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Sammanfattning 

Stora företag har olika avdelningar där informationen från dessa måste hanteras. Master Data Mana-

gement(MDM) är ett informationshanteringssystem för att hantera information från olika källor. En 

MDM-implementation sker med en entitet i taget. Arbetets problemställning är att rekommendera 

nästa entitet att inkludera i MDM-implementationen hos Scania samt vilken leverantör som passar 

till implementationen. En rekommendation av entitet framställs av material från Scania och inter-

vjuer med anställda på Scania. Rekommendationen av leverantör framställs från material från leve-

rantörer och intervjuer med leverantörerna. Entiteten som rekommenderas är produkt som individ 

för att informationen i området har behov av förbättrad hantering och entiteten är nära kärnverk-

samheten. Orchestra Networks är leverantören som rekommenderas för att de ligger i framkant inom 

MDM, de är nischade mot området och är starka inom produktinformation. 

Nyckelord 
Data governance, masterdata, Master Data Management, domän, multidomän, datakvalité, MDM, 

informationshantering, 

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

Enterprises has different departments and the information from them needs management. Master 

Data Management(MDM) is an information handling system for handling information from different 

sources.  One entity at the time is implemented to MDM. The work's problem is to recommend the 

next entity to include in the MDM implementation at Scania as well as which provider fits the imple-

mentation. A recommendation of entity is prepared from materials provided by Scania and interviews 

with employees at Scania. A recommendation of provider is prepared from materials from the pro-

viders and interviews with the providers. The recommended entity is product as individual because 

information in the area needs improved management. Orchestra Networks is the recommended sup-

plier because they are a leader among the MDM providers, they are specialised in the area and they 

are strong in the product information area. 

Keywords 
Data governance, master data, Master Data Management, domain, multidomain, data quality, MDM, 

information management. 
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bland annat med vilka personer som är intressanta att föra intervjuer med på Scania. Stort tack till 

Robert. Vi vill även tacka alla de personer som tagit sin tid att bli intervjuade av oss. 
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1 Introduktion 

Teknologin för datahantering utvecklas ständigt och mer data finns att använda. All information som 

lagras i olika system inom ett företag behöver skapa värde för företaget. Värdet kan komma från ex-

empelvis analyser eller förenkling av operationer som försäljning. En teknologi för datahantering 

inom analytiska och operationella syften inom ett företag kallas för Master Data Management(MDM). 

Stora företag har vanligtvis olika avdelningar. Varje avdelning genererar data som kan vara till värde 

för företaget. Data som exempelvis produktionsdata, kunddata, produktdata och data om anställda 

kan skapa värde för företaget. Om företaget har all denna data behöver företaget också hålla en or-

dentlig datakvalitet för att skapa värde för verksamheten [1]. 

I ett stort företag som Scania behövs det fortfarande ett sätt att hantera data på ett effektivt sätt och 

MDM är en bra lösning till det. Scania är ett bolag inom fordonsindustrin. Företaget tillverkar både 

lastbilar och bussar och de har ungefär 45 000 anställda i över 100 länder. Scania betraktas som ett 

företag som levererar lastbilar med kvalitet. För att hålla kvaliteten måste de alltid ligga i framkant 

och detta gäller även inom informationsteknik [2]. 

1.1 Problemdefinition 
När ett företag växer kommer antal data som samlas upp inom organisationen att vara i stora mäng-

der och data kommer att komma från olika avdelningar av företaget. Detta betyder att data som sam-

las in måste behandlas för att det ska vara så värdefullt som möjligt för företaget. För Scania där det 

finns olika avdelningar är det ett måste att hantera data. 

Scania vill implementera en MDM-lösning för att säkerställa att data uppfyller den kvalité som krävs 

för att skapa värde för företaget. Scania har gjort en MDM-implementation för ett område inom Sca-

nia i samarbete med IBM. De har fortfarande behov av att veta om MDM-lösningen kan skapa ytter-

ligare värde genom att expandera det till flera områden och i så fall hur det ska gå till. 

Det finns flera olika typer av MDM-lösningar och det finns flera olika domäner i företaget som kan 

inkluderas i en MDM-lösning. För att Scania ska kunna göra en implementation av MDM måste fö-

retaget veta vilken typ av lösning som passar och även vilken leverantör som passar för lösningen. 

Scania behöver veta vilket nästa steg ska vara för att expandera sin MDM-lösning inom företaget.  

1.2 Målsättning 
Arbetet gick ut på att analysera och rekommendera en MDM-lösning för Scania. För att göra detta 

skapades följande mål baserade på Scanias behov: 

- Undersökning av vilka entiteter och system hos Scania som hade nytta av en MDM-lösning. 

- Utvärdering och rekommendation av en MDM-lösning som var relevant för Scania. 

- Utvärdering och rekommendation av MDM-leverantörer för Scania. 

Det fanns också delmål som var relaterade till MDM och de var: 

- Analysering av relevanta icke-tekniska aspekter som exempelvis socialt, samhälleliga, ekolo-

giskt hållbar utveckling, etc. 

- Undersökning av vilka trender som fanns inom MDM-lösningar.  
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1.3 Avgränsningar 
För att arbetet skulle kunna avslutas inom den tidsram som tillgavs fick det avgränsas. De avgräns-

ningar som arbetet fick förhålla sig till var: 

- Avgränsa antalet leverantörer av MDM som skulle intervjuas till sex leverantörer. 

- Ingen teknisk implementation skulle genomföras. 

- Multi-vektor lösningen på MDM utreddes inte bland leverantörer under arbetet. 

Arbetet genomfördes under tio veckors tid. 

1.4 Genomgång av kapitel 
Kapitel två presenterar en förstudie till arbetet och är uppdelad i två delar, teori och bakgrund. Teo-

ridelen tar upp olika centrala begrepp som används inom MDM samt förklaringar av vad MDM är, 

syftet med MDM och vilka MDM-lösningar som finns. I bakgrundsdelen uppvisas tidigare arbete 

kring MDM på Scania samt en sammanfattning av olika forskningsarbeten som är relaterade till ar-

betet. 

Kapitel tre beskriver de lösningsmetoder och tillvägagångssätt som används samt en förklaring till 

varför de valts för arbetet. Metoder som används är litteraturstudier av flera tidigare arbeten inom 

området samt datainsamling genom intervjuer med olika leverantörer och anställda på Scania.  

I kapitel fyra presenteras resultatet som innehåller insamlad information från intervjuer med leve-

rantörer och anställda på olika avdelningar av Scania.  

I kapitel fem redogörs analysering av vilka entiteter och system som är relevanta för MDM-systemet 

samt en analys av de potentiella leverantörer som kan hjälpa Scania ta nästa steg i MDM-processen. 

Kapitel sex presenterar slutsatser om varje målsättning inom arbetet. I kapitlet finns även rekom-

mendationer av fortsatt arbete inom området. 
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel presenteras de olika begrepp som ofta används inom MDM och även förklaringar av 

vad MDM är samt olika MDM-lösningar. I kapitlet presenteras också tidigare arbete som gjorts på 

Scania och även tidigare studier som är relaterade till MDM. 

 

MDM behöver flera olika komponenter för att fungera. Det handlar om allt från vad som är väsent-

lig data för företaget till politik om vilka som får hantera vilken data.  

2.1 Företagsdata 
Det finns olika typer av data som kan definieras efter sitt syfte. Det går att dela upp data i olika sorters 

data: masterdata, transaktionsdata och analytisk data. Transaktionsdata är data som beskriver affärs-

händelser hos företag som till exempel en kund köper en produkt. Analytisk data används för att för-

stå sin verksamhet och för beslutsfattande. Masterdata representerar de kärnobjekter som används i 

transaktioner och analysprocesser för beslutsfattanden. Data lagras på olika typer av system som en 

transaktionsdatabas, data hub, data lake eller data warehouse [3]. 

Transaktionsdatabas är samling av data som representerar affärshändelse. Transaktionsdatabas för-

säkrar att data alltid är konsekvens när många transaktioner gör ändring under samma tid [4].  

Data hub fungerar som ett centraliserat system för att sammankoppla olika datakällor. Syftet med en 

data hub är att samla in data som ska delas eller distribueras vidare till andra system. Detta gör att 

en data hub är det mest relevanta systemet för att hantera masterdata eftersom masterdata används 

i olika typer av system [5].  

Data lake är en samling av data med ursprungligt format från olika källor. Ursprungsformen kan vara 

strukturerad data, ostrukturerad data eller halvstrukturerad. Syftet med en data lake är att lagringen 

av en stor datamängd ska vara snabb och billig. Skillnaden från ett data warehouse är att data i data 

lake ska omstruktureras innan den används i en analytisk process men inte när den lagras [6].  

Data warehouse är en samling av data som ska användas i analytiska processer. Data som lagras i ett 

data warehouse måste ha en gemensam datastruktur. Data warehouse är en lagringsmetod som van-

ligtvis används vid dataanalys för beslutfattande [4].  

2.2 Master Data Management (MDM) 
Ett stort företag består vanligtvis av flera olika applikationer och avdelningar. Data som kommer från 

de olika applikationerna består ofta av liknande information som representerar samma eller liknande 

affärskoncept. Det har blivit vanligt att företaget använder sig av informationen för att få kunskap 

som används inom företaget och de affärer som görs. Detta innebär att företaget måste hämta data 

som representerar de affärskoncept inom olika delar på företaget. Den information som hämtas måste 

vara konsekvent eftersom den hämtas från olika datakällor.  

För att kunna utnyttja informationen för både operationella och analytiska processer måste organi-

sationen tydligt definiera de olika affärskoncepten den har. Organisationen måste identifiera de da-

tatillgångarna som ska representera olika affärskoncepten och integrera dessa till en konsekvent vy. 
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Sedan måste företaget göra denna vy tillgänglig till de delar av organisationen som har behov av in-

formationen. Detta har medfört ett behov för integration av företagsinformation, hantering och del-

ning för att skapa en enhetlig organisation. Detta är vad MDM innebär:  

● Få en vision av hur nyckelentiteter ska organiseras inom organisationen  

● Hålla kvalité i informationen  

● Använda informationen 

● Synkronisera informationen för att kunna uppnå företagets operationella och strategiska af-

färsmål [1]. 

 

2.2.1 Masterdata 
Masterdata är den data som representerar de karaktäristiska attribut hos objekten inom kärnverk-

samheten hos ett företag. Masterdata refererar till entiteter som kunder, leverantörer, produkter, an-

ställda och relationerna mellan dem. Det är den mest värdefulla informationen som företaget har och 

används i nästan varje transaktion eller analyssystem. Meningen med masterdata är att förenkla 

strukturen av företagets information och för att se till att informationen är korrekt och konsekvent 

mellan olika processer, operationer och andra system som är inkluderade i företaget. Karaktäristiska 

drag för masterdata är självständig existens, förändringar sker sällan och konstant datavolym [1][7]. 

Självständig existens: Masterdatasobjekt är självständiga och kan skapas utan relationer till 

andra objekt. Exempelvis kan en produkt finnas utan att det finns en kund och en kund kan existera 

utan att det finns en produkt. 

 

Förändringar sker sällan: Till skillnad från transaktionsdataobjekt ändras aldrig masterdata ob-

jekt under sin livscykel. Kunddata håller sig oförändrat under en transaktion medan försäljningsor-

dern uppdateras frekvent under transaktionen.  

Konstant datavolym: Masterdata volymen ökar konstant i jämförelse med transaktionsdata där 

volymerna ökar inkonstant. Exempelvis kan antalet försäljningsordrar som görs ändras under olika 

säsonger medan kunddata oftast förändras i samma takt hela tiden.  

2.2.2 Domän  
Domän används för att beskriva masterdata på ett generellt sätt. Domäner kan definieras av tre hu-

vudområden som är Party, Thing och Location [1][8]. 

Party refererar till olika grupper som är inblandade i företagets organisation. Kunder, medarbetare, 

leverantör, distributör är exempel på grupper som kan ingå i Party. En annan beskrivning av Party 

är att de ska kunna svara på frågorna, vilka är dem och vad gör de. 

Området Thing innehåller all masterdata som relaterar till alla tillgångar som företag har. Det kan 

vara tillgångar som produkt, service, fastigheter, verktyg och andra företagstillgångar. Det kan vara 

data från produkts data till planerings data och finaseringsdata. 

Location innehåller masterdata som relaterar till plats och region. Exempel på masterdata som kan 

finnas i Location är konto, stad och land. Location används ofta med relation till Party eller Thing. 

Det kan handla om vart produkten såldes eller producerades. 
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2.3 Data Governance 
Data governance används för hantering av tillgänglighet, användbarhet, integritet och säkerhet av 

data. Under designandet av en MDM-strategi måste företaget tänka på att all data inte ska kunna 

hanteras av alla som använder systemet. 

Att styra över data blir viktigare ju mer data som tillkommer för när mer data tillkommer ökar även 

volymen av aktiviteter, behov av beslut och prioritering av arbete. När ett data governance är imple-

menterat på ett bra sätt blir det också skalbart och ger stöd för att styra över hanteringen av data även 

när MDM-systemet utvecklas.  

En domän äger typiskt sett endast masterdata som tillhör den egna domänen. Masterdata ska vara en 

kontrollerad och delad tillgång som ofta skapas och konsumeras av olika processer inom verksam-

heten. Detta gör det också viktigt att data governance systemet inte bara ska ge stöd för styrning av 

en given domäns behov utan ska också ge stöd för styrning över flera olika domäner. Utan ett bra sätt 

att styra hanteringen av data blir inte ett multidomän MDM-system ett sammanhängande och håll-

bart system [9]. 

2.3.1 Anledningar för data governance 
Det finns flera olika anledningar som gör att ett företag ser behov av data governance, några av dessa 

anledningar kan vara [10]: 

- Historiskt sett kan hanteringen, kvaliteten och kontrollen av företagets data ha varit otillräck-

lig och det börjar märkas genom operativa, rapporterande, marknadsförings och kund till-

fredsställande problem.  

- Tvärfunktionell oenighet mellan avdelningar på grund av problem med kvaliteten av data, 

tillit till data eller att data saknar trovärdighet. 

- Problem och risker med krav från lagar eller överenskommelser. 

- Problem med datamigration och integration relaterat till sammanslagningar eller förvärv av 

data. 

För att kunna initiera ett data governance program ska företaget fundera på det fundamentala syftet, 

vad som ska kontrolleras och vilka huvudmålen är. Exempel på vad ett data governance program 

skulle kunna vara inom ett företag [10]: 

- Etablerade processer, policies och organiseringsprinciper kring hantering och beskyddande 

av kunddata som en företagstillgång. 

- En auktoritets- och kontrollstyrelse för de beslut som ska tas angående välmåendet, kvali-

teten och standardiseringen av datatillgångarna. 

- Verkställa data underhållnings rutiner med klara ansvarsområden för att säkerställa att det 

finns en övergripande datahantering för de datatillgångar som finns inom företaget. 

2.3.2 Omfattning på data governance 
Inom data governance ska företaget tydligt kunna visa vad som ska vara inom ramen för data go-

vernance och vad som är utanför. Saker som behöver vara tydligt är vilka typer av datatillgångar 

som tillhör, vilka typer av beslut, politik, standarder, system och processer som är innanför ramarna 

för området data governance. Förutom att det ska vara tydligt vad som är inom räckvidd för data 
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governance är det minst lika viktigt att göra det tydligt vad som är utanför räckvidden. Några exem-

pel på saker som kan vara innanför ramarna: 

- Definitioner och hantering av politik, regler, kvaliteten och integriteten av data och datahan-

tering, kund klassifikationer, relationer och den hierarkiska strukturen. 

- Politik, regler och standarder för hur organisationen definierar en kunds livscykel eller en 

överskådlig rapport. 

- Definitionen av hur en masterdatasentitet ska hålla standarder, mål och mått. 

- Se över tillgång till masterdata som finns och säkra att det finns granskningar och skydd för 

att möta säkerhetskraven som finns. 

- Se över de verktyg och tjänster som används för att sköta hanteringen av data governance 

systemet [10]. 

 

Exempel på saker som kan vara utanför ramarna: 

- Data som håller sig i andra system eller processer som inte är länkade till masterdata som 

används. 

- Transaktionssystem, business rules, metadata, konfigurationer och politik som är definie-

rade för de system som inte är associerade med de tillgångar, regler och politik som är i det 

data governance-program som utvecklas [10]. 

 

Data governance är inom MDM det som ser till att systemet håller sig konsekvent och hälsosamt. Det 

driver förbättringar, kvalité och tillgängligheten för de tillgångar som tillhör systemet. 

 

2.4 Datakvalitet  
Det är möjligt för företag att samla in och lagra stora mängder data. Det gör att hanteringen av data 

blir mer komplex. Om den ökade mängden data inte hanteras på rätt sätt kan datakvalitén försämras. 

Det vill säga att datamängden innehåller duplicerad eller inkorrekt data. Den generella beskrivningen 

av datakvalitet är hur korrekt och konsekvent data är. Datakvalitet kan också betyda hur mycket in-

formation som kan utvinnas. Till exempel är datakvaliteten hög när den skapar värdefull information 

som stödjer beslutsfattande och verksamhetsutveckling. För att kunna utvärdera datakvalitet på ett 

korrekt sätt måste flera mätningar av olika dataegenskaper utföras. Dessa egenskaper brukar kallas 

för kvalitetsparametrar. Att identifiera vilka parametrar som finns är inte ett problem, utan problemet 

är att identifiera vilka parametrar som är relevanta för organisationen och verksamheten. Kvalitets-

parametrar som unikhet, precision, konsekvens, fullständighet och validitet används för att utvärdera 

datakvalitet i ett MDM-system [1] [11].  

Unikhet i MDM-system innebär att varje entitet som finns i masterdata måste ha en unik identifi-

kation. Denna unika identifikation ska kunna använda i flera datakällor. Till exempel i en kundtabell 

ska alla kunder ha unika identifikationer som representerar kunderna i flera datakällor (kunddataba-

ser i olika länder). Mätning för den här egenskapen innebär hur bra system kan identifiera duplicerad 

data och rätta till.  

Precision kan beskrivas med hur överensstämmande information i verkligheten och data som lagras 

i systemet är. Problem för detta är att information i verkligheten är inte alltid samma och de förändras 
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efter tiden och detta kan försämra datakvaliteten. Därför ska uppdateringar ske regelbundet. En upp-

datering kan utföras automatiskt eller manuellt.  

Fullständighet kan beskrivas på olika sätt. Data är fullständig om den innehåller ett värde. Dessu-

tom kan fullständighet betyda att data har ett värde trots att det är tomt men under speciella kondit-

ioner. En annan definition är att fullständig data innehåller relevant information för företaget. 

Aktualitet refererar till hur lång tid ny information som sparas i system ska vara tillgänglig för före-

tagsverksamhet och beslutfattande. Aktualitet betyder en stor del för företagsverksamhet och beslut-

fattande. Om data som finns i systemet inte är matchad med information som finns i verkligheten kan 

detta leda till att onyttigt värde skapas eller större problem som kan leda till fel beslutsfattande.  

Konsekvens innebär att samma information som är refererad i olika datakällor ska stämma med 

varandra. Data som är konsekvent i flera olika datakällor betyder inte att data är sanningsenligt.  

Validitet innebär vilket värde data kan skapa eller hur giltiga data är. För att veta en mer exakt vali-

ditetsnivå som data har tittar testaren ofta genom hur data uppdateras och vilken livstid data som 

granskas har.  

2.5 Data Stewardship  
Data steward är en roll som inom organisationen som nyttjar företagets data governance processer 

för att säkra kvaliteten på dataelementen. Data stewardship täcker hela den taktiska hanteringen och 

överser företagets datatillgångar. Det är en företagsfunktion som handlar om samarbetet mellan bu-

siness och IT. Det ska driva problemlösningen av dataproblem och förbättra helheten med data han-

teringsprocessen. En person som är data steward är ansvarig för kvaliteten på data men utöver detta 

ska stewarden också hantera standardiserade företags definitioner och metadata för kritiska dataele-

ment som är associerade med masterdata [12]. 

2.6 Dataintegration 
Dataintegration är en kärnkomponent i MDM som används i både system som har en domän och 

system som har flera domäner. Dataintegration handlar om att försäkra att data som kommer in i 

systemet ska vara överensstämmande med masterdata så att en enda version av masterdata lagras. 

Innan den lagras måste systemet verifiera att data inte blir duplicerad i systemet. Data normaliseras 

och korrigeras om den behövs för att överensstämma med motsvarande masterdata. Dataintegration 

innebär också att ny lagrad data ska följa MDM-reglerna och datakvalitetsreglerna. Dessa första steg 

i processen kallas “entity resolution”. Datasynkronisering är en process som gör att systemet alltid är 

uppdaterat och konsekvens. Datasynkronisering refererar till uppdatering av en specifik domän [9].  

2.7 Metadatahantering 
Metadatahantering är en MDM-komponent som ofta används i system med flera domäner. Metadata 

definieras som data om data, alltså data som beskriver vad annan data har för syfte, användningsom-

råde, hur den används, och den information som krävs för att få förståelse för information. Det finns 

olika typer av metadata men vanligtvis delas den i teknisk metadata och icke-teknisk metadata. Tek-

nisk metadata innehåller design och specifikation av datastrukturen eller information om hur data 

förändras i systemet. Icke-tekniska metadata relaterar till verksamhetsbeskrivningen och verksam-

hetsreglerna [9].  
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2.8 Datasäkerhet 
Datasäkerhet för företaget innebär att förebygga, upptäcka och åtgärda att obehöriga användare får 

tillgång till företagets data och information. Datasäkerhet är en komponent som måste finnas i alla 

IT-system som är stora eller små. I MDM-system är det vanligt att MDM-hubben delar data med flera 

källor. Detta gör att MDM har högre risk att utsättas för cyberattack och informationsläckage. Data-

säkerhet är en kärnkomponent som är specificerad för varje domän. Det finns data som inte tillåtas 

att dela utanför dess källa och systemet måste hantera detta på ett bra sätt [9]. 

2.8.1 GDPR 
Dataskyddsförordningen(GDPR) är en förordning som är till för att stärka skyddet för personuppgif-

ter för personer inom europeiska unionen. Den 25 maj 2018 ersatte förordningen den tidigare nat-

ionella lagen som länderna inom Europeiska Unionen hade. Förordningen innebär att företaget end-

ast får samla in personuppgifter för ett angivet syfte. Den informationen som samlas in måste vara 

nödvändig för att uppfylla syftet. Har man samlat in information ska de hållas korrekta. Företaget 

som samlat in informationen har ansvar över att personuppgifterna inte stjäls. När det angivna syftet 

är uppnått ska uppgifterna tas bort.  

GDPR innehåller sex nya viktiga punkter som företag, myndigheter och organisationer behöver ta 

hänsyn till. Dessa punkterna är dataportabilitet, konsekvensbedömning, anmälan om personupp-

giftsincident, dataskyddsombud, sanktionsavgift och eliminering av missbruksregeln. Dataportabili-

tet innebär att de registrerade har rätt att hämta uppgifter som lämnats från de som registrerat upp-

gifterna till en tredje part. Konsekvensbedömning innebär att innan en personuppgiftsbehandling 

utförs behöver företaget göra en bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå samt åtgärder som 

finns för att inte bryta mot förordningens regler. Anmälan om personuppgiftsincidenter innebär att 

när en personuppgiftsincident inträffar måste företaget anmäla till datainspektionen inom 72 timmar 

samt informera de registrerade. Organisationer, myndigheter eller företag som hanterar känsliga 

uppgifter måste ha minst en person som arbetar med dataskyddsfrågor och dataskyddsombud. Sankt-

ionsavgift gäller när företaget bryter mot förordningens regler. Avgiften bedöms utifrån hur allvarlig 

incidenten är och vilka åtgärder företaget utfört [13]. 

2.8.2 CLOUD Act 
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act eller CLOUD Act är en amerikansk lag som trädde i kraft 

23 Mars 2018. Lagen innebär att amerikanska myndigheten kan få tillgång till data som är lagrad hos 

amerikanska molnleverantörer oavsett vart i världen den är lagrad. För att få tillgång till den data 

som amerikanska myndigheten behöver krävs det att en del krav uppfylls. Det krävs att det misstänks 

ett grovt brott eller terrorism. För MDM har CLOUD Act endast en betydelse för företag om deras 

leverantör är amerikansk och tjänsten körs i en cloudmiljö [14].  

2.9 MDM-implementationsstil 
Grunden till en bra arkitektur och design är att ha ett flexibelt MDM-system som anpassar sig till 

företagets behov. Implementation baseras på var data insamlas och hur ofta data uppdateras samt 

vilket användningsområde. Att välja rätt implementation för MDM är beroende av hur viktigt data-

kvalitet är och hur komplicerad relationen mellan entiteterna är. Här presenteras fyra olika sätt att 

implementera ett MDM-system [5]. 

Registerstil 

System som implementerar en registerstil lagrar inte masterdata i den centrala hubben. Den centrala 

hubben använder sig istället av referenser till andra system och masterdata lagras i lokala källor. I 
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den centrala hubben finns ofta bara metadata som beskriver vilket källsystem som lagrar den mas-

terdata som söks. Den centrala hubben har inte tillstånd att uppdatera data som finns i masterdata. I 

figur 2.1 på Registry kvadraten visar det att den övre delen hänvisar till de andra källorna. Den här 

designen är snabb att komma igång med i jämförelse med andra designer. Ett problem är att systemet 

har sämre prestanda när den ska hantera stora datamängder i realtid [5] [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: De fyra vanligaste implementationsstilarna [16] 

Konsolidationsstil 

En konsolidationsstil implementeras för datahubbar som används för rapportering och analysering. 

I datahubben finns det kopior av masterdata som konsoliderar från olika källorna, se figur 2.1. Här 

utförs olika integrationsprocesser för att generera masterdata för dataanalyser. Skillnaden med en 

konsolidationsstil och med andra stilar är att masterdata i andra källsystem inte påverkas av ändring 

som sker i datahubben. Det gör att den analytiska processen separeras från de andra affärsproces-

serna [5] [15]. 

Centraliserad Stil 

Skillnaden med en centraliserad stil och andra implementationer är att masterdata lagras i ett cent-

raliserat system, se figur 2.1. Ändring av masterdata tillåts bara i centraliserade systemet och andra 

källor uppdateras efter centraliserad systemet. Fördelen med den här stilen är att den har bättre 

prestanda och sökningar av information blir mindre komplicerade än med andra stilar. Stilen an-

vänds ofta för transaktionssystem [5] [15].  
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Koexistens stil  

I koexistens stilen lagrar systemet masterdata både i den centrala hubben och lokala källorna, se fi-

gur 2.1. När uppdatering av masterdata sker på den lokala källan sker uppdateringen på den kopia 

av masterdata som finns i den centrala hubben och därefter skickar den centrala hubben uppdate-

ringen till de andra källorna. Den här designen utvecklas från konsolidationsstilen. Skillnaden är att 

konsolideringssystem tillåter bara att den centrala hubben skickar uppdatering till lokala källorna 

[5] [15]. 

 

2.10 MDM Arkitektur och Design 
För att veta vilka entiteter som har nytta av en MDM-lösning behövs en implementationsprocess. 

MDM är inte bara en teknisk lösning utan även hur företagets struktur organiseras i MDM-systemet. 

Denna missuppfattning är anledningen till varför många företag misslyckas att implementera MDM-

system. IT-avdelningen fokuserar mer på tekniska lösningen medan verksamheten fokuserar mer på 

vad som är lönsamt. Därför krävs ett nära samarbete mellan verksamheten och IT-avdelningen. Ett 

MDM-system kan ge resultat efter en dag men det är en hållbar utveckling som kommer löna sig 

långsiktigt. MDM är ett komplext system och det finns inte en “one-size-fits all” lösning som företag 

kan köpa [5]. För att möta ett företags efterfrågan om MDM finns det tre huvudprinciper på mark-

naden som är single-domän, multidomän och multi-vektor.  

Single-Domän 

Single-domän fanns i början av MDM-utvecklingen när företaget behövde en lösning för att öka kva-

litet på kunddata eller produktdata. Idag är single-domän fortfarande en lämplig lösning och används 

mest som första steg i MDM-implementationsprocessen. Single-domän refererar till MDM-system 

som hanterar en enda domän. “Customer MDM” eller “Customer Data Integration (CDI)” som foku-

serar på kunddata är en av de första single-domän lösningarna som används. I CDI finns det olika 

tekniska komponenter, tjänster och processer för att hålla kunddomänet konsekvens och korrekt. Fö-

retag som använder CDI får en fullständig bild av kunderna [5].  

Multidomän 

Ett multidomän MDM-system är ett system där flera domän är med i lösningen. I ett multidomän 

system måste utveckla data governance, datasäkerhet, metadatahantering och dataintegration så att 

de alla kan användas på alla domäner utan att behöva göra flera ändringar. Om alla de fyra nämnda 

delarna är lösta på ett bra sätt blir det enkelt att lägga till nya domäner i sitt MDM-system, se figur 

2.2[9]. 
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Figur 2.2: Multidomän MDM modell [9] 

MDM-komponenter som måste vara specifika för varje domän är Entity Resolution, datakvalitet, 

Data Stewardship, referensdatahanering, datasynkronisering och CRUD-hantering. Dessa kompo-

nenter är kritiska delar för varje domän.  

Multi-Vektor 

Multi-vektor är en fullständig MDM-lösning som förenklar både företagets IT-hantering och organi-

sation. Den visar inte bara en helhetsbild av hur företagets data och information är men även en bild 

av hur företagsorganisationen strukturerar. Det är fem komponenter som beskriver multi-vektor. De 

är industrier, datadomäner, användningsområden, organisationsstruktur och implementationssätt. 

Industrier refererar till företagsverksamhet som kan vara handel, tillverkare, eller konsult. Datado-

mäner är de domäner som används i lösningen tex kund, produkt och leverantör. Användningsområ-

den refererar till vilka system som används i MDM, transaktionssystem eller analyssystem som stöd-

jer beslutfattande. Organisationsstrukturen innebär hur företaget organiseras och implemetationsät-

tet är vilka stilar som passar bäst för företaget. Multi-vektor är ett komplext system vilket har multi-

domänen som en komponent [15]. 

2.11 Tidigare arbete på Scania 
På Scania hade de kommit långt i processen till en MDM-lösning de skulle lansera en prototyp för en 

single-domän MDM-lösning där domänen var Kund. De hade påbörjat ett data governance program 

där de var klara med regler, definitioner och standarder för deras kundentitet och höll fortfarande på 
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med andra entiteter. De hade kommit långt när det gäller data governance inom organisationen, hur 

information skulle hanteras var tydligt för många delar av Scania. De arbetade med en MDM-lösning 

tillsammans med företaget IBM som hade en produkt som hette “InfoSphere”. Det fanns dock en 

osäkerhet på om IBM var rätt leverantör för tjänsten eftersom det dök upp dolda kostnader och pro-

blem som skapade denna osäkerhet och detta gjorde att Scania ville se över andra leverantörer om de 

kunde vara bättre lämpade för Scania.  

2.12 Relaterade arbeten 
I studien “Master Data Management and its organizational implementation” av Riikka Vilminko-He-

ikkinen och Samuli Pekkola presenterades en ny förståelse för utmaningarna med stiftande och im-

plementation av ett MDM-system inom en organisation. Metoden i studien var att observera MDM-

aktiviteter och hålla intervjuer med aktörer i branschen. De hade hittat 15 olika utmaningar där alla 

utmaningarna var breda exempelvis var “Roles and Responsibilities” en utmaning enligt studien. 

Inom utmaningen presenterade de flera andra utmaningar vilket gjorde att de 15 olika utmaningarna 

var uppbyggda av fler utmaningar [17].  

 

Studien “Data governance in the sustainable smart city” av Paskaleva, K et al. Handlade om hur viktigt 

data governance var för en hållbar smart stad. Deras metod var att göra flera stycken fallstudier om 

vad, hur och varför data governance är viktigt för en hållbar smart stad. De hämtade också data från 

olika böcker och artiklar. De ville komma fram till ett resultat inom fem olika områden som var Data 

Collection and Generation, Data Management and Sharing, Data Use, Legacy Issues och Data De-

velopment and Project Working. Inom Data Collection and Generation kom de endast fram till att 

det fanns några barriärer som protektionism och etiska bekymmer. Inom Data Management and 

Sharing nämndes en svårighet som var att integrera data när den kommer från olika källor. I Data 

Use dimensionen kom de fram till att tillgänglig data kunde ge värde för nästan alla individer, företag 

och organisationer i en stad. Inom Legacy Issues skrev de att ett problem var att den mest långsiktiga 

kostnaden skulle vara att någon/några måste underhålla systemet och se till att datakvalite hålls. I 

den sista dimensionen Data Development and Project Working saknades tillräckligt med informat-

ion för att dra en slutsats [18].  

 

I studien “Uncovering four strategies to approach Master Data Management” av Anna Cleven och 

Felix Wortmann presenterades vad som skulle göras för att kunna förbättra MDM-implementation-

ens kvalitet. Metoden i studien är en DSR “Design Science Research” som hade ett antal instruktioner 

som forskarna måste följa för att komma fram till resultatet. Med hjälp av DSR kom de fram till fyra 

strategier som baserats på tekniska och organisatoriska aspekter. Dessa strategier är inte helt utveck-

lade och det kräver framtidsarbete. Rekommendationen för framtida arbete är att undersöka hur 

dessa strategier kan påverka MDM-komponenter i implementationen [19].  

 

I studien “Organizing Master Data Management Findings from an expert Survey ” av Boris Otten och 

Andreas Reichert undersöktes hur företag skulle organiseras för MDM gällande vilka arbetsuppgifter 

som är relevanta och hur mycket personalresurser som behövs. Enkätundersökning användes som 

metod i studien. Nio frågor valdes och skickades till 38 MDM-experter som arbetade i olika företag 

och 19 av dem svarade på enkäten. Resultatet visade att kunddata och produktdata var de data som 

de flesta företag hade i MDM-systemet. Studien presenterade också att personalresurser som MDM 

behövde var minst tio personer. En stor andel av företagen hade projekt som relaterar till MDM. 

Undersökningen fokuserade bara på de stora företagen som hade bra ordning på MDM-organisat-

ionen [20]. 
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2.12.1 Relaterade arbetets relevans för studien 
Dessa arbeten var relevanta för studien för att de fokuserade på MDM-implementationsprocessen. 

Syftet med studierna var att påvisa vad som var viktigt med MDM-lösningen och att redovisa vilka 

problem som dyker upp. Ett problem som upprepats i studierna var att företag var oförberedda för 

en MDM-implementation. De hade exempelvis inte regler för hur data skulle hanteras. Ett annat pro-

blem som togs upp i studierna var att IT och verksamhet brukade ha problem med överenskommelser 

om vad MDM används till och hur MDM-processen skulle genomföras. För att lyckas med processen 

krävs det att alla delar av företaget har ett gemensamt mål på MDM. Processen kräver också planering 

inför MDM-processen eftersom MDM inte kommer skapa inkomster på en dag.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs olika forskningsstrategier och forskningsmetoder som finns samt resonemang 

till val av de som strategier och metoder som är relevanta för studien. Därefter presenteras olika da-

tainsamling och dataanalys metoder samt argumentation till de metoderna som används.  

3.1 Forskningsstrategi 
Forskningsparadigm är en benämning som beskriver hur ett forskningsarbete ska utföras på ett ve-

tenskapligt sätt. De två vanligaste forskningsparadigmerna som finns är positivism och interpretiv-

ism. Positivism innebär att forskningsarbetet ska enbart bygga på naturvetenskapliga fakta och ska 

genomföras med hjälp av experimentation och observation. Interpretivism påstår att forskningsar-

bete som är uppbyggt av samhällsvetenskap eller naturvetenskap är lika betydelsefull inom forsk-

ningsvärlden. Interpretivism innebär att forskningsarbetet fokuserar på att undersöka och hitta 

mönster i de sociala fenomenen med hjälp av intervju och tolkning [21].  

För att veta vilket paradigm denna studie utförs inom det viktigt att förstå studiens syfte och mål. 

MDM är ett komplext system som har både verksamhet och IT involverat med syftet är att skapa värde 

för företaget. Personal med olika bakgrunder kan ha olika uppfattning om MDM. IT-personal uppfat-

tar MDM-system som är en tekniklösning medan personal som arbetar i verksamhet uppfattar den 

som en verksamhetslösning. Att hålla intervjuer med personal som har olika bakgrunderna är mer 

relevant än andra metoderna. En strategi som tillhör interpretivismen ska kunna passa för den här 

studien. Strategier som tillhör interpretivismen är hermeneutik, etnografi, deltagande observation, 

aktionsforskning, fallstudie, grundteori och etniskt studie [21]. Jämfört med andra strategier är en 

fallstudie passande för studien. En fallstudie passar bäst eftersom gränsen mellan fenomen och kon-

text är otydlig. Det behövs också förtydligas vilket sammanhang studien har med verkligheten vilket 

en fallstudie används till. 

3.1.1 Fallstudie  
En fallstudie är en studie där tidigare fall inom området undersöks. Fallstudie används när det finns 

behov av förståelse för “hur” och “varför” [22]. Fallstudier går ut på att undersöka ett fenomen på 

djupet och förtydliga vilket sammanhang i verkligheten studien har och detta är extra viktigt när grän-

sen mellan fenomen och kontext är otydlig. Undersökningen behandlar den distinkt tekniska situat-

ionen där det finns fler intressanta ämnen än det finns observationer och där resultat är beroende av 

flera källor som bevis. Processen för en fallstudie är linjär och iterativ, figur 3.1 illustrerar hur en 

fallstudieprocess är linjär och iterativ.  
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Figur 3.1: Bild av hur processen för en undersökning av formen fallstudie kan se ut[22]. 

Resultatet beror på vad olika företags historiska beslut/lösningar varit vilket gör att en fallstudie är 

det rätta valet för tesen. 

3.2 Forskningsmetod  
Ett forskningsarbete kan genomföras med hjälp av en kvalitativ eller kvantitativ datainsamlingsme-

tod eller en kombination av båda. I en kvantitativ undersökning utförs en jämförelse mellan olika 

tester och mätningar för att presentera ett konkret resultat som baseras på statistik. Den kvalitativa 

undersökning innebär att det ställs frågor där det finns enkla svar och frågorna ställs till en stor 

mängd individer för att förstå eller hitta mönster i problemet. Dessa frågorna utföras genom enkät-

undersökning eller intervju. Därefter kan intervjun som används vara ostrukturerad och strukture-

rad. Den strukturerade intervjun innebär att svar till frågorna är begränsat och har bara svarsalter-

nativ som “ja/nej” eller “inte bra/okej/bra/mycket bra”. I en ostrukturerad intervju ställs öppna frå-

gor som leder till diskussioner [23]. 

Metoden för den här studien var en kvalitativ metod som genomföras med ostrukturerad intervju. 

Det var naturligt att en kvalitativ undersökning passade detta arbete eftersom inte många har kun-

skaperna som krävs för att kunna vara delaktiga. Det krävdes också diskussioner och djupare förstå-

else inom arbetet vilket pekar helt åt det kvalitativa hållet.  

3.3 Datainsamling  
I detta kapitel beskrivs de arbetssätt som använts för att komma fram till resultatet. Metoderna och 

tillvägagångssätt som används utgår från litteraturstudie av tidigare forskningsarbete och nuvarande 

lösning och system hos Scania. Det berättas om hur leverantörer har valts, hur intervjuerna utformats 

och hur entiteter och system som ska ingå i systemet valdes.  
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3.3.1 Entiteter och system 
För att ta reda på vilka entiteter och system och ska ingå i MDM-lösningen behövdes det först ta reda 

på vilka entiteter och system som finns inom Scania. Datainsamlingen gjordes genom att hålla ostruk-

turerade intervjuer med anställda inom Scania som har kunskaper om hur affärsprocesser går till och 

vilka system som är inblandade. De som intervjuades var oftast chefer och/eller ansvariga över pro-

jekt som handlar om informationshantering (se Bilaga 1). För att veta vilka som skulle intervjuas be-

hövdes det att ta reda på vilka som visste tillräckligt om deras affärsprocesser och funktioner samt 

den informationen som tillhör och hur den användes. Detta innebar att under olika intervjuer fick 

olika frågor ställas till olika personer eftersom varje person har olika egenskaper. Om det behövdes 

ta reda på varför just en entitet ska väljas gick det inte att prata med någon som inte kunde mycket 

om den entiteten. Intervjuer skulle göras med personer som hade relevant information entiteten. Vil-

ket resulterade i att samma frågor inte kunde ställas på varje intervju. Det fanns få frågor som kunde 

ställas på varje intervju (se Bilaga 2). 

3.3.2 Leverantörer 
För att hitta olika leverantörer av MDM användes sökmotorn Google. Under sökandet hittades fler 

leverantörer än vad som skulle avgränsas till. För att hålla arbetet inom sin avgränsning på sex leve-

rantörer behövdes det väljas ut färre leverantörer genom att ställa högre krav. Detta gjordes genom 

en översyn av de företag leverantören samarbetat med tidigare och genom att titta på de produkter 

inom MDM som leverantören erbjuder. Krav som användes för att välja ut leverantörer: 

- Erbjöd multidomän MDM-lösning. 

- Hade tidigare erfarenheter inom MDM lösningar. 

- Leverantören skulle vara öppna för både moln och icke-molnlösningar. 

- Företaget skulle arbeta med dataintegration. 

- Leverantören skulle kunna ge förslag på de lösningar som de tyckte kändes lämpliga för Sca-

nia. 

 

Företagen kontaktades för att se om det fanns ett intresse av ett samarbete och fanns intresse kunde 

en vidare undersökning av leverantören ske. Det ställdes flera gemensamma frågor under varje inter-

vju med leverantörerna (se Bilaga 3). 

3.3.3 Miljö och trender 
I varje intervju som fördes med Scania och leverantörer togs frågor om icke-tekniska aspekter samt 

trender upp, detta för att få en blick av varje individs syn på området. För ytterligare inblick i området 

lästes historiska rapporter från Gartner för att se vilka förändringar som skett inom området. Detta 

ger en syn på de framtida trenderna för MDM genom en analys av hur det utvecklats tidigare. 

3.4 Analysmetod 
Det finns olika metoder att föra en analys på. Undersökningen har ett induktivt angreppssätt då det 

görs flera observationer för att skapa en teori [24]. Metoden för analysen är en blandning av Narra-

tive Analysis och grundteori där analysen görs med hjälp av att tolka intervjuer och diskussioner un-

der intervjun och nya teorier skapas utefter tolkningar. Narrative Analysis innebär att analysera in-

formation som baseras på olika individers erfarenheter för att få fram nya teorier [21].  

I den här studien får alla personer som deltar i intervjuerna både generella och specifika frågor. De 

specifika frågorna baseras på personens roll och arbetserfarenhet. Analysen fokuserar på varje individ 

för att få fram ny information efter varje intervju. Grundteorin i den här studien är att en ny teori 
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formuleras efter den första intervjun och de andra intervjuerna samlar in fler kunskaper för teorin 

men används också för att testa teorin. 

 

 

 

 

  



 

 

 

19 

4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras entiteter och system som finns i Scanias datasystem. En kort beskrivning 

om vad entiteterna representerar och deras egenskaper och roller inom affärsverksamheten samt 

vilka problem som entiteterna har på nuvarande systemet. Därefter introduceras sex MDM-leveran-

törer för detta arbete. 

4.1 Entiteter 
Efter intervjuer och sekretessbelagt material från Scania blev det tydligt att de entiteter som finns och 

är aktuella för MDM är slutkund, produkt som individ, distributör, leverantör, verkstad, dealer, en-

gaged person, parts och avtalade tjänster. Dessa entiteter har olika egenskaper och roller inom af-

färsverksamheten. Entiteterna har olika problem som gick att lösa med olika lösningar. Under arbetet 

intervjuades 16 olika personer inom Scania (se Bilaga 1) för att få information om varje entitet och 

hur de används i verksamheten. Intervjuerna fördes också för att ta reda på vilka problem som finns 

inom informationshantering hos varje entitet.  

4.1.1 Slutkund 
En slutkund är den kund som köper lastbilar, motorer eller bussar från Scania. Denna entitet har 

attributer som email, namn, personnummer och id. Det finns fler attribut än de nämnda men de fyra 

nämnda är de vanligaste som kan anses som masterdata. Slutkunden skapas hos återförsäljaren i 

olika regioner och länder där de köper produkten och skriver på kontrakten. Varje region eller land 

har en egen datakälla för kunderna vilket gör att det är svårt att veta exakt antal kunder som Scania 

har och hur mycket kunddata som är duplicerad. Scania behöver ett MDM-system som kan koppla 

ihop dessa källor för att förbättra datakvalitet och ge en gemensam bild av kunderna.  

4.1.2 Produkt som individ 
Produkt som individ representerar lastbilar, bussar, motorer och växellådor som Scania producerar. 

En produkt som individ kan också innebära en produkt från ett annat märke eller en tillbyggnation 

till en lastbil. Scania och deras konkurrenter delar inte information med varandra vilket gör det svårt 

att veta information om produkterna som inte tillhör Scania. Information om produktindivider är 

nödvändig för att kunna ge en utförlig underhållning av ett fordon. 

Ett annat problem som uppstod är att verkstäderna i olika länder har information om sina egna kun-

der men inte andra länders kunder. Ett exempel är att en lastbil som vanligtvis repareras och under-

hålls i olika länder får sämre service. Eftersom verkstäderna inte delade information med varandra 

är det svårt att veta tidigare information om lastbilen som kan vara relevant för reparationen eller 

servicen. 

Scania äger inte alla återförsäljare och verkstäder vilket innebär att Scania inte har rättigheter att 

strukturera deras datasystem. Det är inte praktiskt att bygga ett centraliserat MDM-system för dem. 

En bättre lösning är att ha ett system som interagerar med existerande system. 

4.1.3 Distributör 
Distributör representerar mellanhandspartner mellan Scania och återförsäljaren. Distributörens 

syfte är att leverera produkter till återförsäljare och kunder. Distributören räknas inte som slutkund 

även om de ofta agerar som köpare. På Scania finns samlad information om varje distributör, det är 

däremot flera olika system som har samlad information. Det finns inte ett centraliserat system som 
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alla systemen hämtar sin information från. Med ett MDM-system skulle Scania kunna samla in data 

om distributörer för att förbättra datakvalite mellan de olika systemen. En centraliserad MDM-hub 

som den enda lagras masterdata är den mest relevanta MDM-lösningen för distributörentiten. 

4.1.4 Verkstad 
Verkstad är den entitet som står för verkstäder som underhåller och reparerar produkter som indivi-

der. Verkstäderna behöver inte vara ägda eller styrda av Scania utan endast ha ett samarbete med 

Scania. Verkstäderna har tillgång till kunddata som finns hos återförsäljaren för att kunna ge service 

till rätt kund. Scania behöver samla in data om alla verkstäderna på en internationell nivå. Detta 

skulle resultera i en godare uppfattning av eftermarknaden för verksamheten och därefter kan Scania 

utveckla nya strategier och optimera affärsprocesserna. Ett centraliserat system som hanterar och 

lagrar information om alla verkstäderna är en passande lösning för verkstadsentiteten. 

4.1.5 Återförsäljare 
En återförsäljare har skrivit kontrakt att representera Scanias kommersiella intressen för en geogra-

fisk marknad, som i allmänhet motsvarar ett eller flera länder. Återförsäljare ska köpa in Scaniapro-

dukter och sälja till slutkunder. Information om återförsäljare har redan insamlad men med hjälp av 

MDM kan datasystemet optimeras genom att hitta fel och duplicerad data i systemet. En hög data-

kvalitet på återförsäljarentiteten skulle resultera i möjlighet att utveckla nya strategier för återförsäl-

jaren och expandera verksamheten.  

4.1.6 Leverantör 
Leverantörer representerar de som levererar varor eller tjänster till Scania. Varorna kan vara exem-

pelvis råmaterial, komponenter, maskiner, hårdvaror och mjukvaror. Tjänsterna kan vara service, 

support eller arbetsinsatser. En leverantör till Scania ska exempelvis kunna göra tillbyggnationer till 

en färdig slutprodukt som sedan överlämnas till Scania och slutkunden. Informationen om leveran-

törer är samlad och har en god datakvalité.  

4.1.7 Engaged person 
Engaged person är en person som är sysselsatt av Scania. Sysselsättningen kan innebära att personen 

är anställd på Scania, konsult, städerska eller har ett annat uppdrag från Scania. Information om En-

gaged person är fragmenterad. Det finns sex olika system som lagrar information om Engaged per-

son och de är inte sammankopplade. Det innebär att om personlig information som telefonnummer 

skulle ändras måste informationen manuellt uppdateras på alla de sex olika systemen.  

4.1.8 Delar 
Delar används för att sätta ihop komponenter på lastbilen. Delarna kan vara det material som an-

vänds för att montera växellådor, axlar, motorer och chassin. I ett annat sammanhang kan delar in-

nebära de reservdelar som finns. Scania producerade lastbilar som kan vara specifika då de utgår från 

kundens behov. Därför är dessa delar ofta många och unika. Hanteringen av data om dessa delar är 

inte ett problem.  

4.1.9 Avtalade tjänster 

En avtalad tjänst är en beskrivning av vilka tjänster som avtalats om och vilka av Scanias verkstäder 

som kan tillhandahålla dessa tjänster. I avtalen finns det information om både den som förbrukar och 

den som är köpare av fordonet samt fordonets identitetsnummer (VIN). Inom Scania finns det redan 

system med insamlad information om de avtalade tjänsterna. Ett problem som finns i avtalen är att 

beskrivningen om vilka tjänster som tillhandahålls varierar. Variationen uppstår beroende på vilket 
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land överenskommelsen verkställdes i. Med en standardbeskrivning för en avtalad tjänst på global 

nivå kan Scania optimera serviceprocessen för kunderna genom att erbjuda avtalade tjänster inter-

nationellt. 

4.2 Leverantörer 
Det hittades totalt tolv stycken möjliga leverantörer och det var Informatica, Orchestra Networks, 

SAP, Stibo Systems, Riversand, Dell Boomi, IBM, Oracle MDM, Profisee, SAS, Capgemini och Solteq. 

Av dessa tolv var det endast sex stycken leverantörer som blev utvalda att vidareundersöka och dessa 

var Informatica, Orchestra Networks, Stibo Systems, Riversand, Oracle och IBM. 

Varje leverantör har en Account Manager ansvarig för deras relation mot kunder. Det var Account 

Managern som intervjuades. Resultaten arbetades fram genom intervjuerna, material från leveran-

törerna och publik information från leverantörernas hemsidor. Företaget Gartner har gjort en sam-

manställning som kallas för “Magic Quadrant for Master Data Management Solutions” där de ledande 

MDM-leverantörerna har utvärderats. Gartners sammanställning användes för att stärka informat-

ionen från leverantörerna och även för att få ytterligare information [15]. 

Alla leverantörer som undersökts hade erfarenheter inom de implementationsstilar som undersöktes. 

Implementationsstilarna var register-, konsolidering-, centraliserad- och koexistens-stil. Varje leve-

rantör hade också en MDM-lösning för en cloudmiljö däremot var alla leverantörerna olika erfarna 

inom cloud. De hade alla påbörjat en utveckling inom multidomänlösningar och även där hade alla 

företag olika erfarenheter. Tabell 4.1 visar övergriplig information om varje företag med en uppskatt-

ning av clouderfarenhet, multidomänerfarenhet, topp-tre domäner och fordonsindustri kunder. 

Cloud- och multidomän-erfarenheter är bedömda genom de bedömningskriterier som presenteras 

nedan.  

Clouderfarenhet bedöms genom cloudfrågor på intervjuer samt hur mycket av leverantörens MDM-

lösning som kan köra i en cloudmiljö. Om cloudlösningen endast stödjer vissa delar av leverantörens 

MDM-lösning anses det som låg erfarenhet. Kan hela MDM-lösningen köras i cloudmiljö anses det 

som hög erfarenhet. Bedömningen från intervjuer är gjord genom att ställa frågor om deras cloudlös-

ning. Undviks frågor om cloudtjänster anses det som låg erfarenhet. Om leverantören pratar om 

cloudtjänster inom MDM anses det som att de har hög erfarenhet. 

Multidomänerfarenhet bedöms genom att jämföra antalet kunder med antalet kunder med en multi-

domänlösning. Har leverantören fler kunder inom multidomänlösning än kunder inom sin starkaste 

domän anses leverantören ha hög erfarenhet inom multidomänlösningar. Har leverantören mindre 

än hälften antalet kunder med multidomänlösning jämfört med sin starkaste domän anses det som 

låg erfarenhet.  
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Tabell 4.1: Tabell med övergriplig information kring leverantörerna 

Leverantör: Vilken leverantör till MDM-lösningen 

Cloud erfarenhet: Erfarenhet med MDM-tjänster i Cloud betygsatt med Låg-Medel-Hög 

Domän: De tre domäner där leverantören har flest kunder i ordning. 

Multi-Domän erfarenhet: Erfarenhet med Multi-Domän lösningar betygsatt med Låg-Medel-Hög 

Fordonsindustrikunder: Antalet MDM-kunder inom fordonsindustrin leverantören har 

Endast MDM: Ja/Nej om leverantören endast är en leverantör till MDM lösningar 

Leverantör Cloud erfa-
renhet 

Domän Multi-Domän 
erfarenhet 

Fordonsindu-
strikunder 

Endast MDM 

IBM Medel Kund, Pro-
dukt, Leve-
rantör 

Medel 20+ Nej 

Informatica Hög Kund, Pro-
dukt, Leve-
rantör 

Hög 20+ Nej 

Oracle Låg Produkt, 
Kund, Finan-
siell 

Låg 10-20 Nej 

Orchestra 
Network 

Hög Produkt, 
Kund, Finan-
siell 

Hög 2-5 Ja 

Riversand Låg Produkt, Le-
verantör, 
Kund 

Låg 2-5 Ja 

Stibo Systems Medel Produkt, Le-
verantör, 
Plats 

Medel 10-20 Ja 
 

 

4.2.1 Riversand 

Riversand är ett amerikanskt bolag. Deras MDM-produkt heter MDMCenter. De hade en uppskattad 

inkomst på 26.2 miljoner dollar inom MDM-mjukvaror under år 2016. Riversands topp tre datado-

mäner med estimerat antal licenser under Mars 2017 var Produkt (90 licenser), Leverantör (14) och 

Kund (13). Riversand hade en uppskattning på 30 kunder med multidomänlösning [15]. 

Riversand är ett mindre bolag vars huvudprodukt var MDM, de befinner sig bland topp fem i Gartners 

topplista av MDM-bolag under 2017. Riversand erbjuder endast MDM-produkter och de är speciali-

serade på domänen produkt. Riversand har inte en bra produkt för multi-domän och de har endast 

en cloud lösning för deras produktdomän. De planerar utveckling inom multi-domän och den pro-

dukten ska vara cloudbaserad.  



 

 

 

23 

Hollander och Turn5 är de kunder från fordonsindustrin som Riversand har. Både Hollander och 

Turn5 är inte tillverkare av fordon men de gör reservdelar till fordon. Riversand har endast en kund 

i Skandinavien, de flesta kunderna är från Amerika och Kanada. De har få kunder i jämförelse med 

de andra bolagen som är undersökta. Det som gjorde att Riversand är högt listade på Gartners topp-

lista är deras kundnöjdhet. 

Riversand har IBM som en implementationspartner till sina MDM lösningar. De hade också partners 

som finns i Skandinavien som t.ex. Knowit som är svenskt. 

4.2.2 Oracle 
Oracle är ett amerikanskt bolag. Oracle har ett flertal MDM-produkter de heter Oracle Product Hub, 

Oracle Customer Hub, Oracle Supplier Hub, Oracle Site Hub, Oracle Customer Data Management 

Cloud Service, Oracle Product Hub Cloud Service och Oracle Data Relationship Management. De hade 

en uppskattad inkomst inom MDM-produkter på 196 miljoner dollar under år 2016. Deras topp tre 

datadomäner med uppskattat antal licenser under Mars 2017 var Produkt (587 licenser), Finans (300) 

och Kund (371). Antalet kunder som hade multidomänlösning var okänt [15]. 

Oracle är ett stort bolag som har varit verksamma i IT branschen sedan 1977. Oracle har inte bara 

MDM som produkt utan de erbjuder flera andra tjänster. En del av Oracles kärnverksamhet är att 

hantera och lagra data. Det gör Oracle erfarna inom informationshantering vilket är området MDM 

ligger i. En styrka är deras erfarenhet kring Big Data, deras MDM produkter har stöd för Big Data och 

analysprocesser. 

Oracles MDM produkt är uppdelad till en produkt per domän. Deras cloudbaserade lösningar är också 

uppdelade i olika produkter per domän. Denna typ av struktur med en produkt per lösning skiljer sig 

från konkurrenterna. Strukturen har använts av de andra leverantörerna tidigare men trenden är att 

de går mot en produkt som går att justera för varje kund. 

Oracle har kunder inom MDM utspridda i hela världen. De största kunderna de har i Sverige var ICA 

och Skanska. Trots deras stora kundbas är de flesta kunder inte inom fordonsindustrin. Att Oracle är 

verksamma globalt gör att de kan erbjuda support för alla tidszoner.  

4.2.3 Stibo Systems 
Stibo Systems är ett danskt bolag. Deras MDM-produkt heter Stibo Enterprise Platform (STEP) 

Trailblazer. De hade en uppskattad inkomst inom MDM-produkter på 77 miljoner dollar under år 

2016. Deras topp tre domäner med licenser var Produkt (281 licenser), Leverantör (69) och Plats (38). 

Stibo hade uppskatningsvis 89 kunder med en multidomänlösning [15]. 

Stibo Systems har endast produkter inom MDM Det är en multidomänprodukt som har unika kom-

ponenter för olika domäner. Stibo Systems är specialiserade på produktdomänen till en början men 

kan hantera flera andra domäner också. De är fortfarande starkast inom produkt. I STEP Trailblazer 

har de två andra produkter som heter Digital Asset Management (DAM) och SpirePLM (STEP’s Pro-

duct Lifecycle Management). Dessa två produkter hanterar de digitala tillgångarna och livscykeln hos 

produkter för att göra affärsprocesser effektivare. Deras produkt används av tillverkare och återför-

säljare för att hantera produktdata. De finns också funktionalitet för att hantera kunder, leverantörer 

och medarbetare.  
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De flesta kunder hos Stibo är tillverkare eller återförsäljare. De mest relevanta kunderna till Stibo 

inom fordonsindustrin är Mercedes-Benz, Toyota, Advance Auto Parts, GM, SKF, Mekonomen och 

Meca. De har fler kunder än så inom fordonsindustrin. ZF service är ett bolag som producerar och 

konstruerar växellådor, styrsystem, axlar och chassier till personbilar, lastbilar, bussar, konstrukt-

ionsmaskiner och båtar. Efter att ZF implementerar Stibos produkt kan de samla in kunddata från 15 

databaser och fem olika återförsäljarsystem. Detta gör affärsprocessen effektivare och har förkortat 

utvecklingsprocessen för de processer som använder systemet.  

En annan kund som Stibo har inom fordonsindustrin var SGMW. SGMW var ett känt bolag i kina som 

tillverkar minibussar. Under år 2015 producerade och sålde de två miljoner enheter. Med STEP-sy-

stemet kan SGMW veta vilka leverantörer som levererar vilka komponenter till vilka fabriker. Detta 

gör att de kan optimera och förbättra leveranstiden och utvecklingsprocessen.  

4.2.4 Orchestra Network 
Orchestra Network är ett franskt bolag. Deras MDM-produkt heter EBX5. Orchestras estimerade in-

komster från MDM-mjukvaror var 24.9 miljoner dollar under år 2017. Deras topp tre datadomäner 

med estimerade licenser under Mars 2017 var Produkt (111 licenser), Kund (93) och Finans (57). Or-

chestra hade ett estimerat antal på 157 kunder med en multidomänlösning [15]. 

Orchestra Network var bland ledarna i Gartners MDM-rapport 2017[10]. Gartners utvärdering av 

MDM-leverantörer 2017 visade att Orchestra Network fick goda rekommendationer från Gartners 

partners. Utvärderingen visade också att Orchestra Network var en av de bästa leverantörerna när det 

gällde att implementera en multidomänlösning. Det som var unikt med Orchestra Network var att de 

fokuserade på relationer mellan domäner i sin lösning. Till skillnad från de andra leverantörerna ut-

vecklar de produkten själva för att kunna ge en bättre produkt men lägre pris. EBX5 är en komplex 

Java EE applikation och företag som implementerar deras lösning behöver personal som har teknisk 

kompetens om hur EBX5 fungerar för att underhålla systemet. De flesta kunderna som Orchestra 

Network har haft är i EMEA region och i Nordamerika fortsätter företaget växa. 

PostNord och Lantmännen är kunder som de har haft i Sverige. Kunder inom fordonsindustrin är 

Toyota US och Hertz. Ett problem som Toyota US har är att varje återförsäljare har ett eget unikt 

datasystem vilket gör att Toyota hade dålig uppsikt på kunderna. Med EBX5 plattformen konsoliderar 

Toyota kunddata till en gemensam källa vilket gör det lättare för Toyota att skicka fakturor till kun-

derna samt att de kan se historik information om kunderna och fordonen. Hertz använder EBX5 för 

kunddomänen. Hertz har problem med duplicerade kunddata och efter implementation av EBX5 

kunde Hertz se att de har ungefär hälften av deras uppskattade antal kunder.  

Det vanligaste problemet för Orchestra är att kundernas organisation inte är redo för ett MDM-pro-

jekt. Det kan vara att personen som skulle fatta beslut om att gå vidare inte var tillgänglig. Det kan 

också vara otydligt med data governance inom företaget eller om hur data skulle integreras. Det är 

inte ofta som tekniska problem uppstod men de vanligaste tekniska problemen kommer när MDM 

ska interagera med flera olika system. 

 

Orchestra planerar att utveckla sin produkt för att uppfylla fler krav på marknaden. De vill inom 

kort sikt uppdatera sin produkt med enklare användargränssnitt och höja prestandan. Orchestra 

tycker att MDM är viktigt för automatisering och de planerar att lägga till artificiell intelligens som 

en komponent till sin produkt. 
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4.2.5 Informatica 

Informatica är ett amerikanskt bolag. Deras MDM-produkt heter Informaticas MDM. De har upp-

skatningsvis 158.1 miljoner dollar i intäkter från MDM mjukvaror. Informaticas topp tre datadomä-

ner med estimarade license under mars 2017 var Kund (446 licenser), Produkt (425) och Leverantör 

(84). Informatica hade ett uppskattat antal på 538 kunder med en multidomänlösning [15]. 

Informatica har över 1200 olika kunder inom MDM, 20-30 av kunderna är Svenska. De olika konkur-

renter till Scania som Informatica har som kunder var Volvo, BMW, CAT, Nissan, Renault och Tesla. 

De hade arbetat med Single-Domän och Multidomän MDM-lösningar. De använder sig av alla imple-

mantationstilar med sina MDM-lösningar, registerstilen har de också men det är inte av preferens. 

De vanligaste domänerna som de implementerat hos deras kunder var kund och produkt -domänerna 

med stora marginal. De har haft en kund med över 10 olika domäner. 

De har arbetat mycket med Big Data och de har även en produkt som de säljer med sin “Enterprise 

Data Management” produkt som de kallar för “Enterprise Big Data Management” där det finns stöd 

för Data Governance inom sitt Big Data cluster och även sätt att göra det lättare att navigera sig i sitt 

cluster. 

De har ett stort UI med mycket olika funktionaliteter. Det har ett estetiskt modernt UI. De har funkt-

ionalitet för att se hierarkier, relationer och statistik. För relationer går det exempelvis att se vem som 

är gift med vem, vart de jobbar och vilka deras föräldrar är och annan information som går att hämta 

från det datasystemet har tillgång till. 

Informatica är erfarna inom cloud lösningar, de har dock inga gränser när de gäller att leverera on-

premises lösningar heller. Deras MDM lösning är en del av deras stora “Enterprise Data Manage-

ment” och detta innebär att det finns flera andra produkter som de erbjuder, de erbjuder exempelvis 

ett system för metadatahantering och ett för businessprocesshantering. Det är också möjligt att kom-

binera informaticas lösningar med andras lösningar eller byta ut till informatica. Informatica är glo-

bala och då aktuella för alla tidszoner, de har möjlighet att erbjuda teknisk support alla tider på dyg-

net. Med hjälp av deras stora nätverk av partners har de möjlighet att ge konsulterande hjälp inom 

datahantering. 

Negativt med Informatica är att de upplevs som dyra och komplexa. De är dyra eftersom de ligger i 

framkant på det mesta inom “Enterprise Data Management”. 

4.2.6 IBM 
IBM är ett amerikanskt bolag. Företagets MDM produkt heter IBM Infosphere Master Data Manage-

ment. De är ett stort bolag med uppskattningsvis 212.8 miljoner dollar i intäkter från MDM mjukva-

ror. IBMs topp tre datadomäner med estimerat antal licenser under Mars 2017 är Kund (520 licen-

ser), Produkt(305) och Leverantör(92). De har uppskattningsvis 290 kunder med en multidomänlös-

ning [15]. 

IBM har en stor kundbas. De har många kunder inom fordonsindustrin. IBM är en av de största leve-

rantörerna inom MDM och de domäner där de har mest erfarenhet var kunde  produkt och leverantör. 

Deras MDM produkt IBM Infosphere kan hantera en eller flera domäner. De har en MDM lösning 

som driftsätts i en cloud miljö. Cloudmiljölösningen är endast för produktdomänet inom MDM. 
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Leverantören har flera andra produkter relaterade till MDM. Data governance, GDPR-stöd, datain-

tegration och datakvalitet är de produkter som IBM har inom informationshantering. De har också 

arbetat med Big Data en del och deras MDM produkt handlar till stor del om det området. IBM är 

globala och det gjorde att de kan ge support med sin produkt under alla tidszoner.  

London Borough of Camden är en statlig organisation som köpte en MDM-lösning av IBM. Organi-

sationens problem är att de har 16 olika typer av system med information om invånare och de tjänster 

som de använder. Den lösning IBM har hjälpt organisation att höja operationell effektivitet, upptäcka 

bedrägerier och utveckla deras servicenivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

27 

5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet som presenteras på kapitalet fyra. Kapitel 5.1 ges 

en diskussion kring på entiteter som ska vara nytta av MDM-lösningen och den entiteten som ska 

inkluderas i nästa steg hos Scanias MDM-implementationsprocessen. Under kapitel 5.2 analyseras 

och presenteras utvärderingen av leverantörerna och val av den leverantör som uppfyller Scanias be-

hov. I kapitel 5.3 diskuteras trender och hur MDM utvecklas. Kapitel 5.4 presenteras diskussion kring 

icke-tekniska aspekter som MDM påverkar.  

5.1 Val av entitet 
Enligt resultatdelen 4.1 i rapporten tas en hel del entiteter upp. De entiteter som togs upp var de som 

ansågs viktigast enligt de personer som intervjuades inom Scania. Detta innebar inte att de var de 

enda entiteter som kunde ha nytta av en MDM-lösning. Efter flera diskussioner med projektägare, 

leverantörer och andra relevanta människor ledde det fram till att nästan alla entiteter kan ha nytta 

av en MDM-lösning. Detta gjorde att arbetet fick specialisera sig lite mer på denna målsättningen. 

Det gick istället från “Vilka entiteter har nytta av en MDM-lösning?” till “Vilken entitet är den entitet 

som ska användas i nästa steg hos Scania?” och detta på grund av att det gäller att inte ta för stora 

steg och säga “Alla entiteter ska tas med” utan att ta ett steg i taget ger högst chans för ett gott resultat. 

Slutkund är den första entiteten som Scania valt att inkludera i MDM-implementationsprocessen. 

Slutkund väljs som den första entiteten i MDM för att det finns problem i entiteten som MDM kan 

lösa. Ett problem är att data är utspritt i flera olika system och länder. Med hjälp av MDM konsolide-

ras kunddata från systemen, dupliceringar reduceras och det ger en gemensam bild av kunderna hos 

varje återförsäljare. En bättre uppfattning om sina kunder ger Scania möjlighet att erbjuda en för-

bättrad kundupplevelse. Slutkund väljs som första entitet på grund av att den är relaterad till kärn-

verksamheten och har problem som kan lösas med MDM. På samma sätt väljs nästa entitet som ska 

inkluderas i MDM-lösningen. 

Precis som med slutkund har produkt som individ data utspritt i flera olika system och länder. Det 

finns ingen samlad information i ett centraliserat system för produkt som individ. Det medför att i 

nuläget är det svårt att se tidigare information om en lastbil exempelvis vilka som varit tidigare ägare 

av lastbilen. Det går inte heller att se vem som äger lastbilen och vem som är användare av lastbilen. 

I varje enskilt land finns inte problemen för det finns samlad information men på en internationell 

nivå finns problemen. Ett annat problem är att Scania behöver information om produkter Scania inte 

producerar men hanteras av Scania, exempelvis om en lastbil från konkurrenten Volvo ska lagas på 

en verkstad ägd av Scania. De problemen som nämnts gör att produkt som individ är en lämplig kan-

didat för nästa entitet. 

Entiteterna distributör, återförsäljare och verkstädernas data hanteras på samma sätt och inom 

samma system. De har redan samlad information. Den samlade informationen är inte centraliserad, 

men problemet är inte lika stort som med kund- och produktdata. Det största behovet av MDM skulle 

vara att få ett centraliserat system för all information angående entiteterna. Den lösningen är inget 

som skulle producera mycket värde för Scania och skulle vara en enkel process när MDM-utveckl-

ingen i bolaget är moget. Den redan samlade informationen gör att MDM upplevs som en överambi-

tiös lösning för problemet men kan vara något att se över i framtiden.  
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Leverantör hanteras på ett liknande sätt som distributör, dealer och verkstad men det hanteras på 

andra system än de. Entiteten har samma behov av MDM som distributör, dealer och workshop.  

Engaged Person är de personer som är involverade med Scania exempelvis konsulter, anställda och 

praktikanter. Information om dessa personer är utspridd och har ett behov av centralisering. Det är 

komplicerat att ändra ett attribut hos en person och attributen måste ändras manuellt på flera olika 

ställen. Det finns alltså ett problem hos Engaged Person som kan lösas med hjälp av MDM. Den bästa 

MDM-lösningen är en koexistens där varje system får en enhetlig bild av varje person. Med koexistens 

kan masterdata ändras hos personer i ett system och uppdateringen finns därefter hos de andra sy-

stemen också. Det gör att Engaged person är en lämplig kandidat som nästa entitet. 

Delar är redan samlad och strukturerad eftersom Scania kan kontruktuera unika fordon som baserar 

på kundens behov och reservdelentiteten måste vara bra organiserad. Reservedelentiteten har mindre 

prioritet än andra entiteter i MDM-lösningen. Den bästa lösningen för reservdelentiteten är att an-

vända det nuvarande system. 

Avtalade tjänster har samlad information om varje avtalad tjänst. Varje avtal är för tjänster lokalt i 

området som är avtalat om. Det krävs strikta beskrivningar om vad varje avtal täcker. När det erbjuds 

tjänster måste det stå exakt vilka tjänster och vart de kan utföras. Detta går inte att veta globalt inom 

Scania. Det går inte att veta för ett land vilka tjänster en verkstad i ett annat land kan erbjuda. MDM 

för avtalade tjänster kan endast skapa mer värde om det finns relationer till andra entiteter. Är enti-

teten verkstad med i MDM och information om vilka tjänster varje verkstad kan ge. Det skulle göra 

att Scania kan erbjuda avtalade tjänster globalt vilket skulle underlätta för kunder som reser över flera 

länder.  

En målsättning för arbetet var att undersöka vilka entiteter och system hos Scania som hade nytta av 

en MDM-lösning. Produkt som individ är den entitet som självständigt skulle vara bäst för Scania att 

implementera i sin MDM lösning. Produkt som individ är den entitet som är närmast kärnverksam-

heten eftersom den används av varje slutkund och blir därför viktigt att utvecklas inom. Den andra 

entiteten som självständigt skulle ge värde för Scania genom MDM är Engaged Person. Detta för att 

det skulle vara tidsbesparande för flera personer inom Scania eftersom de skulle kunna slippa ändra 

information manuellt i flera olika system. Entiteterna återförsäljare, verkstad, leverantör och distri-

butör kommer med värde för Scania om de läggs till i MDM och skapas med för relationer med avta-

lade tjänster för att kunna erbjuda globala tjänster. 

En annan målsättning är att rekommendera vilken MDM-lösning som är mest relevant för Scania. En 

rekommendation är att göra en multidomänlösning eftersom det finns flera olika entiteter som har 

nytta av en MDM lösning. Scania har också gjort arbete inom data governance och datakvalitet som 

gör det enklare att lägga till flera entiteter vilket också gör en multidomänlösning relevant. Singledo-

män är endast aktuellt om det inte planeras att expandera sin MDM lösning. Multivektor är en lösning 

som kan vara aktuell för framtiden och bör undersökas under ett framtida arbete på Scania. 

5.2 Val av leverantör 
Det var svårt att kontakta en del av MDM-leverantörer samt få relevant information för arbetet från 

MDM-leverantörerna. Personerna hos MDM-leverantörerna var ofta Account Manager vilket innebar 

att deras kunskaper var begränsade inom MDM-tekniska frågor. De var också säljande kring deras 

produkt vilket gör en granskning svårare. 
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Leverantörerna har alla olika styrkor. Det gäller att analysera vilken leverantör som passar till vilket 

problem. Några av leverantörerna erbjuder tjänster endast inom MDM och några har flera andra pro-

dukter än bara MDM. Detta innebär att de som är nischade mot MDM som företag endast behöver 

fokusera på sin utveckling inom MDM vilket kan vara en styrka. De som erbjuder andra produkter än 

MDM kan hjälpa med andra processer som är relaterade till MDM som exempelvis dataintegration 

eller data governance.  

Riversand, Stibo Systems och Orchestra Networks är de tre bolag som undersökts där MDM varit 

deras enda produkt. Av de tre bolagen har Orchestra Networks högst erfarenhet av både cloudlös-

ningar och multi-domänlösningar. Trots att Orchestra Networks är ett av de mindre bolagen är de 

ändå topp tre på Gartners topplista av MDM leverantörer. Värderas cloud och multi-domän högt blir 

Orchestra det tydliga valet mellan de tre bolagen. 

De krav som bör uppfyllas av leverantören är att de ska vara starka i det området där problemen finns. 

Den entitet med störst behov av MDM är produkt som individ och något som värderas högt hos leve-

rantörerna är att de ska va starka inom produktdomänen. Alla leverantörerna har produkt som en av 

deras styrkor men Riversand och Stibo Systems är specialiserade på produktdomänen. Trots deras 

specialisering har båda bolagen en satsning på att bli mer multi-domän orienterade. Stibo Systems 

har fler kunder än Riversand och har ett bättre geografiskt läge. Stibo Systems kunder är också mer 

relevanta för att de har fler kunder inom fordonsindustrin. Stibo Systems är det tydliga valet i ett val 

mellan de och Riversand på grund av deras kunder, erfarenhet, storlek och geografiska läge. 

De stora företagen som undersöktes var Oracle, Informatica och IBM. Oracles MDM-lösningar var 

utdaterade i jämförelse med de andra leverantörernas. Oracle har en produkt per domän och deras 

cloudlösning stödjer endast kunddomänen fullt och produktdomänen var under utveckling för cloud-

miljön. Oracle är därför inte en lämplig kandidat för MDM.  

Informatica har utvecklats långt inom MDM. De är ledare enligt Gartners undersökning och intervju-

erna som fördes med Informatica gav ett gott intryck av deras MDM utveckling. Informatica erbjuder 

lösningar för flera olika delar inom informationshantering. Deras multidomänlösning har stöd för 

alla domäner och relationshantering. De har också möjlighet att driftsätta sin lösning i en cloudmiljö. 

Det är tydligt att Informatica är ledarna inom MDM. Informatica har högst sannolikhet att ge den 

bästa lösningen till Scania men de är också den dyraste leverantören på marknaden. Deras lösning är 

också stor vilket innebär att om Scania inte behöver en bred lösning är det bättre att titta på en mer 

MDM specialiserad leverantör som Orchestra. 

IBM är Scanias leverantör för deras MDM-lösning inom kunddomänen. Anledningen till att andra 

leverantörer utvärderas är på grund av att Scania inte varit nöjda med sin kundresa hos IBM. Att 

Scania redan har IBM som leverantör gör att IBM har försprång. Det blir enklare med fortsatt sam-

arbete för att expandera MDM-lösningen istället för att byta leverantör och påbörja ett nytt samar-

bete.  

IBM har varit ledare inom MDM men de börjar tappa sin ledande roll i utvecklingen. De har släppt 

en cloudlösning som har begränsad funktionalitet. De har en multidomänlösning. IBMs styrka är att 

de har djup förståelse för varje domän och deras lösning är djupt specialiserad för varje domän. IBM 

har den bästa lösningen för data-matchning på marknaden.  
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De leverantörer som undersökts och verkar passa bäst på Scania är IBM, Informatica, Orchestra 

Networks och Stibo Systems. IBM är en bra kandidat på grund av att de redan är leverantör inom 

MDM på Scania och för att de har mycket erfarenhet av MDM och produkter kring det. Informatica 

är ledande i branschen och erbjuder de bästa MDM lösningarna men är dyra och deras lösning är 

stor. Orchestra Network är ett mindre bolag men de är ledande inom multidomänlösningar och cloud-

miljö inom sin lösning. Orchestra uppfattas inte som dyra. Stibo Systems har en djup förståelse för 

produktdomänen och har flera lösning kring produkt. Stibo är ett litet bolag med mindre erfarenheter 

inom cloud och multidomän än de andra leverantörerna. Stibo är det minst lämpligaste av bolagen. 

Orchestra är det bolaget som rekommenderas om en cloudlösning och multidomänlösning är att pri-

oritera. Informatica rekommenderas om budgeten för det finns och om det krävs hjälp inom inform-

ationshantering kring andra saker än MDM. IBM rekommenderas om ett nytt samarbete helst inte 

påbörjas. Trots att IBM har tappat farten i utveckling av MDM ser det ändå ut som att de vill vara 

ledande i branschen. 

Ett mål med arbetet var att rekommendera en leverantör till Scania. Orchestra Networks är den mest 

rekommenderade leverantören för Scania, deras största nackdel är att de är ett mindre bolag som 

endast har MDM som produkt. Detta kan dock tolkas positivt eftersom det gör att det är den enda 

produkten de behöver fokusera på och utvecklas inom. De är också ett bolag inom EU som ej påverkas 

av Cloud Act. Orchestra har flest kunder inom produktdomänen vilket är positivt eftersom det är den 

domänen som bör fokuseras på som nästa domän/entitet inom Scania. 

5.3 Trender och framtid 
MDM-konceptet har funnits i många år inom IT-branschen men under olika namn. Konceptet att få 

en sann källa av information. Denna information är viktig för flera olika typer av IT-utveckling inom 

till exempel artificiell intelligens eller internet of things. Inom IT-utveckling är det viktigt att den in-

formation som används är av kvalitet. Fler och fler företag har börjat inse detta och vill implementera 

MDM för sin informationshantering. Detta har drivit utvecklingen av MDM eftersom behovet av en 

sann källa av information ökar.  

Multidomänlösningen är en trend som både leverantörerna och Scania visat intresse för. MDM-lös-

ningen avanceras för att hantera flera domäner samtidigt samt relationer mellan domänerna. De 

flesta MDM-leverantörer har multidomänprodukter. De leverantörer som inte har en multidomän-

lösning har uppgett vid intervjuer att lösningen är av intresse. Därför utvecklar eller planeras utveckl-

ingen av produkten. 

Molntjänster är en annan trend inom IT-branschen. Molntjänster utvecklas för att kunna erbjuda 

bättre tjänster med lägre kostnader till konsumenterna. Många företag inser att de kan spara resurser 

om de använder molnlösningen eftersom företaget som erbjuder molnlösningen får ansvaret för un-

derhållning av systemet. Molntjänster blir mer populära och de börjar användas i många områden 

inom IT-branschen och MDM är ett av dessa områdena. 

Ett av målen i arbetet var att ta reda på vilka trender som finns inom området. Behovet av MDM 

fortsätter öka vilket gör att MDM utvecklas ständigt för att uppnå behoven. Nya trender som moln-

tjänster och automatisering används och utvecklingen kommer förenkla implementationsprocessen 

för kunderna eftersom en större del av IT-arbetet kommer hanteras av MDM-leverantören. Detta gör 

att företag som implementerar MDM sparar mer tid och resurser till att organisera företagsstruktur 

för MDM. Dagens trend på MDM-marknaden är en lättimplementerad och användarvänlig lösning 
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men som är kraftfull och flexibel för att hantera stora och komplexa datamängder. Nästan alla MDM-

leverantörer har en multidomänlösning. I framtiden kommer MDM vara en lösning som används för 

att strukturera företagsorganisation. Multivektorlösningen är ett exempel på vad MDM kan vara i 

framtiden. Det spekulerades att den tekniska delen av MDM kommer automatiseras och vara in-

byggda system i både mindre och större applikationer. Med utvecklingen kommer den uppfattningen 

om MDM som en teknisk lösning försvinna. 

5.4 Sociala, etiska aspekter och miljö 
En del av målsättningen var att undersöka vilka icke-tekniska aspekter som området påverkar. Det 

finns flera olika aspekter som området omfattar. Den personliga integriteten och dataskydd är de 

viktigaste aspekterna som MDM berör. Kunddata kan innehålla olika information som är beroende 

av kontrakten mellan kund och företaget. Det är också viktigt att ta hänsyn till lagar och regler som 

både företag och MDM-leverantör måste följa som till exempel Cloud Act eller GDPR.  

Kunddata konsolideras från olika källor som vanligtvis är återförsäljare. Därefter distribueras inform-

ationen till andra återförsäljare för att förenkla kundresan. En problematisk aspekt som kan uppstå 

är att olika återförsäljare inte vill dela information med varandra eftersom informationen är substan-

tiell. Detta är ett problem inom både ekonomisk och social synvinkel för de inblandande företagen. 

I EU finns dataskyddsreformen(GDPR) som innebär att företaget måste skydda den personliga in-

tegriteten. Företaget måste enligt GDPR ha kontroll över all kunddata, tydligt syftet varför kunddata 

lagras samt möjlighet att ta bort kunddata. Flytt av kunddata utan en kunds tillstånd kan resultera i 

stora böter. Det är företagets ansvar att informationen inte flyttas mot kundens vilja, därför är skydd 

från dataintrång en prioritet vid en MDM-implementation. Ur en samhällelig synvinkel är det positivt 

inom sociala och etiska aspekter för att det ger en säkrare personintegritet för varje individ. 

MDM-leverantörer och kunder blir påverkade av är de lagar och regler som finns i världen. Data som 

lagras i molntjänsten av ett amerikanskt företag ger amerikanska myndigheter tillgång till informat-

ionen vid misstanke om brott. Denna lag kan ge positiva konsekvenser för samhället eftersom det kan 

förebygga brott. I Kina måste alla bolag lämna insamlade data om kinesiska befolkningen till myn-

digheten. Detta kan vara negativt för Scania inom en ekonomisk synvinkel eftersom Kina skulle kunna 

utnyttja informationen för sin egna utveckling vilket gör de konkurrenskraftigare.  

Scania är ledande inom utveckling av energieffektiva fordon vilket minskar miljöpåverkning. Återvin-

ning av produkter och minskning av slöseri är viktiga områden som Scania har arbetat med under 

många år. MDM ger en fullständig uppfattning om kunderna, produkterna och relationen mellan 

dem. Detta ger Scania en tydligare bevakning av livscykeln för varje produkt samt alltid veta vem som 

är ägaren av fordonet. Därefter kan Scania se till att fordonet alltid underhålls och de kan ha kontroll 

på att fordonet återvinns vilket är positivt ur en miljömässig synvinkel. 

 

  



 

 

 

32 

 

  



 

 

 

33 

6 Slutsats 

Produkt som individ är den entitet som passar Scania bäst att lägga till som nästa del av sin MDM-

lösning. Den passar bäst för att det finns flera problem inom produkt som individ som kan lösas med 

hjälp av MDM. Det största problemet med produkt som individ var att informationen behövs globalt 

bland de 1500+ återförsäljare för Scania. Informationen behövs för att kunna få mer information om 

varje produkt för att kunna ge en bättre upplevelse för kunder. Det behövs också för att hålla mer koll 

på Scanias produkter vilket skulle ge möjlighet till en bättre produktutveckling. Dessa problem sak-

nades för de flesta andra entiteter, de hade oftast samlad information som inte behöver distribueras. 

De andra entiteterna är inte heller lika nära Scanias kärnverksamhet som produkt är. 

Den leverantören som rekommenderas för Scania är Orchestra Networks. Orchestra är ett litet bolag 

som är nischade mot MDM. Detta gör att företaget alltid måste satsa på sin MDM produkt. Leveran-

tören är bland ledarna inom MDM vilket motiveras av att de har en utvecklad produkt inom multido-

män-MDM och som kan driftsättas i en cloudmiljö. Orchestra rekommenderas för att de ligger långt 

fram i utvecklingen av MDM och har även produktdomänen som sin starkaste domän.  

Det finns andra leverantörer som också är intressanta för Scania. Stibo Systems kan också rekom-

menderas för Scania om det endast planeras att expanderas med produktdomänen inom MDM för 

att de är nischade mot den domänen De har också arbetat med andra företag inom fordonsindustrin. 

Informatica rekommenderas om Scania vill ha flera informationshanterings produkter och även är 

redo att betala för dyra produkter. Informatica ger också intrycket av att de levererar produkter av 

kvalitet som snabbt kan producera värde för Scania. Om Scania inte vill samarbeta med ytterligare en 

leverantör inom MDM så är det ett möjligt alternativ att expandera sin MDM lösning med nuvarande 

leverantör. IBM har relevanta kunder och erfarenheter inom området. Det negativa med IBM är att 

de inte hållit samma utvecklingstakt som de andra leverantörerna inom MDM. 

Inom hållbar utveckling är MDM positivt. MDM ger uppsikt av verksamheten och för ett företag som 

Scania innebär det uppsikt av fordon där utveckling av dessa gynnar miljön. Scania kan med MDM 

ha tydligare kontroll på livscykeln hos ett fordon och se till att fordonet är under bästa förutsättningar 

och vid fordonets slut kan de ha kontroll på att det återvinns.  

MDM påverkar sociala aspekter som exempelvis personlig integritet. Med MDM kan företag få bättre 

koll på sina kunder. Detta gynnar företaget för att de kan hålla kraven för de lagar som finns inom 

personintegritet. 

Angående de framtida trenderna inom MDM är det ett växande område. Fler och fler företag inser att 

MDM är en viktig komponent för informationshantering. Leverantörerna inom MDM går mot multi-

domän orienterade lösningar och lösningar som driftsätts i en cloudmiljö. En MDM lösning som kal-

las för multi-vektor finns inte än på marknaden men det är en lösning som leverantörerna har börjat 

få intresse för. 

6.1 Framtida arbeten 
Detta arbete har endast en grundläggande undersökning av varje leverantör. För framtida arbeten 

rekommenderas en tekniskt djupgående undersökning av de intressanta leverantörerna. Det rekom-

menderas att göra en undersökning av priser hos varje leverantör. En rekommendation är att också 

undersöka multi-vektorlösningar på marknaden. 
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Arbetet har ej undersökt ekonomiska aspekter hos de problem som finns bland entiteterna. Det re-

kommenderas att undersöka vilka ekonomiska vinster som tillkommer vid implementation av MDM 

för varje entitet.
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Bilagor 

Bilaga 1 Titlar på Scanias personal som intervjuades. 
● Senior Vice President, första sponsoren av MDM lösningen för Kund. 

● Head of Business Support, mentor och sponsor för Scania Commercial Knowledge Base Con-

cept. 

● Senior Manager of Finance IT, erfaren inom både business and IT sidan angående informat-

ionshantering och MDM. 

● Head of Commercial Operations, flera års erfarenhet av informationshantering på Scania, 

överlåtera av information governance 2013 implementationen och MDM Kund implementat-

ionen 2015. 

● Business and IT Strategy Manager. 

● Digital Officer at Commercial Operations, ägare av MDM Kund implementationen. 

● IT Manager at Scania Assistance, den första ansvariga för “Once Customer Data Base - 

SCUD”, Informationshanterings ansvarig för Digital Dealer projektet inom Scania. 

● Program Manager of Digital Dealer, stödjer MDM implementationen. 

● Retail Network Information Manager, leder MDM Kund implementationen. 

● Information Architect. 

● Information Manager. 

● Manager of Information Management team. 

● Senior Avisor in Service Operation , systemägare av IT portföljen delar & verkstad. 

Bilaga 2 - Gemensama frågor till Scaniaanställda. 
● Vilka entitet tycker ni är viktigast att ingå i en MDM implementation? 

● Hur ser trenderna ser ut framåt för MDM-lösningar? 

● Vilka icke-tekniska aspekter ser du att MDM kan påverka ? 

Bilaga 3 - Gemensamma frågor till MDM-Leverantörerna.  
● Vilka företag har ni tidigare samarbetat med? 

● Vilka typer av MDM lösningar har ni hjälpt till med tidigare? 

● Om ni gjort en multi-domänlösning, vilka var de vanligaste domäner/entiteter som ingick i 

lösningen? 

● Vilka sorters datakällor har ni arbetat med ex. Data Warehouse eller Data Lake? 

● Har ni någon applikation för att administrera MDM systemet? 

● Vilka är styrkorna i eran lösning? 

● Erbjuder ni konsulterande hjälp gällande saker relaterat till MDM ?har ni dy Tidszon? 

● Vilka är de vanligaste problemen som uppstår med implementationen av MDM? 

● Ser ni några icke-tekniska aspekter som MDM påverkar? 

● Hur ser ni på framtida trender inom MDM? Framåt Utsikter för er produkt? 
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