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Sammanfattning  

Att utvecklingen inom informationstekniken (IT) går snabbt framåt är inget nytt. Business 

Intelligence (BI) är ett område inom IT där man utvecklar beslutsstöd, vilket är 

informationssystem som sedan används för att kunna ta bättre beslut. Användningen av dessa 

system har blivit mer tillgänglig och flexibel genom molnbaserade lösningar.  

Vi har genomfört en dokumentundersökning på fyra leverantörer som enligt Gartner Group 

anses vara bäst och mest utmanande på marknaden. Vår undersökning gick ut på att ta reda på 

hur de kan säkerställa informationssäkerheten och hanteringen av fler kunder på en plattform.  

Vi har även genomfört tre intervjuer med tre olika typer av organisationer i Örebro. Vårt mål 

med intervjuerna var att få höra deras åsikter som vi sedan jämförde med resultatet från 

dokumentundersökningen.  

Resultatet av vår undersökning visar att leverantörerna har lösningar som klarar att hantera 

flera kunder i en molnlösning på ett säkert sätt. Intervjuerna tyder på att organisationerna i 

Örebro visar en nyfikenhet för molnbaserade lösningar inom BI. Det som får dem att tveka är 

att det är relativt nytt och att de har lagar och regler de måste följa. Efter det vi sett tror vi att 

någon måste våga ta första stegen mot en diskussion och arbetet med hur en lösning kan se ut. 

Detta kan resultera i att fler vågar sig ut på marknaden. 

 

Nyckelord: Business Intelligence, Cloud Computing, Cloud BI, Multitenancy, Opinions by 

Organizations 
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Begreppslista 

Listan tar upp de begrepp som förekommer i uppsatsen och som kan behöva en förklaring för 

att förstå. Vi har gett våra egna förklaringar på vad begreppen innebär. 

Förutsättningar - När förutsättningar nämns syftas det på om BI-lösningar är säkra nog för ett 

företag att hantera fler kunder samt om det finns intresse bland företag att använda dessa i 

framtiden. 

Moln - I denna uppsats är moln ett svenskt ord för Cloud Computing. En tjänst där 

användaren kan förvara data externt.  

Molnbaserde BI-lösningar - BI-lösningar som distribueras i ett moln. 

ETL-verktyg - Ett verktyg för att hantera extrahering av data från en källa till en annan. Det 

tranformerar även data så allt är i samma format i lagringsutrymmet. 

API - Application programming Interface (applikationsprogrammeringsgränssnitt på svenska) 

är ett gränssnitt där applikationer kan hämta och lämna data via funktioner. 

Front-End-lösning - En lösning som endast fungerar som ett gränssnitt. Det innebär att den 

inte tillhandahåller någon datakällan i lösningen och behöver extern lagring. 

Silos - Inkapsling av lagrad data. Detta gör att data inte är åtkomligt för andra personer. 

XML - Extensible Markup Language, är ett märkspråk som syftar till att kunna hantera utbyte 

av data mellan olika informationssystem genom ren text.  
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1. Förord 

Uppsatsen är skriven av två studenter som läser Systemvetenskapliga programmet på C-nivå 

vid Örebro Universitet. Vi valde att skriva om Business Intelligence eftersom det är något 

som allt fler utvecklingsföretag i Örebro arbetar med. Detta är ett område som vi inte läst om 

under vår studietid. Vi ville ge oss själva en utmaning, samtidigt som vi kommer i kontakt 

med ett intressant och hett ämne. 

Vi vill tacka alla de organisationer som har ställt upp och avvarat tid till oss för att besvara 

våra frågor. Vi vill rikta ett tack till Christer Ericsson som varit med från start. Han har 

erbjudit sin hjälp i början då allt var nytt, men även funnits där under arbetets gång när vi 

behövt rådgivning. Även ett stort tack till Joakim Victorin som också har hjälpt oss på vägen, 

engagerat oss och gett oss tips! 
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2. Inledning 

Detta kapitel kommer börja med en kort bakgrund om vårt ämne och varför vi valt att skriva 

om det. Vidare följer en kortfattad beskrivning på de olika ämnesområdena. Sedan förklaras 

frågeställningen. Slutligen redovisas valet av avgränsningar och vilka intressenter uppsatsen 

riktar sig mot.  

2.1 Bakgrund 

Moln, även kallad Cloud Computing, ses som den mest dramatiska förändringen inom IT 

sedan internet kom. Med tanke på hur det har förändrat branschen man kan se det som en 

tsunami. Business Intelligence (BI) behöver hänga med i utvecklingen då de traditionella BI-

lösningarna inte klarar att uppfylla dagens akuta analytiska behov. Enligt dem skulle detta 

kunna lösas med hjälp av moln. (Ouf & Nasr, 2011)      

Forskare har varit intresserade av att spekulera över hur det kommer se ut inom ämnet 

framöver. Gurjar och Rathore (2013), Baars och Kemper (2010) och Al-Aqrabi, Liu, Hill och 

Antonopoulos (2014) menar att moln är framtiden för BI.             

BI är ett hett ämne just nu. IT-företagen i Örebro visar ett större intresse för området. Detta 

har vi noterat genom de företag vi kommit i kontakt med under skoltiden samt att fler företag 

söker personer med BI-kunskaper. Vid val av ämne för denna uppsats kom vi i kontakt med 

ett konsultföretag som vi benämner Organisation A. De har ett intresse att utvecklas inom BI 

och valde att finnas som stöd under vårt arbete.  

Flera av de artiklar vi läst verkar gå ut på att ta reda på hur framtiden för BI kommer 

utvecklas. Det har under en tid diskuterats om både moln och BI, men även i kombination av 

de två. Vår uppfattning är att det verkar finnas outforskade delar inom ämnet som behöver 

undersökas och detta ser vi som en utmaning.  

Det är vanligt att organisationer börjar med periodiska rapporter vilka är baserade på historisk 

data, enligt Gendron (2014). Författaren menar att man från början tog beslut baserade på 

rapporter vilket kan karaktäriseras som inledningen till BI. Med tiden utvecklas detta till att 

organisationer använder data för att ta prediktiva beslut, vilket innebär beslut som kommer 

påverka framtiden. 

BI är inte bara ett verktyg för IT-avdelningen, utan ett verktyg för att möjliggöra bättre 

beslutsfattande för en hel organisation. Om BI ska passa organisationen måste IT-avdelningen 

och de som genererar, använder och förstår informationen att arbeta tillsammans. (Gendron, 

2014) 
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2.2 Ämnesområde 

2.2.1 BI 

BI är en process för att ta bättre beslut genom användning av data, människor och verktyg. 

Datalagringen organiserar historisk data för att skapa rapporter. (Ouf & Nasr, 2011) Dessa 

rapporter gör att alla i en organisation kan, utifrån samma underlag, ta rätt beslut. Om det inte 

finns ett underlag för en hel organisation att använda är risken stor att människor på olika 

avdelningar tar olika beslut eftersom de har olika grunder att stå på. (SAS, 2010) 

Liselotte Jansson, VD på SAS Institute, förklarade BI på ett simpelt sätt: “Det är ett 

samlingsbegrepp för den teknik och de processer som används för att samla in, analysera och 

distribuera information så att företag kan fatta bättre affärsbeslut”. (SAS, 2010) 

Det finns olika sätt som BI kan hjälpa företag med när det gäller att kunna fatta beslut: 

 Operativa prestandamätningar skulle kunna vara att en digital instrumentpanel med 

sammanfattningar från olika områden för de olika områdescheferna. När prestandan 

sjunker till en förbestämd tröskel så varnar den. (Ballard, Farrell, Gupta, Mazuela & 

Vohnik, 2006) 

 BI ger tillgång till finansiell budgetering och prognoserar data. (Ballard et al, 2006) 

 Bedöma olika marknadssegment och kunder, identifiera potentiella nya affärer och 

behålla befintlig verksamhet. (Ballard et al, 2006) 

 Anpassa personalbehovet med strategiska mål genom att kartlägga dessa mål till den 

kompetens som behövs för att uppnå dem. (Ballard et al, 2006) 

 Identifiera olika trender i näringslivet, analysera intäkterna dagligen, identifiera 

högpresterande, kvantifiera effekterna av prisförändringar, och identifiera möjligheter 

till tillväxt. (Ballard et al, 2006)  

Withee (2010) menar att BI tar vara på all data och förvandlar detta till användbar information 

om ett företag. När beslutsfattare har rätt information vid rätt tidpunkt kommer de kunna ta 

smartare beslut för deras verksamhet. (Withee, 2010) 

Information föds från data och att syftet med BI är att effektivisera arbetet att förvandla data 

till värdefull information. Det krävs en del arbete för att åstadkomma detta. I Bild 1 har 

Withee illustrerat hur livscykeln för den data som bearbetas ser ut. (Withee, 2010) 
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Bild 1, från Withee (2010) 

 

Data extraheras från olika datakällor och omvandlas i ett ETL-verktyg så det är lättare att 

använda. Till slut lagras detta i ett centralt datalager – ett så kallat Data Warehouse. Det finns 

även specialiserade lagringsenheter som kallas OLAP-kuber och Data Marts. Dessa enheter 

har i uppgift att lagra specifik data men också göra den tillgänglig för verksamheten. OLAP-

kuben lagrar massiva mängder data som sedan slutanvändaren snabbt kan hantera på olika 

sätt, exempelvis sortera och analysera. Det finns mer att läsa om de olika komponenterna i 

kapitel 5, Teori. Verksamheten kan sedan använda denna information via rapporter, analyser 

och Data Mining. (Withee, 2010) 

2.2.2 Moln 

Moln är ett platsoberoende verktyg på nätet som finns tillgänglig “on-demand”. Detta betyder 

att oavsett var kunden befinner sig geografiskt kan kunden komma åt informationen.(Gurjar & 

Rathore, 2013)   

En molntjänst konsumeras via exempelvis någon form att API. Det är sedan 

molnleverantörens ansvar att kommunicerar med de nödvändiga underliggande systemen och 

databaserna som krävs. Vid ett köp av en molntjänst behöver kunden inte vara medveten om 

vilka tekniker tjänsten innefattar, utan känner snarare till vad den ska utföra. (Gendron, 2014) 

Bild 2 illustrerar ett exempel som Gendron tar upp. Han visar exempel på en shoppingsida 

med kundvagn och betalning, där tjänsterna bakom det API som kunderna interagerar mot 

sägs vara abstrakta.  
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Bild 2, från Gendron (2014) 

 

Moln finns i olika servicemodeller som man kan se på Bild 4. Några av dessa kan beskrivas 

som följande:  

Software-as-a-Service (SaaS) - Erbjuder färdiga applikationer som slutanvändarna kan 

använda via en klient. Användaren har ingen kontroll över applikationens design, servrar, 

nätverk och lagringsinfrastruktur (Rabai, Jouini, Aissa & Mili, 2012). SaaS är en licensmodell 

där kunderna betalar för att använda tjänsten en angiven tidsperiod (Qlik, 2012). 

Platform-as-a-Service (PaaS) - Erbjuder ett operativsystem samt utvecklingsverktyg för 

mjukvaruutveckling som kunderna kan använda för att utveckla sina egna applikationer. PaaS 

gör att slutanvändare har kontroll över applikationens design, men ger dem inte kontroll över 

den fysiska infrastrukturen. (Rabai et al, 2012)   

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) - Erbjuder användarna tillgång till lagring, bearbetning 

och andra resurser. Detta ger användarna möjlighet att forma dessa resurser och använda 

operativsystemet och programvarorna som de känner passar deras lösning bäst (Rabai et al, 

2012). Exempelvis går det att skapa en virtuell Windows Server där kunden betalar för tiden 

den används och som sedan går att stängas av när kunden vill (Qlik, 2012).  
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Bild 4, från Leimeister, Böhm, Riedl, & Krcmar (2010). 

 

Det finns även ett antal implementeringsmodeller av moln: 

Privat moln - Ett molns infrastruktur som är dedikerad till en specifik organisation vilken är 

stängd för publik användning. Den kan ägas av organisationen själv eller drivs och förvaltas 

av tredje part. (Ouf & Nasr, 2011)  

Gemensamt moln - Ett molns infrastruktur som är dedikerad till flera konsumenter vilka har 

behov av att ta del av en specifik organisation. Den är snarlik det privata molnet när det gäller 

drift och förvaltning. Det kan skötas av organisationen själv, av tredje part eller något där 

emellan. (Ouf & Nasr, 2011)  

Publikt moln - Ett molns infrastruktur som är öppen för att användas av generell publik, 

företag och akademiska institut. Organisationer och myndigheter kan äga, driva och förvalta 

dessa. (Ouf & Nasr, 2011)  

2.2.3 BI i molnet  

Flera forskare har tagit upp de positiva aspekterna med molnbaserade BI-lösningar (Gurjar & 

Rathore, 2013; Al-Aqrabi et al, 2014; Ouf & Nasr, 2011). De positiva delarna kan exempelvis 

vara att organisationer sparar tid och pengar, det är flexibelt och att användare alltid har 

tillgänglighet till lösningen. 

För att ta BI till molnet behöver man använda sig av Document Type Data (DTD) som är ett 

definitionsspråk för att definiera ett XML-schema. De multidimensionella vyerna i OLAP-

kuber kan sedan bildas genom att inkludera DTD för att tolka XML-filer. På detta sätt skapas 

en struktur som går att använda i en webbtjänstorienterad arkitektur av ett moln. (Al-Aqrabi et 

al, 2014) 

Gränssnittet och dataanalyslagret skulle kunna byggas i applikationer som fungerar i SaaS-

läget. (Al-Aqrabi et al, 2014) 
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Datalager och OLAP-kuber formas och använder flerdimensionella och hierarkiska XML-

filer. En-till-många strukturer skapar ett datalager och många-till-många strukturerna skapar 

kuber. Dessa kan sedan fungera i PaaS-läget. (Al-Aqrabi et al, 2014) 

På IaaS-läget kan de underliggande servrarna, databaser och infrastruktur byggas. För att 

stödja elasticiteten av ett BI-verktyg är det möjligt att bygga databaserna på molnet i form av 

ett parallellt system. För att hålla detaljer om alla kunder kan man bygga ett schemaobjekt 

som håller den informationen på molnet. Dessa schemaobjekt kan portioneras ut på separata 

servrar i en array som sedan expanderas av IaaS-leverantören. Det här gör det möjligt att 

sköta en partition genom mer än en server. Om BI i molnet ska fungera smidigt måste man 

fördela belastningen av databasfrågor och svarstider jämnt, detta genom att 

molnleverantörerna fördelar bearbetning av datakällor parallellt. (Al-Aqrabi et al, 2014) 

SaaS-, Paas- och IaaS-leverantörerna kan tillhandahållas av samma eller olika leverantörer, 

vilket kan bli utmanande enligt Al-Aqrabi et al. (2014). SaaS-leverantören kräver att 

inställningarna på PaaS och IaaS definieras enligt de programtjänster som erbjuds via 

webbtjänstarkitekturen. (Al-Aqrabi et al, 2014) 

Sammanfattningsvis är BI i molnet ett koncept som gör det möjligt att leverera BI som en 

tjänst med hjälp av molnbaserad arkitektur (Gurjar & Rathore, 2013). Vikten av business och 

intelligence är att dessa två ord som måste hänga ihop, Gendron (2014) menar att "You cannot 

have one without the other, at least if you want to be successful." (s. 129) Moln krävs för att 

BI ska bli framgångsrikt och det bör vara kärnan i BI idag. Gendron liknar BI med en 

äppelpaj; man kommer inte kunna få ut det mesta av upplevelsen utan vaniljsåsen (moln) till. 

(Gendron, 2014) 
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2.3 Frågeställning 

Vår huvudfråga är: “Vilka förutsättningar finns det för BI-lösningar i molnet?”.  

Förutsättningar har i detta sammanhang två olika betydelser. Vi vill ta reda på om lösningarna 

fungerar i molnet och även om det finns ett intresse för att använda dessa. Därför har vi valt 

att dela in denna i två olika frågor. 

1. Är det möjligt och säkert för ett företag att hantera flera kunder i en molnbaserad BI-

lösning? 

2. Finns det ett intresse bland företag i Örebro att i framtiden använda sig av en 

molnbaserad BI-lösning? 

2.4 Avgränsning 

Undersökning fokuserar på säkerheten kring behandligen av data inom de molnbaserade BI-

lösningarna. Säkerheten vi undersökt är baserad på de frågor vi ställt när vi granskat 

leverantörerna: Hur leverantörerna säkerställer att kunder inte kan komma åt varandras data 

samt om det är möjligt för ett företag att ha fler kunder i sina lösningar. Vi valde att avgränsa 

oss till detta eftersom informationen kring säkerhet är enorm och skulle bli alldeles för 

komplext. 

Vi har valt att se på BI från en utvecklares perspektiv. Vi har däremot inte fokuserat på det 

rent tekniska inom området. Med det rent tekniska menar vi att vi inte gått in på detalj om hur 

installationen av de olika delarna i lösningen går till. 

Vi valde att inte testa BI-tjänsterna själva, detta på grund av att vi tidigare aldrig arbetat med 

BI. Istället har vi läst oss till den informationen vi behövde.  

2.5 Intressenter 

Vår intressent är i första hand Organisation A, som är ett konsultföretag i Örebro. Andra 

intressenter skulle kunna vara liknande företag som även de är intresserade av att utvecklas 

och påbörja arbetsprocessen med molnbaserade BI-lösningar. Ytterligare kan det finnas 

företag som önskar börja arbetet med BI, även dessa kan vara intresserade av vårt resultat.  

Uppsatsen vänder sig även till de personer som har ett intresse för att utvecklas inom BI. Vi 

hoppas att vårt resultat ska utveckla läsarens kunskaper och få dem att öppna ögonen för nya 

möjligheter. Med uppsatsen framför vi en inblick i vilka behov och lösningar som finns idag. 
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3. Syfte  

Syftet med vår uppsats är att undersöka olika BI-leverantörer för att ta reda på vilka 

förutsättningar BI-lösningar har i molnet. Förutsättningar har i detta sammanhang två olika 

betydelser. Vi vill ta reda på om lösningarna fungerar i molnet och även om det finns ett 

intresse för att använda dessa.  

Första målet är att ta reda på hur leverantörerna säkerställer informationssäkerheten för varje 

kund samt hur de hanterar olika kunder i samma plattform.  

Andra målet är att visa hur leverantörernas molnbaserade BI-lösningar speglar sig i åsikterna 

kring för- och nackdelar med BI. Åsikterna togs fram genom intervjuer med tre organisationer 

i Örebro.  

Målgruppen är företag som exempelvis Organisation A. Ändamålet med uppsatsen är att de 

ska få nytta av resultatet, våga starta en diskussion och ta första steget mot arbetet med 

molnbaserade lösningar inom BI. 
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4. Teori 

Detta kapitel presenterar teorin som ligger till grund för uppsatsen och är resultatet av 

litteraturstudien. Denna del tar upp de centrala begreppen inom Business Intelligence och 

Moln. Den riktar sig främst mot dem som inte har några större kunskaper om detta sedan 

innan. 

4.1 ETL  

Ett ETL-verktyg behövs för att mata in data till datalagringen från utomstående källor. ETL 

står för Extract-Transform-Load. I dagligt språk kan man säga att verktyget “tvättar” data. 

Transformeringen omfattar filtrering av syntaktiska och semantiska fel, anpassning av data 

från olika källor, samt aggregering och utökning av den. (Ouf & Nasr, 2011) 

 

 

Bild 5, från Withee (2010) 

 

ETL-processen innefattar att extrahera data ur datakällor och sedan också organisera det in i 

ett centralt Data Warehouse (Withee, 2010). Bild 5 illustrerar hur ETL-processen ser ut.  

4.2 Data Warehouse 

Den centrala komponenten för att lagra strukturerad data (Ouf & Nasr, 2011). Ett Data 

Warehouse skapas för att möjliggöra hantering av data från olika källor. Dessa gör data 

användbart och tillgängligt för organisationen. (Withee, 2010) Det kan liknas med en databas 

där data från andra källor sugs in av ett ETL-verktyg, där det också ”tvättas”. På så vis 

struktureras det innan det lagras”. (Ouf & Nasr, 2011) 

Ett Data Warehouse är konstruerat utifrån verksamhetens behov och kan ses som en 

gemensam lagringsplats för organisationens beslutsunderlag. De är vanligtvis i tredje 

normalform och representerade av ER-modeller, men kan även vara andra filtyper eller 

dimensionella modeller, exempelvis stjärnscheman. Ett Data Warehouse kan alltså 

konstrueras i andra former, exempelvis som beroende Data Marts. Analytiker kan skicka 



16 
 

frågor direkt mot ett Data Warehouse eller via en Data Mart, vilket kan förbättra 

frågeprestandan. (Ballard et al, 2006) 

 

 

Bild 6, från Ballard et al (2006) 

 

Bild 6 illustrerar vilka olika områden en Data Warehouse-miljö innefattar.  

Det finns ett område som kallas Staging Area. Området fungerar som en mellanlandning för 

data innan det laddas in i ett Data Warehouse. Staging Areans struktur påverkar prestandan, 

skalbarheten och kapaciteten att behandla ny data utan att rekonstruera hela modellen. 

(Ballard et al, 2006) 

Ett annat befintligt område i Data Warehouse-miljön är det som kallas Summary Area. 

Området innehåller aggregeringar och dess struktur kommer oftast från ett Data Warehouse, 

men attributen är på en högre granulatets nivå. (Ballard et al, 2006) 

Det sista området kallas Analytical Area och är konstruerad för att främja hög prestanda för 

dataanalyser. Området innehåller multidimensionella strukturer, såsom stjärnscheman, 

snöflingor eller multistjärnschema. (Ballard et al, 2006) 
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4.3 Data Mart 

En Data Mart verkar som ett Data Warehouse, men är oftast mindre och innehåller specifik 

data i ett visst ämne. Detta för att tillgodose behoven hos en särskild avdelning eller ett 

specifikt affärsområde. (Ballard et al, 2006)  

En Data Mart kan ses som ett specialiserat verktyg. Det är en databas som hämtar särskild 

data ur ett Data Warehouse eller andra datakällor, för att kunna besvara specifika frågor. Då 

ett Data Warehouse kan bli för stort och komplext fungerar Data Marts som mindre versioner 

vilket underlättar frågebelastningen. Man kan jämföra Data Warehouse och Data Marts. 

Medan ett Data Warehouse lagrar data för en hel organisation lagrar en Data Mart data för en 

viss enhet eller avdelning inom den organisationen. (Withee, 2010) 

Användningen av Data Marts sker ofta för att möjliggöra en snabbare implementering. Det 

finns två olika typer av Data Marts, beroende och oberoende. Data Marts är baserade på en 

dimensionell modell, som exempelvis stjärn-, snöflinge- eller multistjärnschema. (Ballard et 

al, 2006)  

 

 

Bild 7, från Ballard et al (2006) 

 

Det finns flera olika arkitekturer när det gäller Data Marts men Bild 7 visar skillnaden på 

oberoende och beroende. Data kan föras över utan att passera ett Data Warehouse men även 

ignorera ETL-verktyget och förs direkt in i en oberoende Data Mart. Däremot "tvättas" data i 

en beroende Data Mart och finns att tillgå i ett Data Warehouse. (Ballard et al, 2006) 

Det finns även andra datastrukturer som kan vara en del av en Data Warehouse-miljö och 

användas för att analysera data. Dessa skulle kunna ses som Data Marts. Exempel på 

datastrukturer är multidimensionell klustring (MDC), sammanfattade tabeller och OLAP 

databaser. (Ballard et al, 2006) 
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4.4 Stjärnschema  

Ett stjärnschema är en dimensionell modell som finns i ett Data Warehouse. Med hjälp av 

denna modell får man bättre frågeprestanda än med en ER-modell men är även lättare att 

förstå. Ett stjärnschema består av en faktatabell som omges av andra tabeller innehållande 

beskrivande data, dessa kallas dimensioner. (Ballard et al, 2006) 

Faktatabellen innehåller numeriska värden på vad som mäts och nycklar till tillhörande 

dimensionstabell, dessa kallas främmande nycklar. Tabellen innehåller vanligtvis ett litet antal 

kolumner men ett stort antal rader. Informationen i en faktatabell används för att generera 

aggregat och sammanfattningar och måste vara additiva för att möjliggöra summeringar av ett 

antal värden. (Ballard et al, 2006) 

Dimensionstabellen innehåller beskrivande information om de värden som finns i 

faktatabellen. Man kan säga att de håller attributen för fakta, vilket gör det möjligt för 

analytiker att förstå deras data och rapporter bättre. Till skillnad från faktatabeller håller dessa 

tabeller ett stort antal kolumner men betydligt färre rader. (Ballard et al, 2006) 

 

 

Bild 8, från Ballard et al (2006) 

 

Bild 8 illustrerar hur ett stjärnschema kan se ut. En faktatabell som håller värden för 

försäljning skulle exempelvis kunna innefatta dimensionstabeller som håller attribut såsom 

tidsperiod, leverantör och kund. (Ballard et al, 2006) 

Ett stjärnschema med ytterligare dimensionstabeller på dimensionerna kallas för 

snöflingeschema. Dimensioner kan separeras till flera om man önskar och de nya tabellerna 

länkar tillbaka till den ursprungliga dimensionstabellen genom referensnycklar. (Ballard et al, 

2006) 
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Det finns även en dimensionell modell som består av flera faktatabeller, vilka i sin tur 

kopplats samman genom dimensioner. Denna modell kallas multistjärnschema. (Ballard et al, 

2006) 

4.5 Online Analytical Processing (OLAP)  

En OLAP-kub hämtar data från ett Data Warehouse och organiserar dessa i komplexa 

flerdimensionella datakuber. Bild 9 illustrerar hur detta ser ut. Kuberna presenterar sedan 

informationen till användarna via ett gränssnitt. Kubens struktur utgörs av ett antal 

korsrefererade kolumner med data som hämtas från olika källor under en period. Perioder i en 

kub är kortare än datalagrets för att få ut mer specifik data. (Al-Aqrabi et al, 2014) 

 

 

Bild 9, från Withee (2010) 

 

Frågorna i OLAP-applikationer hämtar mer än 10 gånger mer data än vanliga databasfrågor. 

En applikation kan bestå av flera OLAP-kuber, om så är fallet lagras de i en hierarki av 

matriser som organiserar data i korstabeller. Normalt sätt lagras kuber i separata Data Marts 

eller i fördefinierade tabeller i ett Data Warehouse. (Al-Aqrabi et al, 2014) 

Det finns två sorters OLAP-kuber, flerdimensionella-kuber och master data-kuber. Master 

data-kuben styr formationen av relationerna mellan de olika dataplanen inom de 

flerdimensionella kuberna. (Al-Aqrabi et al, 2014) 
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4.6 Multitenancy 

Med moln tillkommer även en funktion som kallas Multitenancy. Det gör att en IT-tjänst kan 

agera värd för flera kunder, vilket minskar förvaltningskostnader och därmed sänker priset för 

kunderna. Denna funktion ger alltså ekonomiska fördelar för både användarna och 

leverantörerna, men det finns användare som känner en oro för säkerheten. (Takahashi, Blanc, 

Kadobayashi, Fall, Hazeyama & Matsuo, 2012) 

Det finns tre olika tillvägagångssätt när det gäller användningen av detta. Det går att skapa en 

databas för varje kund. Det går även att samla alla på en databas men där alla kunder tilldelas 

separata databasscheman. Ett annat sätt är att alla delar databas och databasscheman. 

(Microsoft, 2006) 

Det går att skapa tenants via mallar. Mallen kan innehålla en fördefinierad uppsättning av 

exempelvis sidor, komponenter, tjänster och så vidare. Dessa skapas automatiskt för en ny 

tenant, det vill säga en kund. Det kan finnas olika mallar beroende på storlek av organisation, 

eftersom de kommer behöva se olika ut. (Kale och Borhade, 2013) 
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5. Metod 

Detta kapitel kommer förklara hur vi nått fram till resultatet. Uppsatsen är baserad på tre 

olika kvalitativa studier: litteraturstudie, dokumentstudie och intervjuer. Först följer en 

genomgång av tillvägagångssättet, hur dessa utförts och hur informationen valts ut. Slutligen 

redogörs källkritiken. 

 

Under uppsatsens gång har vi varit i kontakt med experter inom området. De har hjälpt oss när 

vi behövt fråga om råd eller om vi behövt reda ut någonting som känts oklart. Enligt Oates 

(2006) är denna kontakt med människor som arbetar inom området viktig. Detta för att kunna 

säkerställa att man inte förbisett någonting avgörande, då uppdaterad litteratur ibland kan vara 

svår att hitta. 

5.1 Datainsamling  

Undersökningen är baserad på datainsamlingar som är utförd på tre olika sätt, litteraturstudie, 

dokumentstudie och intervjuer. Resultatet av litteraturstudien ligger till grund för kapitlet 4, 

“Teori” där läsare utan några tidigare kunskaper får förklaringar på de centrala delarna inom 

ämnet. Detta för att läsaren ska få en grundlig förståelse för hur BI är uppbyggt. 

Dokumentstudiens resultat svarar på vår första underfråga i kapitel 2.3, “Frågeställning”. 

Denna studie gick ut på att vi granskade de olika leverantörerna genom att finna svaren via 

olika dokument från deras hemsidor. Detta gav en grundlig förklaring på hur de behandlar 

säkerheten med flera kunder. Intervjuerna ska ge svar på vår andra underfråga i kapitel 2.3, 

“Frågeställning”. Dessa gav en bild av hur organisationerna resonerar kring användadet av 

molnbaserad BI-lösningar i framtiden. Resultatet av dokumentstudien och intervjuerna ska 

sedan jämföras för att få svar på vår frågeställning. 

De utfördes alla med en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden går ut på att analysera ord, 

bilder, ljud och liknande i exempelvis olika typer av texter och intervjuer (Oates, 2006). De 

fördelarna Oates (2006) nämner om kvalitativa metoder är att data vi ser på är informationsrik 

och ofta innehåller fler olika förklaringar istället för bara antaganden. En nackdel som Oates 

(2006) skrivit om är att det finns en risk med för mycket data att analysera. Hon berättar att 

forskaren kan känna sig överväldigad och kan ha svårt att identifiera mönster. Vi kan relatera 

till detta de första dagarna när vi sökte efter information. De ord vi sökte på gav många träffar 

och det var svårt att veta vart vi skulle börja. Kontakterna vägledde oss i denna process och 

beroende på datainsamling har vi på olika sätt valt ut den data vi använt.    

Alternativet hade varit en kvantitativ metodansats. Den handlar ofta om att analysera data 

baserat på siffror enligt Oates (2006). Exempelvis hade en enkät kunnat vara en valmöjlighet. 

Vi ansåg att vi inte hade ett behov av att finna mönster i svaren vi skulle ha fått om vi hade 

valt att använda oss av en enkät. Däremot fanns intresse av diskussion med våra respondenter.  
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5.1.1 Litteraturstudie 

Det finns mycket information om både BI och molntjänster. Efter de sökningar vi gjort 

utfördes en litteraturstudie där vi valde ut den information som var mest relevant för 

uppsatsen. Litteraturstudien är grunden för vårt teorikapitel. Den litteratur som använts är 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur.  

De vetenskapliga artiklarna har vi funnit via sökningar på Scopus, Google Scholar och 

Summon. Innan vår sökning påbörjade bestämde vi oss för att definiera sökord, vilket Oates 

(2006) rekommenderar. Detta var en process där vi testade oss fram genom att prova olika 

kombinationer och testa alla dessa i de olika databaser som nämndes ovan. Vidare menar 

Oates (2006) att man bör dokumentera sin litteratursökning, vilket vi gjort genom att anteckna 

de ord vi sökt på. Denna dokumentation hjälpte oss ha kontroll över vilka ord som redan 

använts. I Tabell 1 illustreras resultatet på sökningarna. 

 

Ord Träffar 

Summon 

Träffar 

Scopus 

Träffar Google 

Scholar 

Cloud BI 159 028 502 456 000 

BI 1 965 028 156 230 4 720 000 

Cloud Computing 381 590 27 230 1 130 000 

Business Intelligence 2 670 344 13 648 1 820 000 

Business Intelligence Cloud 

Computing 

65 775 230 76 400 

Decision support system 3 516 632 102 518  1 470 000 

Business Intelligence AND Star 

Schema 

28 337  25 25 100 

Data Warehouse AND Cloud 62 206 228 33 500 

BI Components AND Cloud 74 558 61 173 000 

Multitenancy 997 61 9 470 

Tabell 1, illustrerar hur många träffar varje ord resulterat i 

 

 

Vidare skedde valet av artiklar genom att undersöka vilket årtal de var skrivna och även 

genom att se på vilka ämnesord de innefattade. Vi letade främst efter en kombination av orden 

"Business Intelligence", "Cloud Computing" och "Cloud BI", men även förkortningar på 

dessa. På detta sätt fann vi artiklar som hörde till vårt ämne och som tog upp det vi letade 

efter. Vi valde ut 13 artiklar som vi ansåg att vi behövde undersöka närmre. Oates (2006) 
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menar att man inte behöver läsa en artikel från början till slut, det viktiga är att skapa sig en 

överblick över vad som undersökts och vad det resulterat i. Således skedde vårt urval av 

artiklarna genom att se närmre på dess sammanfattning- och resultatdel. På så sätt kunde vi 

sedan kritiskt utvärdera dessa och urskilja de som kunde vara relevanta för oss. Flera av 

artiklarna fann vi även genom att läsa referenslistorna på andra artiklar vi läst, vilket även är 

en metod som förespråkas av Oates (2006). Efter vi undersökt dessa valde vi ut 7 artiklar som 

underlag. Dessa artiklar tillsammans med facklitteraturen gav oss en tillräcklig förståelse inför 

resterande studier. 

Facklitteraturen vi använt har varit inriktad mot BI. Dessa fann vi genom att söka i Libris, den 

databas som finns på Örebro Universitets bibliotek, samt med hjälp från en av våra kontakter 

med kunskap inom området.   

När vi sedan läste all litteratur letade vi efter sådan information som beskrev de centrala 

delarna i BI och moln. Vi ville även hitta information om hur BI och moln fungerar 

tillsammans och vad andra forskare eller författare har tagit fram för för- och nackdelar med 

denna kombination. När vi sedan hittat relevanta texter började vi med att sammanställa det 

som var av betydelse för uppsatsen. 

5.1.2 Dokumentstudie 

Dokumentstudien har gått ut på att undersöka fyra olika leverantörer som erbjuder BI-tjänster. 

Gartner Group är ett IT-forsknings- och rådgivningsföretag (Gartner Group, 2014b) och vi har 

utifrån deras Magic Quadrant valt ut de olika leverantörerna. Deras Magic Quadrant är 

resultatet från en analys av olika leverantörer som tillhandahåller BI- och analysplattformer. 

Analysen är utförd av ett flertal referenskunder som haft en lista med kriterier att utgå efter. 

De utvalda är Birst, Tableau, Microsoft och Qlik, som visas i Bild 3. Vi valde dessa då tre av 

dem klassas som ledare och den sista klassas som stark utmanare, enligt Gartner Group 

(2014a).  

 
Bild 3, från Gartner Group (2014) 
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På leverantörernas hemsidor hittade vi information om deras tjänster. Vi ville ta reda på hur 

deras lösning går att konsumera i molnet och eventuellt se om de erbjuder molntjänster som 

går att kombinera med BI-lösningen.  

Däremot fanns det viss information vi saknade. För att få den hjälp vi behövde kontaktade vi 

alla leverantörer. De som gav oss svar på våra frågor var Qlik, Tableau och Birst. Kontakten 

Microsoft ledde inte till någon användbar hjälp. Därför valde vi att använda oss av den 

informationen vi hittat.  

Utifrån den funna informationen har vi analyserat dessa genom att läsa på oss om de olika 

plattformar som undersöktes. Detta för att sedan sammanställa den informationen som var 

relevant för att svara på två underfrågor. De frågorna vi baserade undersökningen på var:  

 Går det att sätta upp BI-lösningar på ett sätt för att säkerställa informationssäkerheten 

för en specifik kund? Vi vill exempelvis se så det inte är möjligt att data förväxlas 

eller att kunderna har tillgång till varandras data.  

 Hur flexibla är BI-leverantörerna för att kunna hantera flera olika kunder i samma 

plattform? Exempelvis om det går att ha en server för flera kunder. 

Den informationen vi hittade kunde i vissa delar upplevas säljande för tjänsten, vilket enligt 

Oates (2006) kan vara ett problem när man undersöker dessa typer av dokument. Detta var vi 

medvetna om och tog endast med den tekniska informationen som förklarade hur de löst 

frågorna vi baserade vår undersökning på. Eftersom vår avsikt med uppsatsen inte är att 

framställa någon leverantör som bättre än någon annan ansåg vi inte sådan information som 

relevant. Vi ville undersöka hur de byggt sina lösningar och hur skillnader mellan dem olika 

ser ut. Valet att undersöka deras egna dokument grundar vi i att vi inte funnit forskning som 

tagit fram sådan information. Vi kan inte garantera att det de skriver fungerar så bra som de 

berättar. Dokumenten är lästa ur ett kritiskt perspektiv, men i uppsatsen har vi fått se det som 

en sanning då vi inte har något annat att utgå ifrån. 

5.1.3 Intervjuer 

För att ta reda på de olika organisationernas tankar kring BI-lösningar i molnet bokade vi 

intervjutider med tre företag. Ett statligt företag, ett kommunalt företag och ett företag från 

den privata sektorn. Det privata företaget trodde vi skulle vara den organisation som var 

enklast att hitta. Vi var i kontakt med två företag innan vi bokade en intervjutid med 

Elektroskandia. Resterande organisationer valdes ut genom sökningar efter vilka statliga och 

kommunala företag som fanns i Örebro. Första kontakten riktades till en IT-ansvarig som 

därefter vidarebefordrade oss. Våra respondenter arbetar inom IT med varierande positioner. 

Organisationerna valde vilken person/vilka personer som var mest lämpade att delta vid 

intervjun. Fördelen med intervjuerna där respondeter med olika positioner var att vi fick svar 

som var riktade från olika perspektiv. Det är alltså möjligt att vi fick tillgång till mer kunskap 

vid gruppintervjuerna än den intervjun där vi endast hade en respondent. I Tabell 2 illustreras 

företagen och dess respondenter. 
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Företag Antal respondenter Position på företaget Tid 

Elektroskandia 1 Projektledare 20 min 

Örebro Kommun 2 IT-strateg 

IT-arkitekt 

35 min 

Transportstyrelsen 4 Sektionschef 

Lösningsarkitekt 

IT-förvaltningsledare  

Systemutvecklare  

35 min 

Tabell 2, illustrerar hur många respondenter varje intervju innefattar och dess position på 

företaget 

 

Intervjuerna genomfördes med en eller en grupp av representanter anställda på de olika 

organisationerna. Intervjuns mål var att få en inblick i hur de förhåller sig till att i framtiden 

använda en molnbaserad BI-lösning. Vi höll oss till ett fåtal frågor för bättre möjlighet till 

diskussion. Samtalet fick styra följden på våra frågor och vi ställde öppna frågor för en 

möjlighet till att skapa diskussioner och för att höra de olika personernas åsikter. Eftersom 

våra respondenter hade olika svar och resonemang fick vi även möjlighet att ställa olika 

följdfrågor till dem beroende på deras svar. Denna intervjutyp karaktäriserar Oates (2006) 

som en semi-strukturerad intervju. 

Frågorna valdes efter vad som var relevant för vår uppsats. De tre frågor vi kom fram till är: 

 Hur de förvarar sin data idag? 

 Om de använder sig av BI? 

 Om de kan tänka sig att använda en molnbaserad lösning av BI i framtiden? 

Vi ville veta vad valen är baserade på samt vilka för- och nackdelar de ser med de två sista 

punkterna. Det som var mest intressant för oss var att ta reda på om det finns ett intresse för 

att använda sig av en molnbaserad BI-lösning i framtiden.  

Vi frågade respondenterna om de ville vara anonyma i vår uppsats. Baserat på deras svar så är 

ingen av respondenterna eller företagen anonyma, men vi har valt att undvika namn i 

transkriberaningen. Vi fick även tillåtelse av alla att spela in intervjuerna för att använda 

inspelningarna i studiesyfte och att transkribera dem.  

När vi sedan transkriberade intervjuerna tog vi bort onödiga upprepningar och hummanden. 

Transkriberingen är till för att få en skriftlig översättning på intervjuerna för att lättare 

analysera informationen. Därför finns inget behov heller att ha med skratt, pauser eller namn 

på personer. Vi valde även att inte skriva med de delar av intervjun som inte är relevanta för 

vår uppsats. Dessa delar är ersatta med “…” Personernas namn är ersatt till “(____)”. De ord 

och meningar som är svåra att uppfatta exakt i våra inspelningar ersätts med “(...)”. 
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Transkriberingen är ordagrant skriven och därför har vi inte tagit hänsyn till stavningen av 

ord. Dessa val är baserat på Åbo Akademins (2006) lista på förhållningspunkter samt Oates 

(2006). 

Analysen av intervjuerna skedde genom att vi läste transkriberingarna där vi sökte nyckelord. 

Nyckelorden är ord som både finns i intervjufrågor men även återkommande ord som 

definierats i de olika transkriberingarna. Dessa är de nyckelord vi använt oss av: 

 Business Intelligence 

 Moln/Cloud 

 Fördelar 

 Nackdelar 

 Beslutsstöd 

 Molntjänster 

 Verktyg 

Fokus låg däremot på för- och nackdelar under varje fråga. Vid sökningen av orden gjordes en 

sammanfattning av det som respondenterna tog upp. För att få fram resultatet utvecklades 

sammanfattningen och förtydligades med citat.  

Resultatet av intervjuerna analyserades sedan genom en jämförelse med varandra för se om 

det fanns några likheter mellan dem. Genom detta fick vi en överblick över hur 

organisationerna generellt ser på molnbaserade BI-lösningar i framtiden. 

5.2 Källkritik 

I teoridelen har vi förklarar de olika termer som finns inom moln och BI. För att göra detta har 

vi dels använt oss av ”Data Modeling in Business Intelligence” (Ballard et al, 2006). Den är 

visserligen skriven för åtta år sedan, men när det gäller teoridelen i vår uppsats kan vi inte se 

större förändringar i dessa termer. Denna bok rekommenderades från en av våra kontakter 

som jobbar med BI i ett välkänt företag. Denna person har själv haft den som grund för sina 

kunskaper. Beskrivningarna i boken kände vi igen från andra källor. Dessa beskrivningar var 

däremot både enklare och tydligare vilket medförde att vår förståelse blev större. 

Vidare har vi utgått från två andra böcker som heter ”Business Intelligence And The Cloud - 

Strategic Implementation Guide” (Gendron, 2014) och ”Microsoft Business Intelligence for 

dummies” (Withee, 2010). Författarna i dessa böcker har utgått från Microsoft BI. De har 

förklarat vissa delar utifrån hur Microsofts tjänster fungerar, som exempelvis Excel. Vi är 

medvetna om att det är möjligt att en annan person ser annorlunda på vissa aspekter som tas 

upp. Med hänsyn till detta har vi tagit med sådan information vi känt igen från andra källor.   

När det gäller vetenskapliga artiklar fann vi dessa genom att söka i olika databaser. Vissa fann 

vi genom att läsa källförteckningen i andra artiklar, som nämnts i Kapitel 4, Metod. På detta 

vis säkerställde vi att artikeln även hade refererats av andra forskare, vilket vi ansåg tydde på 

att den var mer trovärdig. Angående sekundära källor hade vi inte tillgång till alla dessa 

artiklar. Vi har därför valt att refererat till de artiklarna vi har läst.  
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Informationen om leverantörerna har vi funnit via olika dokument och personliga kontakter. 

Dokumenten fann vi på deras hemsidor medan den personliga kontakten har skett via mail 

och chatt. Vi förstår att informationen kan vara säljande eftersom de antagligen vill få fler 

kunder. Vi vill tro att de inte har intresse av att skriva inkorrekt information av den orsaken att 

den kan ge missnöjda kunder och framstå som opålitliga.  

Informationen om organisationerna har vi fått genom intervjuer. Dessa svar måste vi, och 

även ni som läsare, se som en del av sanningen. Det är ett fåtal personer inom en organisation 

som besvarat våra frågor. Dessa används som svar för en hel organisation. De må vara 

korrekta, men det som är viktigt att komma ihåg att svaren är ur respondenternas perspektiv. 

Vi förstår att det kan vara svårt att generalisera en hel organisation utifrån vad en person 

berättat. Även här vill vi lita på att de inte finner intresse i att ge oss inkorrekt information.   
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6. Resultatet 

Detta kapitel kommer presentera vårt resultat. Först resultatet av dokumentstudien och 

slutligen presenteras resultatet av intervjuerna. 

6.1 Dokumentstudie 

Birst. Den första leverantören vi har undersökt är Birst, vilka presenteras enligt Gartner Group 

(2014a) som starka utmanare i Magic Quadrant. De menar även att de ligger bra till för att 

hamna i ledarfältet.  

Birst (2014a) berättar att deras molnbaserade BI-lösning gör det möjligt för kunden att välja 

var deras data ska lagras. Kunden kan välja att lagra i sitt egna privata moln eller i 

Birstmolnet. Plattformen kan antingen användas som ett lager ovanpå eventuella existerande 

lager eller så går den att använda utan någon annan grund. De existerande lagren kan 

exempelvis vara Data Warehouse, ETL-verktyg eller OLAP-kuber som en användare redan 

tillhandahåller. Vidare berättar de att deras plattform karaktäriseras som en SaaS-lösning 

(Birst, 2014a).  

Tableau. Den andra leverantören vi undersökt är Tableau. Vi valde dem eftersom Gartner 

Group (2014a) anser att dessa är en av ledarna i Magic Quadrant.  

Tableau (2013a) berättar att även de tillhandahåller en BI-lösning i molnet som heter Tableau 

Online som lanserades sommaren 2013. Dess arkitektur bygger på samma som deras 

plattform Tableau Server, den plattformen vi undersökt för att besvara våra frågor. Enigt Liz 

Feller (personlig kommunikation, 5 december 2014) är skillnaden mellan de två att Tableau 

Online är hostad av Tableau snarare än att slutanvändaren behöver installera och administrera 

en faktisk server.  

Microsoft. Nästa leverantör vi undersökt är Microsoft som även de anses vara en av ledarna av 

Gartner Group (2014a) i deras Magic Quadrant. På Office (2014) webbsida går det att läsa att 

deras plattform Power BI är en molnbaserad tjänst. Plattformen bildar tillsammans med Excel 

en komplett BI lösning. Excel 2013 är verktyget som skapar rapporterna och modellerna som 

Power BI konsumerar och uppdaterar.  

Vi har valt att granska Power BI i en hybridmiljö tillsammans med Azure. Azure är 

Microsofts egen molntjänst och omfattar både IaaS- och PaaS-tjänster, enligt Microsoft 

(2014). Office 365 är en SaaS-tjänst som inkluderar hela Office paketet. De förklarar även att 

för att skapa en hybrid miljö kan man eliminera PaaS-komponenter för att sedan förlitar sig på 

att Power BI och Office 365 skapar innehållet. 

Qlik. Den sista leverantören vi valt att undersöka är Qlik som även de är klassade som ledare i 

Magic Quadrant enligt Gartner Group (2014a). Deras plattform QlikView är möjlig att 

användas som en installerad klient vilken fungerar offline via en webbläsare eller en mobil 

enhet, enligt Qlik (2014).  
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Plattformen går att sätta upp i molnet. Flera av QlikViews kunder erbjuder QlikView-

applikationer som en SaaS-tjänst till deras egna kunder. Dessutom är det vanligt att kunder 

använder plattformen i en IaaS-tjänst för att anpassa infrastrukturen efter sin omgivning. I 

PaaS-modellen kan en kund implementera QlikView på en annan PaaS-leverantör. För denna 

implementering kräver QlikView en Windows-plattform, som exempelvis Azure. (Qlik, 2012) 

Går det att sätta upp produkterna på ett sätt för att säkerställa informationssäkerheten för en 

specifik kund?  

Birst. Birst (2014a) menar att de har löst detta genom att arbeta med Multitenancy, vilket 

innebär att en tjänst kan agera värd för flera olika kunder. Deras data lagras i ett analytiskt 

databassystem. Eftersom de arbetar med Multitenancy skapas ett separat databasschema för 

varje kund. Enligt Birst (2014b) gör detta att kunder inte kan komma åt någon annan kunds 

data. I presentationen ovan nämndes det att det även är möjligt att använda Birst ovanpå 

eventuella existerande lager. Kunden behöver då inte importera data till en annan plats utan 

arbetar med plattformen som en Front-End-lösning. 

Tableau. Även Tableaus plattform fungerar genom en Multitenant-arkitektur. Tableau (2013b) 

menar att detta säkerställer att kunder inte kan komma åt andra kunders data. Vidare berättar 

de att även deras plattform är möjlig att konsumera som en Front-End-lösning. På det här 

sättet lämnas kundens data i deras egna datakällor och skickar resultaten av frågor till 

Tableau.  

Microsoft. Microsoft (2014) förklarar att Office 365 använder en Multitenant-servermiljö. 

Servern håller data från olika kunder i samma hårdvaruresurser och isolerar varje kunds data i 

silos. Följaktligen kan inte kunder komma åt varandras data, enligt Microsoft (2014). 

Azure delar flera säkerhetsfunktioner med Office 365 som är specifika för Multitenant-

miljöer, berättar Microsoft (2014). Det finns dock komponenter av Azure som är IaaS-tjänster 

där dessa delar måste hanteras av utvecklarna själva. 

Qlik. Qlik (2012) menar att de i deras plattform QlikView har som policy att säkert kunna 

identifiera användare och vad de tillåts ha tillgång till. Plattformen kan interagera med ett 

antal säkerhetsmekanismer, vilket enligt dem ger kunderna möjlighet att välja vilken metod 

som fungerar bäst för dem i en molnmiljö. Om en kund redan tillhandahåller molnbaserad 

data fungerar QlikView och molnet perfekt ihop, menar Qlik (2012). Data kan då laddas 

direkt från kundens datakälla. Enligt Qlik resulterar detta i att alla farhågor om datasäkerhet 

redan har behandlats.  

Hur flexibla är BI-leverantörerna för att kunna hantera flera olika kunder i samma plattform?  

Birst. Birst (2014a) menar att de tillhandahåller en Multitenant-lösning ur två perspektiv, 

databehandling och datalagring. Web- och applikationsservern verkar även dem i en 

Multitenant-arkitektur, vilket de förklarar gör att användare är spridda över en oändlig skalbar 

grupp av datorresurser. 

Tableau. Tableaus server fungerar även den i en Multitenant arkitektur, enligt Liz Feller 

(personlig kommunikation, 15 december 2014). Vidare förklarar hon att det går att applicera 
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detta på användarbasen. Således skapas en server för alla och inom servern skopas användare 

ut baserat på deras behörigheter.  

Microsoft. Som tidigare nämnts berättar Microsoft (2014) att Office 365 använder en 

Multitenant servermiljö som håller data från olika kunder i samma hårdvaruresurser. Detta 

menar de ger deras plattform den skalbarhet och flexibilitet som är utmärkande för moln.  

Qlik. Qlik (2012) menar att om molnleverantören erbjuder möjligheten att hosta Windows-

servrar, så kan QlikView användas på dessa. De tycker även att en stor fördel med 

molninfrastrukturens förmåga är att kunna dynamiskt skala ut på flera servrar. Vidare anser de 

att denna typ av skalbarhet är mycket tilltalande när man använder QlikView inom den. 

6.2 Intervjuer 

Elektroskandia. Elektroskandia är en elgrossist som ägs av ett franskt bolag vid namn Sonepar. 

De omsätter cirka 6 miljarder kronor genom att köpa och sälja till företag i Sverige (personlig 

kommunikation, 8 december 2014). Vår respondent arbetar som projektledare på 

Elektroskandia i Örebro. 

Örebro Kommun. På Örebro Kommun arbetar våra respondenter inom IT-strategiavdelningen 

som IT-strateg och IT-arkitekt. IT-strategiavdelningen är en nyligen etablerad avdelning på 

Örebro Kommun med totalt fem medarbetare. De är verksamhetens förlängda arm gentemot 

digitalisering. 

Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ger ut tillstånd och arbetar med tillsyn på dessa tillstånd 

och olika verksamheter. Deras IT-avdelning är centraliserad här i Örebro. IT-avdelningen är 

indelad i sektioner och sektionerna i huvudområden. Våra respondenter arbetar inom 

huvudområdet beslutsstöd som lösningsarkitekt, IT-förvaltningsledare, systemutvecklare och 

sektionschef som ansvarar för tre områden varav en är beslutsstöd. 

Hur förvarar organisationen sin data idag? 

Elektroskandia. Respondent X berättar att de byggde sitt egna affärssystem i slutet av 80-talet 

och har sedan dess förvarat sin data på en server som agerar flera servrar. När systemet 

byggdes använde de DB2, men nu under de senare åren har de även börjat använda SQL 

server. Enligt vår respondent fanns det inte många alternativ i slutet av 80-talet. Respondent X 

sade: ”... när vi började att bygga då fanns det i stort sätt inget annat, det fanns någon annan 

databas att välja men då var det ju DB2 det alla använde”. Därför valde även Elektroskandia 

den lösningen. (personlig kommunikation, 8 december 2014) 

Örebro Kommun. Respondent T förklarar att Örebro Kommun använder sig av en egen 

serverhall, där de förvarar alla data som producerats lokalt. Respondenten fortsätter att även 

förklara: ”Och lagringen där det sker antingen kopplat till respektive IT-system som i sin tur 

kan vara kopplas till ett gemensamt lagringsutrymme...”. De använder sig även av tjänster 

som använder sig av molnlagring och att de även finns vissa tillfällen de använder extern 

datalagring. En följdfråga var ifall de hämtat data från stordatorn och svaret blev:  
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”… det vill säga att man har integrerat eller federerat viss information då för 

tjänsterna som finns i molnet. Så det finns sådana lösningar med oftast så är 

det snarare att den informationen producerats och hamnat i molnet direkt det 

är inte så att det finns någon koppling utan jag skriver något och sparar…” 

När systemet infördes var valen kanske inte så stora och det handlade även om kostnader 

berättar Respondent R. För några år sen var det dyrt med andra typer av lagring, men de 

börjar se en ökande trend med molnlagring på Örebro Kommun. (personlig kommunikation, 

10 december 2014) 

Transportstyrelsen. Respondent Y berättar att Transportstyrelsen har två typer av förvaring. 

Den ena är en gigantisk SQL server-databas som körs på deras virtuella dataservrar. Den 

andra är en fysisk Qlik View-plattform som kräver mer prestanda och minne, där de lagrar 

QVD-filer. En följdfråga var vart SQL-databasen hämtar sin data ifrån och Respondent Y 

förklarar:  

”Det finns ett ja, väldigt många verksamhetssystem som vi hämtar 

information ifrån. Tror vi räknat mellan 25 och 30 olika verksamhetssystem 

här på myndigheten och sen några externa källor också där vi hämtar 

information och det kan vara allt ifrån SQL databaser så väl det mesta. Sen 

finns då stordatorn den gamla burken från 1972 därifrån får vi filer som vi då 

läser in och sen finns det några andra versioner utav databaser också här 

Sybase och Informix. Och sen några filer som kommer från externa 

leverantörer.” 

När de tog över trängselskatten efter IBM baserade de sina val på kunskaperna inom det team 

som arbetade för att ta fram den nya lösningen berättar Respondent Y. Teamet hade tidigare 

arbetat enligt Kimballs metodik och med SQL server på myndigheten.  

Respondent Y delger även att vid intervjuns tidpunkt hade de börjat planera en uppgradering 

där de ska byta ut en server mot fem. (personlig kommunikation, 11 december 2014)  

Använder organisationen BI idag? 

Elektroskandia. På Elektroskandia använder de sig av olika BI system berättar Respondent X. 

Dels Reporting Services som är deras rapportverktyg men även Micro Strategy som hjälper 

dem att ta fram hastighetsmätare för att mäta säljare. Respondent X tycker att fördelarna med 

BI är att de har koll på stort sett allt medan nackdelarna är att det blir mycket data efter ett tag. 

Respondent X svarar på frågan om när de började med BI genom att förklarar att de ”... inte så 

himla längesen…” började med BI. Detta för att lättare ta fram deras rapporter genom 

Reporting Services istället för att göra dessa själva i Excel och sedan skicka till varandra via 

mail. (personlig kommunikation, 8 december 2014) 

Örebro Kommun. Respondenterna R svarar med att de inte använder BI. När diskussionen 

fortsätter förklarar Respondent T att de finns beslutsstöd men inte i den bemärkelsen att de 

använder data om exempelvis specifika personer eller abonnemang. Respondent R visar 

samtidigt en bild över hur de vill använda BI som lednings- och kvalitetsstöd. Respondenter 

berättar senare i intervjun att Örebro Kommun är under en pågående upphandling om 
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leverantör och kan därför inte berätta mer. Respondent T delger även att Örebro Kommun 

använder BI för att ta beslut inom exempelvis förskolorna, där de mäter kvalitén.  

Fördelen de ser med BI är att förutsättningarna att fatta bra beslut i rätt tid ökar, samt leverera 

rätt kvalité i rätt mängd förklarar respondenterna. Nackdelen är att det blir mycket 

information på ett ställe och att det blir för mycket information att ta hänsyn till vid beslut och 

det finns en risk att bli oförmögen att ta beslut. Respondent T ger ett exempel: ”… gör jag det 

så kvalitén, gör jag det så blir det för dyrt och sen jag kommer ingenstans. Man ser ett 

helhetsperspektiv på ett annat sätt. Så att ja, det är väl en fördel och en nackdel.”  

En annan nackdel förklarar Respondent R är att informationen behöver kvalitetssäkras så att 

det går att lita på informationen som ligger som beslutsunderlag. (personlig kommunikation, 

10 december 2014) 

Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har använt BI sedan uppstarten av verksamheten 2009 

förklarar Respondent Y. Respondenten fortsätter berätta att när de byggde den första BI-

lösningen valde de att arbeta efter Kimballs metodik. Valet är baserat på den kunskap som 

teamet hade sedan innan. Respondent D menar att BI används eftersom det kan bli många 

versioner av sanningen när folk extraherar och skapar rapporter själv i Excel.  

Respondenterna förklarar gemensamt att de använder BI för att ha kontroll på när och var 

riskerna uppstår för att ha en möjlighet att åtgärda dessa. Exempel på områden är kör- och 

vilotider för lastbilschaufförer, besiktningar, körprov, olycksstatistik eller 

produktionsplanering 

Fördelarna med BI beskriver Respondent Z är möjligheten till att vända och vrida på 

information. Transportstyrelsens styrka är att de har tillgång till så många källor. Denna styrka 

är även en risk eftersom det innebär att de behöver hantera säkerhet och använda lagar på ett 

korrekt sätt. Enligt Respondent Y finns inga nackdelar med BI. (personlig kommunikation, 11 

december 2014)  

Kan organisationen tänka sig använda BI-verktygen i molnet? 

Elektroskandia. Elektroskandia använder allt mer molntjänster, exempelvis använder de Excel 

och SharePoint i Office365 berättar Respondent X. Respondenten kan tänka sig att använda 

BI-verktyg i molnen i framtiden.  

Fördelen Respondent X ser är att de inte blir lika beroende av sitt egna nätverk och nackdelen 

är att det tar längre tid att få igång exempelvis flertal Excel-ark och SharePoint. (personlig 

kommunikation, 8 december 2014) 

Örebro Kommun. Örebro Kommuns respondenter kan tänka sig att organisationen kommer 

använda sig BI-verktyg eller liknande molnbaserade verktyg. Det enda de behöver förhålla sig 

till är lagar och regler berättar Respondent T.  

En fördel Respondent R berättar om är exempelvis tillgängligheten och att det är någon annan 

som är ansvarig för att den är tillgänglig. En annan fördel är att kunna köpa kompetens hos en 

molnleverantör, då detta kan tänkas vara kostnadseffektivt i längden förklarar Respondent T. 

Exempelvis förklarar respondenten:  
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”För fördelen med att köpa även kompetensen är ju att det är någon annans 

ansvar att det finns kompetens. Det vill säga man har inte tre heltidsanställda 

så en är sjuk för det mesta då har man ändå kostnaden för tre, utan det blir 

leverantörens huvudvärk.” 

Nackdelen Respondent T kan tänka sig är att de inte har kontroll över informationen. 

Respondenten förklarar vidare att som kommun har de väldigt lite information som är hemlig 

och även om informationen inte är offentlig behöver den inte vara hemlig. Det finns även 

information som är skyddad, så även vid tillgång av informationen går den inte att läsa. 

Örebro Kommuns kundregister är inte hemligt, då deras kunder är alla som bor i Örebro.  

Respondent R ser en trend inom molntjänster och de tycker det är en naturlig utveckling. 

Leverantörer erbjuder mer molnbaserat vilket medför mindre lokallagring vilket Respondent 

T ser positivt på. Respondenten förklarar:  

”Behöver inte bry sig om de här hårda sakerna som själva servrarna och 

datorerna, man behöver inte bry sig om det här lagringssystemet hur det 

fungerar och kapaciteten i det. Så alltså man behöver inte själv skaffa 

tillräckligt många diskar och sätta upp de. Jag säger hur mycket jag vill ha 

och sen ordnar de det åt mig.”.  

Respondent R fyller i att det är även positivt med volymflexibiliteten, att de endast behöver 

betala för licenser som faktiskt används. Respondenterna funderar högt på vad som kan 

behövas i framtiden om allt mer bli molnbaserat. Exempelvis skulle kanske en ny organisation 

behövas som kontrollerar och följer upp molnleverantören. De anser att en kompetensväxling 

möjligtvis skulle kunna vara positivt. Att fundera mindre på teknik och istället bli bättre på att 

ställa krav på funktionalitet för att beställa rätt tjänster på rätt sätt. (personlig kommunikation, 

10 december 2014) 

Transportstyrelsen. Respondent Y tror att de i framtiden ska kunna använda sig av 

molnbaserade BI-lösningar. Det som hindrar dem idag är att det är ett så pass nytt område. 

Respondent Y berättar kring deras diskussioner när de började sätta upp sina nya servar och 

avslutar med: 

”… men vi kände oss att nej vi vill inte ta den fighten här på 

Transportstyrelsen det orkar inte vi med. (...) massa diskussioner kring vad 

fick vi göra, vad eller, fick vi inte göra så det, den marken får någon annan 

bryta...”. 

Respondent Z ställer sig frågor angående olika lagar och regler. Exempelvis:  

”Alltså måste det vara inom Sveriges måste data vara inom Sveriges gränser, 

EU gränser? Hur säkrar man det? Vad händer om en molnleverantör går i 

konkurs? Eller byter ägare? Helt plötsligt så var inom EUs gränser (...) köps 

och helt plötsligt så är World Wide företag, hur hanteras det?”.  

Respondenten har däremot förhoppningar om ett mognare område och en utvärdering vid ett 

senare tillfälle.  



34 
 

En fördel med en molnbaserad BI-lösning enligt Respondent D är att det är lätt att skala 

datamängderna både upp och ner och endast betala för det dem använder för tillfället. En 

annan fördel är att det finns tillgång till fler verktyg berättar Respondent Y, men detta ser 

respondenten även som en nackdel. Transportstyrelsen skulle antagligen fortsätta med 

Microsoft och QlikView, enligt respondenten, eftersom det är dessa de alltid arbetat med. 

Transportstyrelsen fungerar även som en support för användarna. Detta innebär att om 

användarna skulle använda andra verktyg så behövs även resurser med kunskap om dessa. 

Många kompetenser kan bli dyrt och blir därför en kostnadsfråga menar respondenten. 

(personlig kommunikation, 11 december 2014)  
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7. Diskussion 

Detta kapitel redovisar en diskussion kring resultaten av studierna. Först kommer vi 

diskutera kring resultatet av vår dokumentstudie för att sedan göra detsamma kring resultatet 

av våra intervjuer. Slutligen kommer vi försöka spegla de båda resultatet med varandra.  

7.1 Dokumentstudie 

Resultatet av undersökningen visar att Birst, Tableau och Microsoft har byggt sina lösningar 

enligt en Multitenant-arkitektur, både när det gäller lagring och behandling av data. Beroende 

på vilket sätt dessa använt denna arkitektur kommer lagringen ske på olika sätt. Ett sätt är att 

antingen dela eller separera databaserna, där det senare alternativet tilldelar en databas för 

varje kund. Väljer man att dela på databasen kan man antingen tilldela varje kund ett separat 

databasschema eller dela även på dessa.  

Både Birst och Tableau var tydliga med att de skapar separata databasscheman för varje kund. 

Microsoft menar att de i Office 365 tillhandahåller en server med denna typ av arkitektur och 

samlar all data där, men separerar kunders data i silos. De menar att de på så vis säkerställer 

att kunderna inte kommer åt varandras data. Detta leder även till en plattform som blir enkel 

att skala upp och skala ner. Takahashi et al. (2012) ansåg att moln med en sådan arkitektur 

inte var mogen nog för att garantera användarna säkerhet. Trots detta tror vi att problemet 

som upplevdes tidigare är löst. Dels på grund av att branschen har utvecklats sedan dess. 

Vidare grundar vi vårt antagande i att flera av de leverantörer vi undersökt har byggt sina 

lösningar med en Multitenant-arkitektur. Vi tror inte att dessa leverantörer skulle bygga en 

plattform på så sätt att det kommer leda till en osäker lösning för kunder och dess data. Detta 

är vår åsikt och är grundad på att dessa leverantörer är underökta och högtplacerade i Gartner 

Group’s analys som är gjort av flertal referenskunder. Vi kan givetvis inte garantera att 

lösningarna är säkra eftersom vi inte gjort testerna själva. 

Dessutom var Birst och Tableau möjliga att använda som Front-End-lösningar, vilket innebär 

att dessa går att använda ovanpå kundens existerande lager. Detta tror vi helt skulle stryka 

oron för hur informationen behandlas eftersom kunden inte behöver importera sin data någon 

annanstans. Denna lösning gör det möjligt för de som fortfarande är osäkra på att konsumera 

en molnbaserad BI-lösning att koppla plattformen mot deras egen datakälla. Resultatet av 

detta leder till att de har full kontroll över sin egen data. Detta var även en aspekt som vissa 

respondenter nämnde som en nackdel. Att använda en plattform på detta sätt kan alltså både 

upplevas bra och dåligt. Å ena sidan ligger kontrollen över värdefull data i kundens händer. Å 

andra sidan måste kunden administrera förvaringen av data själv.  

När det gäller Qlik fick vi uppfattningen att detta även var möjligt med deras plattform. De 

berättade att om kunden redan tillhandahåller molnbaserad data går plattformen att kopplas 

till den källan. Om den går att koppla till en datakälla som inte är molnbaserad fick vi inte 

svar på. När det gäller Microsofts Power BI är vi inte säkra. Vi har inte hittat någon 

information som tyder på att det går att använda som en front-end-lösning, som sedan skulle 

kopplas mot kundens existerande datakälla.  
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Slutligen ansåg Birst och Qlik att fördelen med moln är möjligheten att skala ut på flera olika 

servrar. Tableau och Microsoft samlar alla kunder på en server där de separerar kundernas 

data på olika sätt, genom olika databasscheman och silos. Vilken av dessa metoder man 

föredrar skiljer sig naturligtvis från person till person. Såsom vissa kan anse att det är smidigt 

att ha en server att administrera kan andra se värdet i att kunna skala ut på flera servrar och 

väljer det sättet. 

Sammanfattningsvis upplevde vi det olika svårt att hitta relevant information från samtliga 

leverantörer. Detta kan ha påverkat resultatet. När det gäller Birst och Tableau var de öppna 

för att hjälpa oss via mail vid funderingar.  

Undersökningen av Qliks plattform har skett genom den informationen vi hittat. Som nämnts 

tidigare är det vanligt att man använder en annan IaaS-tjänst vid distribuering av QlikView i 

molnet. Då flera av våra frågor har att göra med hur lagring hanteras upplevde vi det 

komplicerad att hitta de rätta svaren. Eftersom en användare själv distribuerar lösningen i 

molnet är det möjligt att lösa våra frågor på det sättet kunden upplever passar bäst. Detta ger 

användarna valmöjlighet att lösa lagringen som de själva önskar och litar på.  

Slutligen är vi osäkra på hur vissa delar fungerar i Microsofts Power BI. Detta på grund av att 

vi helt enkelt inte hittat information om det. Exempelvis när det gäller lagring har vi endast 

hittat information om hur Office 365 hanterar detta. Excel är det program som används 

tillsammans med Power BI och ingår i Office 365. Vår uppfattning är däremot att Power BI 

inte kräver Office 365 utan även fungerar med Excel 2013. I resultatet har vi däremot utgått 

från informationen om Office 365, i en hybrid miljö med Azure. Vi vill uppmärksamma att 

samma information möjligtvis inte gäller för Excel 2013. Slutsatsen vi drog var att Azure och 

Office 365 bör fungera på liknande sätt, eftersom de enligt Microsoft delar flera 

säkerhetsfunktioner med som är specifika för Multitenant-miljöer.  

Vilka av BI-leverantörerna har stöd för molnbaserade BI-lösningar och vilka är på väg dit? 

Vad vi kunnat utläsa av den information vi funnit från leverantörerna kan alla erbjuda en 

molnbaserad BI-lösning. Qlik har däremot ingen färdig lösning i molnet men deras plattform 

går att distribuera som en molnlösning om man så önskar. Vår uppfattning är att Microsoft 

tillhandahåller Power BI som är en molnbaserad BI-lösning, men som måste kompletteras 

med Excel för att fungera. Detta kräver dock en implementering av datakällan på en annan 

IaaS-leverantör, som exempelvis Azure.  

Dessutom hade alla leverantörer förutom Qlik byggt sina lösningar med en Multitenant-

arkitektur. De menar att de på detta sätt säkerställer informationssäkerheten för kunderna. 

Vidare berättar de att detta även resulterar i en plattform som är flexibel och skalbar.  
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7.2 Intervjuer 

Alla organisationerna använder sig av fysisk lagring i dag. Det är endast Örebro Kommun 

som nämnde att de använder sig av tjänster som nyttjar molnlagring. Detta är dock något vi 

tror att alla organisationer gör i dag med tanke på Office 365. I intervjun med Elektroskandia 

nämnde de att de använder sig av Office 365. Kanske borde vi funderat på hur vår fråga 

kunde tolkas. Eftersom lagring av data kan vara vilken data som helst. Tolkade våra 

respondenter frågan om data som endast den data de arbetar med inom deras avdelning eller 

tänkte de på hela organisationen? 

Två av tre organisationer använder sig av BI-lösningar idag. Örebro Kommuns spontana svar 

var att de inte använder sig av BI men att de har en pågående upphandling för att använda sig 

av lednings- och kvalitetsstöd. Denna fråga är svår eftersom svaren kan vara olika beroende 

på kontext. Inom kommunen använder sig exempelvis förskolorna av BI för att mäta kvalité. 

Örebro Kommun bad oss under intervjun att sätta frågorna i ett sammanhang. Detta var inte vi 

beredda på och i efterhand förstår vi att frågornas betydelse är olika beroende på kontext och 

sammanhang. Exempelvis Örebro Kommun, som är en stor arbetsplats, var vi intresserade av 

BI i endast inom ledningen eller i hela organisationen oavsett vilket stöd BI ger?   

Organisationernas svar när det gäller fördelar med BI är ganska snarlika. Det handlar om att 

ha en bra översikt, fatta rätt beslut i rätt tid och möjligheten att vrida och vända på 

informationen för att kunna åtgärda risker i tid. Organisationerna har olika fokus och därför är 

svaren riktade åt olika håll, men alla har gemensamt att de vill ha kontroll och lättare kunna 

handla i tid. 

Transportstyrelsen ser inga nackdelar med BI. De andra två organisationerna tycker båda att 

mängden data tillslut blir en nackdel. Örebro Kommun nämner även kvalitetssäkring av 

informationen. Det är förstås viktigt att informationen är pålitlig eftersom den ska ligga som 

beslutsunderlag. En möjlighet är att Transportstyrelsen helt enkelt är en så van användare av 

BI att de inte längre ser detta som nackdelar.  

Alla tre organisationer kan eller tror tänka sig att använda en molnbaserad BI-lösning i 

framtiden. Vår upplevelse är att ingen vill vara den som tar det första steget eftersom det är en 

större förändring. Transportstyrelsen säger att de gärna väntar tills området mognat och det 

finns en utvärdering. Transportstyrelsen och Örebro Kommun nämner även att de måste ta 

hänsyn till lagar och regler när de gäller lagring. Lagar och regler kan innebära exempelvis 

PuL. Använder organisationerna molntjänster för lagring av data behöver de vara vaksamma 

på att data exempelvis håller sig inom EU:s gränser. Örebro Kommun nämnde att en lösning 

skulle kunna vara att bygga upp en organisation som arbetar med att kontrollera 

molntjänstleverantören. Att leverantören helt enkelt gör vad de ska. 

Fördelen med BI i molnet är individuellt för de olika organisationerna. Elektroskandias fördel 

är att de inte behöver vara beroende av sitt egna nätverk. Örebro Kommun ser tillgängligheten 

och möjligheten att köpa kompetensen som en fördel. De nämner även att de ser fördelar med 

flexibiliteten och möjligheten till mindre fysisk lagringsutrymme. Transportstyrelsen håller 
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med om fördelarna med att det är enklare att skala informationsutrymmet både upp och ner 

och endast betala för det som används.  

Liksom fördelarna är nackdelarna individuella för de olika organisationerna. Elektroskandia 

tycker nackdelen är att det tar längre tid att öppna fler filer när det är molnbaserat. Örebro 

Kommun ser kontrollen över informationen som en nackdel. Nackdelen Transportstyrelsen 

nämnde var både en fördel och en nackdel som vi tolkade det. De menar att med en 

molnlösning så öppnar sig möjligheten att använda fler olika verktyg. Detta kan bli en 

kostnadsfråga för Transportstyrelsen eftersom de även ses som support för deras användare. 

Om antalet verktyg ökar, bör även antalet resurser med kompetens öka. 

7.3 Har BI i molnet en framtid i Örebro? 

Organisationerna såg olika fördelar med molnbaserade BI-lösningar. En av fördelarna är 

möjligheten till att skala upp och skala ner dataförvaringen. De ansåg även att möjligheten till 

mindre fysisk lagring var en fördel. Detta erbjuder Birst och Tableau, som även 

tillhandahåller molnlagring för data. QlikView och Power BI erbjuder däremot ingen lagring 

genom de BI-verktyg som undersökts. Kunden behöver lagra sin data på valfri plats för att BI-

lösningen ska fungera i molnet. Microsoft erbjuder däremot en skalbar dataförvaring genom 

deras molntjänst Azure. Om kunden väljer att använda en molnbaserad lagring till deras 

lösning, som exempelvis Azure, är det möjligt även för den kunden att ta del av denna fördel.  

En annan fördel är den tillgänglighet och flexibilitet som tillkommer med molnbaserade 

lösningar. Birst, Qlik och Microsoft är alla tydliga med att deras lösningar fungerar som SaaS-

lösningar, vilket betyder att de är applikationer som används via en klient. Detta medför en 

tillgänghet eftersom det är en webbaserad lösning som går att nå från alla typer av enheter. 

Örebro Kommun nämnde att det är positivt att någon annan ansvarar för tillgängligheten. Det 

är leverantören som måste se till att applikationen är tillgänglig för kunden. Kunden själv 

behöver bara se till att ha en internetanslutning på den plattform den vill använda för att nå sin 

applikation. Tableau däremot var inte tydliga i deras dokumentation när det gäller möjligheten 

till att använda deras lösning som en SaaS-lösning. De menar däremot att även deras lösning 

är flexibel att använda eftersom den kan fungera som en Front-End-lösning, vilket i detta fall 

inte behöver betyda att det är en webbaserad lösning. Med en Front-End-lösning kan kunden 

använda lösningen som ett gränssnitt som är kopplad till kundens egen datakälla. Detta är 

någonting även de andra leverantörerna kan erbjuda. Vi anser att detta resulterar i en flexibel 

lösning eftersom kunder kan använda den efter egna behov. Antingen mot egen datakälla eller 

eget moln, eller utnyttja lagringen som leverantören erbjuder.  

Örebro Kommun och Elektroskandia som var oroliga över att mista kontrollen över sin 

information och såg det som en nackdel. Detta genom att exempelvis använda sig av 

molnbaserad dataförvaring där de inte har full kontroll över var deras data hamnar. De 

nämnde lagar som säger att data måste förvaras inom EU:s gränser och att de idag inte har 

någon som arbetar med att kontrollera denna typ av information. De kan däremot fortfarande 

nyttja en tillgänglig och flexibel lösning. Detta genom att använda sig av egen förvaring och 
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ta del av leverantörernas Front-End-lösningar. På detta sätt kan de avgöra vad som är 

viktigast, att själva ha kontrollen eller mindre fysisk lagring. 

Den andra nackdelen enligt Örebro Kommun och Elektroskandia är mängden information 

som växer fram. En anledning till att se detta som en nackdel kan vara bristen på 

lagringsutrymme. Lösningen skulle kunna vara att antingen bygga ut sin fysiska lagring eller 

använda en molnbaserad lagring där det är möjligt att skala upp och skala ner storleken på 

lagringsutrymmet. Som vi tidigare nämnt erbjuder Birst, Tableau och Microsoft molnbaserad 

lagring. Väljer kunden att använda denna typ av lagring kan det betyda att kunden mister 

kontrollen över sin data, men de får däremot fördelen med en skalbar BI-lösning. Givetvis 

innebär användandet av BI en generering av data men vi anser inte att det är BI-

leverantörernas ansvar att lösa detta. Med större mängd data tror vi att förutsättningarna för att 

ta bättre beslut ökar. Detta eftersom det blir enklare att se mönster och förändringa i och med 

längre tidsspann i rapporterna.  

Leverantörerna som undersökts visar en vilja att utvecklas och vår uppfattning är att de 

kommit långt i sitt arbete med molnbaserade BI-lösningar. Detta eftersom att vår 

undersökning visar att de redan försökt lösa de problem som kan uppstå i och med dessa typer 

av lösningar. De negativa aspekter som organisationerna tagit upp verkar vara så gott som 

lösta. Eftersom vi inte har kommit i kontakt med ett företag som använder sig av en 

molnbaserade BI-lösningar här i Örebro är det däremot svårt för oss att se om leverantörerna 

löst dessa problem. Med detta menar vi att vi inte sett några verkliga bevis på att dessa 

faktiskt fungerar problemfritt. Efter intervjuerna med de olika organisationerna anser vi ändå 

att det finns en framtid för detta i Örebro. Vi tror att om någon visar att denna typ av lösning 

är säker och fungerar så kommer även de andra organisationerna påbörja arbetet med detta. Vi 

grundar dessa antaganden i att alla visade ett intresse för molnbaserade BI-lösningar och 

Örebro Kommun sade även att detta är en utveckling som troligtvis inte går att undvika. Det 

som stoppade organisationerna är arbetet att ta sig dit. Detta eftersom det är ett relativt nytt 

område. Exempelvis Transportstyrelsen var tydliga med att detta inte var en “fight” de ville ta 

eftersom det kommer föra med sig diskussioner kring vad man får och inte får göra. De ansåg 

att detta var en mark som någon annan får bryta.  
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8. Slutsatser 

I framtiden kommer det troligtvis att finns förutsättningar för BI-lösningar här i Örebro. Detta 

svar är baserat på resultaten av de två underfrågor som tillsammans utgör vår frågeställning. 

För att svara på dessa har vi utfört två olika undersökningar.  

Det första vi undersökte var om det var möjligt och säkert för ett företag att hantera flera 

kunder i en molnbaserad BI-lösning. Baserat på resultatet av vår dokumentstudie anser vi att 

vår första fråga blivit besvarad. Detta är någonting som alla leverantörer löst och enligt oss 

tycks det även vara säkert. Faktum är att flera leverantörer hade löst problemen på liknande 

sätt. Det råder dock inga tvivel om att de förstått vad som oroar kunder och att 

informationssäkerheten är av stor vikt även för dem. I undersökningen framgår det att de olika 

leverantörerna tydligt visar en vilja att erbjuda säkra molnbaserade BI-lösningar.  

Den andra undersökningen gick ut på att se om det finns ett intresse bland företag i Örebro att 

i framtiden använda sig av en molnbaserad BI-lösning. Resultatet menar på att det finns ett 

intresse för detta bland företagen. De organisationer vi kommit i kontakt med verkar se en 

framtid med molnbaserade BI-lösningar. De ser en trend med molnlagring, men är fortfarande 

osäkra för att ta sig ut i den världen själva. En tröskel för två av tre organisationer är de lagar 

och regler som finns. Detta behöver inte innebära att det är omöjligt, utan det är arbetet kring 

säkerheten och kontrollen av datat som ser ut att vara ett hinder idag. Vem kommer våga vara 

först att ta steget och visa vägen för resten av organisationerna?  
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