som skickas ut då.  
 
MO: och när man inte har tillgång till datorn, som du har läst här i vårt exempel om senare, skriver ni ut på 
papper eller ni förlitar er på mejl i telefonen, eller har ni någon specifik lösning för det? eller ni förlitar er på att 
man allting har tillgång till datorn, det är också en lösning såklart… 
 
MD: Alltså alla säljare har väl alltid med sig sin dator, men ett problem är ju att du måste vara uppkopplad om 
du ska komma åt färsk information, så vad många gör är ju att, om man är säljare och vet att man ska åka till en 
kund så kanske dem loggar på och kör ut sin rapport och sen så sparar de den statiskt i sin dator, i Excel eller 
någonting, så då har de den tillgänglig även om de inte har tillgång till internet eller dylikt. Sen är det ju också en 
fråga det här med, alltså det är ju en stor kostnad när man reser runt och man roamar och dylikt, och man är väl 
lite... restriktiv kanske vet själva om man åker till London eller någonting så ligger det massa appar och 
uppdaterar och sånt, då springer pengar iväg, det blir lite samma här att då måste man komma fram till ett 
billigare alternativ och det billigaste är ju då egentligen att man synkar sina mejl för det ju man ju en gång och 
kanske då, och sen så läser...  då har man ju laddat ner det då, har du en app som ska uppdateras hela tiden så 
kommer det dra med sig en massa kostnader då. Sen så fördelen med de här är ju att man kan jacka på de här 
trådlösa nätverken, men   då får man ju som sagt ha det tillgängligt och det är ju också en kostnad om du är på 
någon flygplats eller dylikt. Så det är väl en aspekt, och det är ju mycket av det de visar idag de här jättefina 
applikationerna men man vet ju inte hur mycket data är det egentligen som tankas över till din smartphone eller 
iPad då... det återstår ju att se för är det jättefina grafer och grejer så är det ju ganska mycket data. Cognos har ju 
lite problematiken med att det är ju jättemycket data som tankas ner till din stationära så fort du ska öppna något 
nytt verktyg eller dylikt.  
 
Läsa data? 
MD: Ja och det är ju, återigen så är det väl främst då säljarna, produktcheferna som verkligen behöver läsa färsk 
data hela tiden, och vet vilka ordrar som har kommit in och dylikt. Just de här... de här användargrupperna skulle 
nog ha rätt stor nytta av nått enkelt och billigt alternativ just för att komma åt den senaste informationen från 
källsystemen då. Och om man ser till uppdatera så har ju dem, har ju dem även ett behov att uppdatera viss 
information till exempel om de är ute hos en kund och behöver, om vi säger att det är en prospect kund, att det är 
en ny kund då så ska de på något sätt kunna registrera all ny information kring den kunden, plus att har de besökt 
en kund så ska ju det loggas någonstans för att de mäts ju på antal kundbesök osv i slutändan så blir det någon 
form av mätetal och... så att även om vissa kunder vill ju lägga de kanske har fått en leverans som är på något 
sätt felaktig och då vill man skapa en complaint, någon form av klagomål då så ska det också läggas in i något 
system, så att en säljare mäts ju just på sin marginal och vad de säljer för, vad de tjänar och sådär, complaints, 
antal kundbesök och all den här informationen ska man fånga på något sätt, och kan de då inte uppdatera när de 
sitter hos kunden så blir det att de vid senare får skriva ner det för flera kanske..  
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Uppdatera (skriva, förändra) data? 
MO: Men då har ni alltså både ett behov av att läsa data och uppdatera data on-the-go summerar vi till. 
MD: Ja. 
 
MO: Finns det någon annan del av verksamheten, nu var du inne säljarna här, som har behov av det här on the 
go specifikt? 
 
EH: Vi skulle ju kunna ta det som exempel, har du själv ett behov av alltså… om du nu pendlade och är on-the-
go? 
 
MD: Det är som är det lustigt, för oftast när man jobbar med business intelligence så är man aldrig själv 
intresserad av egentligen informationen, utan man är till för att förse andra med information, och det är ju oftast, 
det är ju också det som är tjusningen med den här typen av roll, just att förstå sig på slutanvändaren vad är det de 
behöver och hur ska de använda den här informationen, men om man tänker sig VD:n så hade han haft jättestor 
nytta av att veta hur mycket har vi i orderstocken, alltså hur mycket har vi i order just idag, liksom att veta det 
för varje dag och sen så kan man börja göra lite analyser att okej nu i slutet av månaden, då borde vi ha såhär 
mycket i order... så att det finns många som skulle ha nytta av den här informationen, och sen så är det ju mycket 
möten med styrelser och andra typer av möten där man oftast då har gjort någon presentation någon vecka 
tidigare som man egentligen skulle kunna vilja köra live på möten om man har någon uppkoppling. Så att det är 
helt klart, sen är det ju den här problematiken att man har många källsystem och man ska liksom fånga upp data 
och få det att gå ihop på rätt sätt och viss tidsintervall, bara att bråka med SAP är ingen lätt match... Det är tyvärr 
mycket tid går åt till att bråka med källsystem då, av arbetet kan man säga att 80 % ligger i att hämta data och få 
det snyggt i datalagret, det är egentligen bara 20 % av tiden som går åt till användargränsnitt och få ut 
information, det tänker man ju inte alltid på när sitter och förstår och just slutanvändarna har ju väldigt svårt att 
förstå detta varför det tar så lång tid allting, jag menar det är ju en lång process att verifiera datan och verkligen 
få den godkänd och på rätt sätt.  
 
MO: Leverantörer som Qlikview och så, tänker verkligen inte på det för de tänker ju att all data redan är klar och 
sen så att det bara är att dra in i princip, så det är intressant att höra baksidan av det också. 
 
MD: Ja sen har väl de lite ändrat sin approach nu att de, visst de kan ju jacka på ett källsystem och tanka ut allt, 
men just att förstå den här data som kommer är ju inte många som gör då kanske, utan man måste nästan ha ett 
datalager som gränssnitt för att styra upp hur, vad är det för information man tittar på och namnsätta det sätt och 
slå ihop samma kunder från olika system och dylikt, så att de inser väl också att man inte kanske inte alltid kan 
göra så, även om det går jättefort.          
	  
Syn på användande av mobila enheter 
Vilka risker ser ni med att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet?  
MD: Ja Perstorp har ju en policy, alltså både alla telefoner är ju låsta utifrån, det är egentligen två lås att komma 
in i telefonen, det här yttersta skalet är just för att säkerställa att ingen kommer åt email och dylikt, för det ligger 
ju lagrat, det finns ju tillgängligt i telefonen och sen är det den vanliga pin-kod till ditt sim, men du kan inte 
disablea det här yttersta skyddet utan alla som får en telefon med Perstorps inställningar får det här skyddet som 
låses här då var 30e sekund eller något, så det låses hela tiden. Där har man väl lite tagit, haft i åtanke att jag ska 
kunna lämna min mobil här och sen så glömmer jag att stänga den, men ingen kommer att komma åt data som 
ligger däri för den kommer att låsa sig automatiskt med det yttre skyddet. Så att det är ju ett sätt att säkerställa, 
sen så är det ju just det här att informationen som är tillgänglig via en sådan här enhet kan man ju då styra upp på 
att, dels att rapporten är filtrerad på bara den här användaren eller att man då, även om man kan göra analys så 
kan man ju skapa, behörighetsmodeller i kuben eller dylikt som man har tillgång till i så fall. Så att jag skulle tro   
att skulle det fritt så skulle man ha många säkerhetsmodeller kopplat till detta då. Just för att man inte ska kunna 
sitta och se hela företaget i mobilen och visa polaren.    
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Hur ser ni på följande aspekter: 
Säkerhetsrisk  
MO: Så säkerhetsrisken, stöld, hacking, avlyssning, den har ni löst helt enkelt, eller den ser ni inte som en så stor 
risk i sig. 
 
MD: Nä och idag i och med att alla har sin bärbara så är det ju jättemånga som bär med sig känslig information 
redan idag och man kan ju se det, man kan ju applicera samma tänkande för sin smartphone eller vad det handlar 
om då.  
 
Betraktningsyta  
MD: Ja, då, där måste man ju också tänka till då vad det är egentligen man ska kunna se på den här lilla skärmen 
då, det är ju helt klart begränsat. Problemet är ju nog också att, vill alla ha - får några en sån här iPad eller 
någonting så på något sätt ska det bli då en företagsstandard osv, och det blir ju en stor kostnad. I dagsläget så 
tycker man nog att, det är ju det som finns, den här storleken, ska man då utveckla någonting så får vi helt enkelt 
anpassa oss till det formatet, och göra, begränsa informationen helt enkelt. Det finns inte idag alltså det är ju din 
bärbara dator, din telefon det är ju det vi får... tillgång till.  
 
Inmatningsyta  
MD: Ja det vet man ju själv om man ska fylla i något formulär eller någonting via mobilen, det är ju ganska 
plottrigt då. Så att då gör nog ingen det utan när man matar in så gör man det via sin bärbara då att man kopplar 
upp sig mot nätverket och uppdaterar, och det gör jag ju själv också. Som exempel om jag ska lägga till era 
kontakter så gör jag ju inte det i telefonen, utan då går jag in i datorn och gör det och sen synkar jag telefonen, 
det är mycket lättare då. 
 
EH: Men om du ser hade haft en tablet, hade du känt dig..? 
 
MD: Det är väl en vanesak där, det hade varit mycket lättare för, har du bara mobilen så kanske jag tänker "äh 
jag väntar tills jag kommer till kontoret", hade du haft en sådan här tablet så hade man kanske gjort det direkt 
istället då. Det hade ju underlättat, definitivt. På sikt då, när de här tablets blir, det är ju trevligare att bära runt en 
sån, kontra en stor bärbar, så att... det finns ju redan nu mycket folk som lämnar sin bärbara hemma och bara tar 
med sig sin iPad eller nåt och försöker klara sig med den. Det kanske hade blivit så på sikt om många hade 
utvecklat vissa delar, så att det fick plats på en iPad. Nu säger jag iPad men det finns ju massa olika… 
 
MO: Javisst, men det är det, den är ändå hyfsad vedertagen så vi förstår vad du menar, så det är ingen fara. 
Smartphone är ju ett bra begrepp för telefonerna men det finns egentligen inget bra begrepp för just dem, kan ju 
bero på att det är kanske nytt också. 
 
Datatillgång  
MD: Du menar… 
 
EH: Vi menar, att behöver man all tillgång till all data, eller är det okej att ha begränsad data? Kan det bli en 
begränsning i att datan är begränsad också? 
 
MD: Alltså jag tror det är bra att begränsa data där för att, i många fall om det är en användare som inte är van 
kanske och hantera den här datan så kan det vara att man öppnar och laddar ner allting innan man börjar filtrera 
eller dylikt, och då har du helt plötsligt förbrukat en mängd pengar och information som du inte behöver då så att, 
i vissa fall är det nog bra att begränsa informationen tillgänglig för vissa individer då. Och dels kan det ju vara 
lättare, många är ju bara intresserade av sitt område, och på så sätt gör man det lättare för dem att bara få den 
informationen också. Speciellt om du tänker dig de här cheferna ett specifikt ansvar, skulle du då ge dem tio 
ansvar som de inte är intresserade av så kommer de ändå bara titta på sitt eget och då har du gett dem för mycket 
information, de vill ju bara se det de ansvarar för. Och det kan vara samma för en säljare som ansvarar för en 
region, då vill de nog bara se försäljning för den här regionen, de kanske vill se all försäljning, d.v.s det är flera 



Mobilt Business Intelligence  Hellblom & Ohlson, 2011 

83 
 

säljare i den här regionen men man har ändå begränsat det så pass. Så att   helt klart så tycker jag att man ska 
begränsa den informationen, och det är inte bara för att vara restriktiv utan det är även nytta för slutanvändaren. 
 
MO: Men då kan man summera det till att datatillgången blir en positiv aspekt, inte en negativ att man missar 
information på en mobil enhet jämfört med en dator?    
 
MD: Nä det tycker jag inte för att, det finns ju heller ingen förväntan att få allting i dagsläget utan det är ganska 
okej. 
 
Användarnas mottagande 
MD: Ja, det beror ju som sagt på, nu tänker du mobila enheter hur det tänkas bli i framtiden, jag kan tänka mig 
att många blir ju glada för att då uppgraderar man sig, sin teknikbas på företaget och kanske då känner sig 
aktuell. Dels att man, nu kan väl inte påstå att Perstorp är något jätte mobilt företag, alltså det är många som är 
stationerade på sitt ställe då, men det är många som reser så kommer det ju finnas mindre bärbara datorer och 
liksom mer avancerade telefoner, som sagt man har inte börjat med de här tablets ännu, men jag kan tänka mig 
att kommer det applikationer som är mer anpassade för det formatet så kommer det också finnas med, och då 
kommer ju som sagt, sen kommer väl nästa fråga där hur bra blir själva, hur lätt är det att få tillgång till 
informationen via en sån här tablet just med tanke på bandbredd och om du har mobilt bredband eller om du kör 
wifi, eller hur mycket data är det egentligen du behöver hämta ner osv. Helt kort så tror jag det kommer vara 
positivt framöver och jag ser nog inte... tunga användare som controllers och dylikt kommer nog inte sitta mobilt 
kanske och göra de här jätteanalyserna så jag tror ändå det är ganska begränsat det som bör finnas tillgänglig i de 
här mobila enheterna. Utan det är ju mer en översikt hur det går i vissa områden osv, men jag tror inte du har ett 
jättebehov av att kunna drilla dig ner på order-rad via din mobila enhet, utan det är nog något som du snarare gör 
på kontoret när du sitter med stängd dörr och har tid till det.   Det handlar nog mer om att ge en snabb överblick 
över nuläget så att säga, inte att borra dig år tillbaka och göra analyser, det kommer du aldrig göra, eller aldrig 
ska man inte säga, men det kommer du inte göra den första tiden i alla fall på din mobila enhet kanske då. 
 
 
Behov av mobilitet inom BI-användande 
Efter den här beskrivningen, vilka möjligheter ser du på den här situationen? 
MD: Ja och den här första delen är väl lite klassisk, jag vet ju en säljare som ringer mig och undrar vad fasen kan 
man inte... ja. Du har ju ett typexempel att man, innan man åkt till kund skriver man ju ner då vad man har för 
ordrar osv för den här kunden, och när man väl är på plats så kanske inte det är riktigt aktuellt då så man har 
verkligen inte det senaste... och då i det här fallet så blir det ju oftast så att säljaren ringer in då istället och kollar 
med Customer Services hur läget ser ut och det kan ju också vara så att den här kunden slutat att betala och att 
man inte vet om det så att man egentligen inte får sälja något mer till den här kunden förrän de har betalat 
tidigare fakturor då. Så att det är ju mycket viktig information som man bör ha med sig ut, som man går miste 
om här då. Och den här informationen får du ju då när du ringer in till Customer services just lager... priser och 
sånt är oftast säljaren som sätter det själv då så att, så han har tänkt till innan han åkt till kund, beror ju lite på 
volym och sånt, men t ex att kunden inte har betalat sina räkningar, det är ju någonting som kanske man inte vet 
om man inte frågar då.   
 
Finns det andra situationer där mobilt BI hade kunnat hjälpa er organisation? 
MD: Alltså helt klart så sker ju mycket diskussioner och möten och dylikt kring gammal data som man då, som 
inte är aktuell så att säga. Plus att många förvränger informationen, det är jättemånga som hämtar data och sen 
skruvar man på det och i slutändan så känner folk inte igen siffrorna då. Styr man upp det här till en mobil enhet 
så kanske alla tittar då på samma format i alla fall och det blir inga missförstånd med hur man har tolkat 
informationen då. Plus att man kan då hävda att såhär är det, såhär ser det ut i dagsläget och inte behöva förklara 
varför det stod "förra månaden var det såhär". Sen så är det ju kanske vissa områden där det är svårt att ha den 
här formen av realtidsdata just som exemplet med produktionen, man måste verkligen veta hur mycket som har 
förbrukats och dylikt innan du kan göra en vettig kalkyl av det. Så där kanske inte det är samma behov som för 
säljarna som verkligen vill veta hur det ser ut i nuläget då. Sen som sagt det är ju ett nytt område och det 
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kommer ju hela tiden dyka upp massa nya användningsområden som man inte tänker på idag.  
 
Vilka av era ekonomiska analyser skulle vara möjliga att göra från en mobil enhet? 
MD: För att få lite genomslagskraft så ska man ju ge det här i händerna på ledningen, det är oftast där det börjar 
och då skulle ju dem helt klart vara intresserade av att veta hur mycket man har i order för hela bolaget, varje 
dag egentligen, och kunna följa försäljning och kunna bryta kanske ner det på region eller på en business unit, 
företagsenhet... alltså kunna bryta ner det till lite lägre detaljer men inte, absolut inte ner på ordernivå men ändå 
på en hög fin nivå. Just för att där behöver dem egentligen bara indikationer på hur det går på företaget, tittar 
man ett steg under med controllers då är man ju helt plötsligt nere i detaljerna och då kanske det inte rätt format 
för det.   Och sen individer som har, ett begränsat ansvarsområde i form av kanske en produktchef som just 
ansvarar för en produkt, då kanske det är lättare att följa det här för då är det ju väldigt begränsad mängd data. 
Samma med de här finansiella bitarna om du ansvarar för ett visst, eller har ett visst ansvar som du vill följa så är 
det ganska begränsat. Man kanske kan sammanfatta som att individer som behöver ett jättebrett spektrum 
kommer nog längre hålla i sina datorer då medan de som har begränsat ansvarsområde kan tänka sig att få det 
tillgänglig i ett enklare format. Lätt och tillgängligt. 
 
Vad hade era åtgärder för mobilt BI varit, oberoende av ekonomiska resurser? 
MD: Dels så hade man valt en leverantör som verkligen satsade på det här området, det finns väl ett antal som 
lägger mycket fokus på det här då. Många av de här jättarna som Cognos, de bara breddar och breddar och 
breddar sin portfölj medan vissa då kanske nischar sig och satsar just på de här delarna. Dels ska man nog 
investera i ett sånt gränssnitt som finns så färdigt möjligt så man slipper att programmera och koda för mycket 
själv, och sen så... som du nämnt tidigare så kanske det här som storleken på skärmarna är ju inte optimalt för att 
läsa viss typ av information och därför kanske man kunde satsa på lite större devices. Det behöver ju inte vara en 
iPad heller, utan någonting mitt emellan, men någon mindre läsplatta men där man ändå skulle kunna ha en 
möjlighet att fördjupa sig lite i informationen, kunna drilla ner lite men kanske inte då till lägsta nivå utan... 
    
Sen att på något sätt den här tekniska lösningen bakom, det är ju det här om man kan på något sätt synka det vid 
ett visst tillfälle så att det buffrar, så att det liksom sparar ner den här vad du har frågat efter istället för att hela 
tiden hålla på och ligga hämta data utan man, vid något tillfälle så bestämmer man sig, nu vill jag synka min 
analys och så gör man det utan att det ligger och tuggar för mycket. Och även då kanske att den varnar hur 
mycket data egentligen den tänker hämta så att man kan själv bestämma om det är rätt eller fel. Vid tillfället. Det 
är jättemånga som ligger och bara synkar sin mejl även om man inte får något mejl så går man ändå och synkar 
och synkar... Det är konstigt, det är varje gång.  
    
Som sagt, så att det kommer väl nya lösningar kring detta också hela tiden så att, det krävs ju att någon börjar 
använda det första som finns innan man vidareutvecklar också kanske.  
 
MO: Är det något övrigt du vill tillägga, som du har kommit på sådär spontant? Det behöver inte vara något, vi 
har fått väldigt mycket information, vi är nöjda för vår del. 
 
MD: Nä alltså... just när jag fick det här, så tänkte jag okej vi har väl inte kommit så långt i den här mobilsvären 
då utan man jobbar ju fortfarande med att få ut det bästa möjliga sätt via sin dator, det krävs ju ett nytt tänkande 
innan man kan lämna det och fokusera på det här då, och så långt har man väl inte kommit ännu. Man försöker i 
alla fall känna av marknaden eller vad det är de pratar och visar upp, ni har väl själva märkt också att det inte är 
många som använder det i dagsläget, det finns ju begränsningar överallt. 
 
EH: Det vi har märkt är ju att, det är ju det vanliga BI-systemet som begränsar folk, det är ju det allting hänger 
på, har man inget super BI-lösning som passar precis in på en mobil enhet, eller en mobil lösning så har man inte 
kommit dit ännu. För det datalagret, det är data marts, och det är indatan som räknas. 
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MD: Jo det är ju vad alla företag brottas med är just att få ihop den här helhetsbilden, det är jätte få som får det i 
slutändan för det är jättesvårt att integrera alla källsystem och man jobbar, man hamnar lätt i den problematiken 
då. Det kan ju vara att företag köper upp ett nytt bolag och sen ska man integrera det och då går alla resurser till 
att förstå sig på den här informationen, så tyvärr finns det för lite tid att titta framåt så att man håller på att 
släcker bränder hela dagarna och det är väl det och företagen kanske inte har så mycket resurser att de har folk 
anställda för att liksom blicka framåt i tiden utan man ligger hela tiden under, lite efter känns det som. Men då 
får man ju lite inspiration då när man träffar leverantörer och dylikt som kan visa upp de här nya grejerna.  
 
EH: Det är ju i precis i början av den mobila världen, det sägs väl att det kommer om fyra fem år så kommer det 
att ha kommit igång, men nu är det för mycket kraft för att fixa BI systemet i sin grund än att lägga resurser på 
nya grejer. 
 
MD: Ja det känns som vi ligger någonstans där mitt emellan då.	  	   
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B3.5 Intervju med Företag Y 

Intervju med Företag Y, Thomas Ivarsson, 27 april 14.00 
 
Medverkande: 
Thomas Ivarsson, Företag Y, TI 
 
Intervjuare: 
Emma Hellblom, EH 
Martin Ohlson, MO 
 
Inledning 
 
Vad är din roll på företaget?  
TI: Ja jag jobbar som BI expert på det som heter Customer Services, och ja vi har, vi får data från telefonerna när 
de liksom kommer ut på marknaden, när de företrädesvis när de repareras, reparationsdata kan man säga. Men 
även annan data som mjukvaruuppdateringar som jag sa.  
 
I din tjänst, vilken anknytning/relation har du till: 
Business Intelligence?  
TI: Ja alltså jag, vi har ju ett data warehouse med den här informationen där vi sitter och tar fram olika typer av 
rapporter till verksamheten. Så vi förädlar den informationen som finns i data warehouset och ser till att utveckla 
det, så att vi driver både projekt och sköter den dagliga driften, så vi kan säga att vi är ett kompetenscenter kan 
man väl säga. Mellan verksamheten och tekniken. Som vi har på Customer Service. 
 
Smartphoneanvändande?  
TI: Jag har väl lärt mig lite mer om smartphones nu när jag har en smartphone som är rätt gammal som jag själv 
använder privat. Men jag har inte varit så mycket tidigare med... Gått djupare ner i användningen, jag läser 
faktiskt inte mejl på min smartphone för att jag sitter på samma ställe ungefär, hela tiden. Hade jag varit ute och 
rört mig mer så hade jag nog använt det. Men just nu finns det inget behov för det.  
 
MO: Men du har fortfarande en god relation till smartphoneanvändande? 
 
TI: Oh ja, jag har ju smartphones och ja... Är med i tester på det och vi har egna smartphones också. Så det är det 
ju. Det är huvudinriktningen på detta företaget. 
 
MO: Ja precis, det är här är ju våra genrella frågor så det, vissa går att applicera mer mot… 
 
Mobilt BI? 
TI: Alltså vi har ingen sådana lösningar här inne just nu, men däremot så vi vet att det finns ett intresse så vi ska 
eventuellt dra igång någonting. Vi har ju inte haft sådana här telefoner så länge, så att det har väl varit, så att 
säga någon större anledning till att göra det. Det, Mobil BI kräver ganska stora skärmar och interaktivitet. Så att 
de här telefonerna har liksom funnits i ett år, från vår sida. iPhone var lite tidigare.  
 
MO: Men du har kommit i kontakt med Mobilt BI kan man konstatera? 
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TI: Ja, oh ja. Det diskuteras mycket, jag diskuterar det på rätt hög nivå också inom... Där är många andra som 
har samma titel som jag, som är intresserade av att det ska komma till telefoner eller... Vi har ju de här 
läsplattorna också. Så när jag var i USA så såg jag, jag var på en sådan här liten summit för två månader sen, så 
såg jag att det var rätt mycket människor som har sådana. Mycket mer än vad det är här. Så jag tror att det 
kommer bredare på läsplattorna än kanske på telefonerna, det kommer på telefoner också. Men företrädesvis 
finns det ju på läsplattor som jag såg i USA i alla fall. 
 
Vill du/företaget vara anonym i vår uppsats? 
TI: Ja jag tror det för att jag har inte kollat det rent juridiskt såhär, så det kan vara bra om det är. Och detta är 
mina personliga åsikter kan vi säga. 
 
MO: Då gör vi så att vi skickar ut transkiberingen till dig sen, och sen så går ni igenom den och sen kan vi 
diskutera i vilken grad ni vill vara anonyma, företagsnamn, ditt namn och så vidare 
 
TI: Alltså jag personligen är det inga personligen är det inga problem att du kan citera mig, men däremot 
företagsnamnet kan vara känsligare. 
 
Företags BI-bakgrund 
Vad görs det för ekonomisk analys hos er?  
TI: Ja men vi använder det egentligen... det finns fler områden i så för att vi har ekonomisk analys är ju 
företrädesvis då man gör olika typer av bokslut och värdera kostnader. Men det finns andra typer av BI som vi 
också sysslar med, så vi har ju till exempel mjukvaru-uppdateringar, det är ju inte ekonomisk analys egentligen. 
Däremot så kanske man vill inom BI styra över att folk inte ska gå till vårt reparationsnätverk och reparera... och 
uppgradera en telefon utan att man ska göra det mer själv. Och det är sådana beröringspunkter som man vill 
kunna analysera mycket mer, så det är... Vi, kan säga att den lilla delen vi har är nog ekonomisk analys, den 
stora delen är effektivitet hos reparationsnätverket, alla de som reparerar våra telefoner och hur lång tid det tar 
att reparera telefoner. Och om de återkommer, inom viss tid så att säga. Så det är mycket sånt som inte... det är 
inte bara debet och kredit.  
 
MO: Nä det vi menar med ekonomisk analys är faktiskt, alltså i princip allting, effektivitet… som har med 
produktitivet osv. 
 
TI: Ja ser man ser det så brett så är det ju det också, men det är inte bara ekonomer som sitter med det utan det är, 
det är folk som gör uppföljning på vårt reparationsnätverk och hur bra reparerar man telefoner på detta stället. 
 
MO: Men vad görs det för ekonomisk analys om man ser det till de olika delarna på företaget? 
 
TI: Ja det är både rent finansiellt och kostnader, om de ökar och minskar. Bokade kostnader. Men sen är det 
också då liksom, hur pass effektiv vårt service nätverk fungerar.  
 
Vilka roller arbetar med er ekonomiska analys på företaget? 
TI: Ja alltså det är ett stöd för mängder av olika funktioner, vi har ju egentligen, vi har våra pre ordits som åker 
runt och verkligen granskar ner i detalj, vad man gör på olika och räknar skruvar på telefoner och hur de byter 
saker och ting. Så vi förser med material, vi har, ekonomerna som åker ut och tittar, vi har ett annat stort område 
- produktkvalitet, som vi återför till utvecklingsteamen som uträttar telefonerna. Så där är vissa som bara 
fokuserade, en stor del av företaget som är fokuserade på produktkvalitet kan man säga. Så att de tittar inte på 
service nätverket, och det är till en ganska stor del de projekten som uträttar telefonerna. Så vi har ungefär 600 
användare tror jag i vårt system. Varav ett 50-tal är kvalificerade som kräver mycket jobb, arbete. Andra bara får 
liksom det som vi distribuerar ut.  
 
MO: Är det spritt mellan roller, chefspositioner och lägre nivåer? 
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TI: Ja företrädesvis tror det inte är så mycket chefspositioner som det är… cheferna tror jag får det mer bearbetat 
för de, från alla som läser informationen. Tror jag det är, man kan säga. 
 
Vilket stöd har ni idag?  
TI: Vi har ju, vi använder ju kuber, alltså multidimensionella rapporter kan man säga, vi har operationella, som 
är mer summeringar, statistiska summeringar av det som har hänt. Sen har vi mer, vi har operationella rapporter 
också där man tittar vad händer första gången, andra gången, tredje gången en telefon kom in, och då tittar man 
ju på ett annat sätt, en händelsekedja som man summerar liksom inte bara och aggregerar uppåt. Så det är sådana 
saker också, det kan vara på... både så att säga horisontellt och sen vertikalt också. 
 
Hur ser ert stöd ut? 
MO: Är det någon speciell mjukvara? 
 
TI: Vi använder SQL Server plattformen här ja, 2008, kör vi på nu just nu, och sen har vi ProClarity som vårt 
huvudsakliga analysverktyg, kanske påväg in i Excel, vi har Excel också, 2007. Ute på bredden. 
 
Varför har ni en sådan lösning?  
TI: Ja man har kört den sedan 2005, man valde att gå över från en annan plattform, en Oracle baserad plattform, 
sen har man kört detta sedan 2005 och uppgraderade i höstas till 2007. Och detta har man kört sedan… förlåt 
sedan 2005 gick man över till detta, och sen ändrade man klientsidan 2007 också, man hade Cognos innan.  
 
MO: Vad har ni för lösning, alltså datalagret det är då samma för alla? 
 
TI: Det ligger i SQL Server, vårt data lager är bara en del för det finns andra datalager också, men vi har ungefär 
22 källor för vårt datalager. 
 
Hur ofta uppdateras ert datalager? 
TI: Dagligen, nattlig. Vi har ju hela världen så det strömmar ju in från hela världen hela tiden, men vårt 
huvudsystem levererar data med en dags eftersläpning, så vår huvuddata är egentligen claimdata kan man säga, 
med när telefonerna kommer in i reparationsnätverket. Sen hämtar vi information från andra ställen också. Till 
exempel från SAP för att integrera det här mer, leveransinformation och sånt också.  
 
Användande av och inställning till BI i er organisation 
Hur används ert BI-system runt om i företaget idag? 
TI: På många olika sätt för det är många som sitter och använder det, det finns ju en liten begränsad toppgrupp 
som sitter och jobbar med det här i, ja hela arbetsdagen i stort sett, med de här verktygen då, och beställer andra 
grejer som de vill. Sen finns det dem som kanske jobbar, kanske tittar någon timme om dagen, och det finns de 
som kanske bara gör någon rapport en gång i månaden. Så det är väldigt olika, tror jag. Jag tror majoriteten är 
inte så frekventa användare, jag tror vi har en toppgrupp på 20-30 stycken som använder det extremt mycket. 
Och sen andra är nog mer ströanvändare.  
 
EH: Är det i Lund då? 
 
TI: Hela världen. För jag tror det mesta är i Lund, men vi har ju kontor i Munchen, vi har kontor i USA, Atalanta, 
Sydamerika, så det är runt om... Singapore är också en stor enhet, men det är hela världen som, de flesta länder.  
 
Hur ser den allmänna inställningen hos anställda ut kring användandet av ert nuvarande BI? 
TI: Ja alltså vi, jag tror det är många som har, det finns en viss tröskel för det är inte organiserat på ett, vad ska 
man säga... väl-strukturerat sätt. Utan det är lite mer, tekniskt organiserat så att säga, så det finns en hel del jobb 
att göra med, med att göra det mer visuellt kanske än vad vi har idag. Men dom som, alltså där är en tröskel att 
lära sig. Det datat som vi har är lite väl utspritt på det olika, man kan säga, det är lite för mycket 
informationssilos just nu som man behöver samordna mer. Så det har fått växa ut på sidorna i olika rör.    Så det 
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är väl det största problemet så att säga, eller utmaningen och man skulle… det genom att göra det mer 
lättillgängligt. Men ja, alltså oftast är det så att man har ju de som jobbar mycket med det har extrema krav, och 
de vill kunna göra mycket mycket mer än vad vi kan stödja idag. Och sen finns de dem, mindre frekventa 
användarna som jag tror ser en väldigt, alltså som har svårt att förstå exakt hur verktyget fungerar och vad vi har 
olika... Vilket innehåll vi har olika kuber. Vi har ju 48 kuber.     
 
Företags behov av BI on-the-go 
Hur används ert BI-system on-the-go idag? Om man behöver komma åt data. 
TI: Alltså här måste du vara uppkopplad, vi har ingen icke mobil lösning just nu, utan du måste vara uppkopplad. 
Och när det gäller operationell data så förser, och de här som är ute och gör pre ordits, alltså granskar 
reparationsnätverk så får de oftast råa filer som de importerar in i Excel och tar med sig. Och vi kan mejla saker 
till folk, eller lägga det på server som de kommer åt. Men vi har ingen icke mobil lösning just nu, vi diskuterar 
men det tar lång tid. Microsoft har ju en lösning som heter PowerPivot, där du kan importera in data i en, ganska 
stora mängder data in i en Excelmodell, men vi kör ju inte 2010 ännu. Men där är ju ett sätt att ta med sig data, 
som både har fördelar och nackdelar. Fördelar att kunna göra saker, både offline. Nackdelar med säkerhet. 
 
MO: Om man är offline och utan dator, skriver ni ut papper eller hur fungerar det för att få med sig, i värsta fall 
om säger så? 
 
TI: Ja oftast kan de ju få, vi kan skicka Excel till dem till deras e-post adresser om de inte har med sig sin egen 
dator så kan de ju få det. Men oftast har de ju sina datorer ute och de har ju, de har ju externa uppkopplingar som 
brukar fungera. Så de har ju VPN-tunnlar som de hämtar data från. Så dem, man kan säga de här pre ordit, våra 
business controllers som är ute och reser mycket och sånt, de klarar oftast att koppla upp sig. Kan hämta det de 
behöver, så det är bara det att vi lägger det på vanliga ställen. Så mobilitet i sig är inte så stor, alltså vi är inte 
beroende av att det finns trådlöst nätverk någonstans eller att vi skulle använda sådana enheter ute, och oftast 
kommer de ju åt det, på de hotellen de bor på eller något. Eller också är de ute på något av våra kontor som finns 
ute i världen, det är nog mera överföringshastighet kanske som kan vara långsamt på vissa ställen. Så det är mer 
en kapacitetsfråga.  
 
Läsa data? 
TI: Ja, alltså normalt sätt så, våra on-the-go användare plockar ju med data i Excel på något sätt, och oftast så 
tror jag dem, alltså det är väl när de är i så fall är ute hos en extern leverantör eller någonting sånt, eeller en 
extern kund som de på något sätt i så fall får koppla upp sig trådlöst om de nu inte kan göra det ute hos dem. Vi 
har diskuterat att ha en extern portal, men det har vi inte nu, än så länge. Det är ju mycket säkerhetsmässigt som 
ska sättas upp. Men det finns mycket krav från våra kunder till exempel att de ska få ännu mer återrapportering 
så att, det är… just nu är det ingen sådan klar lösning. 
 
Uppdatera (skriva, förändra) data? 
TI: Äh det är inte så stort, för där har vi en annan lösning som är huvud... som ligger lite utanför min avdelning, 
som man har till verktyg som heter Cognos Planning där man gör forecast och budget. Men det gör man oftast 
organiserat i månadsskiftena. Nä jag tror inte man behöver sit... de som gör det sitter inte uppkopplat, det är 
ingenting du gör ute hos kund eller ute hos en leverantör utan du sitter då hemma vid, på kontoret och gör det.  
Det är ju större, mycket stor skillnad om man har en transportfirma som ska, som ska bocka av vem som har 
hämtat olika saker och skriva upp andra saker. Riktigt så är det inte här.  
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Syn på användande av mobila enheter? 
Vilka risker ser ni med att utföra ekonomisk analys på en mobil enhet?  
TI: Ja det skulle vara om det är någon annan som får tag på den här enheten som inte ska ha det, så att säga. Den 
stora grejen är ju inte, så länge de är uppkopplade så är det ingen fara, för då har man inte med sig något lokalt 
utan faran skulle vara om man sparar data lokalt och sen gör analys på det. Men den risken har vi väl redan idag.  
 
MO: Så det är, alltså säkerhetsrisken alltså stöld, hacking osv 
 
TI: Ja det kan man säga. Det är nog den huvudsakliga risken, annars så är det ju... i och med att vi jobbar med 
mobila lösningar så ska det inte vara några problem annars. Men att få tillstånd alltså, det är mer pengar, resurser 
och dylikt.  
   
Betraktningsyta  
TI: Jag tror ju att du kan ju inte ha för... på en sånhär enhet så är det ju mycket i så fall att du får grafer tror jag. 
Och dom får ju inte vara för detaljerade heller, så att säga. Utan det måste vara ganska tydliga grafer. Så jag tror 
själv, nu är det bara jag själv som spekulerar, att i så fall får nåt, alltså man kan få en siffra baserat på att man 
prenumerar på någon händelse, tex. ett speciellt KPI - om det har ändrats sig. Vi har ingen sådan lösning idag. 
Eller låt oss säga att det är någon kostnad som har gått över eller under någon tröskel, så vill man kanske ha ett 
SMS om det eller något sånt, eller ett MMS. Men någon form av bild eller också kunna titta på, ja, via telefonen 
på någon enklare graf, det är svårt att göra någonting mer komplext på dom här. Däremot på läsplattorna så har 
du ju andra möjligheter, mm. 
 
EH: Är dom ändå begränsade av att dom är en tablet istället för en bärbar dator? 
 
TI: Nej en tablet, jag säger, jag tror skillnaden mellan en tablet och en bärbar dator är nog inte så stor för det är 
ju rätt många som har sånna mini PC's också, för att dom som är ute och flyger föredrar oftast att ha mindre 
enheter. Sånna mini PC's som är mindre skärmar på. Så när vid behov när dom behöver göra någonting så sätter 
dom ju bara in en extern skärm i så fall. Det problemet kan ju finnas redan där idag med upplösning, alltså vi 
förutsätter ju att man har en normal skärm när man tittar på datorn, på det som vi distribuerar ut, via webb och 
sådär.  
 
Inmatningsyta     
TI: Ja, vi har, vi gör inte så mycket inmatningar utan det är mer alltså att vi trycker ut data så vi plockar inte in 
någonting mer än forecasts, det här med Cognos Planning, så.. jag har svårt att se att någon skulle ha behov av 
att göra det. Med sånahär enheter, möjligtvis läsplattan i så fall.  
 
MO: Så den aspekten påverkar inte? 
 
TI: Nej det tror jag inte, nej det tror jag inte. Dom... alltså det är så pass regelbundet och där är deadlines för när 
det ska vara inne så att. Dom flesta vet från början när, vilken dag de ska sitta på kontoret och göra det.  
 
Datatillgång     
TI: Jag tror inte att, vi sätter inte säkerhet på det sättet efter enhet, utan vi sätter nog mer säkerhet efter vad man 
får lov att se, beroende på var jobbar. Mm. 
 
MO: Så en begränsad datatillgång, eller datan kommer inte vara begränsad på ett visst sätt beroende på om du 
sitter vid en dator eller annan enhet? 
 
TI: Nej, nej, det... sånt har vi inte alls. Vi har inga enheter alls som vi, vi tittar inte på enheterna utan dom... vi 
trycker ut en version till dom, sen när det blir, om vi nu ska stödja grafik och lite rapportering på sånahär enheter 
så blir det ju lite annorlunda men då kommer ju dom, den rapportdelen att vara anpassad efter detta så att säga. 
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Användarnas mottagande     
TI: Ja... Jag tror att dom flesta skulle nog kunna klara av att titta på och vrida och vända på en graf här, däremot... 
Men det ska ju vara på ett väldigt enkelt sätt, för när, så fort man börjar göra någonting för svårt och detaljerat så 
tappar dom det, så det ska vara enkel snabb tillgång till information, inte för komplext uppbyggt i så fall. Så det 
är mer att, ja, en snabb bild av någonting som kommer till dom här, och sen så om dom behöver vidare så får 
dom då koppla upp sig via sin laptop eller sin läsplatta i så fall.  
 
MO: Är användandarnas mottagande eller intresse någonting som påverkar satsningen på mobilt BI positivt eller 
negativt? 
 
TI: Ja, nja, alltså positivt måste det ju vara då. Är det många som skriker om det att det ska komma så gör vi ju 
någonting så att säga. Än så länge har inte trycket varit sådär jättestort faktiskt, det har det inte varit.  
 
MO: Rent generellt så är det inte så stort, än så länge uppfattar vi det som. I alla fall inte i Sverige. Är det... 
 
TI: Nja, nej alltså vi är inte lika långt framme med läsplattor. Jag tyckte att i USA hade var och varannan en 
läsplatta men det är inte lika mycket här ännu tror jag, faktiskt. Men så fort dom kommer på bredden och det gör 
dom säkert snart, så är vi i en annan situation. [paus]. Ja man ser ju dom som flyger också, då har dom ju 
fördelen också att dom kan ta med sig dom filmerna som vill se, inte dom som flygbolagen vill bjuda på, så kan 
dom sitta där och kanske kan dom göra lite jobb samtidigt, eller… när dom har sett klart filmen. Så att jag tror 
också att jag var lite skeptisk till det innan men jag tror nog att det kan vara en grej som kan vara bra för dom 
som är ute och reser mycket. Ja... 
 
Behov av mobilitet inom BI-användande 
Efter den här beskrivningen, vilka möjligheter ser du på den här situationen?     
TI: Alltså jag ser ju egentligen en läsplatta är ju... alltså det är ju en dator egentligen utan tangentbord kan man 
säga. Det är en laptop utan tangentbord. Det kom sånna i, 2000, så försökte dom trycka ut dom på bredden också 
men då hade dom problem med batteritiden, alltså processorn sög för mycket kraft och batteritiderna på dom där 
var väldigt korta så det blev, det slog inte. Det blev ingen bred grej av det hela. Men nu är det ju antagligen lite 
annorlunda för nu har man bättre batteritid. Fast svar på frågan här, det är väl egentligen, ja om dom sitter på 
olika ställen så skulle ju en, alltså mitt, min erfarenhet är ju att när dom går ut på kundbesök också göra saker till 
så har dom ofta dom grejerna med sig. Dom planerar ju ofta så va att det skulle vara ren otur om dom skulle 
hamna i en sånhär situation. Och...  
 
MO: Men är det en situation som skulle kunna vara önskvärd, för att om man har med sig en läsplatta istället, för 
att det underlättar på något sätt? 
 
TI: Ja ja, alltså allting som... Som jag sade, jag ser ju läsplatta, alltså vad är det för skillnad på en läsplatta och en 
laptop när du har ett mobilt modem i egentligen va. Det är ju precis samma sak. Så att... Nu tror jag inte att vi 
stödjer att man kör via ett GSM modem än så länge, utan det är nog att man måste sitta på något hotell i så fall. 
Eller ja, ha ett trådlöst nätverk i närheten som vi har ceritfierat. Men, nä, det är... 
 
MO: Är detta en situation du skulle kunna känna igen annars? Alltså säljarna sa du är förberedda så det är lugnt, 
men med chefer som inte vill ha med sig sin bärbara dator. 
 
TI: Alltså jag vet ju att, jag har kompisar som reser mycket över atlanten, dom tar oftast inte med sig sina laptops, 
för då får dom stå där i kontrollen och så ska dom ta loss batterier och så ska det röntgas och så blir det en massa 
jobb med det där. Och nu har du ju så pass mycket minne i domhär så nu kan du ju ta med dig en telefon, så kan 
du stoppa in alla dina dokument, så lånar du kanske en laptop då där du, på dom här andra ställena som du är på. 
Så att, och det är ju också lite mobilitet så. Situationen är väl... Alltså min erfarenhet är att dom är väl förbereda, 
tar dom med sig någonting ut. Som dom har med sig på plats. Det skulle vara ren otur om dom skulle glömma 
det. Men tror jag oftast att dom ringer dom till någon annan som kommer att skicka iväg det till dom i så fall.  
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Finns det andra situationer där mobilt BI hade kunnat hjälpa er organisation?      
TI: Ja, alltså, jag tror att man.. mer det hära med att trycka ut händelsebaserade rapportering. När KPI'er har 
börjat gå på ena eller andra hållet, att man har en ansvarighet för dom KPI'erna. Där är en organisatorisk fråga 
också för man kräver att man har en organisation så då du kan peka och säga att någon är ansvarig för ditten och 
datten. Där skulle det ju kunna fungera.  
 
EH: Har ledningen något intresse av att få... 
 
TI: Ja, det tror jag säkert, men jag är inte säker på att dom är underrättade om vilka verktyg som finns. Alltså 
våra högsta chefer och sånt är ju inte inne i daglig rapportering på det sättet, utan dom får det mer återkommande 
vid vissa tillfällen. Men försäljningsinformation och så, där skulle dom ju säkert vara intresserade av att få 
mobilen och kunna följa varje dag. "Idag har vi sålt såhär många av den telefonen". Ja, det tror jag säkert. Men 
det kanske kommer mer från, kanske direkt från grundsystemet så att…  
 
MO: Men är det någon speciell del av företaget, alltså försäljning, inköp, redovisning som är intresserade? 
 
TI: Njaa, alltså dom flesta av dom som är, det kräver ju att du i så fall är mycket utanför huset här i så fall. Alltså 
att du är ute runt om i världen. Det är det som är grundläggande krav i så fall. Så jag tror säkert att vår högste 
chef, Bert, skulle säkert vilja ha en rapport om hur det går så man kan titta på det sen, eller i sin sån här enhet. 
 
Vilka av era ekonomiska analyser skulle vara möjliga att göra från en mobil enhet?  
[togs in i föregående fråga] 
 
Vad hade era åtgärder för mobilt BI varit, oberoende av ekonomiska resurser?     
TI: Ja alltså, någon form av sån push, alltså prenumerationsinformation tror jag.  
 
MO: Hur, i vilken utsträckning skulle ni satsa på? Alla, några få osv? 
 
TI: Jag tror en målinriktad, alltså en viss grupp hade man nog pekat på från början i så fall. Och då menar jag 
med mobilitet alltså... i så fall också… Alltså dom är ju mobila idag via sina laptopar så fort dom är uppkopplade 
på något sätt så får dom ju det dom behöver. Så det skulle vara att det är något extremt som har hänt någonstans. 
Vi sitter ju, alltså vi är ju mer. Jag kan ju tänka mig att någon som sitter och trade'ar aktier eller trade'ar valutor 
eller någonting sånt och sitter på lunch någonsants, vi vill ha sådana saker kanske. Men det är ju inte alla hos oss 
som är så händelsestyrda kanske kan jag tänka mig. Så att.. jag tror mer en lagom rapportering, prenumeration på 
vissa rapporter som skickas när det har hänt någonting, eller enligt någon schemaläggning, det tror jag. 
 
MO: Hade det specifikt för smartphones eller läsplattor? 
 
TI: Både och i så fall tror jag. Mm. 
 
TI: Jag är inte så säker på att vi behöver göra något specifikt för smartphones om de inte använder android och 
en speciell, ja. Jo det kräver i och för sig, för då är det en annan plattform och en annan webbläsare, så kan det 
vara. Jag pratade med några som, när jag var på dethär MVP summit så var specialist på microsoft från hela 
världen. Och då var det någon ASP.net MVP'er som sade att problemet är inte liksom att distribuera information 
till olika plattformar som iPhone och android eller till windows 7 eller någonting sådant, utan oftast är det 
webbläsaren som finns som har sina specifika. Och än så länge är det lite djungel kring dom här webbläsarna så 
att säga, folk... det är olika, "hur många orkar man att stödja?" så att säga. Så det är mycket det. Dom får man 
bestämma sig för en företagsstandard i så fall, vi måste köra dethär. På insidan här så har vi ju, kör vi Internet 
Explorer så är det frågan, då måste vi avgöra, ska vi stödja.. Vilken webbläsare ska vi ha på Android? Och det 
kostar ju pengar att göra specialanpassningar.  
 
MO: Är det något övrigt du vill tillägga om mobilt BI? 
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TI: Nä alltså jag tror det pratas mycket mer om det nu, det är möjligt på ett annat sätt. Det att mer att vi har fått 
dom här interaktiva skärmarna, touch screens så. Och dom är större, vi har ju en modell som är större än denna 
[pekar på sin telefon] och som är större än era [pekar på våra telefoner] också. Den gamla X10an som nu heter 
Arc. [paus] Så det finns ju hela andra möjligheter än tidigare. Tidigare så har man ju kunnat skicka ut men då har 
det varit en statisk grafisk bild som man inte har kunnat vrida och vända på. Och nu har man möjlighet med 
interaktivitet. Så jag kan ju tänka mig att ett annat område som kan vara intressant också kan ju vara till också 
kunderna som vi har. Skicka ut saker och ting till dom i så fall. Men det är ju en stor apparat att sätta upp en 
säkerhet... Först ska man ha in alla namnen och deras e-postadresser och vad de ska ha. Så det är inte själva 
kanalen i sig utan det är allt organiserande bakom och det är säkerhetsklassificeringar och så vidare. Så att det är 
mycket, det måste finnas en infrastruktur bakom som.. Som handlar innehållet i det datat man skickar ut. Ja. Och 
idag finns det ju ingen, standardprogramvara för att bygga, alltså. Vi kör ju en rapportmotor som heter Reporting 
Services, som Microsoft har, Cognos har ju också sådana. Som funkar perfekt i olika webbläsare när du sitter vid 
en dator. Däremot så finns det ju inget motsvarande för mobilt, utan än så länge så är det ju specialanpassningar. 
Jag har sett viss programvara, men det har inte kommit på bredden ännu och då, det betyder också då att det är 
ganska dyrt också än så länge. [paus för annat]	  
	  
TI: Tredjeparts, det är jag tror att det kommer hända mycket för det är tredjepartarna som jag tror kommer att få 
ta väldigt mycket i början. Med insticksprogramvara till andra lösningar så att säga. Jag har… jag vet att det 
finns något annat företag som satsade på Windows 7 också. Jag kommer inte ihåg namnet nu bara. 
 
EH: Nej Microsoft har vi haft lite svårt för att hitta vad de satsar på för mobilt... 
 
TI: Dom har inte gjort någonting utan det är tredjeparts, jag tror inte att man ska förvänta sig någonting heller 
den närmaste tiden utan dom, jag tror dom låter tredjepartsleverantörer ta dom första stegen. Om dom sen ser 
någon framtid så kommer dom att göra någonting. jag har inga sådana indikationer. 
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