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Sammanfattning 

Valet av IT-system kan vara en omfattande process som trots många iblandade kan resultera i ett miss-
lyckade, vilket kan leda till stora och oförutsedda kostnader. Om jämförelsen inte sker enligt en säker 
och beprövad process är risken större att valet blir fel då det snarare grundas på känsla och marknadsfö-
ring än en opartisk jämförelse. 

Företaget Genero Solutions erbjuder en IT-lösning för säljstyrning som bland annat tillhandahåller rap-
porter över fältsäljkårers besöksstatistik och ser ett behov av ett bättre rapportsystem som ger granskare 
av dessa rapporter större frihet vid exploatering av data. Många leverantörer av IT-system inom Business 
Intelligence erbjuder den här typen av rapportsystem, vilket gör det än svårare att välja vilket system 
som passar Genero Solutions bäst.  

Eftersom det finns en väldig mängd av dessa system är risken stor att valet blir fel om jämförelsen inte 
sker enligt en säker process, utan istället grundas på känsla och marknadsföring.  Denna rapport inne-
håller en metod som jämför tre olika rapportsystem baserad på en etablerad jämförelsemetod för att 
undersöka möjligheten att åstadkomma ett vetenskapligt resultat. Jämförelsen granskar de tre Business 
Intelligence systemen Microsoft Powber BI, The Diver Solution och Qlik Sense och baseras på Analytic 
Hierarchy Process (AHP).  

Rapporten resulterar i motiverad metod som är lämpad för undersökningen samt en rekommendation till 
Genero Solutions av det rapportsystem som är bäst lämpat. 

 

Nyckelord 
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Abstract 

Selecting the right IT-system might be an extensive process which, despite many people involved, might 
lead to a failure which can mean high and unforeseen costs. If the comparison of systems isn’t done 
according to a proven method there is a higher risk that the final choice of IT-system is based on emo-
tions and good marketing rather than a straight and fair comparison. 

Genero Solutions offers an IT-solution for sales control which is partly providing reports containing 
statistics from the sales force on field. Genero Solutions is in need of a better reporting system which 
gives the inspector of the reports more flexibility when exploring data. There are many providers within 
Business Intelligence who is offering this kind of reporting service, which makes it even harder choosing 
the system fitting Genero Solutions needs. 

This report develops a method which is based on scientific theories and the established comparison 
method Analytic Hierarchy Process (AHP), aiming to achieve a scientifically proved result and apply it 
by examine the Business Intelligence systems Microsoft Power BI, The Diver Solution and Qlik Sense  

The result of this report in a motivated method that is suited for this investigation and also a recommen-
dation for which system that is best suited for Genero Solutions needs. 
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Lexikon 

BI – Business Intelligence på svenska används ofta beslutstöd men saknar vedertaget svenskt ord därför 
använder denna text ordet Business Intelligence. 

AHP – Analytic Hierarchy Process, metod för beslutsfattande innehållande flera kriterier. 

GANNT – Ett flödesschema som används för att planera faser i projekt. 

SCRUM – Arbetsmetod för systemutveckling. 

ETL – Extract, Transform, Load. En fas data genomgår när det hämtas från olika källor och sedan an-
passas till det system det ska användas i(1). 

SQL – Structured Query Language, programspråk som används för att modifiera databaser. 

ERP-system – Enterpriser Resouce Planning, på svenska översatt till affärssystem. 

Open Source – Öppen källkod, ett program redovisar sin källkod så andra program kan utvecklas för att 
samarbeta med programmet. 

SSBI – Self Service Business Intelligence. 
  



 

  



 

Förord 

Detta arbete har utförts på uppdrag av Kungliga Tekniska högskolan och Genero Solutions. Examens-
arbetet är utfört inom kursen HI101X Examensarbete inom datateknik med ekonomi. Examensarbetet 
är ett samarbete mellan KTH ICT där vi studerat datateknik och KTH STH där vi studerat ekonomi samt 
skrivit detta examensarbete.  

Vi vill rikta ett tack till handledare vid Kungliga Tekniska Högskolan Informations och kommunikat-
ionsteknik Anders Sjögren för ett väl genomfört samarbete. Vi vill även tacka Pelle Törnblom och 
Svante Sundin samt hela Genero Solutions som bistått med handledning, kontakter och gett oss möjlig-
heten att utföra detta arbete.  
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1 Inledning 

I denna del kommer syfte och målsättningen med examensarbetet tas upp samt bakgrunden till fråge-
ställningen. 

1.1 Bakgrund 
Genero Solutions (vidare benämnt Genero i denna rapport) erbjuder ett mobilt säljstöd för bolag som 
behöver samla information från sin fältsäljkår. Genero upplever en efterfrågan på ett nytt system för att 
ta fram rapporter som sammanställer och visualiserar den information som säljkåren har rapporterat i 
Generos applikation. Rapporterna används sedan för att kunna följa upp, analysera och överblicka sälj-
kårens arbete. I uppdrag av Genero syftar detta arbete till att undersöka vilket system som passar deras 
behov bäst och hur man väljer mellan olika alternativ. 

Fel val av IT-lösning kan resultera i stora kostnader för implementation, frustrerade användare och even-
tuellt byte till ett nytt system. Författarna drar slutsatsen att det lönar sig att göra en grundlig utvärdering 
av de olika system som erbjuds. Därför söks en lämplig metod att använda för att utföra en rättvis jäm-
förelse mellan olika system. 

I och med att fler och fler företag redan gått ifrån eller är på väg ifrån den klassiska ekonomistyrningen 
mot den modernare verksamhetsstyrningen ställs det nya krav. Den klassiska ekonomistyrningen foku-
serar bland annat på budget, periodiska uppföljningar av intäkter/kostnader per enhet, säljare etc. Denna 
form av ekonomistyrning har länge fått kritik för sitt fokus på bland annat historisk data, fixering vid 
mått i pengar, kortsiktigt tänkande genom kvartalsrapporter och att det är för svårt för anställda att se 
kopplingen mellan de finansiella måtten och deras eget arbete(2). I modern verksamhetsstyrning är in-
formationen mer öppen och skall kunna hämtas vid behov. Informationen skall vara flexibel och man 
kan arbeta mer proaktivt genom att förutse avvikelser. Det finns en uppsjö av olika plattformar för Bu-
siness Intelligence (BI) att använda som stöd för denna typ av verksamhetsstyrning. Business Intelli-
gence (på svenska ibland översatt till beslutsstöd) är ett väldigt brett ämne innehållande flera olika delar. 
Boken ”Bortom Business Intelligence” delar upp BI i fyra olika delar, övervakning och uppföljning, 
målstyrning, analys och beslut(3). Genero ser ett behov av att utvärdera det rapportsystem de erbjuder 
till kunder. Det vill säga, detta arbete kommer att falla inom ramen för övervakning och uppföljning. 
Det ställs inte några krav på systemet att kunna analysera data och utifrån detta ta beslut. Vid tidpunkten 
då detta arbete gjorts använder Genero SQL Server Reporting Services (SSRS)1 då de tar fram rapporter 
till kunder. Kunderna anser nuvarande rapporter inte vara tillräckligt moderna eller flexibla då de behö-
ver hämta nya rapporter för att visa relevant data på olika sätt. I de fall en ny rapport skall tas fram 
beställs denna av utvecklare som i sin tur bygger rapporten i frågespråket SQL. Framtagning av nya 
rapporter är idag en större kostnad för företaget än den kostnad de fakturerar kunderna. 

1.2 Syfte 
För att kunna möjliggöra en modern verksamhetsstyrning kan BI-verktyg ha en betydelsefull effekt. 
Författarnas hypotes är att kunderna vill gå från fasta rapporter med fasta parametrar till att själva kunna 
bestämma vilka parametrar som ska ingå. Inom Business Intelligence kallas denna typ av rapportsystem 
ad hoc-rapportering(5). Teorin är att användare enkelt och grafiskt, i form utav rapporter och instru-
mentpaneler, vill kunna se avvikelser på deras ledande och utfallande nyckeltal för att lättare kunna 
förutse utfall och då vidta proaktiva åtgärder på dessa avvikelser.   

                                                        
1 Rapporteringssystem för SQL-server(4) 



2 
 

Denna studie kommer därför undersöka tre leverantörer av Business Intelligence plattformar med fokus 
på Självservice rapportering och visualisering av data. Undersökningen utförs som en fallstudie inne-
hållandes de krav på vetenskaplighet som beskrivs i avsnitt 2.3. Syftet med studien är att identifiera en 
metod som är lämplig för jämförelse av de tre valda plattformarna och kunna ge framtida vägledning till 
liknande arbeten som syftar till att utvärdera och jämföra olika IT-lösningar.  

Följande tre system som kommer jämföras är utvalda av Genero då de tidigare har haft kontakt med 
samtliga bolag. 

• Qlik Sense2  
• The Diver Solution3 
• Microsoft Power BI4 

Syftet med arbetet är alltså att ta fram ett bra beslutsunderlag och applicera detta genom en jämförelse 
av de tre systemen. 

 

1.3 Målsättning 
Detta avsnitt redovisar de mål som arbetet förväntas uppnå. Då det finns två olika intressenter för detta 
arbete delas målen upp i två delar. Dels måste arbetet uppnå de krav på akademisk kunskap som ställs i 
kapitel 2.9 Vetenskaplig bakgrund, och dels de mål som är uppsatta tillsammans med Genero. 

Akademiska mål 

Efter avslutat arbete skall ett resultat presenteras som kan motiveras med en vetenskaplig grund. Genom 
att identifiera de krav som ställs kommer en beprövad jämförelsemetod att användas som är anpassad 
för denna typ av jämförelser. I framtiden skall rapporten kunna inspirera och göra nytta för liknande 
arbeten och beslutstagande. En intressent med liknande frågeställning som denna skall kunna nyttja 
rapportens innehåll om rapportsystem och den jämförelsemetod som använts för att nå ett resultat inom 
sin egen organisation. Den kompetens författarna besitter efter en ingenjörsutbildning skall användas 
för att kunna ta tekniska beslut som kan vara avgörande om en eventuell implementation av systemet 
skall ske.  

Genero Solutions mål 

Genero Solution har ställt sig frågan om de använder rätt rapportsystem idag, eller om det finns andra 
alternativ som passar bättre. Detta arbete syftar till att kunna presentera hur marknad, trender och framtid 
ser ut inom Business Intelligence rapportering. Arbetes mål är att kunna presentera en detaljerad jämfö-
relse som visar de valda plattformarnas starka respektive svaga sidor, samt ge ett svar på Generos frå-
geställning i form utav en motiverad rekommendation av vilken Business Intelligence plattform de borde 
välja. En kravspecifikation för vad som ställs på en ny plattform har tagits fram med Genero (bilaga 1) 
och ett lyckat reslutat är att uppnå alla krav som ställs. 

                                                        
2 Qlik Sense produkthemsida(6) 
3 Infotools produkthemsida för The Diver Solution(7) 
4 Microsoft Power BI produkthemsida(8) 
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1.4 Avgränsningar 
Med tanke på de tidsbegränsningar som är satta så är projektet begränsat till att utvärdera tre olika Bu-
siness Intelligence plattformar inom Självservice.  

• De plattformar som valts att undersökas är bestämda av Genero. Det finns betydligt fler poten-
tiella leverantörer och plattformar. 

• Undersökningen är främst fokuserad på rapportdelen och jämförelsen lägger inget större fokus 
på de jämförda plattformarnas möjligheter till djupare analys eller liknande. 

• Det efter jämförelseprocessen utsedda rapportsystemet kommer inte att implementeras mot hela 
databasen. 

• Undersökningen ska endast studera Generos vanligaste rapporter. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel tar upp bakgrund och teori inom ämnet Business Intelligence och bakgrund för veten-
skaplighet inom examensarbeten. Kapitlet tar även upp trender och framtid inom ämnet. 

2.1 Business Intelligence  
Vad är egentligen Business Intelligence? Barbara Wixom och Hugh Watson beskriver Business In-
telligence i The BI-Based Organization(9) såhär:  

” Business intelligence (BI) is an umbrella term that is commonly used to describe the technologies, 
applications, and processes for gathering, storing, accessing, and analyzing data to help users make 
better decisions.” 

Översatt till svenska:  

Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn som används för att beskriva de teknologier, applikat-
ioner och processer som samlar, sparar, tillgängliggör och analyserar data för att hjälpa användare ta 
bättre beslut. 

Med detta menas att BI kan betyda olika för olika personer och innehåller flera teknologier/metoder 
som är mer eller mindre kopplade till varandra. I grunden handlar BI om att dra nytta av data som 
finns tillgänglig eller kan göras tillgänglig för att fatta bättre beslut. BI är därför nära kopplat till 
företags datalager. Däremot är datalagret inte synonymt med BI, det är först när man använder någon 
form av verktyg för att transformera data till något användbart som det kan kallas Business Intelli-
gence (5). 

Några av de egenskaper inom Business Intelligence verktyg som denna rapport fokuserar på är in-
strumentpaneler, självservice BI (förklaring följer längre ner i detta kapitel) och rapportering. Det är 
de egenskaper som av författarna anser vara mest relevanta för att möta uppdragsgivaren Generos 
behov och mål med projektet.  

2.2 Genero Solutions bakgrund 
Genero Solutions grundades år 2001 och levererar idag säljstöd till ca 70 kunder. Generos lösning är 
ett avancerat och webbaserat säljstyrningsystem. Lösningen gör bland annat säljkårernas administrat-
ion och rapportering enklare genom att verktyget tillgodoser säljkårernas behov av administration av 
bland annat kalender & besök, marknadsfrågor & kampanjer, uppföljning & målsättning samt order-
läggning & returer. En kortare produktförklaring från Genero finns i presentationsbild 1 och 2 på 
nästa sida. 
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2.3 Kravspecifikation 
Generella krav författarna har satt är att den jämförelsemetod som tas fram skall kunna användas i 
liknande undersökningar. Metoden skall bygga på vetenskaplig grund i industriella projekt, vara an-
passningsbar och lämplig för mjukvaruundersökningar. Kravspecifikation för detta arbete är framta-
gen tillsammans med Pelle Törnblom (VD, Genero Solutions). Dokumentet är bifogat som bilaga 1.  

2.4 Instrumentpanel 
I branschen används främst ordet dashboard vilket i denna rapport översatts till instrumentpanel. 
Stephen Few, VD för företaget Perceptual Edge som arbetar med visuella Business Intelligence lös-
ningar och har skrivit flertalet böcker inom Business Intelligence definierar instrumentpaneler enligt 
följande(10). 

”A dashboard is a visual display of the most important information needed to achieve one or 
more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the information can be mon-
itored at a glance.” 

presentationsbild 1 från Genero Solutions som beskriver deras webbaserade säljstöd 

presentationsbild 2 från Genero Solutions som beskriver deras mobilapplikation 
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Översatt till svenska: 

En instrumentpanel är en visuell display som visar den viktigaste informationen som behövs 
för att uppnå ett eller flera mål, sammanförda på en skärm så att informationen kan överblickas 
med ett ögonkast. 

En Instrumentpanel är alltså en display som tydligt visar de nyckeltal som läsaren är intresserad av. 
En Instrumentpanel är ofta utformat med olika typer av diagram. Instrumentpaneler kan användas till 
mycket och gör det enklare att se hur man ligger till i förhållande till de mål man satt upp. Det kan 
förenkla det proaktiva arbetet genom att tydligt visa t.ex. de säljare som inte nått upp till det uppsatta 
målet med X antal inbokade kundbesök nästa vecka. Chefer/säljaren kan då vidta åtgärder i tid för att 
öka antalet kundbesök. Instrumentpaneler kan användas på alla nivåer i ett företag med information 
anpassad för sin målgrupp. Ett exempel med Microsofts Power BI nedan i figur 1(11). 

 

2.5 Självservice BI 
IT-system där användaren inte är begränsad till förbestämda val och inställningar, utan själv kan be-
stämma vilken information som ska visas, kallas självservicesystem. Varje år lämnar Gartner ut en 
rapport, Hype Cycle for Business Intelligence and Analytics(12), där de analyserar och listar vad som 
anses vara de populära ämnena inom Business Intelligence det kommande året. År 2015 utsågs själv-
service vara ett av dessa ämnen. I samma rapport har även Rita L. Sallam och Lakshmi Randall gjort 
en närmare analys av självservicesystem där de skriver att upp till 80 % tiden när data analyseras idag 
går åt till att ta fram informationen. Ett mer flexibelt system att ta fram data kan inte bara göra detta 
snabbare utan även visa nya sätt att associera data. 

Figur 1 Exempel på hur en instrumentpanel kan se ut i Microsoft Power BI ,  
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Enligt en annan analys också gjord av Gartner med titeln Design IT Self-Service for the Business 
Consumer(13) räknar man med att 20 % av alla större företag kommer att använda mjukvara som 
stödjer självservice i sina IT-system år 2016, från de 5 % som var när artikeln publicerades i februari 
2014.  

Inom Business Intelligence används termen Self-service Business Intelligence (SSBI), på svenska 
översatt till självservice BI.. I detta arbete är SSBI särskilt intressant då det kan innebära att använ-
daren själv kan generera rapporter utan kunskap inom datalager och systemutveckling. Om slutan-
vändare av rapporten själv kan ta fram rapporter med exakt den data som är önskad, vid exakt den 
tidpunkten som den behövs, gynnas utvecklarna som kan lägga tid på annat och slutanvändare som 
får den information de önskar direkt. 

Ett exempel är då en slutanvändare skall jämföra försäljningen av två olika produkter under en tids-
period i ett system som inte är erbjuder självservice BI. För att kunna göra detta krävs en fördefinierad 
fråga till databasen som generar en rapport. Om systemet inte stödjer SSBI måste en utvecklare skapa 
en ny rapport (skriva nya frågor mot databasen) som kan visa denna info. I ett väldesignat SSBI-
system skickar systemet denna fråga automatiskt till datalagret när användaren grafiskt, genom att 
klicka sig fram, uppger att ett specifikt data ska hämtas till en rapport. Beroende på datalagrets design 
kan systemet visa data i flera dimensioner.  

 

2.6 Trender och framtid 
Detta delkapitel tar stor grund från Gartner’s rapport Hype Cycle for Business Intelligence Analytics 
2015(12). Gartner släpper denna rapport varje år är de analyserar och listar föregående och kommande 
års trender inom Business Intelligence. Rapporten 2011(14) visade att Gartner trodde att Visual Data 
Discovery Tools5 skulle bli mer populärt de kommande 2-5 åren. Rapporten 2015 kunde bekräfta 
detta då man noterat att användare inte längre använder traditionella BI-system i samma utsträckning 
längre, fler och fler istället använder Visual Data Discovery Tools. Dessa verktyg låter användaren 
visualisera och analysera data själv på sin egen dator utan att ta hjälp av utvecklare som tar fram 
önskade rapporter. 

Figurerna 2 och 3 på nästa sida av Gartner Hype Cycle(15) beskriver hur en ny teknologi antar mark-
naden. Först blir ämnet väldigt hett och många pratar om det, vilket efter ett tag avtar och ämnet 
svalnar. De teknologier som verkligen gör nytta återhämtar sig igen och långsamt börjar fler och fler 
använda dessa igen, fast på ett bättre och mer genomtänkt sätt än under de första faserna Technology 
Trigger och Peak of Inflated Expectations. Till slut har tekniken mognat till den grad att de flesta 
leverantörer använder den, varpå användandet långsamt börjar avta för att ersättas med ny teknik. 

 

 

 

                                                        
5 Visuella Business Intelligence verktyg som låter användaren utforska data på egen hand. 
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Figur 2 Gartner Hype Cycle for Business Intelligence 2011, bild från rapporten(14). 

Figur 3 Gartner Hype Cycle for Business Intelligence 2015, visar hur en ny teknik kan anta marknaden(12).. 
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Nedan följer ett par korta summeringar av trender som Gartners Hype Cycle for Business Intelligence 
2015 anser bli efterfrågade funktioner de kommande åren. Viktigt att notera är att dessa funktioner 
endast är ett urval då det anses relevant för Generos rapportsystem.  

• Gartner’s rapport spår att SSBI kommer bli efterfrågat och brett använt under de kommande 
2-5 åren. SSBI anses väldigt relevant för detta arbete då det stämmer väl in på vad kunder 
efterfrågar. SSBI beskrivs mer utförligt i delkapitel 2.7.  

• Instrumentpaneler där slutanvändaren själv designar en vy innehållandes de rapporter som 
det ska finnas snabb åtkomst till. Instrumentpaneler har blivit brett accepterat bland BI system 
och över 50 % av de, av Gartner, undersökta systemen använder idag instrumentpaneler. 

• Stöd för frågeställning genom naturligt språk (vidare benämnt Natural Language Query) in-
nebär att användaren kan ställa frågor direkt i ett formulär till systemet. Systemet tolkar dessa 
frågor och omvandlar det till exempelvis SQL-frågor mot databasen som sedan ger svaren till 
användaren. En kommande trend antas också vara Natural Language Generation (NLG). 
NLG innebär att en kombination av artificiell intelligens och texttolkning. Med detta verktyg 
kan systemet lära sig frågesättet för varje enskild individ och för varje fråga ge ett bättre 
anpassat svar. 

 

 

2.7 Jämförelsemetod bakgrund 
Hur jämför man olika IT-plattformar mot varandra? Finns det några anpassade metoder för BI-platt-
formar? Att välja bland olika IT-plattformar är ingen lätt process. Många beslut fattas på intuition och 
känsla vilket skulle kunna ses som kvalificerade chansningar(3). Författarna anser att det måste finnas 
bättre sätt att utvärdera olika alternativ och undersöker möjliga metoder i detta arbete. 

Jämförelsemetoder kallas ofta MCDM eller MCDA-metoder efter engelskans Multi Criteria Decision 
Method respektive Multi Criteria Decision Analysis. Metoderna är framtagna för att få en grund på 
hur man kan jämföra olika plattformar mot varandra. En relativt känd av dessa metoder är Analytical 
Hierarchy Process (AHP) som är framtagen av professor Thomas L. Saaty. Metoden är lämplig vid 
jämförelser där både kvantitativa och kvalitativa egenskaper ska jämföras. Metoderna bygger på att 
problemet ställs upp i en hierarkisk nätverksstruktur. Problemets kriterier delas upp i nivåer och jäm-
förs sedan parvis mellan alternativen. Avslutningsvis jämförs de olika kriteriernas relevans gentemot 
varandra(16). Den plattform med mest poäng efter jämförelserna är den som är bäst lämpad baserad 
på kriterierna. För mer utförlig information och exempel se 2.7.1 AHP – Analytic Hierarchy Process. 

Själva grundidén med Business Intelligence är att ge underlag för att användarna ska kunna ta bättre 
beslut. Valet av verktyg kan ha stor betydelse för hur accepterat och användbart implementeringen 
av ett nytt IT-verktyg är och därmed bör valet inte tas utan att kunna motivera varför det gjorts. Denna 
rapport går därför igenom hur man med en lämplig metod mer rättvist jämför olika BI-plattformar 
mot varandra.  
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2.7.1 AHP – Analytic Hierarchy Process 
Författarna har valt att använda sig av Analytic Hierarchy Process (AHP) som verktyg för jämförelsen 
av leverantörernas BI-plattformar. Författarna anser att AHP passar bra på grund av sina egenskaper 
och en metod som är lämplig när både kvalitativa och kvantitativa egenskaper ska jämföras. AHP 
metoden bygger på att problemet ställs upp i en hierarkisk nätverksstruktur där kriterier kan delas upp 
i underkriterier och jämföras parvis. AHP beskrivs i flertalet böcker bland annat i Thomas L.Saaty’s 
”THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS”(16) och i den betydligt nyare ”Introduction to the 
Analytical Hierarchy Process”(17) av Matteo Brunelli. Författarna har valt att bryta ner AHP i flera 
steg på ett sätt som liknar två tidigare uppsatser som beskrivit AHP. Kandidatuppsatsen ”Jämförande 
analys av AHP och NPV som beslutstädjande modeller vid investeringsbedömning” (18) och ”An 
AHP-based approach to ERP system selection” (19), Nedan beskrivs de steg som författarna valt att 
dela upp AHP.  

1. Alternativ och identifikation 
Ta fram de alternativ och möjligheter som finns i jämförelseprojektet. I denna under-
sökning är det alternativen från Microsoft (Power BI), Qlik (QlikSense) respektive In-
fotool (The Diver Solution). Identifiera egenskaper som önskas på plattformen. Vad 
måste alternativen uppnå för att vara en möjlig plattform? Det kan vara både kvantita-
tiva mått som kostnad och/eller kvalitativa mått som implementeringsmöjlighet med 
ett specifikt program. De alternativ som inte motsvarar grundläggande krav kan tas 
bort från undersökningen. 
 

2. Definiera kriterier inför jämförelse och rita ett beslutsträd 
Definiera de kriterier som skall jämföras. Kriterierna kommer vara som grund när de 
olika alternativen skall viktas mot varandra. Kriterierna kan delas upp i underkriterier 
för olika kategorier. Viktigt är att alla delar av kravspecifikationen kommer med som 
kriterier/underkriterier för att vara säker på att projektets mål uppnås, 
Ett förenklat exempel på hur kriterier skulle kunna delas upp är vid köp av bostad. Då 
kollar en spekulerande köpare på flera faktorer, till exempel storlek, kondition på hu-
set, läget och finansiering. Dessa generella kriterier kan delas upp ytterligare, storlek 
kan vara både husets storlek och tomtens storlek eller storlek på förvaringsutrymmen. 
Dessa är då lämpliga underkriterier till Storlek.  
 
Rita sedan upp ett beslutsträd med de kriterier som ska jämföras. Exemplet i figur 4 är 
baserat på en modell i boken Models, Methods, Concepts & Applications of the Ana-
lytic Hierarchy Process(20). 
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3. Parvis jämförelse 
Alla alternativ och kriterier jämförs parvis. Alternativen värderas i de parvisa jämfö-
relserna för att bedöma vilket alternativ som är mer fördelaktigt. Värderingen sker i 
siffror, den skala som rekommenderas av Saaty och Vargas(20) är mellan 1-9 (se figur 
5). I exemplet ovan ska varje hus jämföras på samtliga underkriterier (antal rum, träd-
gård, förvaring o.s.v.) de poängsätts parvis baserat på hur väl mycket mer favoriserat 
ett hus är än det den jämförs mot i varje underkriterium. När husen jämförts mot 
varandra i samtliga underkriterier så jämförs underkriterierna(höger) inom varje krite-
rium (vänster) mot varandra. Sist jämförs huvudkriterierna mot varandra som poäng-
sätts efter hur husköparen bedömt hur viktigt varje kriterium anses vara gentemot de 
andra (parvis). Steg 4 delas här upp i ytterligare tre steg för att vara tydligare. 
 

In
kö
p	
av
	h
us

Storlek

Antal	rum

Trädgård

Förvaring

Kondition
Renoveringsbehov

Ålder

Läge
Kommunaltrafik

Grannar

Finansiering
Pris

Driftkostnad

Figur 4 Exempel på definition av kriterier vid jämförelse av hus 
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a. Parvis jämförelse 

Alternativen jämförs parvis enligt skalan i Figur 5 för att definiera vilket som är mest fördelaktig 
gentemot den andra inom ett specifikt kriterium/underkriterium. I Figur 4 jämförs underkriteriet pris 
mellan de olika alternativen (hus X, Y, Z i Tabell 1) parvis mot varandra. Om Hus X anses ha ett lite 
bättre pris än Hus Z får Hus X 2 poäng kontra Hus Z (Hus Z har då ½ poäng gentemot Hus X). Om 
poängen är större än 1 innebär det i detta exempel att Hus X är lite starkare än Hus Z i underkriteriet 
pris. De värden som de parvisa jämförelserna resulterade i sätts in på sin position i en matris Vi,j enligt 
Tabell 1. Matrisen läses så att alternativet på den lodräta axeln jämförs med det på den vågräta axeln, 
alltså om Hus X (i=1) fått 2 poäng mot hus Z (j=3) i underkriteriet pris så sätts 2 in på motsvarande 
plats i matrisen (Vi, j = V1,3). Cellen där alternativet jämförts med sig själv är alltid 1. Den nedre delen 
av matrisens diagonal är inversen av den övre delen. Det blir tydligt om man jämfört Hus X med Hus 
Y och fått fram att Hus X fått 2 poäng mot Hus Y i detta kriterium, då poängsätts Hus Y gentemot Hus 
X med ½. 

 

Figur 5 Saatys rekommenderade 9-gradiga skala (19) 
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Tabell 1 1 Exempel på hur värden sätts in i matrisen 

 Renove-
ringsbehov	 j	 1	 2	 3	

i	 	 Hus X	 Hus Y	 Hus Z	
1	 Hus X	 1	 V1,2	 V1,3	
2	 Hus Y	 1/V1,2	 1	 V2,3	
3	 Hus Z	 1/V1,3	 1/ V2,3	 1	

	 Summa	 S1	 S2	 S3	
 

b. Normalisering av matris  
Varje cell divideras med kolumnens summa Sj för att få sina normaliserade värden, efter det 
är gjort är varje kolumnsumma lika med ett. Medelvärdet för varje rad räknas ut genom att 
addera de normaliserade värdena på raden och dividera med antalet jämförda alternativ (i 
detta fall tre). Medelvärdet efter normalisering är den relativa vikten för det alternativet inom 
kriteriet eller underkriteriet som jämfördes. Summan av medelvärdena ska vara lika med ett, 
se tabell 2. 

Tabell 2 Exempel på hur matrisen normaliseras och hur medelvärdet ”medelvikten” tas fram 

Renove-
ringsbehov	 j	 1	 2	 3	

Medel efter 
normali-

sering	
i	 	 Hus X	 Hus Y	 Hus Z	 	
1	 Hus X	 1/ S1	 V1,2/ S2	 V1,3/ S3	 MXrenovering	
2	 Hus Y	 1/V1,2/ S1	 1/ S2	 V2,3/ S3	 MYrenovering	
3	 Hus Z	 1/V1,3/ S1	 1/ V2,3/ S2	 1/ S3	 Mrenovering	

	 Summa	 1	 1	 1	 Mtot = 1	
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c. Jämförelse av kriterier 

När samtliga kriterier har jämförts enligt punkt b så görs en jämförelse på samma sätt som 
tidigare jämförelser men nu mellan kriterierna. På liknande sätt som i punkt b så visar 
medelvärdet (W) för raden den relativa vikten för detta alternativ. Finns det flera nivåer 
som i exemplet med kriterier och underkriterier så får processen återupprepas på alla nivåer 
se tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3 Exempel på underkriteriernas jämförelse och medelvikt. 

Storlek	 j	 1	 2	 3	 	
i	

	 Rum	 Trädgård	 Förvaring	
Medelvikten 
av kriteriet	

1	 Rum	 1/ S1	 K1,2/ S2	 K1,3/ S3	 Wrum	
2	 Träd-

gård	 1/ K1,2/ S1	 1/ S2	 K2,3/ S3	
Wträdgård	

3	 Förva-
ring	 1/ K1,3/ S1	 1/ K2,3/ S2	 1/ S3	

Wförvaring	

	 Summa	 1	 1	 1	 Wtot =1	
Summa in-
nan normali-
sering	 	 S1	 S2	 S3	

	

 

Tabell 4 Exempel på huvudkriteriernas jämförelse och medelvikt. 

Inköp av hus	 j	 1	 2	 3	 4	 	
i	

	 Storlek	 Kondition	 Läge	
 
Finansiering	

Medelvikten 
av kriteriet	

1	 Storlek	 1/ S1	 K1,2/ S2	 K1,3/ S3	 K1,4/ S4	 Wstorlek	

2	
Kondition	

1/ K1,2/ 
S1	 1/ S2	 K2,3/ S3	

K2,4/ S4	 Wkondition	

3	
Läge	

1/ K1,3/ 
S1	 1/ K2,3/ S2	 1/ S3	

K3,4/ S4	 Wläge	

4	 Finansiering	 	 	 	 1/S4	 Wfinansiering	
	 Summa	 1	 1	 1	 1	 Wtot =1	
Summa innan 
normalisering	 	 S1	 S2	 S3	

	
S4	
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4. Sammanlagd vikt 

Den sammanlagda vikten för varje alternativ beräknas enligt formel 1. Det hus/alternativ 
med högst totala värde på r (alternativets totalvikt) bör alltså väljas då detta resultat mest 
troligt ger det totalt bästa resultatet. För att beräkna så multipliceras varje huvudkriteriums 
medelvikt med varje underkriteriers medelvikt multiplicerat med vikten för alternativet 
som sedan summeras. Se exemplet i formel 1 för Hus X. 

	 

5. Konsekvensanalys och Känslighet  

Konsekvensanalys utförs för att undersöka om respektive jämförelse har varit konsekvent 
både inom sig själv och gentemot de andra jämförelserna. Konsekvensmåttet (CR) (16) 
beräknas genom att först räkna ut värdet kallat lambda-max (	𝜆#$%). Lambda-max beräk-
nas genom att multiplicera medelvikten för varje rad med summan innan normalisering i 
motsvarande kolumn och summera dessa. Formel 2 visar exempel för matrisen i steg 4.b 

 

 	 

Ur detta beräknas ett konsekvensindexmått (CI). Där n är antalet kriterier (Formel 3) 

 

 

 

För att beräkna CR-värdet (formel 4) så divideras CI-värdet med ett värde som hämtas ifrån 
en tabell (se tabell 5) Desto lägre värde på CR desto mer konsekvent har jämförelserna 
varit. CR-värdet bör vara under 0.10 (10 %) enligt L. Saaty(16), annars borde möjligen nya 
jämförelser göras. 

 

 

	
𝐶𝐼 = 	 (𝜆#$% − 𝑛) ÷	 (𝑛 − 1) 

HusX	 𝒓 = 𝑊1234567 8(𝑊$92$54:#	×	𝑀𝑋$92$54:#) + 	?𝑊24äABå4A×	𝑀𝑋24äABå4AD + 	?𝑊Eö4G$4H9B×
	𝑀𝑋Eö4G$4H9BD	I 	+ 	𝑊J39AH2H39 8?𝑊4693G64H9B1K6L3G	×	𝑀𝑋4693G64H9B1K6L3GD +	(𝑊å5A64×
	𝑀𝑋å5A64)	I + 𝑊5äB6 8?𝑊73##:9$524$EH7	×	𝑀𝑋73##:9$524$EH7D + 	?𝑊B4$99$4×
	𝑀𝑋B4$99$4D	I + 	𝑊EH9$91H64H9B 8?𝑊M4H1 	×	𝑀𝑋M4H1D + 	 ?𝑊A4HE273129$A×	𝑀𝑋A4HE273129$AD	I	

𝜆#$% = 𝑊232 = 𝑊4:#	×𝑆O	 + 	𝑊24äABå4A	×𝑆P	 + 𝑊Eö4G$4H9B	×	𝑆Q (2) 

(1) 

(3) 
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Innan det slutgiltiga beslutet tas om bäst lämpat alternativ bör det undersökas hur känsligt resultatet 
är för förändringar. I känslighetsanalysen undersöks hur resultatet förändras vid ändringar av alterna-
tivens egenskaper. 

 

2.8 Bakgrund om de tre systemen 
Ursprungsvalet i detta projekt baseras på plattformar efterfrågade av Generos kunder och önskemål 
från anställda på Genero.  

2.8.1 Microsoft  
Power BI är en onlinetjänst från Microsoft som är framtagen för att ge användaren möjlighet att ex-
ploatera data samt göra egna instrumentpaneler och rapporter utifrån de behov som finns. En instru-
mentpanel skapas genom att användaren tar fram den rapport som skall visas, sedan läggs en miniatyr 
av denna på en överblickbar huvudskärm där de viktigaste rapporterna kan övervakas. Användaren 
sätter själv ihop en instrumentpanel genom “drag & släpp”-teknik. Det finns möjlighet att dela instru-
mentpaneler mellan användare. Power BI stödjer även Natural Language vilket innebär att användare 
kan ställa frågor med naturligt språk(endast engelska), likt en sökmotor(21). 

Power BI skapar inte ett nytt datalager utan verkar som ett visualiseringsverktyg som kan hämta data 
från flera olika format och källor, t.ex. Excel, XML, text, SQL-server databaser, Access databaser, 
SQL Server Analysis Services Database, Oracle databaser, med flera(22). Till vilken grad Power BI 
kan aggregera och visualisera data är beroende på källan data hämtas från. För att användaren inte 
ska behöva skriva egna frågor mot databasen kan Power BI hämta data från SQL Server Analysis 
Services (SSAS) där de lagras i fördefinierade OLAP-kuber6.  

En fördel med Power BI är att det är utvecklat av samma företag som gjort Excel, vilken kan anses 
vara Business Intelligence plattformarnas föregångare samt även är det företag vars produkter många 
använder för att presentera den data de hämtar från Business Intelligence plattformen. 

                                                        
6 OLAP – Online Analytical Processing. Metod för att lagra data i flera dimensioner. 

	
𝐶𝑅 = 𝐶𝐼	 ÷ 𝑅𝐼 

Tabell 5 Random consistency inde (19) 

(4) 
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Power BI ett forum där medlemmarna ställer frågor, tipsar varandra och önskar förbättringar på pro-
dukten. Power BI stödjer REST-API7 vilket innebär att den kan integreras i andra applikationer och 
tjänster(24).  

Vid tidpunkten denna rapport skrivs finns ingen möjlighet att från Power BI generera rapporter direkt 
till PDF, PPT eller annat format anpassat för att snabbt kunna ta ut rapporter för presentation 

SSAS 

SQL Server Analysis Services, hämtar data från externa databaser och datamodeller som består av 
frågor vilka representerar OLAP-kuber(25).  

2.8.2 Qlik 
Qlik, grundat 1993 i Lund, är ett företag som erbjuder två tjänster om är aktuella för denna undersök-
ning, QlikView och det nyligen lanserade Qlik Sense (september 2014). Det sistnämnda alternativet 
är framtaget för användare som inte har kunskap inom frågespråk och systemutveckling, men ändå 
skall kunna ta fram rapporter i den form de önskar, innehållande den data de vill se, vilket gör att Qlik 
Sense kategoriseras under självservice BI. Detta är en önskad funktion och därför väljs Qlik Sense 
framför QlikView för att göra en mer djupgående undersökning.  

I Qlik Sense kan användare göra egna instrumentpaneler genom att välja ut de rapporter de vill kunna 
överblicka eller ha snabbt åtkomst till. Det är även användaren som skapar de rapporter som ska visas. 
När rapportens layout är skapad sparas denna och användaren kan lägga till den i instrumentpanelen 
med en ”drag & släpp”-funktion. Med denna teknik slipper användaren skriva script i ett frågespråk 
för att specificera vilken data som ska läsas till rapporten.  

Båda produkterna bygger på Qlik’s patenterade indexeringsmotor QIX (Qlik Indexing Engine) som 
kan komprimera, lagra och aggregera, utan att behöva ett fördefinierat datalager. Fördelen med den 
här typen av indexering är att användaren inte begränsas när data ska exploateras(26).  

Qlik Sense installeras som en serverapplikation där den kan användas av flera användare samtidigt. 
Om ett flertal användare utnyttjar serverns RAM8 kan detta medföra att serverns hastighet blir lång-
sam. När flera användare behöver åtkomst till samma data hämtar Qlik Sense data från samma min-
nesadress i RAM, i annat fall hade samma data hämtats flera gånger och allokerat mer minne i onödan. 
Data sparas sedan i ett cacheminne där resultatet snabbt kan hämtas utan nya beräkningar(27). Denna 
teknik medför att processorn inte behöver lägga resurser på att hämta samma data flera gånger.  

Qlik har ett verktyg, NPrinting, som är specialiserat för ändamålet att ta genera rapporter anpassade 
för utskrift och användas i presentationer och dokument. Vid tidpunkten detta arbete görs stödjer 
NPrinting inte Qlik Sense utan finns endast till QlikView. 

Qlik Sense är släppt med öppen källkod, detta möjliggör att utvecklare har möjlighet att utveckla 
tillägg till systemet efter behov, exempelvis för att hämta data och visa denna på användarens egen 

                                                        
7 Representational State Transfer, IT-arkitektur för Web(23) 
8 Random Access Memory  
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plattform. Utvecklare kan släppa sina tillägg publikt så att alla kan ta del av dessa på Qlik’s egna 
marknadsplattform QlikMarket.  

2.8.3 Infotool (Dimensional Insight) 
Det svenska företaget Infotool är nordisk distributör för Dimensional Insight som erbjuder Business 
Intelligence tjänsten The Diver Solution som undersöks i detta arbete.  

Likt de andra systemen kan The Diver Solution samla data från många olika källor och jämföra dessa 
mot varandra utan att kräva fördefinierade frågor. Systemet samlar in data från olika källor med ETL-
verktyget9 Integrator, som Dimensional Insight utvecklat och integrerat specifikt för produkten. Detta 
verktyg kan hämta data från många olika system och databaser i flera format som The Diver Solution 
sedan kan använda.  

För att lagra och aggregera insamlad data har The Diver Solution en egenutvecklad, patenterad in-
dexeringsteknik. Systemet indexerar alla möjliga vägar till data i databasen och dess permutationer 
som sedan lagras i en binär fil. Denna teknik medför att systemet snabbt kan hämta data utan att 
behöva förlora prestanda på hämtningar och beräkningar som skall ske. Men denna typ av indexering 
behöver The Diver Solution inte skapa ett extra datalager enbart för systemet utan kan komplettera 
det befintliga datalagret med sin egen datamodell.  

The Diver Solution visar data på instrumentpaneler, i dessa instrumentpaneler kan användaren direkt 
ändra vad som visas och vilka aggregationer av data som ska visas utan några förkunskaper inom 
frågespråk och systemutveckling. Detta innebär att The Diver Solution stödjer självservice BI. An-
vändaren bygger själv sin instrumentpanel med en ”drag & släpp”-teknik för att välja vilka rapporter 
som ska finnas. Med The Diver Solution finns möjligheten att ställa in så att rapporter och information 
mailas ut regelbundet eller larmar när exempelvis utvalt nyckeltal överstiger ett visst värde(28). 

Till skillnad mot de andra systemen har Dimensional Insight inte gjort källkoden tillgänglig för The 
Diver Solution. 
  

                                                        
9 ETL – Extract Transform Load, process för att hämta data till system. 
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2.9 Vetenskaplig bakgrund 
Hur uppnår en undersökning de akademiska kraven på vetenskaplighet? Vad är egentligen ett en ve-
tenskaplig arbetsmetod? Bunge beskriver en vetenskaplig metod i tio generella steg(29). 

1. Identifiering: Identifiering av problemet inom valt ämnesområde. 
2. Beskriv: Beskriv och definiera problemet tydligt, om möjligt i matematiska termer eller mät-

bara operationer.  
3. Sök information: sök information inom ämnet. Kartlägg metoder, data, teorier, mätningar 

och instrument inom ämnet. Kan det som finns hjälpa till att lösa problemet? 
4. Försök lösa problemet: Försök att lösa problemet med den information och metoder som 

hittades under steg 3. Om problemet löses gå till steg 6. 
5.  Ta fram nya idéer: Ta fram nya teorier, förslag eller hypoteser, ta fram ny empirisk data 

som kan lösa problemet. 
6. Erhåll lösning: Lägg fram en exakt eller konceptuell lösning baserat på de tidigare utförda 

stegen. 
7. Härled konsekvenser: Härled konsekvenserna av lösningen, om lösningen är en hypotes 

eller en teori utvärdera påverkan och effekter av ny eller annorlunda data. 
8. Kontrollera lösningen: Kontrollera den erhållna lösningen, jämför med förutsägelser/hypo-

tes, om ny data kommit fram försök replikera testet. Har nya lösningstekniker tagits fram så 
testa att de fungerar i praktiken. Om lösningen är otillräcklig gå till steg 9 annars till steg 10. 

9. Korrigera lösningen: Korrigera fel i lösningen genom att gå igenom stegen igen och/eller 
använd andra metoder. 

10. Utvärdera lösningens effekter: Utvärdera lösningens effekter baserat på kunskapen från ti-
digare steg. Vilka nya problem ger lösningen upphov till? 

Genom att följa Bunges definition av vetenskaplig metod och använda en beprövad jämförelsemetod 
ska detta arbete uppnå de vetenskapliga krav som ställs. 
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2.10 Relaterade arbeten 
Här listas några liknande och relaterade arbeten inom området. De relaterade arbetena visar att ämnet 
är aktuellt och att det finns utrymme för mer undersökningar inom området.   

2.10.1 An AHP based approach to ERP system selection 
An AHP based approach to ERP system selection(19) är arbete från National Tsing Hua University i 
Taiwan. Bakgrunden till arbetet är hur viktigt det är att välja rätt ERP-system10 och frågeställningen 
hur man ska gå tillväga, resultatet av arbetet är att AHP anses vara lämplig på grund av dessa egen-
skaper att beakta olika kriterier mot varandra. Arbetet beskriver AHP på ett tydligt sätt med tydliga 
och verklighetstrogna exempel på hur kriterierna brutits ned och hur AHP använts för att fatta ett 
beslut vid valet av ERP-lösning. Rapporten ger ett ramverk för hur AHP kan användas för att välja 
ERP-lösning och hur de systematiskt gått tillväga för att hitta kriterier vid för jämförelsen. 

 

2.10.2 Egenskaper att beakta vid val av Rapportverktyg inom Business Intelligence 
Ett kandidatarbete på uppdrag av Sogeti som har granskat egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till 
vid val av rapporteringssystem. Syftet med examensarbetet var att se om de kunde lätta på arbetsbör-
dan för utvecklare att ta fram nya rapporter(30). Det visar sig att utvecklarna önskar att vissa rapporter 
ska användarna själva kunna ta fram. Deras undersökning är baserad på en jämförelse och möjlighet-
erna av tre olika typer av rapportverktyg från Microsoft. De har intervjuat utvecklare inom området 
för att skapa sig en bild av vilka egenskaper anses vara viktiga vid valet av rapportverktyg inom 
Business Intelligence, dessa egenskaper har sedan använts för att göra en jämförelse mellan verkty-
gen. Resultatet av arbetet är ett antal egenskaper som är viktiga vid valet av verktyg, några viktiga 
egenskaper är vilken befintlig plattform som används, vilken typ av användare verktyget är riktat mot 
samt möjligheterna att skapa interaktiva rapporter. 

 

2.10.3 Vetenskaplighet – Utvärdering av tre implementeringsprojekt inom IT Bygg 
och Fastighet 2002 

Universitetslektor Niclas Andersson och professor Anders Ekholm vid Lund Tekniska Högskola har 
skrivit rapporten Vetenskaplighet – Utvärdering av tre implementeringsprojekt inom IT Bygg och 
Fastighet 2002 (31) på uppdrag av programchef Lennart Magnusson. Rapporten är en vetenskaplig 
granskning och utvärdering av tre forskningsprojekt. Syftet med rapporten är att utvärdera tre imple-
menteringsprojekts forskningsmetoder och dess koppling till bland annat bakgrund. Rapportens re-
sultat är att vetenskaplighet inte betonats och varit ett viktigt krav vid de undersökta projekten. Rap-
porten ger en bra grund för ett vetenskapligt arbetes generella sekvens. De litteraturkällor rapporten 
hänvisar till är nyttig läsning för de som är intresserade av att skriva ett vetenskapligt arbete. 

 

 

                                                        
10 ERP – Enterprise Resource Planning, affärssystem. 
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3 Metod 

3.1 Metodik och undersökningsmetoder som används  
Författarna har tagit fram förslag på tre olika metoder, där en metod sedan har anpassats och använts. 
Metoderna togs fram för att på ett bestämt och strukturerat sätt kunna genomföra utvärderingen och 
vid eventuella misstag eller ny fakta enkelt kunna gå tillbaka och återupprepa stegen igen. Då en del 
faser innehåller samma steg hänvisas det i denna rapport till tidigare metoder för att minimera upp-
repning. Modellernas för- och nackdelar kommer att övervägas för att sedan välja den metod som är 
bäst anpassad efter rådande situation. Nedan följer de tre metoderna inklusive figurer som förtydligar 
de metodernas fasindelning, samtliga är i grunden utformade efter de krav på vetenskaplighet som 
beskrivs i 2.9 Vetenskaplig bakgrund. 

3.1.1 Metod utan test 
Denna metod har som avsikt att följa alla de krav som ställs på en vetenskaplig metod innehållandes 
bl.a. förundersökning av problem samt uppföljning av resultat. Utvärderingens omfattning har dragits 
ner i syfte att hålla nere resurser och inga tester utförs med slutanvändare. Nedan följer metodens 
faser i kronologisk ordning, samt Figur 6 som visar metodens faser. 

• Problemanalys – För att få en grundlig bild över problemet diskuteras nuvarande problem 
och önskemål tillsammans med Genero. Utifrån denna information görs en kravspecifikation 
som beskriver vad en ny plattform skall innehålla, samt de förbättringar detta bör medföra. 

 
• Identifiera kriterier – Denna fas syftar till att identifiera vilka kriterier det nya systemet bör 

uppfylla. Steget kan delas upp i tre olika moment. Under förundersökningen görs en grundlig 
undersökning för att ta reda på vilka funktioner som är viktiga samt hur trender och framtid 
för marknaden ser ut. Informationen samlas från trendrapporter inom ämnet, leverantörers 
marknadsföring samt Genero. I första momentet bestäms de kriterier som det nya systemet 
bör ha, varpå moment två börjar genom att samla information om kandidaterna. Informat-
ionen hämtas från respektive leverantörs hemsidor samt kontakt med säljare. I det tredje mo-
mentet presenteras kriterierna för Genero för att säkerställa att rätt kriterier ligger till grund 
för undersökningen. 

 
• Jämförelse – Ett jämförelseverktyg används för att försäkra att resultatet är framtaget på ett 

vetenskapligt och beprövat vis, grundat på de olika kandidaternas egenskaper. Efter denna 
analys visar verktyget vilken av de jämförda kandidaterna som passar bäst utifrån de kriterier 
som finns. 

 
• Utvärdering – För att försäkra att jämförelseverktyget tagit fram rätt resultat görs en utvär-

dering av den kandidat som jämförelsen resulterade i. Ytterligare kriterier inom de högst pri-
oriterade områdena hämtas och noggrann kontroll att rätt information hittas görs för att sedan 
göra ytterligare en körning i jämförelseverktyget. 



24 
 

 

3.1.2 Metod med fullständig jämförelse 
Denna metod följer likt metoden utan test de generella stegen för vetenskaplighet. Metoden är fram-
tagen med användarvänlighet i fokus. I modellen implementeras några av de vanligaste rapporterna i 
samtliga system. Kriterierna tas fram på samma sätt som i Metoden utan test men poängsätts först 
efter att testrapporterna implementerats i samtliga system. I denna modell testar slutanvändare den 
vinnande kandidaten i jämförelsestadiet. Efter att slutanvändare testat kan processen gå tillbaks till 
utvärdering av kriterier med eventuell ny information och önskemål som uppkommit efter slutanvän-
dare testat och därefter återupprepas processerna. Denna metod kräver en god framförhållning mot 
inblandade parter samt en garanti att samtliga kan medverka. Figur 7 visar metodens olika faser. 

 
• Pilotrapport – Granskning av dagens vanligaste rapporter görs för att få en bild över vilken 

information som slutanvändare av systemet vill ha ut från sina rapporter. Utifrån de vanligaste 
rapporterna tas en pilotrapport fram som är till grund för den jämförelseanalys som sker i en 
senare fas. I denna fas ges inspiration och förståelse över vad ett nytt rapportsystem behöver. 

 
• Identifiera kriterier – Identifiering av kriterier sker på samma sätt som i metoden utan test 

i fasen Identifiera kriterier, med stegen förundersökning, information om kandidater, presen-
tera kriterier.   

 
• Ta fram rapporter – Tillsammans med de kriterier som föregående fas resulterar i uppdate-

ras pilotrapporten till en konceptuell rapport som visar vad det nya rapportsystemet väntas 
kunna ta fram. En person med god kunskap i respektive system får sedan ta fram den kon-
ceptuella rapporten varpå kriterierna poängsätts för. De kriterier som inte är på användarnivå 
tas fram tillsammans med Genero. 

 
• Jämförelse – Likt jämförelsefasen i metoden utan test, ett jämförelseverktyg för detta syfte. 
 
• Utvärdering – Precis som i Metoden utan test sker utvärderingen i denna metod genom att 

analysera resultatet från jämförelsen, sedan tas fler kriterier fram för att upprepa körningen. 
Till skillnad mot metoden utan test görs ytterligare ett steg i utvärderingen, efter andra kör-
ningen, genom att låta slutanvändare ta fram den konceptuella rapporten. Tanken med detta 
steg är att säkerställa att det resulterande systemet erbjuder den grad av SSBI som efterfrågas. 

Jämförelsemetod för 
att ta fram bäst 
lämpad lösning

Få fram de 
kriterier som skall 
användas vid  
jämförelse

Förundersökning

Information om kandidat

Presentera kriterier

Utvärdera 
jämförelsever-
ktyg och de 
kriterier som 
använts

Identifiera kriterier Jämförelse UtvärderingProblemanalys

Ta reda på hur 
problemet ser ut 
idag tillsammans 
med beställare

Figur 6 Metod utan test 
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3.1.3 Metod utan framtidsanalys 
Denna metod innebär att endast ett system testas för att ta fram en snarlik version av dagens rapport. 
Metoden innefattar ingen förstudie som kan identifiera vad marknaden erbjuder för funktioner. Istället 
fokuseras det på att få fram exakt samma data som idag. Testet syftar till att identifiera vilka kriterier 
som anses av stor vikt för att ta fram rapporten, vilka sedan studeras hos de andra plattformarna. I 
figur 8 visas metodens faser. 

• Pilotrapport – Denna fas innebär ett likadant arbetssätt som Pilotrapport i metoden med 
fullständig jämförelse, det vill säga att granska och välja ut den mest använda och bäst repre-
sentativa rapporten. 

 
• Identifiera kriterier – Pilotrapporten verkar som ensam källa till de kriterier som tas fram 

för jämförelseanalysen. Ingen omvärld- och framtidsanalys görs då målet i denna metod är 
att hitta ett rapportsystem som kan visa samma data som tidigare, på ett enklare sätt. 
 

• Jämförelse – Jämförelsefasen sker på samma sätt, med samma verktyg som i de två tidigare 
metoderna. 

 
• Utvärdering – Likt metoden utan test sker utvärderingen genom att analysera de högst prio-

riterade delarna, sedan gå tillbaka till fasen Identifiera kriterier, för att göra en andra körning. 

 

 

 

 

Få fram de 
kriterier som skall 
användas vid  

Förundersökning

Information om kandidater

Presentera kriterier

Identifiera kriterierPilotrapport

Välj ut/ta fram en 
pilotrapport som 
representerar de 
vanligaste 
funktionerna 

Jämförelsemetod för  
att ta fram bäst 
lämpad lösning

Jämförelse

Utvärdera 
jämförelsever- 
ktyget och de 
kriterier som 
använts

UtvärderingTa fram rapporter 

Ta fram 
pilotrapport i 
samtliga system

Poängsätt kriterier

Låt 
slutanvändare 
prova den 
resulterande 
kandidaten

Figur 7 Metod med fullständig jämförelse 
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3.2 Vald projektmetod 
Inom projektledning talar man om projekttriangeln, från engelskans Project Management Triangle. 
Modellen innebär att alla projekt har tre saker gemensamt; tid, omfattning och kostnad(32), visuali-
serad i Figur 9. I detta arbete, som inte innebär några kostnader, kan kostnad översättas till tid. Därför 
kan den inte längre existerande triangeln nu bara bestå av tid och omfattning. Om ett projekt ska 
lyckas måste minst en av ”triangelns” beståndsdelar vara rörlig. I detta fall är det tiden som är fast då 
det finns en given period att utföra arbetet för att uppnå examinationskraven, vilket resulterar i att den 
rörliga beståndsdelen är omfattningen. Projektets omfattning, specificerad som en kravspecifikation 
är utformad enligt MoSCoW-modellen11, för att tydligt begränsa projektets omfattning. 

 

Den metod som har starkast koppling till 2.3 Vetenskaplig bakgrund, är metoden med fullständig 
jämförelse då den väl uppfyller samtliga punkter som Bunge (29) anser vara generella steg i en ve-
tenskaplig arbetsmetod. Vid konstruktionen av metoden med fullständig jämförelse ansågs denna ha 

                                                        
11 Metod för prioritering i projekt(33) 

Pilotrapport

Välj ut en 
representativ 
rapport ur 
dagens 
sortiment

Få fram de 
kriterier som 
skall användas 
vid  jämförelse

Identifiera kriterier

Jämförelsemetod för 
att ta fram bäst 
lämpad lösning

Utvärdera 
jämförelsever-
ktyg och de 
kriterier som 
använts

Jämförelse Utvärdering

Ta fram 
pilotrapport i 
samtliga system

Figur 8 Metod utan framtidsanalys 

Figur 9 Project Management Triangle 
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större risk att bli för omfattande i detta projekt, därför togs metoden utan test och metoden utan fram-
tidsanalys fram som alternativa kompromisser men samtidigt baserade på de krav som Bunge ställer 
på vetenskaplighet. 

Då det visade sig ta längre tid än planerat att få kontakt med personer för respektive systemleverantör 
samt att implementationstiden för ett system visade sig vara en tidskrävande process bidrog detta till 
att projektets omfattning var tvunget att förminskas. Metoden med fullständig jämförelse skulle inte 
kunna utföras inom utsatt tid och det återstod nu två metoder kvar att välja mellan, vilka båda var 
anpassade till en minskad omfattning. 

Skillnaden mellan metoden utan test och metoden utan framtidsanalys är att den sistnämnda inte gör 
en trend- och framtidsanalys som identifierar vad ett system borde ha för egenskaper i framtiden. Vid 
tidpunkten då riskens utfall hade identifierats hade redan en stor del av denna analys gjorts vilket 
ledde till att metoden utan test blev det självklara valet av jämförelsemetod att gå vidare med. Det 
ansågs också vara av stor vikt att ha en framtidsanalys då det kan vara en avgörande faktor för syste-
mjämförelsens slutresultat. 

Både på under- och huvudkriterienivå i AHP-jämförelsen betygsätter anställda på Genero kriteriernas 
respektive vikt gentemot varandra. Medelvärdet av de anställdas svar beräknas och sätts in i matri-
serna innan normalisering steget. Alternativens (leverantörernas) vikt mot varandra i varje underkri-
terium betygsätts av författarna. Istället för den 9-gradiga skalan som Saaty(20) rekommenderar för 
AHP används en 4-gradig skala i samtliga betygsättningar. Den 4-gradiga skalan väljs då det anses 
bli för avancerat och kräver djupare kunskap inom ämnet för att motivera sina val i en 9-gradig skala 
för de anställda som deltar i bedömningen utanför projektet. . Den 4-gradiga skalan ser ut enligt tabell 
6. 

Tabell 6 Projektets skala i AHP 

1 Lika Anses vara lika starka inom kriterier 

2 Lite starkare Anses lite starkare än det andra i kriteriet 

3 Starkare Anses starkare än det andra i kriterier 

4 Starkare och påvisad skillnad Anses starkare och påvisad skillnad. T.ex. att den 
andra helt saknar delar eller hela kriteriet 

 

 

3.2.1 Ingenjörsmässig metod och tekniska verktyg 
Det finns ett antal ingenjörsmässiga verktyg som använts under arbetet med denna undersökning, 
bland annat har projektet inspirerats av metodiken SCRUM genom att ha möten varje morgon där vad 
som är gjort sedan sist redovisas och även bestämt dagens planering. För att förtydliga projektets 
innehåll och mål samt för att få ett helhetsperspektiv av projektet skapades en projektdefinition med 
bland annat ett GANTT-schema (fasindelning) under projektets start. Kravspecifikationen som gjor-
des (Bilaga 1) är baserad på MoSCoW metoden. Arbetet har fokuserat på att ta fram en lämplig in-
genjörsmässig metod som ska kunna användas av andra ingenjörer vid liknande undersökningar. För 
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att förtydliga metodernas processer och andra exempel har bland annat aktivitetsdiagram och besluts-
träd använts. AHP-beräkningar har utförts i ett av projektgruppen framtaget Excel-dokument samt 
kontrollerats i PriEsT(34) som är en mjukvara avsedd för AHP. Försök gjordes också att använda 
Transparent Choice’s AHP-mjukvara(35) vilket inte var möjligt då den var begränsad till att endast 
använda en skala av nio nivåer. 

 

3.2.2 Metod för etik, moral och hållbar utveckling 
De etiska och moraliska aspekter arbetet tagit hänsyn till i projektet är att vara så rättvisa som möjligt. 
Genom att använda sig av en jämförelsemetod som tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper och fokusera på kriterier samt egenskaper försöker projektgruppen undvika att välja platt-
form på förutfattade meningar och känsla. Författarna har även undvikit att publicera känslig före-
tagsinformation och personuppgifter genom att diskutera och granska de dokument som lämnar Ge-
neros lokaler tillsammans med representanter från företaget. Detsamma gäller slutrapporten som ska 
godkännas av Pelle Törnblom (VD) innan den lämnas in till examinator. BI-leverantörernas etik- och 
hållbarhetsaspekter har även undersökts men informationen bedömdes inte ha tillräckliga grunder för 
att bli ett kriterium i undersökningen. Allt innehåll i rapporten ska vara anonymt om inte annat god-
känts av Pelle på Genero och eventuellt känslig information har inte sparats på Google Drive tillsam-
mans med resten av innehållet.  

Arbetet innehåller främst att ta fram en bra metod för jämförelse av IT-system, detta kan inte anses 
vara ett problem som utsätter jordens resurser för någon påverkan. Förhoppningsvis är arbetet ett steg 
i rätt riktning för att införa en generell och beprövad metod som kommer till användning vid jämfö-
relse av IT-system. En transparent och lättförståelig jämförelsemetod kan till exempelvis komma till 
sin rätt när en myndighet skall utföra en offentlig upphandling, då valet av IT-system styrs av rättvisa 
rekommendationer snarare än personliga åsikter och kontakter.  

Hela arbete har följt Generos interna hållbarbetspolicy som innefattar riktlinjer för att värna om jor-
dens resurser. Hela detta arbete har utförts i Generos miljöcertifierade lokaler.  

 

3.3 Kriterier 
Kriterierna har valts att fastställas genom att undersöka hur en av de vanligare rapporterna ser ut idag 
kombinerat med kravspecifikationen som togs fram tillsammans med Genero samt förstudien där 
bland annat trender och framtid togs fram. Då samtliga anställda var delaktiga i prioriteringen av 
kriterier valde projektgruppen kriterier som inte kräver djupare teknisk kompetens inom ämnet. För-
fattarna har valt att inte ta alltför många kriterier då det är för tidskrävande för detta arbete. Det insågs 
under arbetet att kriterierna måste vara anpassningsbara efter den information som finns tillgänglig, 
övriga kriterier som kan vara intressanta men som hamnar utanför detta arbete nämns och diskuteras 
under diskussionskapitlet. Projektgruppen valde tillsammans med Genero att bortse från kriteriet 
kostnad i detta första skede, detta av den anledningen att det krävs en längre process och offert från 
leverantörerna och större inblandning från Genero. I och med att kriterierna kan vara både kvantitativa 
och kvalitativa så passar AHP bra vid jämförelse av de olika plattformarna. Figur 10 visar hur hierar-
kin är upplagd varpå figur 11 presenterar de kriterier som jämförelsen innefattar. 
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Genom förstudie och Generos exempelrapporter valdes några av de viktiga kriterierna. De kriterier 
som har undersökts har reducerats p.g.a. tidsbegränsningar och ett riskutfall. Projektgruppen har kom-
mit fram till följande kriterier i valet av BI-plattforms leverantör.  

Support och kundnöjdhet: Under kriteriet Support/Kundnöjdhet tas hänsyn till tre stycken under-
kategorier. De underkategorier som valdes är leverantörernas kundnöjdhet idag, hur nöjda företag 

är med leverans/implementering av leverantörens mjukvara samt tillgång till utbildning, utbild-
ningsmaterial, forum och användarguider för mjukvaran. 

Användarvänlighet: Användarvänlighet har även det delats upp i tre underkriterier. Visualisering 
är den första och inkluderar hur data kan visualiseras. Det andra underkriteriet är rapportering vilket 
inkluderar rapporteringsmöjligheterna i programmet, periodiska rapporter och att ta ut/skapa egna 
rapporter (självservice BI) och konvertera olika vyer till exempelvis rapporter i PDF-format. Det 
tredje underkriteriet är proaktivitet, med proaktivitet menas möjligheten att ha olika typer av larm 
när någon form av data inte når uppsatta mål. 

Teknik: Under Teknik valdes också att delas upp i de tre underkategorierna open source som inklu-
derar om källkoden är öppen och möjligheterna att bygga in delar av plattformen i Generos egna 
portal. Det andra underkriteriet valdes till extern data, där möjligheterna att inkludera extern data 
t.ex. marknadsdata, och jämföra med intern data. Den sista underkategorin valdes till den upplevda 
svarstiden nuvarande användare har på leverantörernas plattformar. 

 

Resultat 

Leverantör 

Underkriterium 

Huvudkriterium 

Figur 10 Beskrivande bild av hierarkins struktur 
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Resultat 

Teknik Användarvänlighet Support/Kundnöjdhet

Extern data Open source Svarstid Visualisering Rapporter Proaktivitet Kundnöjdhet Implementering Guider 

Qlik Infotool Microsoft Power BI

Figur 11 Översiktlig bild av kriteriernas hierarki 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas det resultat som förundersökningen samt jämförelseverktyget har lett till. 
Påverkande faktorer och eventuella justeringar kommer inte att tas upp här, detta redovisas under 
Diskussion. Utöver de krav och önskemål som Genero hade bidrog förundersökningen med att iden-
tifiera och utvärdera kriterier som anses viktiga vid val av ett nytt system. Varför dessa har valts är 
dels då de anses spela en betydande roll i framtiden för BI och för att det finns en efterfrågan för dessa 
funktioner hos Genero. 

4.1 Resultatet av jämförelsen i AHP 
Matriserna i Tabell 7 visar medelvärdet av den poängsättning, med den 4-gradiga skalan, som de 
anställa på Genero gav vid parvisa jämförelser av kriterierna och underkriterierna med AHP-metoden. 
Då 13 av 16 anställda besvarade det utskickade formuläret, det ger en svarsfrekvens på 81 %. Förfat-
tarnas parvisa jämförelser av alternativen i respektive underkriterium samt kortare förklaring finns 
bifogat i bilaga 3 Matriser. 

Tabell 7 visar medelvärdet av de parvisa jämförelserna inom kriterier som personalen på Genero Solutions utfört 

Support/Kundnöjdhet	 Kundnöjdhet	 Implementering	 Guider/utbildning	

Kundnöjdhet	 1,00	 1,73	 2,00	
Implementering	 0,58	 1,00	 1,40	

Guider/utbildning	 0,50	 0,71	 1,00	
	    

    

Anv.	vänlighet	 Visualisering	 Rapporter	 Proaktivitet	
Visualisering	 1,00	 1,69	 1,44	
Rapporter	 0,59	 1,00	 1,50	
Proaktivitet	 0,69	 0,67	 1,00	

	    

    

Teknik	 Extern	data	 Open	Source	 Upplevd	svarstid	
Extern	data	 1,00	 1,31	 1,52	
Open	Source	 0,76	 1,00	 1,54	
Upplevd	svarstid	 0,66	 0,65	 1,00	

	    

    

Kriterier	 Support/Kundnöjdhet	 Anv.	vänlighet	 Teknik	

Support/Kundnöjdhet	 1,00	 1,53	 1,61	

Anv.	vänlighet	 0,65	 1,00	 1,58	

Teknik	 0,62	 0,63	 1,00	
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Matriserna i Tabell 7 och bilaga 3 normaliserades enligt steg 4b kapitel 2.7.1 AHP – Analytic Hie-
rarchy Process för att beräkna respektive vikt. Varje alternativs totala vikt beräknades enligt formel 
5, där W och M står för kriteriernas vikt(W) respektive alternativets vikt i underkriteriet (M). Förfat-
tarnas resultat av de parvisa jämförelserna av varje alternativ i respektive underkriterium finns bifogat 
i Bilaga 4 Beräkningar. 

 

 

 

Hur väl ett alternativ uppfyller de undersökta kriterierna går att tyda i Figur 12. Diagrammet visar 
produkten av de normaliserade medelvärdena (vikten) enligt beräkningen i formel 5. Variablerna är 
baserade på normaliserade medelvärden från de anställdas jämförelse av kriterier och författarnas 
jämförelse av alternativen i respektive underkriterium. Figuren visar hur stor slutgiltig vikt varje al-
ternativ har gentemot de andra i varje underkriterium. Linjerna i diagrammet visar hur väl respektive 
alternativ uppfyller de kriterier som använts vid jämförelsen. Summeras den totala vikten för varje 
alternativ fås figur 13 på nästa sida. 

 

 

 

 

Kundnöjdhet

Implementering

Guider

Visualisering

RapporterProaktivitet

Extern	data

Open	source

Svarstid

Slutgiltig	vikt	för	varje	alternativ

Qlik Infotool Microsoft

	

𝑊74H264H:#(𝑊:9A6474H264H:#	×	𝑀:9A6474H264H:#) 
(5) 

Figur 12 Visar resultatet av AHP innan summering. Figuren visar hur de olika leverantörerna uppfyller kriteri-
erna. 
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Ur diagrammet i Figur 13 går det att utläsa den totala vikten för respektive leverantörs BI-plattform.  

Infotool: 39 % 

Qlik: 36 % 

Microsoft: 25 % 

Ovanstående siffror är resultatet från de uträknade siffrorna som finns i matriserna ovan och bifogade 
i bilaga 4 (Beräkningar). Beräkningarna är kontrollerade genom  egna beräkningar i Excel och jämförr 
med AHP-verktyget PriEsT. 

Det ger resultatet att den slutgiltiga plattform som skall rekommenderas är Infotools The Diver Solut-
ion. Vilket trots de högsta siffrorna tål att diskuteras i nästa kapitel då det är låg marginal till nästa 
alternativ. 

  

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

Qlik

Infotool

Microsoft

Det	sammanlagda	värdet

Support/Kundnöjdhet Användavänlighet Teknik

Figur 13 Sammanlagda värdet av alla kriterier för respektive leverantör. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras arbetets metod och resultat samt vilka slutsatser författarna 
drar av arbetet. Detta kapitel kommer även ta upp förslag på fortsatt forskning inom ämnet och re-
kommendationer för uppdragsgivaren Genero.   

5.1 Diskussion metod 
Målet med arbetet var att ta fram en lämplig metod för val av olika BI-plattformar. Metoden skulle 
testas och på så sätt rekommendera en av de tre jämförda plattformarna till Genero. Valet av metod 
motiverade författarna tidigare med att det var den framtagna metoden som var bäst anpassad för ett 
examensarbete. Metoden som togs fram anses vara en lämplig metod att använda sig av under en 
tidsbegränsning på tio veckor. Metoden är relativt enkel att förstå och författarna anser att den inte är 
lika tidskrävande som metoden med fullständig jämförelse, men ändå lyckas uppfylla de vetenskap-
liga kraven väl, vilket metoden utan framtidsanalys inte riktigt lyckas göra. Det anses dock att meto-
den med fullständig jämförelse är en mer utförlig metod som bör användas i projekt där tiden inte är 
lika begränsad.  

I och med det stora utbudet av Business Intelligence plattformar är det en tidskrävande process att 
undersöka alla möjliga alternativ. I detta arbete begränsades undersökningen till tre av de möjliga 
plattformarna, det finns flertalet ytterligare alternativ som kan vara värda att undersöka innan Genero 
tar ett slutgiltigt beslut. 

Det var till en början tänkt att låta samtal med slutanvändare vara till grund för hur AHP-verktygets 
jämförelser poängsattes, vilket det inte visade sig hinnas med då projektets omfattning justerades. 

Under vald metod valde projektgruppen att begränsa AHP metoden till skala 1-4 för att det bland 
annat skulle vara enklare för Generos anställda att sätta poäng på kriterierna. Senare upptäcktes att 
med så liten skala är det svårt att inte vara konsekvent betygsättandet i och med att alla värden är nära 
varandra blir CR värdet väldigt sällan över 10 % och värdet sa egentligen inte så mycket. Samtliga 
CR värden var under 10 % i denna undersökning med god marginal. Författarna rekommenderar där-
med att använda en större skala i AHP, troligen ska den 9-gradiga skala som rekommenderas av Saaty 
användas. Det innebär däremot att det blir svårare för personer som inte känner till AHP modellen att 
sätta dessa poäng på ett konsekvent sätt och möjligen ska inte personer utanför projektet då vara med 
och sätta poäng på kriterierna. Det finns också en risk att anställda på Genero inte fullt förstod po-
ängsättningen i AHP vilket kan ha påverkat resultatet. 

En av riskerna i riskanalysen utföll. Det var risken att projektet inte skulle få tag på licenser och 
tillräckligt med kontakt med representanter på de undersökta företagen. Trots upprepade försök har 
projektgruppen inte fått tillgång till allt det material som önskades. Detta riskutfall löstes genom att 
begränsa antalet kriterier och att använda sig av metoden utan test istället för metoden med fullständig 
jämförelse som krävde att produkterna fanns fullt tillgängliga.  

Författarna upptäckte att det tog längre tid än vad de först trodde att definiera/begränsa projektet och 
skriva en projektdefinition. Detta tillsammans med tidigare nämnda händelser gjorde att projektet inte 
hann göra ett test med den plattform som vann med en eller flera av rapporterna för Genero. 
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5.2 Diskussion resultat 
Förhoppningen var att undersökningen skulle utmynna i ett tydligt resultat med signifikant skillnad 
mellan de utvärderade systemen. Eftersom resultatet inte slutade på detta vis bör även Qlik Sense ses 
som en lämplig plattform i och med att skillnaden mellan Qlik Sense och The Diver Solution endast 
är ca 3 %. Då produkterna ständigt utvecklas är resultatet känsligt för förändringar. Det räcker med 
att Qlik Sense uppdaterar sitt rapportsystem för att påverka resultatet så pass mycket att Qlik ses som 
den slutgiltiga vinnaren.   

Författarna anser att det behövs en andra körning i valda metoden en gång till med den nya informat-
ion som framkommit genom resultat och diskussion, p.g.a. tidsbrist har det inte hunnits med. Genom 
att köra jämförelsen ytterligare en gång med andra kriterier hade författarna kunnat kontrollera om 
resultatet skulle blivit detsamma och på så vis kunna se hur stor inverkan sättet att välja/dela upp 
kriterier har på resultatet. 

Resultatet har också påverkats av den information som finns tillgänglig, författarna hade gärna sett 
mer kontakt med säljare/utvecklare från respektive leverantör som kunde besvara frågor. Under arbe-
tet har använt det används information från marknadsundersökningar. Det finns brister med denna 
fakta då undersökningarna kan vara vinklade på olika sätt samt att Power BI och Qlik Sense är så pass 
nya att de inte varit med som separata produkter. Några benchmarktester inom ämnet har inte hittats, 
vilket hade kunnat vara bra grunder för en teknisk prestandajämförelse Det har generellt sätt varit 
svårt att hitta tillförlitlig fakta om de tre olika alternativen, den mesta information som finns tillgäng-
lig är leverantörernas egen säljinformation vilket kan påverka resultatet och uppfattningen är att det 
gärna hade fått finnas mer forskning inom området. 

Gällande kriterierna som undersöktes valde författarna att använda sig av färre kriterier än vad som 
var tänkt från början. Under projektets gång upptäcktes att det var tidskrävande att finna tillförlitlig 
information om respektive plattform. Med tanke på att anställda vid Genero läts göra poängsättningen 
i AHP-matriserna valdes och formulerades kriterierna på så sätt att det skulle vara relevant och be-
gripligt för samtliga affärsområden inom organisationen. Det är möjligt att tankesättet skapat begräs-
ningar i vilka kriterier projektet valde att ta upp, eventuellt skulle det kunna läggas mer fokus på 
kriterier som ETL, databasdesign, gränssnitt, etc. som detta arbete inte lagt något större fokus på.  

Uppfattningen är att Microsoft har ett brett och rörigt produktutbud, att endast använda Power BI som 
plattform uppfattas som otillräckligt för Generos behov. Däremot har de flertalet andra produkter t.ex. 
SSAS som kan användas tillsammans med Power BI och därmed skapa en mer fullständig produkt 
efter Generos behov. Denna undersökning har inte tagit hänsyn till dessa externa produkter utan be-
gränsat sig till självserviceplattformar.  

Projektgruppen valde att inte ha med kostnad som ett kriterium, detta p.g.a. att det hade krävt en offert 
från samtliga leverantörer och för att de skulle kunna tillhandahålla det krävs en djupare längre under-
sökning om Generos behov och krav. 

5.3 Slutsats nytta av arbetet, bidrag till utveckling 
Detta arbete har bidragit med att redogöra för hur jämförelser av IT-system kan utföras med metoder 
grundade på vetenskapliga krav. Rapportens resultat- och diskussionsdel tar upp vilken av metoderna 
som helst borde tillämpas vid denna typ av jämförelser. AHP som jämförelseverktyg för IT-lösningar 
har visat sig vara i hög grad passande och kan i framtiden motiveras till användning vid liknande 
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undersökningar. Rapporten bidrar också med en trend- och framtidsanalys inom rapporteringsdelen 
av Business Intelligence och de faktorer författarna anser kommer ha betydelse i framtiden.  

5.4 Förslag till fortsatt arbete och forskning 
Förslagsvis skulle ett arbete där metoden med fullständig jämförelse testas och jämföra resultatet ur 
den undersökningen med resultatet i denna undersökning. Ett annat förslag på framtida arbete är att 
ta fram en lämplig metod att hitta/ta fram kriterier inför projekt av typen i denna rapport. Författarna 
anser att det generellt sätt finns lite eller har varit svårt att hitta forskning/undersökningar inom om-
rådet Business Intelligence jämförelser på djup teknisk nivå och ser gärna mer av det inom området i 
framtiden.  

Då AHP anses som ett mycket passande verktyg vid jämförelser av IT-lösningar borde eventuellt 
möjligheten att ta fram ett AHP-verktyg anpassat för just IT-lösningar undersökas. 
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6 Slutsats 

Det har visat sig vara ett större problem än tidigare trott att jämföra olika IT-system. Om fel val görs 
kan detta resultera i stora kostnader för företag, vilket i värsta fall kan förstöra en hel verksamhet. 
Uppfattningen är att det inte finns någon generell och väl beprövad som hänvisar till hur jämförelser 
av olika IT-system skall göras, vilket medför att det finns ett behov av att ta fram en generell metod 
som gör valet enklare. Metoden utan test som använts i detta arbete ger en bra grund för vad som 
efterfrågas och vad fortsatt undersökning bör titta mer på. Rekommendation är att använda metoden 
med fullständig jämförelse för en trovärdig utvärdering samt även ger möjligheten att testa samtliga 
system för att skapa en bättre uppfattning om samtliga system. AHP anses vara ett välfungerande 
verktyg för jämförelser av denna typ i och med att den jämför alla alternativ parvis och fungerar bra 
med både kvantitativa och kvalitativa egenskaper. 

De krav som Bunge(5) ställer på en vetenskaplighet har bidragit till ett bra resultat för arbetet, utfö-
randet av arbetet fick en bra start genom att identifiera ämnesområdet och skapa en tydlig problem-
beskrivning tillsammans med Genero.  

Från en fösta körning kan resultatet av detta arbete visa att Infotool är den leverantör av BI-plattform 
som är bäst lämpad för det som Genero efterfrågar. Det skall tas i högt beaktande att skillnaden i 
resultatet mellan Infotool (The Diver Solution) och Qlik Sense var så pass lågt att det skulle kunna 
bero på mindre felfaktorer. Rekommendationen att Genero gör en fortsatt undersökning av dessa två 
kandidater, inom de områden som de anställda anser vara av betydelse genom att ta kontakt med 
exempelvis säljare för att få bra svar och demonstration av mer specifika kriterier. Uppdaterade och 
nya kriterier borde sedan användas under en andra körning i AHP för ännu ett resultat, som i det fallet 
anses mer säkert. 
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Bilaga 1 Kravspecifikation 
 

• Bakgrund 
• Idag använder Genero Solutions Microsoft Server Reporting Services (SSRS) för att 

generera rapporter till sina kunder. SSRS funktion för att ta fram rapporter anses var 
föråldrad och kunderna uppfattar deras möjligheter att använda SSRS funktion Re-
port Builder som begränsade. Det finns en efterfrågan både vad det gäller en förbätt-
rad design och möjligheter att utforska data. Med denna bakgrund önskar Genero 
Solutions undersöka andra möjliga lösningar. De vill ha en undersökning på alterna-
tiv som kan passa Generos nuvarande och framtida behov av att t.ex. kunna dra 
nytta av extern data och Self Service BI. 
 

• Funktionella krav 
• Lösningen ska kunna analysera och skapa automatiska/manuella rapporter 
• Lösningen ska kunna använda både intern och extern data 
• Ska stödja grafisk frågeställning, Möjlighet att utforska data i flera dimensioner. 
• Lösningen skall vara av typen självservice BI, 

 
• Icke-funktionella krav 

• Användarvänlighet  
o Lösningen ska vara grafiskt tilltalande 
o Det ska vara möjligt för personer utan SQL eller annan frågespråkskunskap 

att generera enklare rapporter.  
o Användarvänlig 
o Implementering ska vara flexibel  

 
o Underhållbarhet 

• Lösningen skall vara enkel att underhålla. Nya automatiserade rapporter ska kunna 
tas fram i framtiden med ny/annorlunda data. 

• Lösningen skall stödja nuvarande och framtida behov, t.ex. realtidsrapportering ge-
nom instrumentpaneler. 
 

o Tillgänglighet (önskemål) 
• Lösningen skall vara tillgänglig via Genero Solutions portal, dvs. användare ska 

kunna göra “allt” hos Genero Solutions utan att bli vidareskickad till tredje part. 
 

• Dokumentation 
• Arbetet med jämförelse av tre leverantörer som erbjuder Business Intelligence lös-

ningar kommer dokumenteras i form av en rapport. Rapporten kommer bestå av en 
förstudie innehållande information om respektive leverantör och viktiga frågeställ-
ningar samt vad det finns för efterfrågan på BI-lösningar idag. Förstudien kommer 
vara som grund för en jämförelse med vetenskaplig metod mellan lösningarna och 
deras lämplighet. Om tiden räcker till kommer projektet avslutas med framtagning 
av en prototyp med den lösning som anses bäst lämpad för Genero Solutions och 
dess kunders behov. 

• Rapporten kommer vara utformad efter de krav som ställs på ett examensarbete på 
Kungliga Tekniska högskolan. 
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• Leveransvillkor 
• Förundersökning kommer att redovisas och diskuteras löpande med intressenter på 

Genero. Den slutgiltiga rapporten levereras senast den 21 januari 2016. 
• Genero Solutions krav är en förundersökning där de tre olika alternativen presente-

ras och hur man kan välja mellan dessa samt en rekommendation om vilken av 
dessa som anses bäst lämpad. 

• Implementering/Prototyp av den lösning som anses bäst lämpad kommer sker i mån 
av tid.  
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Bilaga 2 Riskanalys 
 
Nedan beskrivs identifierade risker. 

ID Risk Förebyggande åtgärd Åtgärder vid riskutfall 

R1 Frånvaro God kommunikation vid t.ex. långvarig sjukdom, prioritera 
kärnaktiviteter,  

R2 Kunskapsbrist Realistiska förväntningar 
på grupp 

Utvärdera behov/kunskap. Lova aldrig 
för mycket, leverera aldrig för lite. 

R3  För stor omfatt-
ning 

God kommunikation, 
flexibel funktionalitet, ar-
beta iterativt 

Begränsa arbetet till viktigaste kraven, 
kommunicera tidsbrist med intressenter 

 R4 Ingen tillgång 
till information 
och licenser 

 Kontakta leverantörerna i 
tid. 

 Se över andra alternativ, begränsa 
undersökningen till den information 
som finns tillgänglig. 

 R5 Dokument/data 
försvinner 

 Spara allt i Google drive, 
backuper på allt 

Använd senaste backup 

 R6  Hamnar efter 
planering 

 Kontinuerliga avstäm-
ningar 

 Alternativa lösningar 

 R7 Ingen tillgång 
till Genero 

 Planering, skriv in dagar 
när kontoret är stängt 

 Arbeta från annan ort 

 R8 Underkänd rap-
port 

Noggrann avstämning 
med examinationsmål 

 Fortsätt med förebyggande åtgärd. Av-
stämning av brister 

R9 Sekretess Spara bilagor med känslig 
info lokalt, Pelle godkän-
ner alla inlämningar, sek-
retessavtal 

Försök stoppa/dra tillbaks det som läckt 
ut. Berätta för Genero så att de kan ut-
föra egna åtgärder. 

 

R3 förklaring: Ett projekt bygger på tre grunder, funktionalitet, ekonomi och varaktighet. En av 
dessa punkter måste i ett lyckat projekt vara rörligt. I och med att detta är en del av en universitets-
kurs så är ekonomi (ca 400 arbetstimmar vardera) och varaktighet (Rapport lämnas in 22/1-2016) 
så måste funktionalitetskravet vara flexibelt. Detta gäller främst prototypen då Genero Solutions 
anser att det största intresset för dom är jämförelsen med för och nackdelar och rekommendationen 
vilken lösning som passar deras behov. 
Arbetet kommer bedrivas iterativt och kontinuerligt förankra ett utkast av rapporten med handle-
dare på KTH och Genero Solutions. Detta för att vid riskutfall ha en del av den förväntade rappor-
ten redo att lämnas in. 
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R9 förklaring: Personuppgifter vid intervjuer etc. kommer inte dokumenteras i dokument utanför 
Genero Solutions och hanteras varsamt inom projektet. Informationen skall anonymiseras och god-
kännas av Genero Solutions om den används eller delas utanför projektet.  De inlämnade delrap-
porterna och den slutgiltiga rapporten skall godkännas av Pelle Törnblom och inte innehålla någon 
av Genero Solutions och dess kunder företagsspecifika data. Rapporten kan innehålla separata bi-
lagor som endast är tillgängliga och ägs av Genero Solutions. Projektutövarna (Tobias och Karl-
Anton) har skrivit på ett sekretessavtal med Genero Solutions. 
 
Riskbedömning 

  Hög sannolikhet   

Liten påverkan       Stor påverkan 

R6 R2,R3 R5,R4 

R7 R5 R1,R8, R9 

  Låg sannolikhet   
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Bilaga 3 Matriser 
 

Kundnöjdhet Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 1,00 3,00 

The Diver Solution 1,00 1,00 3,00 

Power BI 0,33 0,33 1,00 
Kort förklaring:  
Qlik Sense: Rankas högt i BARC Survey 2015 (världens största undersökning för BI-slutanvän-
dare) vad det gäller värdeskapande för kunderna. Högt resultat för support, många användare använ-
der visualiseringsverktyget och rekommendation av användarna.(36) 
The Diver Solution: Infotool tredje högst i Sverige inom kategorin verksamhetslösningar i Radars 
undersökning 2015 i upplevd IT-leverantörs kvalité(37). Dimensional Insight rankas relativt högt i 
BARC Survey 2015 (36) i flera kategorier.  
Power BI: Generellt sett lägre kundnöjdhet för sina BI-produkter i BARC undersökningarna(38) än 
de andra alternativen (36) Inte hittat någon undersökning som endast tittar på Power BI. 
 
 

Implementering Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 1,00 3,00 

The Diver Solution 1,00 1,00 3,00 

Power BI 0,33 0,33 1,00 

 
Kort förklaring:  
Qlik Sense: har certifierade partners som kan implementera deras lösningar. Slutanvändare ger i 
BARC 2015 (36) bland annat Qlik Sense högt betyg för implementations kundnöjdhet och inom tid 
samt budget. 
The Diver Solution: Dimensional Insight rankas bland annat i BARC 2014 högst i kategorin kund-
nöjdhet inom implementering av ad-hoc lösningar och kategorin implementering av instrumentpa-
neler (39). 
Power BI: Generellt lägre än Dimensional Insight inom ad-hoc rapportering i BARC 2014(39), i 
BARC 2015(36) ligger Microsoft Excel och Power produkter strax under medel i kategorin imple-
mentation kundnöjdhet och inom tid samt budget. 
 
 

Guider och utbildning Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 3,00 2,00 

The Diver Solution 0,33 1,00 0,50 

Power BI 0,50 2,00 1,00 
Kort förklaring:  
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Qlik Sense: Välutvecklat online Community med mycket information och frågor/diskussioner. En 
hel del gratis utbildningsmaterial i form av videos och steg för steg guider. Erbjuder även anpassade 
utbildningar mot betalning.(6) 
The Diver Solution: Erbjuder klassrumsbaserad utbildning mot kostnad, kurserna vänder sig till 
allt från nybörjare till mer avancerade kurser anpassad för utvecklare. Finns även en del manualer 
som utbildningsmaterial under “tips & tricks” på infotools hemsida(7). Dimensional Insight tillhan-
dahåller en del “tips & tricks “ dock inte uppdaterad sedan 2013 på Infotools hemsida. 
Power BI: Finns gott om guider och videos om hur man kommer igång med Power BI på Power 
BIs hemsida(8) och på Microsoft Virtual academy(40). Har likt Qlik Sense en Community för Po-
wer BI användare med mycket information och svar på frågor. 
 

Visualisering Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 1,00 1,00 

The Diver Solution 1,00 1,00 1,00 

Power BI 1,00 1,00 1,00 
Kort förklaring:  
Samtliga alternativ anses likvärdiga och har snarlika egenskaper där man kan göra egna instrument-
paneler, olika former av ”drag & släpp” funktionalitet. 
 
 

Rapporter Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 0,25 1,00 

The Diver Solution 4,00 1,00 4,00 

Power BI 1,00 0,25 1,00 
Kort förklaring:  
Qlik Sense: Qlik Sense saknar lämpligt stöd för att skapa/skicka periodiska automatiska rapporter. 
Inga tillfredställande möjligheter att skapa rapporter i PDF format eller liknande. Qlik Sense saknar 
i dagsläget stöd för Qlik Senses Nprinting(41).  
The Diver Solution: Kan enkelt exportera rapporter/ instrumentpaneler till Office-produkter eller 
t.ex. XML, HTML, PDF (28). Diver Solution har en broadcast funktion som kan skicka .alarm, 
email, rapporter baserat på de regler som önskas vilket innebär att den kan skicka ut periodiska rap-
porter om så önskas (28) 
Power BI: Precis som Qlik Sense saknar Power BI tillfredställande möjlighet att skapa eller göra 
om digitala rapporter/instrumentpaneler till rapporter i exempelvis PDF format och t.ex. maila Ef-
terfrågas ökat stöd för detta i deras Community(42). Går att dela instrumentpaneler digitalt till andra 
Power BI användare.(8) 
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Proaktivitet Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 0,33 0,50 

The Diver Solution 3,00 1,00 2,00 

Power BI 2,00 0,50 1,00 
Kort förklaring:  
Qlik Sense: Qlik Sense saknar idag både tillräckligt stöd för att kunna generera rapporter till slutan-
vändare baserat på förändringar i data. Finns bättre stöd i Nprinting(41) som än så länge inte finns 
tillgängligt i Qlik Sense. 
The Diver Solution: Som nämndes i Rapporter så finns det möjligheter att skicka rapporter via 
broadcast baserat på regler. Dessa regler kan vara olika förändringar i t.ex. data vilket ökar möjlig-
heten för företag att arbeta mer proaktivt genom att bli informerade vid förändringar. 
Power BI: Saknar idag stöd i Power BI att trigga larms/e-mails vid dataförändringar. Finns stöd för 
det i andra Microsoft BI produkter t.ex. Reporting Services(43). 
 

Extern data Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 1,00 1,00 

The Diver Solution 1,00 1,00 1,00 

Power BI 1,00 1,00 1,00 
Kort förklaring:  
Samtliga tre hanterar data från externa källor i flertalet format t.ex. SQL-server, XML, Excel.  
Generos behov är att kombinera deras egen säljdata med extern säljstatistik som exempelvis Niel-
sen12 erbjuder. Nielsen kan leverera sin statistik i Excel format(44). 
 
 

Open source Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 4,00 1,00 

The Diver Solution 0,25 1,00 0,25 

Power BI 1,00 4,00 1,00 
Kort förklaring:  
Qlik Sense: Flertalet öppna APIer vilket ger möjlighet att implementera visualiseringar och annat i 
det egna systemet(45).  
The Diver Solution: Ingen öppen källkod. 
Power BI: Öppna APIer som ger möjlighet att implementera visualiseringar i det egna systemet(46) 
  

                                                        
12 Nielsen är ett företag som tillhandahåller statistik över befolkningens köpvanor. 
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Upplevd svarstid Qlik Sense The Diver Solution Power BI 

Qlik Sense 1,00 0,50 2,00 

The Diver Solution 2,00 1,00 2,00 

Power BI 0,50 0,50 1,00 
Kort förklaring:  
Qlik Sense: Höga resultat i BARC 2015(36) i flertalet geografiska områden och kategorier inom 
svarstid.  
The Diver Solution: Dimensional Insight har väldigt höga resultat i BARC 2015 i de geografiska 
områden den är med. Bäst med stor marginal i två geografiska områden för medelstora implemente-
ringar.(36)  
Power BI: Generellt sett sämre uppfattad svarstid för Microsoft produkter än de andra två i BARC 
2015(36). 
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Bilaga 4 Beräkningar 
 
Normaliseringsexempel	 	    
Medelvärde	från	Generos	anställda	 	   

Kriterier	
Support/Kund-
nöjdhet	 Anv.vänlighet	 Teknik	 	

Support/Kundnöjdhet	 1,0000	 1,5300	 1,6100	 	
Anv.vänlighet	 0,6536	 1,0000	 1,5800	 	
Teknik	 0,6211	 0,6329	 1,0000	 	
Summa	 2,2747	 3,1629	 4,1900	 	
     
Normaliserad	tabell	 	    
antal	kriterier	 3	 	   

Kriterier	
Support/Kund-
nöjdhet	 Anv.vänlighet	 Teknik	 P=prioritetsvektor	

Support/Kundnöjdhet	 0,4396	 0,4837	 0,3842	 0,4359	
Anv.vänlighet	 0,2873	 0,3162	 0,3771	 0,3269	
Teknik	 0,2731	 0,2001	 0,2387	 0,2373	
S=	Summa	innan	 2,2747	 3,1629	 4,1900	 1,0000	
kontrollsumma	 1,0000	 1,0000	 1,0000	 		
S*P	och	Lambda	max	 0,9915	 1,0338	 0,9942	 3,0195	
CI	 0,0097	 		 		 		
tabellvärde	(hämtat)	 0,5200	 		 		 		
CR	 0,0187	 		 		 		

	     
     
     
Efter	Normalisering	värden	och	beräkningar	 	  
Tabeller	med	respektive	alternativs	vikt,	samt	underkriteriets	vikt	 	
Kriterie	 Vikt	 	   
Support	och	kundnöjd-
het	 0,437	 	   
Användarvänlighet	 0,327	 	   
Teknik	 0,237	 	   
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Observera	att	underkriteriernas	totala	vikt	inom	varje	kategori	är	=		 	

     
 Alternativens	vikt	i	varje	underkriterium	 	
		 Underkrit.vikt	 Qlik	 Infotool	 Microsoft	
Kundnöjdhet	 0,4800	 0,4290	 0,4290	 0,1430	
Implementering	 0,2950	 0,4290	 0,4290	 0,1430	
Guider	 0,2250	 0,5400	 0,1630	 0,2970	
Visualisering	 0,4370	 0,3330	 0,3330	 0,3330	
Rapporter	 0,3120	 0,1670	 0,6670	 0,1670	
Proaktivitet	 0,2510	 0,1630	 0,5400	 0,2970	
Extern	data	 0,4100	 0,3330	 0,3330	 0,3330	
Open	source	 0,3440	 0,4440	 0,1110	 0,4440	
Svarstid	 0,2460	 0,3110	 0,4930	 0,1960	

	     
Multipliceras värdena ihop enligt formel 5 från resultat så får vi tabellen som båda diagrammen i 
resultatdelen 5.1 är baserade på (Figur 12 och 13). Observera att samtliga värden i denna bilaga av-
rundats till 4 decimaler för tydlighetens skull. 

 
 
 
 
 

 
 

 
		 		
Figur	12	värden	 Qlik	 Infotool	 Microsoft	
Kundnöjdhet	 0,0900	 0,0900	 0,0300	
Implementering	 0,0553	 0,0553	 0,0184	
Guider										 0,0531	 0,0160	 0,0292	
Visualisering	 0,0476	 0,0476	 0,0476	
Rapporter	 0,0170	 0,0681	 0,0170	
Proaktivitet	 0,0134	 0,0443	 0,0244	
Extern	data	 0,0324	 0,0324	 0,0324	
Open	source	 0,0362	 0,0090	 0,0362	
Svarstid					 0,0181	 0,0287	 0,0114	

Figur	13	värden	 		 		 		
Support/Kundnöjdhet	 0,1984	 0,1613	 0,0776	
Anv.vänlighet	 0,0780	 0,1600	 0,0890	
teknik									 0,0867	 0,0702	 0,0800	
Totalt										 0,3631	 0,3914	 0,2466	
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