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– Vi synade bland annat kandida-
ternas MS-kompetens, tidsplaner, 
huruvida de erbjöd en paketerad bi-
lösning, pris, leveranskapacitet och 
geografisk täckning, säger Jonas.

Man gallrade fram fem kandidater 
som fick presentera muntligt. Som 
segrare stod slutligen bizware. 

Vad avgjorde – förutom poäng-
sättningen?

– Det var stor skillnad på de munt-
liga presentationerna, och på hur 
konsulterna agerade under mötet. 
bizware vann pluspoäng i och med 
att de skickade fem personer på sin 
workshop. Alla fem skulle också fin-
nas på plats under implementering-
en, säger Jonas Strömfelt. ]

  ragn-sells:

 Bäst presentation  
AVgJOrDe

efter ett antal förvärv stod Feelgood 
2009 med 60 anläggningar och ett 
gytter av it-system som det var svårt 
att få fram besluts underlag ur. I gytt-
ret ingick två beslutsstöd, men de var 
”inte optimala”, berättar vd:n per 
sunnemark. Man bestämde sig för 
att upphandla ett nytt.

Feelgood erbjuder företagshälsa, 
träning och sjukgymnastik. På före-
tagssidan finns 10 000 kunder med 
sammanlagt 500 000 anställda. 

– Det första kravet var att adminis-
tratörer på våra anläggningar skulle 
kunna leverera statistik åt företags-
kunderna.  Det andra var att systemet 
skulle passa interna behov för affärs-
styrning, säger Per Sunnemark.

Feelgood ville undvika ett system 
som krävde dyra investeringar i bak-
omliggande bi-infrastruktur. 

– Poängen var att hitta användar-
verktyg som snabbt och enkelt kun-
de integreras med våra affärssystem. 

Sist men inte minst: i och med att it-
mognaden varierade stort bland ad-
ministratörerna var ett användarvän-
ligt system ett viktigt kärnkrav. 

– Vi gick aldrig vidare med våra 
befintliga bi-system utan valde Qlik-
view. bakgrunden var att vår it-chef 
hade god kännedom om Qlikview, 
och fick oss att förstå att det var något 
vi skulle prova och utvärdera.

representanter från  Qliktech, före-
taget bakom Qlikview, kom på besök 
och presenterade sitt system. Under 
sex månader provade fem använda-
re ut det. Sedan genomfördes ett så 
kallat sib-projekt (”seeing is belie-
ving”) med Qliktech för att bland an-
nat ställa anpassade krav innan sys-
temet rullades ut i verksamheten.    

feelgood

UNDVeK  DYr 
infrastruktur 
Under sex månader provade  
friskvårdsföretaget ett bi-system och 
ställde anpassade krav.

Kraven handlade bland annat om 
vilken information som skulle pre-
senteras och hur den skulle för visas 
användaren i form av hastighets-
mätare, staplar och diagram. 

– genom färger som grönt, gult och 
rött får användarna full koll på verk-
samheten. Nu kan jag lägga tid på åt-
gärder om det lyser rött istället för att 
lägga tid på att försöka tolka siffror. 

det låter bra – men finns det  
inte  något ni kunde gjort bättre?

– Vi skulle dragit igång sib-projek-
tet redan efter en månad. Upphand-
lingen styrdes för mycket av it istället 
för av verksamheten.   

Feelgood har idag en anställd som 
på heltid vidareutvecklar ny funktio-
nalitet i Qlikview. Nästa steg är att 
sjösätta beslutsstöd för säljare. ]

Case 1 Case 2 Tabell KröniKa Tips

Så upphandlade  
friskvårdsföretaget  
Feelgood, sid 40

Så upphandlade ren- 
hållningsjätten ragn-Sells,  
sid 41

57 bi-lösningar i rejäl  
branschöversikt,  
sid 42–43

beslutsstödet seglar  
in i mobilerna,  
sid 43

Fyra tips till hugade  
spekulanter,  
sid 43

när du upphandlar  
beslutsstöd är det a och o 
att det går hand i hand med 
företagets verksamhets-
styrning. För det är i verk-
samhetsstyrningen man 
utifrån genomarbetade 
rapporter beslutar om och 
genomför åtgärder för att 
företaget ska nå sina mål. 

– Sedan gäller det att  
utföra lagd strategi med 
valda nyckeltal att följa 
upp, säger Jonas Grahm, 
ansvarig för bi-tjänster  
på  KPMG Advisory.

Men tyvärr följer få be-
slutsstödsprojekt sin verk-
samhetsstyrning och man 

får därmed aldrig ut någon 
bra affärsnytta av syste-
met, menar han.

– Man lägger för stort  
fokus på ett bi-stöd för be-
fintliga uppföljningsmodel-
ler som inte är kapabelt att 
reflektera den önskade 
framtida styrningen. 

bäst är  att satsa  
på ett beslutsstöd först, 
och därefter sätta upp  
uppföljningsstruktureroch 
finans modeller i ett erp uti-
från bi-stödets behov. Men 
det kan man förstås sällan 
göra, eftersom man redan 
har affärssystem på plats. 

–  Då är det viktigt att ha 
en roadmap som visar hur 
erp ska anpassas till bi och 
verksamhetsstrategi över 
tiden, säger Jonas.

Bi-projektet ska beman-
nas med folk från verksam-
heten, ekonomi, ledning 
och it. Förstudien ska svara 
på vem som ska ha besluts-
stöd och varför. Syna även 
om det delvis ska nås av 
användare utanför verk-
samheten. Det ska ske på 
en strategisk, taktisk, och 
operativ nivå.

– Tänk stort men börja 
smått. Annars är risken 
stor att du aldrig kommer i 

mål. Börja med ledningen 
innan du går vidare till sälj-
kåren och deras mobiler.

hur sållar man fram ett 
optimalt bi-system?

– Systemet ska vara 
framtidssäkert. Vissa  
behöver system som kan 
hantera enorma data-
volymer medan andra  
prioriterar system som  
kan ge beslutsunderlag i 
realtid. Om en verksamhet 
ofta skiftar organisations-
struktur bör man investera i 
ett system och datalager 
som är flexibelt och kan  
anpassas efter nya struk-
turer, avslutar han. ]

JONAS GRAHM  
på KPMG Advisory 
är månadens expert
tipsare.

verksamhetsstyrninG – den röda tråden

när milJö- och  återvinningsjätten 
Ragn-Sells tio år gamla Microsoft-sys-
tem för rapport och uppföljning blev 
allt mer ineffektivt fick det vara nog. 

– Vi ville investera i ett nytt besluts-
stödssystem som kunde erbjuda full 
bi-funktionalitet och stödja alla våra 
affärsprocesser. I en förstudie fick alla 
användare betona sina behov, säger 
Jonas strömfelt, koncerncontroller 
på ragn-Sells. 

ragn-Sells fyra huvudprocesser är 
försäljning, transport, behandling och 
fpc (finans/planering/control). Inom  
transport ville man att systemet skul-
le ge bättre koll på fordonens nyttjan-
degrad och leveransprecision; inom 
behandling gällde det att få ökad kon-

ragn-sells
verksamhet  … Sophantering
anställda … 2 500, 1 800 i Sverige
Upphandlad lösning … Micro-softs 
systemsvit för BI.  Bizware  
implementerade
investering … c:a 10 miljoner kr
på webben … www.ragnsells.se

jonaS StröMfelt,  
koncerncontroller på 
Ragn-Sells.

När man bestämt sig för  
Microsofts system gällde det  
att sålla fram rätt konsult.

troll på vilka material företaget tar 
hand om och vad det kostar.

– Vår it-plattform består till stor del 
av Microsoft. Därför hade vi en stark 
önskan att välja deras nya bi-lösning 
om den mötte våra kärnkrav, och det 
gjorde den, säger Jonas Strömfelt.

Microsofts bi-systemsvit består av 
SQL Server med funktioner för rap-
porter, analyser, olap, integration, etl 
samt datalager. Slutanvändarverk-
tygen är excel och Sharepoint 2010. 

– Däremot hade Microsofts bi in-
get stöd för konsoliderings- och kon-
cernrapportering. Där upphandlade 
vi en modul från Octra  separat.  

i nästa steG upphandlades  också ett 
konsultföretag som kunde imple-
mentera systemet. Tjugo Microsoft-
partners fick ta del av en rfi (request 
for information), och de som ville 
lämna bud fick rfp (requst for propo-
sal). Kompetenskraven var höga, och 
en projektgrupp satte poäng på de 
olika offertunderlagen. 

feelgood
verksamhet … friskvård
anställda … 600
Upphandlad tjänst … Qlikview
Investering … Uppges ej
På webben … feelgood.se

nöjd vd Med BI: Per 
Sunnemark på Feelgood 
kan nu lägga tid på åt-
gärder när det  
lyser rött istället för att 
lägga tid på att försöka 
tolka siffror.

beSLUTSSTöD
upphandling av
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leverantör lösninG kommentarer målGrupp prisinfo (kr) kundexempel

bizintel BISS SaaS-tjänst × × × × Små/mellanstora, retail/offentlig 25–100 000/mån Jula, Rusta, Östgötatrafiken, Twilfit

dimensional  
insiGht Diver Solution × × × × × × Stora/medelstora  SEB, Trygg Hansa, Nobia, Holmen, Scania, Fortum, 

SLL, VLL, ÖLL, Uppsala & Lunds universitet

epicor Epicor 9 × × × × × × Stora/medelstora  Alfa Laval, Diaverum, Merck, AGE, Baldwin Jimek

exopen Exopen Report × × × × × × Alla storlekar och branscher 15 800/licens IKANO, ABN Amro, Autoliv, Dustin, Swedbank

exopen Web Reports × × × × × × 10 användare och uppåt  Ericsson, Euroflorist, Skanska, Göteborg Vatten

exopen Forecast × × × × × × Alla branscher  Dagens Industri, Däckia, Kerfi, Moving, SF

exopen Group Accounting × × × × × × Branschoberoende, koncerner  Payex, Cavotec

health  
solutions totalt 11 produkter Hostas i allmänhet centralt på Sjunet-server × × × × × × Vård, läkemedelsindustri 80 000/klinik Karolinska, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska 

Sjukhuset, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Pfizer

hoGia Hogia Beslutsstöd Stödjer SIE-format och Excelimport × × 10 anställda och uppåt 10 000 Returpack, Barncancerfonden, Nethouse Sverige

hp Financial Planning & Analysis Konsolidering för finansiell planering och rapportering × × × × × × Stora/medelstora   

ibm Cognos BI Webbaserad plattform för affärsanalys och beslutsstöd × × × × × Samtliga Från 2 000 Folksam, SEB, Cramo, Finnveden, Karolinska

ibm Cognos Controller Koncernkonsolidering för legal och operativ rapportering × × × × Samtliga Från 15 000 Swedbank, Addtech, Billerud

ibm Cognos TM1 Skrivbar OLAP för analys, budgetering och planering × × × × × Samtliga Från 12 000 Eniro, Synoptik, NCC, Ålborg Industries

ibm Cognos Express Integrerad analys, rapport och budget × × × × × Upp till 100 användare Från 4 300  

ibm SPSS Svit för prediktiv analys × × × Samtliga Från 20 000 Länsförsäkringar

ibm Infosphere Information Server Flera moduler: ETL, Metadata, Profilering, Datatvätt m fl × × × Samtliga  Försvaret, Folksam, Tele2, Nordea

ibm Infosphere Warehouse Med relationsdatabas, backup, komprimering, mining m m × × × × Samtliga  Folksam, Nordea, Försäkringskassan

ibm Infosphere Streams Realtidsanalys av stora datamängder × × × × × Samtliga  KTH, Uppsala Universitiet/Institutet för rymdfysik

ibm Infosphere Smart Analytics Mjuk- & hårdvara optimerad för beslutstöd × × × × × Stora/medestora  Tele2

ibm Infosphere Identity Insight × × × × Finansbranschen, offentlighet   

ibm Infosphere Traceability Server Analys, spårbarhet, datamodell för RFID-information × × × × Läkemedel, industi, detaljhandel  Matiq

ibs IBS Performance Manager Generisk lösning för data warehouse och OLAP ×  × × × Tillverkning, distribution, scm  Cramo AB, St1, SELGA, Menigo Foodservice

ic community IC Applications SaaS eller enterprise × × × × × Samtliga Från 50 000 Stockholms landsting HSN, SEB, Linköpings Uni.

ifs IFS Applications Integrerat och komponentbaserat ERP byggt på SOA × × × × × × De flesta branscher  Saab, Systembolaget, Byggmax, Jotun

information  
builders Webfocus & Iway Software BI-svit, SaaS eller on-site × × × × × × Företag som omsätter 

50–100 miljoner
Prissätts per server  
eller per användare

Pernod Ricard (Vin & Sprit), Habia Kabel,  
Norrköpings kommun

lawson Lawson Business Intelligence Kan även implementeras i molnet × × × × × × Ingen uppgift Per modul/anv  

lundaloGik Nuggets Säljs i första hand med CRM-systemen Kontakt & Lime Pro × × × × Samtliga Från 10 000 Myresjöhus, NCC Construction, Diligentia

mercur Mercur Business Control Planering, rapportering, analys, konsolidering, simulering × × × × × Stora/medelstora Från 190 000 Bilia, Skatteverket, OKQ8, Skandia, Stockholms Uni.

microsoft SQL Server 2008 R2 × × × × Samtliga Från 50 000 SAS, Sandvik, SonyEricsson, Danderyds Sjukhus

microsoft Sharepoint Server 2010 Performancepoint-funktionalitet är nu inbyggt i Sharepoint × Samtliga Från 50 000 Returpack, ISS, Polfärskt bröd, Skanska

microsoft Biztalk Server 2010 × Samtliga Från 80 000 Skandia, Vattenfall, H&M, Trygg Hansa, Preem

microsoft Excel 2010 × × De flesta branscher Ingår i MS Office  

microstrateGy Microstrategy 9 Arkitektur för enterprise-BI. Erbjuds som SaaS × × × × × De flesta branscher  Swedbank, Axfood, Thomas Cook, Coop.

microstrateGy Microstrategy Mobile Mobilt beslutsstöd × × × × × De flesta branscher   

multimark Multimark × × × × × Säljande företag, främst retail Från 2 000/anv/år Unilever, Cadbury, Weber, Findus, Leaf (Malaco)

oracle Oracle EPM (tidigare Hyperion) Finansiell prognostisering, budgetering och planering × × × × × × Främst stora/medelstora   

oracle BI for Oracle/Peoplesoft/Siebel/JDE × × × × × × Berörda kunder   

oracle BI for SAP × × × × × × Berörda kunder   

oracle BI for non-Oracle Applications Analys inom ekonomi, sälj, service, supply chain m m × × × × × × Främst stora/medelstora   

oracle BI Foundation Suite Kombination av rapportering och modellering × × × × × × Samtliga   

oracle BI Enterprise Edition BI-plattform × × × × × × Samtliga   

oracle Essbase OLAP-verktyg för statistisk modellering och rapportering × × × × × – Främst stora/medelstora   

oracle Data Warehousing Plattform för relationellt och multidimensionellt warehouse – – – × × – Samtliga. Har branschlösningar   

oracle Oracle Exadata Speciell hårdvara för data warehousing – – – – – – Främst stora/medelstora   

pdp PDB Fokus Microsoft-BI-plattform × × × × × × Främst industri/handel  Husqvarna, Fagerhults Belysning, Gislaved Gummi

plantvision Plantperformance Används för nyckeltal som TAK/OEE inom industrin × × × × × Producerande verksamheter 100–500 000 SSAB, LKAB, StoraEnso, Astra Zeneca

Qliktech Qlikview Olika webbklienter, stöd för Iphone och Ipad × × × × × De flesta branscher Från 300 000 Sandvik, Elekta, Com Hem, SIBA, Atlas Copco

sas instititute BI Server Windows, Unix och stordator ×  × × × × Upp till 10 000 anställda 979 000 Scandinavian Airlines, Tele 2, Hakon, ICA, Toyota

sas instititute DI Server Windows, Unix och stordator ×  × × × × Samtliga 1 300 000 Eniro, TeliaSonera, SEB

sas instititute Forecast Server Autogenerering av stora prognosmängder × × × × × × Samtliga 1 000 000 Telstra, Eurpay, Copenhagen Energy, ICA, Rusta

sas instititute Enterprise Miner Färdiga datamodeller för olika branschspecifika frågor × × × × × Samtliga  SEB, Försäkringskassan, Teliasonera

sas instititute Customer Intelligence Kampanjer, rapportering, prediktiv analys, dataintegration × × × × × Samtliga  TeliaSonera, Posten, bwin, Hi3G

sas instititute Financial Management Realtidskonsolidering, budgetering och simulering  × × × × × Samtliga Värdebaserat Tele2

sas instititute ITIM Fakturering/debitering/uppföljning utifrån SLA och katalog × × × × Samtliga Värdebaserat SEB, Folksam, TietoEnator

sas instititute Human Capital Management Utökade möjligheter till rapportering och analys × × × × × Samtliga  BNL, Finnmeccanica, US Air Force

sas instititute Activity Based Management För processer / lönsamhet per produkt/kund/segement osv × × × × Samtliga  Posten, Stora Enso, Danish National Board of Health

24sevenoffice 24SevenOffice × × × 5–300 användare Per anv/modul/mån Binette Consulting, Folkteatern I Göteborg 
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i år landar beslutsstöd i topp tre på priolistan över it-inves-
teringar i svenska företag. ett lokomotiv är idén om en hel-
hetlig syn på dataintegration och datainsamling: var och  
en i verksamheten ska med på tåget. Uppsvinget beror ock-
så på att kraven ökar på tillgänglighet i företagens växande 
informationsmängder. 

beslutsstöd kan helt eller delvis vara allt från datalager 
och etl till användarverktyg*.

De projekterade bi-investeringarna i Sverige är till största 
del dataanalys och datakuber, som online analytical pro-
cessing, olap, och verktyg för spridning, rapportframtag-
ning och publicering. Men bi som molntjänster står och 
stampar med mindre än en procent av marknaden. Å andra 
sidan lär det slå igenom den närmaste tiden och spås en år-
lig tillväxt på uppemot 35 procent. 

Smarta telefoner och surfplattor innebär att efterfrågan 
på mobilt bi slår igenom på allvar. enligt siffror frånGartner 
lär en av tre bi-funktioner användas i handburna prylar om 
två år. Säljstöd, logistikinformation och analyser för att följa 
upp nyckeltal lär segla in i de bärbara prylarna. 

bi-lösningarna hittar också ut utanför företagens väggar 
när allt fler delvis låter kunder och partners ta del av infor-
mation och rapporter.  

Det ställs också högre krav på snabbare analyser. genom 
tekniken ”in memory” kan man få en bearbetning direkt i 
det snabba internminnet istället för på hårddisk. 

I takt med att datamängderna går i taket ökar förstås ris-
ken för att data innehåller fel. Och med felaktiga data kan 
fel beslut fattas. Därför ökar suget efter verktyg som kan 
synliggöra och åtgärda fel i data. 

globalt heter bi-branschens kung SAP. På silverplats 
finns SAS Institute. Därefter följer IBM, Oracle och Microsoft. ]

*) Datalager (data warehouse) är en genomtänkt sammanställning 
av information från flera källor medan eTL (extract, transform, 
load) har till uppgift att omvandla stora mängder data från olika  
datakällor.

4 business 
intelligence

tips 
 för

Beslutsstöd seglar  
IN I MObILerNA
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Ik
a Johan cooke ställer i varje nummer  sam-

man CIO Swedens upp hand lings guide. 
Den här gången är temat  
beslutsstöd – i nästa nummer  
handlar det om molntjänster. Du  
når honom på johan.cooke@idg.se.

❶ besöK referenser i 
din egen bransch. 
❷ TänK på att analyser 
och rapporter aldrig blir 
bättre än sina indata.
❸ saTsa på användar-
vänlighet, grafiska presenta-
tioner och mobilmöjligheter. 

och sist men inte minst:
❹ säKersTäll en auto-
matisk populering av  
relevanta dimensioner via 
kontosträngen på erp-sidan, 
så att denna stödjer verk-
samhetsstyrningens behov 
på bi-sidan!

BI- 
lÖsnIngar

lIStan vISar ett Urval av leverantörer oCH erBjUdanden. UPPgIfterna koMMer från företagen Själva oCH är redIgerade av CIo Sweden.            
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