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Sammanfattning 
Magisteruppsats inom affärsinformatik. 
Titel:    CPM strategi – planering, utveckling och implementering utav en 
   övergripande Business intelligence strategi. 
Författare:   Alexander Berntsson 
Handledare:   Jörgen Lindh 
Datum:   Maj 2009 
Nyckelord:   BI, BPM, CPM, Strategi, Organisationsstruktur, Balanserade styrkort 
Syftet med denna uppsats är att ta fram en Corporate Performance Management strategi 
som man kan nyttja för att ändra organisationsstrukturen till att uppnå en mer holistisk 
struktur med hjälp utav Business intelligence verktyg. Helt enkelt hur man skapar en helhet 
inom organisationen med en Business intelligence strategi. Den forskningsfråga som 
författaren har fokuserat mest på involverar hur man utvecklar och implementerar en 
CPM-strategi. De andra frågorna utreder vilka fördelar som finns med att införskaffa en 
CPM strategi och vilka Business intelligence verktyg som används i en CPM-strategi. I 
denna uppsats utförs en studie om begreppet Corporate Performance Management och 
kunskapsbidraget är en strategi för hur man utvecklar och implementerar CPM. 

Manuella sökningar efter litteratur ifrån olika bibliotek har granskats och både böcker och 
artiklar har hittats. Internet har självklart använts till att söka efter datorbaserad information 
och författaren har hittat relevanta artiklar. Forskningsfrågorna har också besvarats genom 
att utföra intervjuer med leverantörer och en forskare inom CPM.  

En kognitiv forskningsprocess har bedrivits där en inledande diskussion har inspirerat fram 
forskningsfrågor som har lett vidare till att en förstudie har genomförts. Informationen 
ifrån denna har i sin tur lett fram till en problemdiskussion, nya forskningsfrågor och ett 
nytt syfte.  

Fördelarna med en CPM-strategi är att man kan organisera, automatisera och analysera 
processer och system, detta förenar organisationens olika enheter för att kunna fatta beslut 
som är det bästa för organisationen som helhet och gör så att användaren kan effektivisera 
sin arbetsdag och få mer tid för andra viktiga arbetsuppgifter med mera. En CPM-strategi 
består först utav att man gör en första övergripande analys av verksamheten för att kunna 
ta fram en strategi. Man jobbar effektivt med taktiska och operativa frågor. Därefter 
utvecklas en kravspecifikation vilken inkluderar en omfattande kravanalys. Viktiga moment 
är intervjuer med anställda samt öppna diskussioner med personalen. Nästa moment är att 
CPM-strategin designas genom att verksamheten modelleras upp och arkitekturen bestäms. 
I nästa steg utvecklar man systemet, det finns olika lösningar att ta till sig. En lösning är att 
använda sig utav en lokal leverantör som erbjuder en färdig standardlösning, en annan 
lösning är att utveckla systemet inhouse eller outsourca till ett låglöneland. Därefter så sker 
själva implementationen och testningen utav strategin och då finns det ett antal steg som 
man följer, implementationen bygger dock mycket på erfarenheter ifrån tidigare projekt 
och det finns inga riktiga mallar för hur detta ska ske. Personalen utbildas därefter på nya 
lösningar som har utarbetats, utan denna kunskap så kommer de kanske inte att kunna 
använda den. Då den egna verksamheten och omvärlden förändras hela tiden så måste man 
hela tiden ha en grupp som stödjer underhållet utav CPM-strategin. Det mest kända 
Business intelligence verktyget inom CPM är Excel och det vanligaste användandet är olika 
rapporter.
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1 Introduktion 
Detta kapitel innehåller en bakgrund angående Business intelligence om att en övergripande gemensam 
strategi måste skära genom hela organisationen. Bakgrunden leder läsaren vidare till  en diskussion som 
skapar forskningsfrågor till en förstudie som har genomförts.  
Förstudien och dess slutsats redovisas i detta kapitel och leder i sin tur till en ny problemdiskussion som 
genererar nya forskningsfrågor och ett nytt syfte. Sedan har det diskuterats om vad för avgränsning 
uppsatsen har och vilka intressenter som är berörda av uppsatsen. För att förenkla och förtydliga hela 
processen avslutas kapitlet med en disposition av arbetssättet.______________________________ 

1.1 Bakgrund 
Många företag har idag Business intelligence verktyg inom enskilda avdelningar i 
verksamheten som inom respektive avdelning effektiviserar processerna. All information 
måste skapa nytta, den bör göras tillgänglig för fler i organisationen och mer användbar! 
För att kunna göra detta krävs en tydlig och samlad bild av verksamheten och den 
verklighet  som företaget lever i. Då skapas en bättre helhetsbild, integration av de olika 
avdelningarna och en röd tråd i verksamheten. Business intelligence är aktuellt av följande 
anledningar (Karin Lindström, Computer Sweden): 

 Avgörande konkurrensfördel för att kunna se kunders beteende 

 Det finns billiga och mindre verktyg och tekniker för att alla ska ha råd  

 Kan ta fram enkla lösningar 

 Man kan samla in och analysera data om verksamheten bättre tack vare utvecklingen på hård 
och mjukvarusidan 

 Fler anställda i företaget behöver rätt information i rätt tid 

 Business intelligence är ett utmärkt verktyg för att fatta decentraliserade beslut 
Med Business intelligence blir en verksamhet öppnare då den förbättrar kommunikationen 
och det skapar en dialog som kan överbrygga gapet mellan IT-avdelning och affärssidan i 
en organisation. Folk inom olika divisioner kan prata med varandra och börja utbyta 
erfarenheter. Genom att aktivt arbeta med kvalitetsförbättringar blir resultatet tillförlitligare 
och tilltron till systemet ökar. När tilltron ökar sprids också systemen ut i verksamheten 
och beslutsstödssystemen börjar få fäste även ute i den faktiska produktionen (Karin 
Lindström, Computer Sweden). 

Tidigare handlade det mycket om tekniska lösningar och att få ut den information som 
organisationen behöver för att göra sin affärsanalys. Nu handlar det om att göra den 
tillgänglig och mer användbar för fler i organisationen.  För att lyckas med detta krävs en 
övergripande gemensam strategi och ansvarsfördelning. Business intelligence måste skära 
genom hela organisationen. Det får inte finnas isolerade ”öar” i olika delar av 
organisationen. De som fattar beslut skall ha bättre underlag och kunna agera snabbare. 
Rätt information i rätt tid (Henrik Rådmark, Computer Sweden)!  

Plattformar för Business intelligence är en av de starkaste på hela programmarknaden, en 
av de främsta drivkrafterna bakom denna marknadens snabba utveckling är att Business 
intelligence når betydligt fler användare inom organisationen (Martin Wallström, Computer 
Sweden).  
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Författaren anser därmed att det är av stort intresse att ta reda på vad för slags 
övergripande strategi som får Business intelligence att förbättra verksamheten. 

1.2 Inledande diskussion 
Då Business intelligence handlar mycket om att nå affärsfördelar är det viktigt att inte 
hänga upp sig för mycket på tekniska aspekter, det är viktigare att ta reda på vad systemen 
ska användas till. Det som krävs är bättre förståelse för data och affärskrav, att man börjar 
med en affärsfrågeställning.  Viktigt är också att man sätter upp en plan för att få fram rätt 
data samt att det finns en modell för att styra och följa upp hur det ska gå till (Martin 
Wallström, Computer Sweden).  

Som framgår i stycket ovan så behövs en plan, modell eller strategi för att kunna förvalta 
information på ett så bra sätt som möjligt. Författaren har inte lyckats erhålla någon 
information om hur denna skulle vara utformad eftersom inriktningen till stor del är ny och 
obehandlad.  

Utan en övergripande strategi för att ändra organisationsstrukturen från att bara använda 
Business intelligence inom vissa funktioner i företag till att sprida ut den i organisationen är 
författarens uppfattning att företaget inte kommer att uppnå en helhet. 

För att se till så att rätt person får rätt information och att den blir tillgänglig i 
organisationen anser författaren  att en övergripande gemensam strategi måste utarbetas för 
att hantera informationen. En tydlig och samlad bild av verksamheten och den verklighet 
som företaget lever i behöver beskrivas i denna strategi för att kunna se till så att 
informationen börjar skapa nytta. Problemet idag ligger inte i att få tag i information, utan i 
att få tag på rätt information vid rätt tidpunkt för att kunna fatta rätt beslut. 

För att ta reda på mer om vilka organisationer som har behov av att använda en 
övergripande strategi för att ändra organisationsstrukturen till att bli mer holistisk med 
hjälp utav Business intelligence verktyg samt ta reda på vad för slags strategi som man kan 
använda sig utav vid denna omstrukturering genomfördes en förstudie. Ordet Holistisk 
betyder att något är komplett istället för att fokuserara på delarna (SIL, 2009).  Förstudien 
har även svarat på vilken typ av Business intelligence verktyg som bäst gör organisatorer 
holistiska idag. Vid genomförandet av denna förstudie blev därmed nedanstående frågor 
besvarade och därefter kunde en ny problemdiskussion utföras för att få fram mer 
övergripande och stora forskningsfrågor.  

1.3 Forskningsfrågor i förstudien 
1. Vilken övergripande strategi används för att ändra organisationsstrukturen till 

att bli mer holistisk med hjälp utav Business intelligence verktyg? 

2. Vilken typ av bransch är i störst behov av att bli mer holistisk med Business 
intelligence verktyg? 

3. Vilka Business intelligence verktyg är de största, mest använda och kända för att 
göra en organisation holistisk?  

4. Vilken typ av Business intelligence verktyg är bäst på att göra organisatorer mer 
holistiska? 
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1.4 Förstudie – Vilken strategi decentraliserar en 
centraliserad organisation med Business intelligence? 

1.4.1 Introduktion 
Syftet med förstudien var att ta reda på vilka organisationer som har störst behov av att 
använda en övergripande strategi, detta för att ändra organisationsstrukturen till att bli mer 
holistisk med hjälp utav Business intelligence verktyg samt ge exempel på sådana strategiska 
faktorer. Det var även intressant att ta reda på vilka Business intelligence verktyg som anses 
vara mest lämpliga för att fatta olika beslut i en holistisk organisation. Det har varit en 
jämförande förstudie under vårterminen 2008 mellan olika strategier relaterade till Business 
intelligence som ändrar en centraliserad struktur till en mer decentraliserad struktur och 
som använder sig utav Business intelligence verktyg. Förstudien har gått in på flera olika 
områden såsom informatik och management, det var viktigt att det blev en övergripande 
beskrivning då författaren själv skulle skaffa sig sådan kunskap.  

1.4.2 Metod 
I denna förstudie har sekundärdata såsom litteratur ifrån Högskolebiblioteket i Jönköping 
studerats, både böcker och artiklar har hittats. Internet har självklart använts för att söka 
efter tillförlitlig, aktuell och användbar information, detta under Januari 2008. Författaren 
hade olika sökord och meningar såsom ”BI-strategier för att decentralisera organisationer” 
och ”BI-verktyg för att decentralisera” med mera. De relevanta artiklar som har hittats är 
från Computer Sweden och det finns diskusioner i olika bloggar såsom blogg.idg.se. Då 
ämnet blir mer och mer aktuellt bör det kunna komma fram mer relevanta svar under året 
2008. Kvalitativa metoder har använts för att inhämta primärdata till empirin. Primärdatan 
utgörs av en telefonintervju med företaget Perstorp som har gått ifrån en centraliserad 
struktur till en mer decentraliserad struktur med hjälp utav datoriserade 
beslutsstödsverktyg. Även telefonintervjuer med företaget Cognos som utvecklar och säljer 
Business intelligence system och analytiker inom IT-branschen såsom Radar Group har 
utförts.  

1.4.3 Forskningsfrågor samt svar 
Enligt intervjuerna i förstudien så sker den största tillväxten av decentralisering med 
Business intelligence verktyg inom tillverkningsföretag, industriföretag och tjänstesektorn, 
speciellt inom transport. Behovet av Business intelligence finns mest i dynamiska och 
förändringsbenägna marknader och branscher. Enligt intervjuerna framgick dessutom att 
det är ett växande behov inom de flesta branscher i Sverige.  

För att decentralisera organisationer idag använder man sig utav en kombination av 
Business intelligence verktyg tillsammans med någon form av verksamhetsstrategisk 
inriktning såsom Corporate Performance Management (CPM). Business intelligence 
verktyg ingår då som en del av verksamhetsstrategin. Enligt Cognos så är CPM ett 
samlingsnamn för de olika tekniska stöd såsom Business intelligence verktyg som en 
organisation behöver för att kunna mäta, analysera och rapportera viktiga aktiviteter i 
verksamheten. CPM knyter ihop strategi med det dagliga arbetet, därmed så kommer 
arbetet stödja företagets övergripande strategi. Decentralisationsprocessen i verksamheten 
påverkas dock av Business intelligence verktygen som både analyserar och representerar 
informationen ute i den operativa verksamheten. De olika Business intelligence verktygen 
som används varierar beroende på bransch, företag, användare samt användningsområde 



 

 7

och kan därför ses som en mix utav OLAP, Dashboards, Datamining och 
Rapporteringsverktyg.  

1.4.4 Klargörande och preliminär slutsats från förstudien 
En övergripande strategi för att decentralisera en tidigare centraliserad organisation med 
Business intelligence verktyg bygger på en kombination av att integrera olika Business 
intelligence verktyg utifrån ett holistiskt synsätt. 

Det finns olika definitioner och strategier på marknaden och det är svårt att bevisa vilken 
strategi som är bättre än den andra men i denna förstudie så har CPM fokuserats som den 
mest lämpliga för decentralisering. CPM (Corporate Performance management) är ett 
samlingsnamn för metoder, processer, mätetal och system som används för att övervaka 
och styra en organisation. Tidigare har dock detta skett inom isolerade komponenter, 
många organisationer med flera affärsområden och avdelningar finner oftast att det fattas 
beslut inom olika enheter baserat enbart på information relevant för dessa enheter. Med 
hjälp utav CPM kan man förena organisationens olika enheter för att kunna fatta beslut 
som är det bästa för organisationen som helhet. CPM innebär ett synsätt där man fokuserar 
på att integrera den övergripande strategin i det dagliga arbetet. Det handlar om ett 
holistiskt synsätt där man vill att företagets övergripande strategier ska genomsyra hela 
organisationen för att lättare och bättre kunna planera, styra, följa upp och fatta beslut i sin 
verksamhet. Man får då en ”röd tråd” genom den operativa verksamheten och strategin så 
att alla företagets tillgångar, människor, system, information, pengar med mera arbetar 
tillsammans för att uppnå gemensamma mål. 

Det finns för tillfället en större efterfrågan i att centralisera organisationer med Business 
intelligence verktyg men efterfrågan växer sig starkare för varje dag till att decentralisera. 
Det största behovet ligger i de största företagen då de behandlar mest information men 
behovet finns egentligen också i nästan alla organisationer. På ren operativ nivå kommer 
det största behovet av Business intelligence verktyg vara OLAP och presentations verktyg 
då ”enklare” beslut oftast fattas på operationell nivå och därmed med dessa verktyg (då en 
presentation eller enklare analys av informationen utförs med dessa verktyg och detta oftast 
räcker för beslut på operationell nivå).  

1.5 Problemdiskussion 
I den inledande diskussionen drog författaren slutsatsen att en plan, modell eller strategi 
behövdes för att kunna förvalta informationen i en organisation, detta baserat på artiklar 
med liknande åsikter formulerade. Förstudien gav svar på många oklarheter, såsom att en 
Business intelligence strategi kan vara en CPM satsning. Men begreppet CPM känns 
fortfarande svårt att ta på och frågor från den inledande diskussionen är obesvarade. 
Beslutsstöd handlar ju om att nå affärsfördelar, men vilka affärsfördelar är det som man 
bör räkna med att få fram? För att svara på frågan tänker författaren utreda vilka fördelar 
som finns med en CPM - strategi. 

Att utforma och sammanställa en CPM-strategi verkar vara ett mycket komplicerat arbete 
och kräver stora resurssatsningar samt tar lång tid att identifiera, mäta, värdera och följa 
upp. Var ska man börja och när ska man sluta? 

Författaren ifrågasätter ifall organisationer idag verkligen vet hur man utformar en CPM 
strategi för att omvandla organisationsstrukturen till att uppnå en mer holistisk struktur 
med hjälp utav Business intelligence verktyg. För att utarbeta en strategi anser författaren 
att berörda funktioner i verksamheten bör sätta sig in i vad för slags strategi som är lämplig 
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för detta ändamål samt vad som är viktigt att tänka på för att få fram en strategisk lösning. 
Informationstäta organisationer som verkar i en informationstät föränderlig miljö med hög 
flexibilitet måste ha en väl genomtänkt strategi för hur man utvecklar och implementerar en 
CPM-strategi. Forskningsfrågorna ska försöka svara på hur man utvecklar och 
implementerar en CPM-strategi samt vilka Business intelligence verktyg som används. 
Förstudien har bidragit med att förfinade forskningsfrågor har tagits fram. 

1.6 Forskningsfrågor i denna uppsats 
1. Hur utvecklar och implementerar man en övergripande CPM-strategi? 
2. Vilka är de övergripande fördelarna med att införskaffa CPM? 

3. Vilka Business intelligence verktyg används i en CPM-strategi? 

- Vilka är de mest kända Business intelligence verktygen? 

- Vilka är de vanligaste Business intelligence verktygen? 

1.7 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att ta fram en CPM strategi som man kan använda för att 
ändra organisationsstrukturen till att uppnå en holistisk struktur med hjälp utav Business 
intelligence verktyg. Den beskriver hur man skapar en helhet inom organisationen med en 
Business intelligence strategi. Med Business intelligence strategi menas i denna uppsats 
Corporate Performance Management med inslag av Business intelligence verktyg. Kunskap 
kommer att utvecklas då man klargör vilka de olika elementen är i CPM satsningen samt 
hur den utvecklas och implementeras i ett företag. Uppsatsen kommer kunna vara till nytta 
för beslutsfattare, konsulter, akademiker med flera. Det stora kunskapsbidraget är att en 
övergripande CPM-strategi kommer att tas fram.  

1.8 Avgränsningar 
Då stora företag har större mängder information som behöver hanteras har de ett större 
behov av CPM och en rapport med fokus på stora, dynamiska och förändringsbara företag 
är att föredra. Då författaren i sin förstudie kom fram till att den största tillväxten av 
decentralisering med Business intelligence verktyg och därmed behovet av CPM sker inom 
de flesta branscher är uppsatsen skriven för dessa. Empirin kommer att inhämtas via 
intervjuer med konsulter som har varit involverade i flera olika CPM-projekt med stora 
informationstäta företag samt en forskare inom ämnet. 

1.9 Intressenter 
De resultat som uppsatsen mynnar ut i kan fungera som en övergripande vägledning för 
stora företag med tillgång till en stor kvantitet av information. Företag och organisationer 
som vill uppnå en mer holistisk struktur med hjälp utav Business intelligence samt personer 
inom den akademiska världen, olika konsulter, beslutsfattare eller andra med intresse för 
Management, Business intelligence och verksamhetsstyrning.  
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1.10 Disposition av introduktionen samt metoden 
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Reflektion

 
Figur 1-1 Schematisk modell av disposition ( författarens egen modell). 

1.11 Definitioner 
Här nedan beskrives några av begreppen som tas upp i teorin kort sammanfattade som definitioner, deras 
källor finns dokumenterade i teorin.  

 Best practise innebär att man hittar och använder det bästa sättet att arbeta för att 
uppnå sina affärsobjektiv. 

 Business intelligence handlar om att rätt person får rätt slags information i rätt tid för 
att kunna fatta rätt slags beslut. 

 Business intelligence system utgör tekniken som lagrar och inhämtar information 
samt ser ifall det finns något att slå larm om och skapar total integration i allt 
beslutsfattande. 

 BPM - Business performance management kan förklaras som ett ramverk för att 
organisera, automatisera och analysera processer och system för att driva produktionen 
till en bättre helhet.  

 BSC – The Balanced scorecard (balanserade styrkort) är ett utav de mest kända och 
använda systemet för att mäta prestationer.  
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 Centraliserad organisation - Inom den centraliserade hierarkin så leder och fattas 
besluten inom Business intelligence funktionen, ledningen eller en bestämd avdelning 
som har hand om företagets Business Intelligence information.  

 CPM – Corporate Performance Management är ett holistiskt synsätt där man vill att 
företagets övergripande strategier ska integrera hela organisationen för att lättare och 
bättre kunna planera, styra, följa upp och fatta beslut i sin verksamhet. 

 Dashboards består utav en samling rapporter som ger en tydlig grafisk bild över 
verksamheten. 

 Datamining handlar om att söka efter mönster och trender i stora datamängder. 

 Decentraliserad organisation - När flera divisioner inom företaget har en egen 
funktion för Business intelligence kallas det för en decentraliserad Business intelligence 
struktur.   

 Holistisk organisation - När man har fått en helhetsstruktur på Business intelligence 
organisationen så är den spridd genom alla steg i organisationen och alla är delaktiga.  

 OLAP – Online analytical processing är analys verktyg som gör att användarna kan 
vrida och vända på siffror i sin analys.  

 Rapporteringsverktyg används för att få en enhetlig rapportering såsom 
resultaträkningar, lönsamhetsinformation, eller produktionsrelaterad information. 

 Strategi som plan och mönster är en medveten riktlinje för ett företags utveckling 
och att hantera situationer, mål, handlingar, aktiviteter och både avsiktliga och 
slumpmässiga initiativ. 

 



 

 11

2 Metod 
I detta kapitel behandlar författaren sin undersökningsmetod och redogör för valet av denna.________ 

2.1 Tillvägagångssätt 
Den kognitiva forskningsprocessen är med och skapar forskningsrapporten. Den kognitiva 
forskningen är att utbildning, vetenskapligt arbete eller egna erfarenheter skapar en 
förförståelse av företeelsen vi studerar. Frågeställningen som sedan tas fram kallas för 
förhandsteori och prövas mot de enheterna som ska undersökas. Detta leder till ett 
oarbetat och svåröversiktligt intryck utav information men med stark koppling till det som 
vi undersöker. Denna information leder till nya frågeställningar och uppfattningar som 
sedan testas. Forskningsprocessen är forskarens tolkning av en social process och 
slutprodukten blir en forskningsrapport (Holme, Solvang, 1997). 

Författaren till denna uppsats har tidigare läst en D-kurs i Business intelligence och denna 
har tillsammans med tidigare nämnda artiklar ifrån tidningen Computer Sweden (se 
förstudie) bidragit till att forskningsfrågorna i förstudien har tagits fram och besvarats 
genom en förstudie. Författaren har själv inte valt denna kognitiva forskningsansatsen. Det 
har därför inte skett något egentligt metodval eller val av tillvägagångssätt, hur författaren 
har gått tillväga har diskuterats och dokumenterats efteråt.  

I Hermeneutiska och kritiska studier söker man efter en helhetsförståelse och att forskaren 
förstår en annan persons handlingar. Den hermeneutiska spiralen är en känd illustration för 
hur man tolkar information, det behöver inte bara vara en dialog mellan fysiska personer 
utan tolkningen kan också ske med hjälp utav böcker, observationer med mera. Forskaren 
gör en tolkning av dialogen och får därmed en ökad förståelse som leder till nya frågor, ny 
dialog, ny förståelse och ny vetenskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

En hermeneutisk studie har bedrivits där en kognitiv forskningsprocess har varit en del 
utav den, det har varit en tydlig ansats i denna uppsats. En inledande diskussion har 
tillsammans med tidigare intresse och nyfikenhet inspirerat fram forskningsfrågor till en 
förstudie har genomförts. Informationen ifrån denna har i sin tur lett fram till en 
problemdiskussion, nya forskningsfrågor och ett nytt syfte. Både förstudien och 
forskningsrapporten innehåller en hermeneutisk spiral. På detta sätt så kombineras både 
den kognitiva forskningsprocessen med en hermeneutisk studie, detta kommer bidra till att 
studien får en bättre helhet. 
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Figur 2-1  Schematisk modell av det kognitiva tänkandet och dess hermeneutiska spiraler i denna uppsats 
(Författarens egen modell). 
I en hermeneutisk undersökning så jämför man olika delar för att få en tänkt 
helhetsuppfattning och delarna påverkas av helheten liksom helheten påverkas av delarna i 
den hermeneutiska spiralen (Komvux Gotland, 2008). Summan av delarna är större än var 
för sig och ger undersökningen en bättre helhet. 

Kopplingen mellan metoden och frågeställningen är att frågeställningen har tagits fram på 
ett kognitivt sätt genom att ha en stark koppling till det som författaren undersöker i teorin, 
forskningsfrågorna är starkt kopplade till frågorna i intervjuformuläret. Forskningsfrågorna 
är därmed starkt kopplade till både metoden, teorin och empirin. Den hermeneutiska 
undersökningen kan kopplas till teorin där de olika delarna tillsammans ger undersökningen 
en bättre helhet. Metoden tar upp olika delar av uppsatsen såsom olika modeller, 
begreppskarta och förstudie, vissa delar av metoden förklarar därmed teroin. 

2.2 Informationssökning 
Efter att problem och frågeställning formulerats har författaren gjort en systematisk 
manuell sökning samt datorbaserad sökning. Manuell sökning är en granskning utav 
aktuella och relevanta arbeten såsom artiklar och böcker medans en datorbaserad sökning 
består utav sökningar online på internet (Backman, 1998). 

Denna uppsats går in på flera olika stora områden såsom informatik och management, 
inom dessa områden kommer därför flera ämnen inom en verksamhet ytligt behandlas 
såsom beslutsstödsverktyg, organisationsstruktur, CPM, BPM, strategier med mera. Det är 
viktigt att det blir en övergripande beskrivning då det är en övergripande strategi som skall 
tas fram, skulle man gå in mer i detalj skulle uppsatsen bli alltför omfattande. I denna 
uppsats har därför manuella sökningar i litteratur ifrån Högskolebiblioteket i Jönköping 
studerats inom dessa olika inriktningar, både böcker och artiklar har hittats. Internet har 
självklart använts för att söka efter datorbaserad information. Relevanta artiklar har därmed 
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erhållits. Eftersom inriktningen till stor del är ny och obehandlad har inte någon 
information som direkt svarar på syftet med uppsatsen erhållits än. Forskningsfrågorna har 
också besvarats genom att utföra intervjuer med leverantörer och forskare inom CPM och 
intervjufrågorna relateras då till forskningsfrågorna. 

De primära nyckelorden som har använts i sökningar inom denna uppsats är Corporate 
performance management, Business performance management och Business intelligence. 
De databaser som har använts är databasen Julia på Högskolebiblioteket i Jönköping, Libris 
och Google Scholar. Denna information har även sökts efter hos alla stadsbiblioteken i 
Sverige samt Kungliga biblioteket och Handelshögskolan i Stockholms bibliotek, utan att 
ha fått en enda träff på Corporate performance management. Dessa nyckelord har även 
använts hos flera olika leverantörer, metasökningar har även använts hos Gigablast. En 
Metasöktjänst utnyttjar andra sökverktyg på internet (både sökrobotar och 
ämneskataloger), och gör ett urval och slår ihop de olika resultaten till en gemensam 
presentation. Fördelen med Metasöktjänster är att man kan göra en större genomsökning 
av Internet (informationskompetens, 2008). När man söker efter Corporate performance 
management får man upp betydligt fler sidor när man använder Google. Gigabot är namnet 
på Gigablast´s indexeringsagent, även kallad sökspindel. Den är som tusentals användare 
som febrilt söker efter sidor på nätet, en efter en indexerar de innehållet i de sidorna. På 
detta sätt kan den förse miljontals användare om dagen med information. Författaren får 
dock uppfattningen av att Google är mer kommerciell och använder sig utav mer reklam, 
detta verkar påverka resultatet då det är många leverantörer som visas först.  

Hos Google får man upp 294 000 000 träffar på Corporate performance management 
varav de första sidorna mest hänvisar till olika leverantörer såsom Cognos och Sternatech, 
det finns även olika definitioner utav begreppet ifrån Wikipedia, Computersweden och 
andra sidor som inte är aktuellt att referera till i en uppsats då de sidorna inte har tillräckligt 
hög kvalitet. Även avhandlingar inom ämnet såsom uppsatser ifrån Göteborgs universitet 
finns med bland träffarna. Man får upp 9984 sidor med Gigablast och resultatet är liknande 
det för Google. Gemensamt hos båda är att träffarna mera relaterar till olika typer av 
verksamhetsstyrning, det finns dock en djungel av olika inriktningar och resultaten stämmer 
inte alltid in på denna uppsats definition utav Corporate performance management. 

En annan sökmotor som har använts är ixquick.com, först kommer sponsrade resultat 
fram och sedan kommer resultat från Altavista, All the web, Entireweb, Gigablast, MSN 
och så vidare, 48 unika topp-tio-sidor valda från åtminstone 187.999.364 träffar. Det 
positiva resultatet utav de olika sökningarna på internet i kombination med ett mycket vagt 
resultat ifrån de manuella sökningarna har lett till att internetkällor har använts i denna 
uppsats. 

2.3 Synsätt 
Då denna uppsats inriktar sig på gränslandet mellan Informatik och Management är det 
viktigt att fokusera på just verksamheten. På så sätt så låses man inte fast vid vare sig 
Management eller Informatik. Det kan vara viktigt att ta fram de kritiska faktorer som 
påverkar utvecklandet av en övergripande strategi, dock är det av stort intresse att betrakta 
de beslutsstödsverktygen som finns på marknaden idag och hur de kan passa in i 
verksamheten.  
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Figur 2-2  Schematisk modell över Business inteligence arkitektur (Turban, 2004).  

2.4 Kunskap och Kunskapskaraktärisering 
Författaren har inspirerats av Goldkuhls (1998) kunskapsprojektering och genom att följa 
vissa moment i den kommer arbetsmomenten i uppsatsen att få en tydligare struktur. 
Författaren har utvecklat en ansats för att utveckla ny kunskap som bygger på 
metodkunskaper och erfarenheter från olika forskningsarbeten. En kunskapskaraktärisering 
behöver göras för att kunna ta reda på vad kunskapen som utvecklas är värd. Den ska 
fastställa vad det är för kunskap som ska utvecklas. Då kunskapen är av undersökande 
karaktär kan man enligt Goldkuhls (1998) säga att den är analytisk. Goldkuhl har även 
kommit fram till många andra olika kunskapsformer. Här nedan definierar författaren de 
viktigaste kunskaperna som kommer att utvecklas i uppsatsen och förklarar hur författaren 
kommer att utveckla kunskapen om dessa. Det största kunskapsbidraget är värdekunskapen 
(se nedan) i att en CPM-strategi kommer tas fram. 

Egenskapsbestämmande (deskriptiv) kunskap beskriver någon egenskap hos ett fenomen 
och den kan vara kvantitativ eller kvalitativ (Goldkuhl, 1998). Denna uppsats kommer i 
huvudsak vara av kvalitativ art och bland många olika fenomen kommer den framförallt att 
beskriva och undersöka organisationsstrukturer, strategier samt Business intelligence. När 
dessa olika fenomen beskrivs kommer en deskriptiv kunskap att utvecklas där fakta nämns 
som har framkommit ifrån litteraturstudien.  

Karaktäriserande (förståelseinriktad) kunskap handlar om att ta reda på vad något är, vilket 
görs genom att ett fenomen tillskrivs vissa egenskaper (Goldkuhl, 1998). Inom denna 
uppsats kommer en bild att ges av vad organisationsstrukturer, strategier samt Business 
intelligence är och vad det kännetecknas av. 

Värdekunskap är det man önskar få ut av kunskapen och vad man vill få kunskap om. Man 
utvecklar mål, värderingar, preferenser och visioner (Goldkuhl, 1998). När denna uppsats 
utvecklar en CPM-strategi så levereras värdekunskap. 

Normativ kunskap är vägledande och ger råd, riktlinjer samt skapar regler. Den talar om 
hur man bör handla i olika situationer och är alltså en slags handlingsinriktad kunskap. 
Normativ kunskap brukar kunna refereras till värdekunskap, det vill säga vilka önskvärda 
värden som handlingen förväntas leda till (Goldkuhl, 1998). Då intervjuer utförs i denna 
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uppsats kommer en del svar att vara värderande och därmed utvecklas även normativ 
kunskap. 

2.5 Kunskapsstrategier 
Efter att ha läst i Goldkuhls (1998) kunskapsprojektering har författaren kommit fram till 
vilken kunskap han vill få fram i den här uppsatsen. Denna kunskapskaraktärisering som 
gjorts ska sedan bestämma vilken kunskapsstrategi som görs, vilket i sin tur ska vara ett 
tillvägagångssätt för att fastställa det fortsatta arbetet med kunskapsutvecklingen. 
Kunskapsutvecklingen har därmed påverkat vilken metod som har använts. 

En kvalitativ kunskapsstrategi vad gäller insamling och analys av data samt en deskriptiv 
kunskapsanskaffning för att få en grundläggande förståelse för problemområdet kommer 
utarbetas. Deskriptiv forskning syftar till att beskriva och förklara hur olika fenomen ser ut, 
så som de naturligt förekommer i olika situationer. En abduktiv metod kommer att antas, 
vilket är en kombination av deduktivt och induktvt (Pierce, 1990).  

2.6 Kvalitativ metod 
I den här uppsatsen får författaren fram sekundärdata genom en litteraturinhämtning samt 
genom att studera relevanta artiklar och fallstudier. Kvalitativa metoder används för att 
samla in primärdata till empirin. Primärdatan utgörs av intervjuer med större konsultföretag 
inom Business intelligence branschen som har mångårig erfarenhet utav 
beslutsstödssystem, informationen kommer under arbetets gång att övergå till en 
beskrivande och förklarande inriktning allt eftersom en djupare förståelse erhållits. 
Kvalitativ metod kännetecknas av en förståelse för processer och en fokuserad studie samt 
närhet till det vi undersöker (Woods, 1999). I denna metod använder man sig inte utav 
siffror utan av verbala instrument såsom tal och skrift (Backman, 1998). Anledningen till att 
en kvalitativ metod är vald är för att hämta information ifrån personer som är experter 
inom det området som det forskas inom samt att få ett mer praktiskt inriktat resultat då 
intervjuer utförs med personer som varit delaktiga i CPM strategin. 

2.7 Deduktiv, Induktiv eller Abduktiv ansats? 
Vid en deduktiv arbetsprocess så utgår man ifrån en tidigare teori (modell av verkligheten), 
som sedan testas med empirisk data. I resultatet kommer man sedan fram till ifall teorin 
stämde eller inte (Boolsen, 2007). Den induktiva metoden går från empiri till teori. Ser man 
på företeelsen ur ett induktivt perspektiv så observerar man och påstår något om världen. 
Det är från dessa observationer slutsatser dras (Jacobsen, 2002). Abduktivt är att man 
kombinerar både det deduktiva och det induktiva angrepssättet. Använder man sig utav 
abduktion så kan man använda sig av teorin i tidigare litteratur som en inspirationskälla, då 
kan man också upptäcka mönster. Under forskningsprocessen kan man då växla mellan 
teori och empiri (Pierce, 1990).  
 

I denna uppsatsens forskningsprocess har författaren använt sig delvis utav abduktion. En 
deduktiv ansats antas även delvis då författaren inhämtar teori i form av litteraturstudier, 
för att sedan kunna jämföra denna med insamlad empiri som intervjuer hos olika företag. 
Valet av denna ansats kommer därför att ge författaren möjligheten att noggrant studera 
området innan intervjuer utförs hos ett verkligt företag. Denna deduktiva ansats kommer 
även ge författaren möjligheten att bli insatt i befintliga teorier inom ämnet innan egna 
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slutsatser dras. Då författaren har valt att inte testa några hypoteser i undersökningen 
kommer det inte göras detta i förstudien heller. Det finns inte så mycket skrivet om ämnet 
men teorifragment har insamlats, dessa försöker stärkas genom att intervjua olika företag. 
Författaren har sen försökt bygga upp teorin något ytterligare. Angrepssättet blir därmed 
inte heller rent deduktivt eller induktivt. Kombinationen av dessa angrepssätt visar på att 
det snarare är en abduktiv forskningsprocess. Detta relaterar till avsnittet om 
tillvägagångssätt (2.1)  och dess kognitiva tänkande samt dess hermeneutiska cirklar.  

2.8 Generalisering, trovärdighet och rimlighet 
Vad som menas med trovärdighet och rimlighet förklaras bra av Patel och Tibelius (1987) i 
deras ”Grundbok i forskningsmetodik”, där nämns att undersökningen inte skall påverkas 
av den som genomför den eller de omständigheter som råder när den genomförs. Det är 
viktigt att ha en pålitlig metod, genom att låta frågorna bli relevanta av att bygga på 
innehållsrikt material så uppnås en hög rimlighet (Patel & Tibelius, 1987).  

Målen för generalisering är att studera det som är, som kanske kommer att finnas och att 
lokalisera situationer som vi tror är ideala. En statistisk generalisering bygger på ett 
slumpvis urval till skillnad från ett strategiskt (Om kvalitativ metod, 2009). Generalisering 
kan också beskrivas som att man går ifrån det speciella till det allmäna, ett exempel är att 
man drar slutsatser från några få undersökta företag till alla av liknande sort (Repstad, 
1993).  Intervjuerna i denna uppsats är därmed generaliserade, då de endast har utförts på 
ett fåtal och gått in på djupet. Då ämnet kräver experter med mångårig erfarenhet och 
forskningsfrågorna berör ett tämligen nytt obehandlat ämne är det svårt att få den rätta 
responsen på ett massutskick.  Det är  därmed svar från ett fåtal respondenter som har varit 
intressant där man undviker att svaren blir alltför omfattande. För mycket information från 
respondenterna kommer bli allt för mycket att behandla och ta med för en 
Magisteruppsats, experter inom ämnet kan säkerligen diskutera frågorna i många timmar. 
Det gäller att hitta en balans mellan den stora bredden och ett alltför omfattande svar från 
en respondent. Strategin som skall tas fram är övergripande. Intervjuerna har till viss del 
tagits fram genom generalisering, författaren har mailat företag och sedan valt att gå vidare 
hos de företagen som har svarat att de har ett intresse av att vara med. Population är en 
grupp individer som har en i förväg definierad egenskap gemensam (Om kvalitativ metod, 
2009). Målgruppen i ett forskningsarbete brukar kallas för population, den kan vara stor 
eller liten. Även om man lyckas definiera populationen så är det vanligtvis omöjligt att 
inhämta empiriska data ifrån hela populationen (Befring, 1994). I denna uppsats så har 
populationen bestått utav ett tjugotal olika stora IT och Management konsult företag. De 
intervjuade som i slutet av urvalet därmed har varit med har till viss del tagits fram 
slumpmässigt då det inte är författaren själv som har valt dem, de har svarat författaren.  
 
Respondenterna som medverkade i uppsatsens undersökning har fått intervjufrågorna i 
förväg för att kunna förbereda sig, en neutral karaktär har framförts under intervjun och 
ledande frågor har undvikits. Försök i att uttrycka sig på samma begreppsnivå som 
respondenterna under intervjun och efterlikna deras vardagssituation genom att intervjua 
dem med ämnen och frågor som relaterar till deras arbete har genomförts, detta för att ge 
respondenterna så bra förutsättningar som möjligt att svara rimligt på frågorna.  De flesta 
intervjuerna har  genomförts på telefon och spelats in med en diktafon. Sammanställningen 
utav intervjun har skickats till respondenten som fått säga ifall han är nöjd med sina svar. 
Inga respondenter har velat ändra på sina svar.  
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Genom att göra frågeställningar till intervjuerna med hjälp av Holme och Solvangs (1997) 
råd om intervjuer från boken forskningsmetodik bör svaren få högre trovärdighet och 
rimlighet. Intervjufrågorna kommer till en början att bygga på personen som intervjuas och 
vad han jobbar med samt företaget han jobbar på för att slutligen svara på 
forskningsfrågorna i uppsatsen. Intervjuformuläret är dämed starkt kopplat till 
forskningsfrågorna. Empirin har jämförts med teorin och samband har även hittats mellan 
de utförda intervjuerna i analysen.  

Det har inte ställts många bakgrundsfrågor relaterade till företagen som respondenterna är 
anställda inom, de har beskrivits med fakta ifrån deras hemsidor. Företagen har valts 
genom att författaren har skickat ut ett mail med en presentation av sig själv och ärende 
samt bifogat ett dokument med beskrivning utav studien och dess syfte. Intervjufrågor har 
bifogats så att respondenten har kunnat förbereda sig. Detta har skickats till flera olika 
stora konsultföretag, intervjuerna har skett på de företagen som har visat intresse (se 
nedan). Författaren har valt att inte följa upp på varför de andra företagen har valt att inte 
medverka. Det är stora internationella konsultföretag inom den privata sektorn som har 
medverkat, även Lektor Urban Ask på Göteborgs universitet har varit med i 
undersökningen. 

Göteborgs universitet har cirka 50 000 studenter och mer än 5000 anställda.  Göteborgs 
universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa (GU, 2009). Informanten 
har varit lektor urban Ask. 

Tietoenator är ett IT-tjänsteföretag som bland annat erbjuder IT och konsulttjänster. De 
har runt 16 000 anställda och ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa samt 
världsledande inom vissa segment (Tietoenator, 2009). Respondenten har varit BI-
ansvarige Martin Stenhaugen. 

Logica jobbar mot mängder av olika företag i flera olika branscher, både små och stora 
företag. Logica har jobbat med BI, datalager och expertsystem sedan början av 1990-talet. 
De har erfarenhet av innovativa BI-lösningar som kan hjälpa till att förändra och förbättra  
verksamheter. Deras fokus är att leverera lösningar inom Corporate Performance 
Management (CPM) och Business intelligence (Logica, 2009). Respondenten har varit 
Logicas BI/CPM-chef Andreas Schüldt. 

Microsoft sträcker sig över 103 länder och regioner med drygt 91.260 anställda. Microsoft 
Business intelligence hjälper beslutsfattare att hantera affärsverksamheten. Microsoft BI ger 
oavbruten tillgång till omfattande verksamhetsinformation, och hjälper till i alla aspekter av 
beslutsfattningsprocessen (Microsoft, 2009). Respondenten har varit produktmarknadschef 
Thomas Floberg. 

Solver har runt 130 anställda utspridda på olika små kontor runt om i världen. Deras 
målgrupp är olika företag med en omsättning på minst femhundra miljoner kronor och de 
har flera olika samarbetspartners såsom Microsoft och Cap Gemini (Solver, 2009). 
Respondenten har varit VD Johan Magnusson. 

Cognos beslutsstödssystem och lösningar för verksamhetsstyrning levererar mjukvara för 
företagsplanering, konsolidering och beslutsstödssystem. Detta för att hjälpa företag 
planera, förstå och hantera ekonomisk och operativ verksamhet. De har mer än 23 000 
kunder i fler än 135 länder världen över (Cognos, 2009). Respondenten har varit Presales 
manager Nils Linden. 
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Dessa företag har valt att ställa upp på en omfattande telefonintervju där de har fått 
frågorna innan intervjun och därmed varit förbereda på samtalet, de har även fått granska 
sammanställningen utav intervjuerna efteråt för att kunna göra ändringar. 

2.9 Datainhämtningsmetod 

2.9.1 Primärdata 
Som nämnts tidigare i metoddelen skall en metod för datainsamling uppfylla särskilda krav 
på användbarhet såsom reliabilitet och validitet, detta gäller även för en väl genomförd 
intervju. I den kvalitativa ansatsen söker man efter det just subjektivistiska och unika, det är 
dock vanligt att resultat baserade på öppna intervjuer tolkas fel och det finns därför bättre 
och sämre sätt att bearbeta data och redovisa resultaten på.  

En halvstrukturerad intervju utvecklar en modell som används för att intervjuaren ska få 
kunskap om individens upplevelse, man har frågor i en bestämd följd och ställer följdfrågor 
efter dem. Respondenten ger sin syn på det som intervjuaren anser vara meningsfullt 
(Lantz, 2007). 

Temat för undersökningen och den information man har tillgång till styr vilken 
intervjuform som väljs. Oavsett vilken intervjuform som väljs skiljer sig inte den metodiska 
planeringen mycket åt. De huvudsakliga principerna för insamling och bearbetning av 
information skiljer sig inte avsevärt. En respondentintervju innebär att personen är delaktig 
i den företeelsen som studeras. En informantintervju går ut på att intervjun eller 
rådfrågningen görs med en personsom står utanför den företeelsen som studeras, men som 
har kunskap om den eller vars synpunkter kan vara av intresse på något sätt. (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Det är av betydelse hur ett frågeformulär läggs upp, om formuläret är oklart, slarvigt eller 
verkar oseriöst är sannolikheten låg för att mottagaren ska ägna någon tid åt att besvara det. 
Det finns gränser för hur omfattande frågeformuläret får bli, blir det för stort blir även 
bortfallet större, även svaren kan bli oseriösa. Faktainriktade frågor bör ställas i början som 
en uppvärmning och sen kan man ställa mer kontroversiella frågor om exempelvis 
värderingar. Frågeformuläret måste stämma så bra överens som möjligt med de teoretiska 
förutsättningarna till form, struktur och innehåll. Man måste göra påverkan från ledande 
frågor så liten som möjligt, det vill säga frågor som handlar om värderingar. Man påverkas 
nämligen olika utav dessa, även beroende på vem som ställer frågan. Respondenterna skall 
få samma associationer ifrån frågeställningen och den skall ha samma innebörd för alla. Då 
alla människor har olika verklighetsuppfattningar så kommer många olika faktorer att spela 
in (Holme, Solvang, 1997). Solvangs konstruktion och struktur av frågeformulär används 
vid intervjuer i denna uppsats. I denna uppsats kommer nya insamlingar av teorier kunna 
ske efter en intervju då det kanske framkommer nya relevanta områden att forska kring. 
Intervjufrågorna försöker utreda vilken definition som de intervjuade har om CPM då det 
har varit svårt att få tag på litteratur om ämnet och även om de redan har en CPM-strategi 
färdigformulerad. Sedan följer frågor som liknar forskningsfrågorna i denna uppsats.  
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2.9.2 Sekundärdata 

2.9.2.1 Källstudier och artiklar 

Inhämtning av litterärt material har genomförts på Högskolebiblioteket i Jönköping samt 
Stadsbiblioteket i Jönköping och Göteborg. De vanligaste sökbegreppen författaren har 
använt sig utav i litteraturdatabaserna samt artikeldatabaserna är ibland många olika 
begrepp ”Corporate performance management”, ”Business performance management” 
samt ”Business intelligence Strategi”. Resultatet var mycket bra men författaren saknade 
böcker där man kunde koppla ihop de olika sökbegreppen, någon litteratur som direkt 
svarade på syftet med undersökningen finns inte. Däremot har författaren hittat artiklar på 
Internet som relaterar någorlunda till syftet, ett bra försök som tål att nämnas är artikeln 
”Business intelligence Systems in the Holistic Infrastructure Development Supporting 
Decision-Making in Organisations” från ”University of Economics” i Katowice, Polen. En 
starkt bidragande orsak till min formulering av bakgrund, problemdiskussion samt syfte är 
artiklar ifrån Computer Sweden där det har granskats aktuella artiklar angående 
beslutsstödssystem.   

2.9.2.2 Fallstudie 

Ett system teoretiskt kunnande används av många forskare, konsulter och utredare för att 
uppnå effektivitet av deras studier. Detta systemsynsätt utgörs av ett holistiskt synsätt, för 
att förstå ett system och dess delar måste man förstå helheten. Aktörsorienterade 
systemstudier innebär att man studerar olika aktörers verklighetsuppfattningar, värderingar, 
motiv och föreställningsramar. Detta systemstuderande synsätt genomförs ofta som en 
fallstudie, den utgår ifrån en kvalitativ metodfilosofi. Fallstudier innebär att man fokuserar 
på specifika och unika fall där man oftast utgår ifrån förutbestämda referensramar. Det är 
vanligt att tillämpa fallstudier när man vill förstå ett fenomen mer på djupet och i ett 
sammanhang (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Ett tiotal tidigare magisteravhandlingar som relaterar till syftet med denna uppsats har 
granskats för att få inspiration och information om tillvägagångssätt samt begrepp, 
områden och strategier att behandla i denna uppsats. Tre exempel som kan nämnas är 
”Informationssystemarkitektur för verksamhetsstöd”, ”Informationsförsörjning för 
processorienterade organisationer” och ”Hur företag arbetar för att få olika 
informationssystem att samverka”.  

2.9.2.3 Pilotstudie/Förstudie 

En pilotstudie är särskilt relevant då man har liten kunskap om den verklighet man vill 
studera och är osäker på vad som kan vara de viktigaste frågeställningarna inför en mer 
omfattande undersökning. Med ett pilottest får man underlag för att förbättra och förändra 
ett frågeformulär för att ta fram nya frågor för respondenterna att svara på samt för att ta 
reda på hur hög validitet och reliabilitet som svaren har.  På så sätt så försäkrar man sig om 
att frågorna kommer att kunna bli besvarade. Man skall alltid kontrollera att varje avklarad 
pilotundersökning inte har haft några problem med att bli förstådda eller att folk inte har 
kunnat följa instruktionerna noggrant (Saunders, 2007). 

I denna uppsats har en förstudie genomförts där man har utrett vilka organisationer som 
har störst behov av att använda en övergripande strategi för att ändra 
organisationsstrukturen från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur med hjälp 
utav Business intelligence verktyg samt ge exempel på sådana strategiska faktorer. Det var 
även av stort intresse att ta reda på vilka Business intelligence verktyg som anses vara mest 
lämpligt för att decentralisera beslut i en organisation. Det har genomförts en jämförande 
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förstudie mellan olika strategier relaterade till Business intelligence som ändrar en 
centraliserad struktur till en mer decentraliserad struktur och som använder sig utav 
Business intelligence verktyg. Förstudien har gått in på flera olika stora områden såsom 
informatik och management. I denna förstudien har sekundärdata såsom litteratur ifrån 
Högskolebiblioteket i Jönköping studerats, både böcker och artiklar har hittats. Internet har 
självklart använts för att söka efter information och relevanta artiklar har därmed erhållits. 
Kvalitativa metoder har använts för att samla in primärdata till empirin. Primärdatan utgörs 
av en telefonintervju med företaget Perstorp som har gått ifrån en centraliserad struktur till 
en mer decentraliserad struktur med hjälp utav datoriserade beslutsstödsverktyg. Även 
telefonintervjuer med företaget Cognos som utvecklar och säljer Business intelligence 
system och analytiker inom IT-branschen såsom Radar Group har utförts.  

2.10 Modeller 
En schematisk modell illustreras med hjälp utav olika figurer, rutor och pilar. Dessa 
modeller används oftast för att beskriva olika problemlösningar, exempel på schematiska 
modeller är flödesplaner eller organisationsplaner (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). I 
denna uppsats används denna typ av modell. 

2.11 Begreppskarta 
En begreppskarta använder man för att presentera information genom att beskriva ett visst 
ämnesområdes kunskapsstruktur.  Kunskapsstrukturen är en helhet som bildas av 
ämnesområdets centrala begrepp och av relationerna mellan dessa. Därmed så kan man 
åskådliggöra begreppen samt dess relationer och de helheter som bildas av dessa. De olika 
begreppen är kategoriserade och sammankopplade med länkar.  Detta skapar en hierarkisk 
struktur (Novak, 1995).  

2.12 Metod granskning 
För att säkerställa tillförlitligheten till resultatet av denna uppsats är det viktigt att kritiskt 
granska resultatet och att ställa frågor på så många oklarheter som möjligt. För att 
säkerställa tillförlitligheten av uppsatsen skall författaren låta sina intervjupersoner få ta del 
av intervjufrågorna redan innan de träffas för intervjun. På detta sätt kan de dels förbereda 
sig och intervjutiden kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Författaren som 
kunskapsutvecklare kan naturligtvis också påverkas av yttre omständigheter och måste 
därför försöka hålla koll på mina egna tolkningar, fördomar och missförstånd. För att 
säkerställa trovärdigheten på uppsatsen skall även några andra kunskapsutvecklare få läsa 
igenom uppsatsen samt handledare inom kursen Business inteligence på Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping.    

2.12.1 Källgranskning på metod 
Vid val av metod har olika grundböcker i forskningsmetodik använts och vissa kan tyckas 
vara omoderna då de har använts i flera år samt väldigt vanligt förekommande referenser i 
svenska uppsatser. Som exempel kan nämnas Holme och Solvang med sin bok 
”Forskningsmetodik – ”Om kvalitativa och kvantitativa metoder”.   

Denna bok kan även visa sig mindre lämplig vid en mer kritisk granskning, Rodney Åsberg 
vid Göteborgs universitet menar bland annat på att det inte finns något sådant som en 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Frågan om vad för slags kunskap vi producerar genom 
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vår forskning behöver därför diskuteras befriad från det kvantitativa kvalitativa 
argumentets hämmande och missvisande retorik.  

Författaren av denna uppsats anser dock att innehållet fortfarande är brukbart för att 
förklara den grundläggande bakomliggande forskningsprocessen, att den är välanvänd är 
också ett svar på att den är erkänt bra. Holme och Solvang hävdar också att det är 
forskarens frågeställningar som bör vara avgörande i valet av metod vilket relaterar väl till 
denna uppsats. De behandlar också relationen mellan metoddiskussionen och olika 
vetenskapsteoretiska perspektiv och resonerar om vad man bör tänka på vid valet av 
metod. Detta har influerat författaren av denna uppsats vid val av tillvägagångssätt.  

2.12.2 Källgranskning av de teoretiska inslagen 
Det kan vara tämligen svårt att veta vad organisationer eller ”institut” på Internet 
egentligen är, många kallar sig för föreningar men på internet kan nog vem som helst 
egentligen beteckna sig som detta. En del sidor i denna uppsats kan därmed vara inaktuella 
med både föråldrade och i värsta fall felaktiga uppgifter och någon sida kan sakna anvisning 
till datum för senaste dokumentationen. Ett exempel är Komvux Gotland som det 
refereras till i ovanstående avsnitt ”tillvägagångssätt”. En extra granskning av källorna på 
sidorna utav läsaren kan ibland behövas då det hos vissa är svårt att hitta seriösa 
primärkällor. För att verkligen veta om deras budskap är rätt eller fel behövs det fler källor, 
fler artiklar som stödjer påståendet samt en tydlig debatt mellan olika experter inom 
området för att få fler perspektiv, vinklar och ställningstaganden.  

Författaren har vid skrivandet av denna uppsats inte lyckats hitta mer seriösa och 
trovärdiga källor då CPM fortfarande kan vara svårt att hitta information om. En del 
artiklar och påståenden hänvisar bara till en enda källa, det är dock svårt att veta relevansen 
bakom dessa källor då det inte alltid går att följa upp. De representerar inte källor som 
erbjuder så mycket information som möjligt angående författarens titel, ställning, 
organisationstillhörighet, sidans tillkomstdatum, samt hur man kontaktar författaren. De 
bevis som finns på att påståendena har genomgått kvalitetskontroll eller att flera har tagit 
del och godkänt innehållet utav källan kan saknas på några utav internet sidorna som det 
relateras till i denna uppsats.  

Ofta kan man vid trovärdighetsbedömningen ha hjälp av att studera nätplatsens adress. I 
adressen finns en beteckning som kallas toppdomän. Det kan i amerikanska adresser vara 
”.gov”, ”.mil”, ”.edu” ”.org”, ”.com” eller ”.net”. 

12 manage och andra internetkällor i denna uppsats använder sig utav just beteckningen 
”.com”. Detta säger inte särskilt mycket, eftersom högst olika organisationer samlas under 
beteckningen ”.com”. Det finns inga bestämda regler för vem som får använda sig utav 
beteckningen ”.com”.  Businesslink använder sig utav beteckningen ”.gov.uk” vilket 
innebär att de är en seriös aktör inom den brittiska regeringen som erbjuder säker, enkel 
och tillförlitlig information. Andra källor som det refereras till är Andersson School of 
Management på UCLA med beteckningen ”.edu” vilket författaren anser vara en tillförlitlig 
källa då det är ett universitet med erkänt hög kvalitet.  
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En del sidor kan även ha kommersiella intressen så som olika systemleverantörers 
hemsidor. Som exempel kan nämnas Centerviews företagssida som det refereras till under 
avsnittet om vad en Dashboard är. En källkritisk regel borde kunna uttryckas såsom att 
varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen borde också misstänkas 
för att göra det. Som framgått ovan kan en källa ha tendens till att framhäva ett eget 
intresse i den sak som gäller. Som part i målet vill den gynna sig själv genom att framhålla 
vissa aspekter och undanhålla andra. Författaren har kritiskt granskat leverantörers sidor 
vid inhämtning utav information i denna uppsats.  
 
Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen består utav en rad 
olika faktorer såsom etik, traditioner, värderingar, historia, språk, seder och ideal. Allt detta 
skulle vi kunna sammanfatta som världsbild. För att skapa en internationell prägel har 
Seervas le roux Magister uppsats från Rand Afrikaans University i Sydafrika använts flitigt i 
denna uppsats och den bidrar förhoppningsvis till att teorin får flera olika infallsvinklar och 
att skapa ett smörgåsbord utav studier från olika delar av världen. 
 
En bok som har använts flytigt i denna uppsats vid beskrivning utav både Bussines 
Intelligence och BPM är Turban (2004), decision support and Business intelligence 
systems. Denna bok har använts utav författaren förut då den har varit kurslitteratur i 
kursen Busines Intelligence på Internationella handelshögskolan i Jönköping. Boken är 
fortfarande aktuell i olika sammanhang och reflekterar över Busieness Intelligence  både 
som system och som strategi. 

2.13 Sammanfattning av metod 
En hermeneutisk studie har bedrivits kombinerat med en kognitiv forskningsprocess som 
har varit en tydlig ansats i denna uppsats, en inledande diskussion har inspirerat fram 
forskningsfrågor som har lett vidare till att en förstudie har genomförts. Informationen 
ifrån denna har i sin tur lett fram till en problemdiskussion, nya forskningsfrågor och ett 
nytt syfte. Både förstudien och forskningsrapporten innehåller en hermeneutisk spiral. Vid 
val av metod har olika grundböcker i forskningsmetodik använts. 
I denna uppsats har även manuella sökningar efter litteratur ifrån Högskolebiblioteket i 
Jönköping studerats där både böcker och artiklar har hittats. Internet har självklart använts 
för att söka efter datorbaserad information och relevanta artiklar har därmed erhållits. 
Författaren har kritiskt granskat leverantörers sidor vid inhämtning utav information i 
denna uppsats. För att skapa en internationell prägel har material ifrån olika länder använts 
flitigt i denna uppsats och den bidrar förhoppningsvis till att teorin får flera olika 
infallsvinklar. Eftersom inriktningen till stor del är ny och obehandlad har inte någon 
information som direkt svarar på syftet med uppsatsen erhållits än.  

Forskningsfrågorna har också besvarats genom att utföra intervjuer med leverantörer och 
forskare inom CPM och intervjufrågorna relateras då till forskningsfrågorna. Det positiva 
resultatet från de olika sökningarna på internet i kombination med ett mycket vagt resultat 
ifrån de manuella sökningarna har lett till att internetkällor har använts flytigt i denna 
uppsats.   
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En kvalitativ kunskapsstrategi vad gäller inhämtning och analys av data samt en deskriptiv 
kunskapsanskaffning för att få en grundläggande förståelse för problemområdet har 
utarbetas, en abduktiv metod kommer att antas. 

För att säkerställa tillförlitligheten till resultatet av denna uppsats är det viktigt att kritiskt 
granska resultatet och att ställa frågor på så många oklarheter som möjligt. För att 
säkerställa tillförlitligheten av uppsatsen har författaren låtit intervjuoffren få ta del av 
intervjufrågorna redan innan intervjun. På detta sätt kan de dels förbereda sig och 
intervjutiden kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs ingående olika faktorer som påverkar en organisation till att bli mer 
decentraliserad såsom vilka olika slags beslutsstödssystem för decentraliserade beslut som finns på 
marknaden idag. Även annan relevant information utifrån rapportens syfte såsom strategier och 
organisationsstrukturer kommer att behandlas._______________________________________ 

3.1 Begreppskarta  

I denna begreppskarta så är olika områden indelade i olika färger, de olika områdena 
presenteras i teorin i en förutbestämd ordning. Det är meningen att de olika ämnena ska 
presenteras i en hierarkisk ordning med de viktigaste områdena såsom CPM i slutet av 
teorin, förståelsen för dessa underlättas genom att olika synsätt såsom best practise, BI och 
organisationsstruktur presenteras i början av teorin. Ju mörkare färger desto större och 
viktigare begrepp inom uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1 Begreppskarta över teorin (författarens egen modell). 

En enkel förklaring av begreppskartan ovan är att teorin om CPM involverar information 
om CPM grundlagt på så kallade ”Best practise” undersökningar. Dessa presenterar olika 
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fördelar och som kan relateras till olika fördelar med CPM, vilket i sin tur kan sättas i likhet 
med värdet av ett CPM system. CPM-systemet är ju en komponent som man använder i  
synsättet CPM. Business intelligence och dess verktyg är likaså också en del utav CPM. 
Uppsatsen utreder som synes i begreppskartan dessa begrepp samt hur marknaden ser ut 
både inom CPM och för Business intelligence.  CPM kallas även BPM och innehåller precis 
som CPM en strategi. Vissa skillnader kan förekomma såsom att organisationsstrukturen 
skiljer sig åt, BPM är känt för att vara centraliserat och när CPM utvecklades från BPM så 
skulle organisationen få en mer decentraliserad struktur, en så kallad centraliserad 
decentraliserad holistisk struktur. Precis som inom BPM så innehåller även CPM en strategi 
och då BPM och CPM har tydliga samband har även deras strategier detta. Mitt fortsatta 
teorikapitel fokuserar mer detaljerat på CPM och dess strategi såsom dess element, 
integrering och implementering, då implementeringen av CPM har tydliga likheter med 
implementeringen av ett affärssystem tas även detta upp i teorin. Planeringen är en av de 
största och viktigaste delarna inom CPM strategin och ett utmärkt hjälpmedel för detta är 
balanserade styrkort och en CPM-strategi innebär att man integrerar och automatiserar 
balanserade styrkort, planering och Business intelligence.  

3.2 Strategi som plan och mönster 
Strategi är en medveten handling eller riktlinje för att hantera en viss situation och nå vissa 
bestämda mål över en tidsperiod. Det är ett mönster av handlingar, aktiviteter och både 
avsiktliga och slumpmässiga initiativ som i efterhand framträder som ett företags 
utveckling. Det handlar om en organisations långsiktiga inriktning och konkurrensfördel 
gentemot konkurrenter som oftast är högsta ledningen eller styrelsens ansvarsområde. 
Strategi innebär att ta hänsyn till och uppfylla olika intressenters krav och förväntningar på 
ett tillfredsställande sätt. Strategin ska integreras som ett holistiskt synsätt utan att utesluta 
organisationens processer och aktiviteter på mikronivå (Melander, 2008).  

3.3 Organisationsstruktur 
Det är viktigt att ta reda på vad för slags syn man har på en organisation som helhet när 
man skall organisera en enhet för Business intelligence. Det rör sig oftast om lösningar som 
är en kombination av dessa nedanstående beskrivna organisationsstrukturer (Thorson, 
1997). 

Centraliserad struktur - Inom den centraliserade hierarkin så leds Business intelligence 
funktionen eller delar från den på central nivå, det vill säga från ledningen eller en bestämd 
avdelning som har hand om företagets Business intelligence information.  En av flera 
orsaker till detta är den ekonomiska aspekten, som exempel kan viss information som 
inhämtas ifrån en databas vara kostnadsdrivande. Genom att bara förse en avdelning med 
information (centralisering) kan man sedan sprida informationen till analytiker och andra 
brukare inom resten av organisationen. Nackdelen blir att de personer som verkligen 
behöver informationen inte har någon insyn i den funktion som hämtar informationen. De 
som verkligen behöver rätt slags beslutsunderlag är inte med och bestämmer vilken 
information som ska hämtas (Thorson, 1997). 
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Decentraliserad struktur - När flera divisioner inom företaget har en egen funktion för 
Business intelligence kallas det för en decentraliserad Business intelligence struktur. Det 
kan fortfarande finnas en centraliserad struktur funktion på koncernnivå, som exempel kan 
man säga att ledningen fortfarande har som koordinerande uppgift att se till så att de olika 
divisionerna med Business intelligence inte är alltför överlappande och att det finns ett visst 
mått av tvärgående informationsutbyte inom företaget.  Därmed så får de som verkligen 
behöver informationen bra beslutsunderlag. Det finns dock risk för att man blir av med 
fördelarna i den centraliserade strukturen. Olika exempel kan vara risker som ligger på 
makroekonomisk karaktär eller att Business intelligence arbete som förekommer på flera 
divisioner i företaget medför ökade kostnader (Thorson, 1997).  

Koncernledning
Huvudkontor

Division Division

Affärsområde Affärsområde AffärsområdeAffärsområde

Market 
Intelligence

BI

Competitor 
Intelligence

BI

Distributor 
Intelligence

Customer 
Intelligence

Figur 3-2  Modell över decentraliserad struktur (Thorson, 1997). 
Holistisk struktur - När man har fått en helhetsstruktur på Business intelligence 
organisationen så är den spridd genom alla steg i organisationen och varje kugge bidrar på 
något sätt till organisationens lärande process. Alla i organisationen är delaktiga. För att 
lyckas med detta måste man utbilda alla anställda och noggrant anpassa alla i verksamheten. 
Det är också viktigt att bygga upp en kultur där man uppmuntrar och prioriterar det fria 
informationsflödet. Ett exempel på hur man kan skärpa organisationens förmåga att samla 
och sprida vidare information är att skapa förståelse för konkurrensen från andra företag 
och därmed möjligheten till förlorad verksamhet (Thorson, 1997). 

3.4 Business intelligence 
Business intelligence handlar om att se till så att rätt person får rätt slags information i rätt 
tid för att kunna fatta rätt slags beslut. Business intelligence fokuserar främst på att komma 
åt och manipulera data samt ge beslutsfattare och analytiker förmågan att analysera 
information. Genom att analysera nuvarande och historisk data, situationer och 
framträdanden så får beslutsfattare insikt till mer informella och bättre beslut. Business 
intelligence processen baseras på att transformera data till information som blir till beslut 
och till sist till handling (Turban, 2004).  
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3.5 Business intelligence verktyg 
 OLAP 

En vanlig analysmetod för flerdimensionella databaser är Olap, kallad kuber, som gör att 
användarna kan vrida och vända på siffror i sin analys. För att läsa data i kuben används 
olika användarverktyg. Till för personer som har kund eller produktansvar (The OLAP 
report, 2008). 

 Dashboard 
Dashboards består utav en samling rapporter. Poängen är att verktygen ska ge en tydlig 
grafisk bild över verksamheten, till exempel försäljning och trendgrafer. En Dashboard ger 
information om hur nyckeltalen ligger till i förhållande till målsättningarna. Man jämför hela 
tiden med den nivå som skulle vilja ligga på. Till för företagsledare (Corda, 2008).  

 Datamining 

Görs med speciella kraftfulla dataprogram. Det handlar om att söka efter mönster och 
trender i stora datamängder, oftast med mycket kundinformation.  Att försöka hitta data 
som tidigare inte är kända. Används av marknadsanalytiker inom bank/finans och 
detaljhandel (Datamining, 1996). 

3.6 Balanserade styrkort 
Ett utav de mest kända och använda systemet för att mäta prestationer är det balanserade 
styrkortet. Det är även en metodologi för Management som översätter organisationens 
finanser, kunder, interna processer, lärande, växande objektiv och mål till olika relaterande 
handlingsalternativ. Denna metodologi kan användas för att översätta en organisations 
vision och strategi till relaterande finansiella och icke-finansiella objektiv, mätningar, mål 
och initiativ. De icke-finansiella objektiven delas upp i tre kategorier: 

 Kunder – dessa objektiv beskriver hur organisationen ska framträda mot sina 
kunder om de vill uppnå en viss vision. 

 Interna affärsprocesser – dessa objektiv specificerar processerna som 
organisationen måste behandla för att tillfredställa kunder och intressenter. 

 Lärande och tillväxt – dessa objektiv indikerar hur en organisation kan förbättra sin 
förmåga att förändra och uppnå sin vision. 
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Finans
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Figur 3-3  Det balanserade styrkortet (12Manage, 2008). 
 
I det balanserade styrkortet så betyder ordet balans just att kombinerade mätningar 
innehåller indikatorer som är: 

 Finansiella och icke-finansiella 
 Ledande 
 Interna och externa 
 Kvalitativa och kvantitativa 
 Långsiktiga och kortsiktiga (12Manage, 2008) 

3.7 Best practise 
Best practise innebär att man hittar och använder det bästa sättet att arbeta för att uppnå 
sina affärsobjektiv. Det innebär att man håller sig uppdaterad med hur framgångsrika 
verksamheter arbetar, i sin egen sektor och andras, och jämför sitt eget arbetssätt med hur 
andra arbetar som leder marknaden. Då man utvecklar en strategi kan man dra lärdom utav 
”Best practise” i branschen för andra strategier (Businesslink, 2008). 

3.8 BPM – Business Process Management 
Business Process Management kan förklaras som ett ramverk för att organisera, 
automatisera och analysera processer och system för att driva produktionen till en bättre 
helhet. Det hjälper företaget att översätta gemensamma objektiv till planer och levererar 
kritiska insikter för hur man förbättrar finansiell och operationell produktion. Det är ett 
holistiskt management perspektiv som förespråkar affärseffektivitet samtidigt som det 
strävar för innovation, flexibilitet och integration med teknologi (Turban, 2004). 
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Det har växt fram från business intelligence och innehåller många av dess teknologier, 
applikationer och tekniker. De flesta företag har satsat sina resurser på att effektivisera 
avdelningar snarare än generella problem inom organisationen (Turban, 2004).  

Det som Business Process Management tillför till organisationen är en ständigt pågående 
förbättring av företagets helhet genom att integrera processer och system (Turban, 2004). 

3.8.1 BPM strategi knyter ihop processerna 
Business Process Management strategin kan förklaras som en loop av de olika processerna i 
företaget, loopen är alltså en slags länk mellan processerna och strategin. Loopen definierar 
mål och objekt för företaget (strategi), initiativ och planer för att uppnå målen och objekten 
(plan), bevakning av arbetet för att komma fram till målet (monitoring) och att bete sig rätt 
och att rätta till sig efter fel (act and adjust) på vägen dit (Turban, 2004).    

 Strategi – Vart vill vi komma? 

Strategin börjar oftast längst upp i den hierarkiska strukturen och har en bred syn på 
företaget. Därifrån skapas strategiska planer för företagets enheter, funktioner och 
avdelningar. I planen ingår olika uppgifter som är liknande för de olika processerna i 
företaget oavsett vilken nivå i företaget som processerna befinner sig på. I kurslitteraturen 
nämns åtta olika uppgifter att tänka på vid en strategi, som exempel på uppgifter kan 
nämnas att ta reda på företagets vision, objektiv, mål samt affärsstrategi. För att lyckas med 
uppgifterna behöver man ha rätt slags resurser, personal, management och visioner 
(Turban, 2004). 

 Plan – Hur kommer vi dit? 

Här ska man formulera vad för slags initiativ och taktik som man ska använda för att 
uppnå strategin och vad för slags finansiellt resultat man förväntar sig av att utföra detta. 
Man gör en operationell plan som översätter företagets mål och objektiv till taktik, initiativ, 
resursberäkningar, resultat för perioden med mera. Strategi driver taktik och taktik driver 
resultat. Resultatet på taktiken är därmed kopplat till resultatet på strategin. Taktiken måste 
kopplas till mål och objektiv (Turban, 2004). 

Då ett företags resurser är begränsade måste företaget knyta ihop de anställda och pengarna 
till de strategier och taktiker som är länkade till varandra. Det bästa sättet för 
organisationen att uppnå detta är att låta den finansiella planen stödja den operationella 
planen, helt enkelt att lägga resurser på taktik och initiativ. Detta är ett effektivt sätt att 
mäta resultatet på taktiken och därmed strategin. Det är annars mycket vanligt 
förekommande att det är svårt att räkna ut resultatet på strategier. Den finansiella planen 
har oftast som taktik att generera någon form av inkomst från en process (Turban, 2004). 

 Monitoring – Hur går det för oss? 

När man har gjort en operationell och finansiell plan är det viktigt att övervaka dessa, ett 
ramverk för detta är att ta reda på vad som behöver övervakas och hur. Man måste 
specificera vad som skall övervakas då det finns mycket att se över i en organisation, 
därefter utveckla en strategi för att övervaka detta (Turban, 2004). 

De flesta företag använder ett så kallat diagnostic control systems för att övervaka 
företagets arbete, även företag som inte använder sig utav Business Process Management. 
Detta system har en process som omvandlar en input till en output, med hjälp av 
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benchmarketing jämför den processens output, den levererar sedan feedback av 
jämförelsen.  Andra informations system kan också användas bara de sätter upp mål, mäter 
output, beräknar skillnader av olika arbetsresultat samt använder informationen för att 
generera information som feedback (Turban, 2004). 

 Act and adjust – vad behöver vi göra annorlunda? 

Ett stort problem inom företag är att anställda lägger ner mer tid på att samla in och 
värdera data än på att analysera data. De ledande har lite tid till att gå igenom resultat från 
strategin och bestämma vad som skall göras annorlunda (Turban, 2004). 

Strategy

Execution

Integrated 
data

1. Strategize

4. Act & 
Adjust

2. Plan

3. Monitor

Strategic plans
Strategy maps

Scorecards
Reports/Analysis
Alerts

Plans, budgets & 
scenarios
Projects/iniatives

Forecasts & 
Models
Agents offers & 
Action

Figur 3-4  BPM (Turban, 2004) 

Ett vanligt förekommande sätt att mäta strategin är med hjälp utav PMS, - Performance 
Measurment Systems. Det mest kända och använda Performance Measurment Systemet är 
BSC, - The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Med detta system kan 
företag jämföra finansiella mätningar med ickefinansiella mätningar samt kommunicera och 
implementera strategier. Detta gör det genom att översätta ett företags vision och strategi 
till relaterade finansiella eller ickefinansiella objektiv, mätningar, mål och initiativ (Turban, 
2004).  

För att värdera data som insamlats i ett företag ska man fokusera på huvudvärden, 
kombinera dåtid med nutid och framtid, värdera uppifrån och ner i den hierarkiska 
strukturen, ta reda på behoven för anställda, leverantörer och andra intressenter (Turban, 
2004). 
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3.9 CPM – Corporate Process Management 
Under 90-talet försökte man integrera och automatisera hela den operativa cykeln i företag. 
Den typen av system som hanterade detta utgörs av såkallade ERP (Enterprize Resource 
Planning), SCM (Supply Chain Management) och CRM (Customer Relationship 
management)system.  Dessa operationella system har lett till en ökad inre effektivitet och 
brukar mätas i termer av produktivitet och kostnadseffektivisering.  I takt med en ökad 
teknisk utveckling och en stor förändring av omvärlden så har det blivit möjligt att utveckla 
system som riktar sig till att förändra den yttre effektiviteten. Tack vare Business 
intelligence kunde nu dels den data som fångats upp av de operationella systemen och av 
de nyare Business intelligence systemen användas på den strategiska nivån. Från att ha varit 
en konkurrensfördel gick Business intelligence till att bli något som sågs som en självklarhet 
i ett företag (Demuth, 2002).  

CPM och dess olika BI applikationer
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Figur 3-5  CPM och dess olika BI applikationer (Ask, 2008) 
Då flyttades positionerna fram ytterligare och fokus riktades på en mer holistisk syn på 
verksamheten. Det handlar om att ha en jämn linje mellan den operativa verksamheten och 
strategin så att alla företagets tillgångar, människor, system, information, pengar med mera 
arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål (Demuth, 2002). 
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A holistic view of CPM
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Figur 3-6 Holistisk bild av CPM (Gartner, 2008). 
CPM är ett utav de mest hetaste och mest omtalade begreppen inom Business intelligence 
idag. Det är till synes något som engagerar och intresserar hela Business intelligence 
branschen idag. Såväl analysföretag, programvaruleverantörer av affärssystem som 
konsulter inom verksamhetsstyrning arbetar idag aktivt med CPM.  Kärt barn har många 
namn och här nedan följer en lista i punktform över andra vanligt förekommande namn i 
branschen för CPM och dess leverantörer (Lindkvist, 2007). 

 EPM - Enterprise Performance Management (Peoplesoft) 

 SEM - Strategic Enterprise Management (SAP)   

 SPM - Strategic Performance Management(SAS) 

 BPM - Business Performance Management(Hyperion) 

Att övervaka och styra en organisation har företag arbetat med länge, CPM är ett 
samlingsnamn för metoder, processer, mätetal och system som används för att övervaka 
och styra en organisation. Tidigare har dock detta skett inom isolerade komponenter, 
många organisationer med flera affärsområden och avdelningar finner oftast att det fattas 
beslut inom olika enheter baserat enbart på information relevant för dessa enheter. Med 
hjälp utav CPM kan man förena organisationens olika enheter för att kunna fatta beslut 
som är det bästa för organisationen som helhet. CPM innebär ett synsätt där man fokuserar 
på att integrera den övergripande strategin i det dagliga arbetet. Sammanfattningsvis 
handlar det om ett holistiskt synsätt med ett helhetstänkande där man vill att företagets 
övergripande strategier ska genomsyra hela organisationen för att lättare och bättre kunna 
planera, styra, följa upp och fatta beslut i sin verksamhet (Demuth, 2002). 
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3.10 Fördelar med CPM 
Genom att implementera CPM kan flera stora fördelar uppnås både utifrån ett 
företagsekonomiskt och ett tekniskt perspektiv. De fördelar som beskrives här nedan är 
bara ”toppen på isberget” (DMReview, 2003) 

3.10.1 Affärsfördelar 
1. Justerade mål istället för splittrade oregelbundna planeringar, processen blir 

samarbetande och integrerar affärsstrategin, affärsmätningar och 
affärshandlingarna. 

2. Snabbare handling i affärerna då beslutsfattare får omedelbar tillgång till 
information om förändringar i den globala konkurrensen på världsmarknaden. 

3. Omfattande reglerande överensstämmelser gör att organisationen behöver 
nya regler och standarder för att kunna bemöta de lagar och regulationer som 
finns. Med Dashboards kan verksamheten analyseras och sedan utveckla nya 
standarder.  

4. Förbättrad integrations process kombinerar och ger tillgång till all data i 
verksamheten och skapar en bred bild av prestationen över flera avdelningar 
och affärsdelar.  

5. Effektiviserad rapportering minimerar problem associerade med detaljerad 
finansiell och operationell data från flera applikationer, databaser och system.  

6. Samarbetsvilligt ledande synkar kommunikationen utav mål, strategier och 
värden över breda geografiska områden och tillåter användare att se, uppdatera 
och dela arbete samtidigt på samma slags information (DMReview, 2003). 

3.10.2 Tekniska fördelar 

1. En lösning integrerar viktig lednings processer såsom planering, budget, 
prognostiseringar, rapporter och analyser med en enda IT plattform. 

2. Breda verksamhets analyser levererar en variant av statistiska 
metodologier, Datamining tekniker som stödjer aktiviteter som involverar 
marknad, försäljning, planering och operationella aktiviteter.  

3. Tillgänglig real-tids data stödjer organisationen till att göra fortare och 
smartare beslut genom att fånga och transformera data (DMReview, 2003).  

3.11 Dagens marknad 
Inom Business intelligence och CPM-marknaden finns det idag fyra jättar efter en 
omfattande konsolidering: SAP, Oracle, Cognos och Microsoft. Konsolidering innebär här 
att de olika Företagen tar ut varandra, Cognos CPM lösningar kan integreras med 
Microsofts plattform och så vidare. Alla fyra kan erbjuda en komplett svit med 
konsolidering, budget och planering, styrkort, rapporter och analys. Satsningar på Business 
intelligence och Corporate Performance Management ökar och den största tillväxten sker 
inom tillverkning, industriföretag och tjänstesektorn, speciellt inom transport. Den svenska 
Business intelligence marknaden omsatte under 2007 nästan 700 MSEK i licenspengar och 
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runt 2 000 MSEK i konsultinsatser. Framgången drivs av en allt starkare medvetenhet i 
verksamheten om Business intelligence och Corporate Performance Management fördelar. 
En av de starkaste krafterna till återinvesteringar i Business intelligence är den allt bredare 
användargruppen då det är fler anställda som använder Business intelligence. Detta i fler 
situationer och verksamheter, både på operativ nivå och på ledningsnivå. BI/CPM-behovet 
finns mest i dynamiska och förändringsbenägna marknader och branscher. Business 
intelligence lösningar blir allt mer strategiskt viktiga i verksamheten och kraven på Business 
intelligence och Corporate Performance Management kommer allt oftare ifrån 
företagsledningen. Framtidens utmaning är Business intelligence-analyser gjorda på 
realtidsinformation och från en mängd olika källor (Exido, 2007). 
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Figur 3-7  Gartner Magic quadrant CPM Suites (Chandler, 2007). 

3.12 CPM Best practise fördelar  
Genom att studera en rapport om best practise inom CPM har författaren kunnat erhålla 
nedanstående fördelar utav CPM som strategi. 

 Testning - CPM lösningar är strukturerade för att undersöka olika 
osäkerhetsområden genom planering och prognostisering och är därmed alldeles 
utsökt för att testa olika strategier.  

 Integrering - Med hjälp utav CPM kan de anställda i en organisation förstå den 
gemensamma strategin och hur deras handlingar påverkar organisationen som 
helhet, detta då CPM integrerar de strategiska planerna med de operationella 
planerna. Tidigare så har organisationer använt en mix utav system från olika 
leverantörer som inte har integrerats. Resultatet blir data som inte fokuserar 
speciellt mycket på att stödja strategin. CPM har en särskild process som innebär att 
man tar reda på vart organisationen är idag, vart den vill, vilka mål den ska sätta 
samt vilka resurser som ska fördelas till att lyckas med detta.  
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 Länkning - Det saknas en länk mellan strategy och operationella planer i andra 
strategier, ett CPM-system tillförser strategin denna saknande länken. 

 Framtid - Med CPM kan man inte bara effektivisera verksamheten utan den 
inkluderar även vad som händer med värdefull information som kan användas för 
framtida, mål, planer och handlingar. 

 Tillförlitlighet - Exakt, säker och tillförlitlig information ger beslutsfattare 
möjligheten att snabbt agera och uppnå konkurrensfördelar eller undvika 
potentiella risker. Realtids data ger organisationen möjlighet att anpassa sig efter 
snabba förändringar, chefer får tillgång till mer information. 

 Insikt - Chefer får en bättre förståelse för företagets prestation då de får mer 
tillförlitlig information (Seervas le roux, 2004). 

3.13 CPM-system 
Komponenterna i ett CPM-system består utav mjukvara, hårdvara, affärsprocesser och 
användare. Man brukar dock säga att ett CPM-system är mer än summan av alla dess delar, 
dessa interagerar för att uppnå ett gemensamt mål och levererar information, 
processöversikt och prestationseffektivisering. 

Cognos delar upp systemet i två olika delar, nämligen via ”Industry” och ”Business 
function” där ”Industry” är sjukvård, finansiell service, tillverkning, detaljhandel och publik 
sektor medans ”Business function” är finansiell konsolidering. 

Enligt Cognos erfarenhet av att arbeta med kunder och analytiker så har ett CPM-system 
följande element som visas i modellen här nedan: 

 

 
Figur 3-8  CPM-system (Cognos, 2008). 
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 Performance management solutions 

Denna nivå inkluderar lösningar till verksamheten och svarar på frågorna vad gör vi, varför 
och vad borde vi göra? 

 Performance management platform 

Denna nivå integrerar och automatiserar Scorecard, Business intelligence och planering. 
Scorecard som teknologi handlar om värden som att sätta mål, länka värden och göra 
värden dynamiska så att analytiker kan se varför ett värde går upp och ner. Med hjälp utav 
Business intelligence kan man ge vilken anställd som helst rapporter utdragen ifrån 
analyser, Dashboards och undersökningar. Planering som teknologi innebär en integrering 
utav budget, modellering, planering, prognostisering och finansiell rapportering. Med en 
CPM-plattform så arbetar dessa element tillsammans. 

 Open platform service 

Denna plattform är ett slags underliggande integrationslager för CPM-teknikerna och 
integrerar följande element för de som använder CPM-systemet: 

1. Portal  är ett webbaserat användargränssnitt för att interagera med 
informationen 

2. Säkerhet involverar vanliga säkerhetsrutiner  
3. Konfiguration innebär funktionell dataanpassning 
4. Administration är styrning och ledning av systemet  
5. Informations och affärsmodellerande är en centraliserad kontroll för att 

försäkra sig om att information tas till vara och görs tillgänglig för de med 
behovet av den 

6. Data integration innebär att alla teknologier ska kunna komma åt data 
oavsett datastruktur 

3.14 CPM-systemets värde 
Det största värdet med ett CPM-system är att den levererar ett syfte för beslutsfattare som 
kan besvaras med följande parametrar (Cognos, 2008). 

 Effektivisering av prestation - förbättra verksamheten 
 Översikt av prestation – leda verksamheten 
 Informationsförsörjning – att förstå sig på verksamheten 
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Figur 3-9 Olika parametrar inom CPM (Cognos, 2008). 

Effektivisering av prestationen innebär att cheferna förses med nödvändig information för 
att kunna fatta långsiktiga strategiska beslut. Det handlar om strategisk planering och att 
bistå ledningen med nya mål. Detta uppnås med ett integrerat och effektiviserat CPM-
system. 

CPM bildar en helhet genom att integrera olika inriktningar såsom balanserade styrkort, 
budget eller enskilda individers beslut. Ledningen kan modellera framtiden, fastställa en 
plan för att nå dit, bevaka vägen dit och få insikter om dagliga resultat för att justera vägen. 
Det är viktigt att ledningen har förmågan att kunna ändra verksamheten med strategi och 
planering, de anställda kommer känna samhörighet, ansvar, och genom att effektivisera 
prestationerna så kommer verksamheten att sträva gemensamt som en enhet mot framtida 
mål. 

Översikten av prestationen handlar om att förse de som inte arbetar direkt nere på ”golvet” 
med information som de kan relatera direkt till verksamheten. Den förser beslutsfattare 
med den informationen de behöver för att kunna optimera verksamheten. Prestations 
översikt leder mål, definierar ansvarsskyldighet och försäkrar att det finns åtgärder.  

Informationsförsörjningen förser alla med den information och strategi som de behöver 
för att kunna utföra sina arbeten. Den är till för att distribuera fakta och göra 
välinformerade beslut. Med ett CPM-system kan beslutsfattare få tillgång till hela 
organisationen och sprida konsekvent, funktionsduglig information. När alla kan få tillgång 
till rapporter baserade på relevant data skapas en fundamental kommunikation med 
verksamheten. Man kan fatta beslut och låta resultaten spegla verksamhetens effektivitet, 
CPM-system skapar därmed feedback-loopar. Genom att leverera information så hjälper 
man alla att förstå verksamheten (Cognos, 2008). 
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3.15 Element i en CPM strategi? 
 Holistisk organisation - Organisationen ska ha ett uppdrag som beskriver ett 

högst åtråvärt objektiv samt en precis, lättförstådd och inspirerande vision. 
Dessa tillsammans med företagets mål skall delas och kännas till utav alla i 
organisationen. Kreativt tänkande och idéer uppmuntras och värderas inom 
organisationen. 

 Beslutsfattande - Alla beslutsfattare strävar tillsammans efter organisationens 
vision och strategi och kommunikationen är konstant och bestående. De leds 
ständigt utav organisationens värderingar. För att beslutsfattare ska kunna göra 
effektiva beslut så skall de inte belastas med för mycket detaljer. Beslutsfattare 
använder sina underordnade chefer för att testa kvalitén på operationella planer 
och strategiskt tänkande. Detta testas strategiskt och man räknar även ut om 
det är ekonomiskt genomförbart. 

 Riskbehandling - CPM Processen definierar klart och tydligt ifall en strategi 
kan misslyckas och har olika kriterier för hur man lämnar den. Det konstrueras 
också scenarios i hur man bemöter osäkerheter och risker som upptäckts. 

 Strategisk planering - Den strategiska planen definierar de olika målen som 
ska uppnås, samt stegen och handlingarna som ska tas. Den definierar också 
vad organisationen strävar efter att uppnå, samt vad den inte vill uppnå. De 
speciella målen utformas för att guida operationell och finansiell planering. 
Stimulansåtgärder knyts an direkt till att möta de målen som sattes ut i den 
strategiska planen. Mål, operationella planer och styrningsrapporter länkas till 
strategin (Seervas le roux, 2004). 

3.16 Utveckling av en CPM strategi? 
En effektiv strategisk plan måste innehålla minst dessa tre elementen: 

 En klar definition över företaget och hur det fungerar 
 En plan som lägger ut företagets mål, objektiv och hur man uppnår dessa 
 Olika mål som kan guida den operativa verksamheten samt dess processer 

 
Målet med strategin är att skapa konkurrans fördelar, detta kan uppnås på fölande sätt: 

 Ledningen kan identifiera elementen i strategin som inte påverkas av 
förändringar när de genomförs, och sedan våga genomföra dessa. 

 Det är en klar definition över olika osäkerhetsområden såsom en föränderlig 
kundmiljö eller föränderliga lagar. 

 Man har en plan som identifierar hot eller möjligheter som behöver en särskild 
behandling. 

En hög grad av kunskap och kompetens krävs för att utveckla en framgångsrik CPM-
strategi, man brukar tala om följande fem kompetenser: 

1. Förmågan att kunna se omvärldens förändringar. 
2. Förmågan att fokusera på en strategisk vision. 
3. Förmågan att få företagets kultur, processer, strukturer, belöningar, 

mätningar och kompetenser till att integreras med den strategiska visionen. 
4. Förmågan att kunna implementera en strategi snabbt, expandera gapet 

mellan organisationen och dess konkurrenter samt anpassa sig till nya 
utmaningar. 
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5. Förmågan att kunna tänka nyskapande i en cirkel av lärande, fokusering, 
planering och vinnande. 

 
För att kunna utveckla dessa fem kompetenser så krävs det fyra olika komponenter, dessa 
är även viktiga sedan när man ska implementera strategin i organisationen. 
 

1. Processer 
2. Metodologier 
3. Mätningar 
4. Technology system 

3.16.1 Processer 
Organisationen använder processer för att övervaka och implementera CPM-strategin. Det 
finns åtta olika huvudprocesser som måste integreras för att förse strategin med en bra bas.  

1. Formulering av strategi 
2. Analysering av Scenario 
3. Planering och budgetering 
4. Kommunikation 
5. Övervakning 
6. Prognostisera 
7. Rapportera 
8. Skapa feedback-loopar 

3.16.2 Metodologier 
Detta är de olika Styrningssteknikerna och inriktningarna för att implementera och bevaka 
CPM, många organisationer blandar olika metodologier för att kunna hantera företagets 
prestation. 

3.16.3 Mätningar 
Dessa är specifika och används för att leda och övervaka företagets prestation. Många 
inkluderar både finansiella och icke-finansiella samt ledande och icke-ledande indikatorer. 

3.16.4 Teknologiskt system 
Dessa stödjer processerna som involverar både metodologierna och mätningarna. Dessa 
måste länka tillgångarna till strategin för att de ska kunna omvandla strategin till handling 
(Seervas le roux, 2004). 

3.17 CPM-strategi integrering 
CPM innebär en integrering och automatisering av:  

 Balanserade styrkort 
 Business intelligence 
 Planering 
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Dessa områden är viktiga för att organisationen ska kunna svara på sina affärsbeslut, de 
anställda har flera olika beslut att fatta i sitt arbete och är beroende av att kunna svara på 
följande frågor: 

 Vad gör vi? 
 Varför? 
 Vad borde vi göra? 

Det balanserade styrkortet, business intelligence och planeringsteknologierna svarar på 
dessa frågor. Att veta vad som händer utan att veta varför är till liten nytta för affärerna.  
Att veta varför någonting händer men utan att kunna planera eller göra de nödvändiga 
förändringarna är också av litet värde. 

Precis som att frågorna är ihopkopplade så måste informationen som svarar på de också 
vara ihopkopplat. Svaren måste vara baserade på en gemensam förståelse utav mätningar, 
data dimensioner, data definitioner och värderingar utav organisationen.  

Visionen är att ge stora företag kvickheten och flexibiliteten som ett litet företag har, med 
hjälp utav en integrerad, automatiserad teknologi för balanserade styrkort, business 
intelligence och planering (Cognos, 2008). 

3.18 CPM-strategi implementering 
Att implementera en strategi börjar med att utbilda och involvera de människorna som ska 
utföra den, CPM erbjuder möjligheten att integrera de strategiska planerna med de 
operationella planerna. En implementering kan delas in i tre olika delar och tio olika steg: 

3.18.1 Design 
1. Förstå de övergripande strategiska målen och objektiven 
2. Definiera kritiska framgångsfaktorer och vad som driver dessa 
3. Definiera lämpliga mätverktyg för företagets prestation 
4. Koppla värdena från mätningarna till den övergripande strategin 

3.18.2 Konstruktion 
5. Definiera rapporterande dimensioner 
6. Definiera mätinstrumenten 
7. Designa det grafiska användargränssnittet 
8. Designa och bygg den ledande rapporterings processen 

3.18.3 Verkställande 
9. Integrera de rapporterande och planerande processerna 
10. Utveckla de nödvändiga kompetenserna 

(Seervas le roux, 2004) 
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3.19 Implementering av CPM- lösning 
1. Identifiera och bestäm objektiv för varje process. Om ledningsprocesserna inte 

har ett särskilt syfte kan det bli en missvisande process där man missar hela 
poängen med de olika aktiviteterna. Med hjälp av ett tydligt syfte så kan man justera 
varje aktivitet till att stödja syftet och bestämma vad som planeras, hur det planeras, 
hur ofta, på vilken nivå och vilka som skall vara inblandade. 
 

2. Planera för alla aspekter inom verksamheten.  Ifall organisationen ska lyckas 
överleva så är det viktigt att planera de mest betydelsefulla områdena. Ett exempel 
på en metodologi som kan användas är Kaplan och Nortons balanserade 
styrkort(BSC) som är den mest kända metodologin för att täcka in både långsiktiga 
och kortsiktiga mål inom en organisation.   
 

3. Faställ strategiska mål med den operationella budgeten. Oavsett vilken 
metodologi som väljs så är det viktigt att budgeten justerar sig till organisationens 
strategiska objektiv. Det finns olika sätt att göra detta på, nedan så visas en modell 
över hur man kan värdera framgången i en strategi. Genom att översätta strategiska 
mål till en handlingsplan med olika budget mätningar kan man värdera olika 
affärsområden. Om man har som strategiskt mål att förbättra försäljningen så 
behöver vi identifiera dess key performance indicator (KPI), detta mäter 
framgången i försäljningen. På så sätt så vet man när man nått målet. I modellen 
nedan så skall intäkten vara 250 000 dollar och rabatter vara under tio procent, med 
en försäljningskostnad på under femton procent. Detta kan uppnås på två olika 
sätt; genom att införa utbildning till försäljarna eller minska på rabatterna. Härifrån 
kan man sedan ta fram de mätningarna som behöver planeras och mätas. Dessa är 
försäljning per person, rabatter, löner eller konton som berör kostnader för 
försäljning, såsom travel & entertainment. Ekonomistyrare kan nu göra en 
budgetstyrning som beslutsfattare kan använda för att utvärdera kostnaderna för 
varje strategi. 

 

Figur 3-10 Modell över hur man kan värdera framgången i en strategi (Business Forum, 2003). 
 

4. Fastställ ansvar till målen. Det är viktigt med att någon i organisationen har 
ansvarsskyldighet, mål sätts generellt sett inte upp om inte någon tar ansvar för 
dem. Ett mål kan vara att kostnaderna bara skall motsvara femton procent av 
intäkten. Om någon har ansvar för ett mål så ska de också ha rätt att påverka målet. 
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5. Rapportering på de nivåerna som uppnår objektiven. Många organisationer 

tror att deras budget skall vara på samma nivå som deras rapporter, men det är 
bättre att budgetera efter objektiven. Då kan man se ifall taktiken uppnår de 
strategiska målen. Detta för att beräkna hur effektivt organisationen opererar och 
för att identifiera nackdelar och fördelar.  
 

6. Dokumentera beräkningar om verksamhets miljö. För att kunna följa upp ifall 
en budget var korrekt så måste man jämföra ifall de beräkningarna som man hade 
då man gjorde budgeten stämde med de beräkningarna som finns i nuläget. Olika 
beräkningar involverar marknadsandelar, konkurrenskraft, räntor, med mera. Om 
man beräknade att marknaden skulle växa med fem procent och den växte med tio 
procent så är det inte en bra prestation, därför måste vi testa så att värdena 
stämmer.  
 

7. Kommunicera mål, objektiv och milstolpar. Ett effektivt system svarar på vilka 
mål som finns, varför de har blivit till, samt vem som är ansvarig för vad. 
 

8. Dela med sig utav relevant information. För att göra prognoser och 
budgeteringar så behöver man utveckla en kombination utav aktuella och historiska 
resultat, jämföra planer och tidigare perioder samt samla in information om 
konkurrenter och marknaden. För att kunna stödja en effektiv process så måste 
beslutsfattare ha snabb tillgång till aktuell information då den relaterar till strategin. 
 

9. Använd statistiska tekniker för att förutse framtida prestationer. Genom att 
analysera historisk information om produkter och tjänster så kan trender etableras 
som kan hjälpa till att förutse framtida prestationer. Dessa kan användas till att 
kontrollera budget och framtidsscenarior. Statistiska tekniker resulterar i bättre och 
rättare planer. Allt detta kan göras med modern teknik och utan inblandning ifrån 
användaren. 
 

10. Skapa en feedback-loop. Genom att skapa en feedback-loop kan man göra 
scenarios som tillåter användare att skicka tillbaks kommenterar. Ett scenario kan 
vara att försöka förbättra kostnaderna genom att göra budgeten annorlunda. 
 

11. Budgetera flera scenarios. Genom att planera flera olika scenarios på budgeten 
kan man få fram flera olika resultat som kan användas till att finjustera budgeten. 
 

12. Skapa en analys metodologi. För att se till så att användare är fokuserade på 
möjligheter och fallgropar i budgeten så ska man utveckla en metodologi(såsom 
rapporter) som noggrant värderar varje del utav planeringsprocessen. Det finns  
många olika frågor att svara på såsom: 
 

 Kan budgeten förbättras? 
 Kan denna budget finansieras? 
 Vilka värden har förändrats mest sedan förra budgeteringen(Business forum, 2003)? 
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3.20 Affärssystem implementering 
De två viktigaste dimensionerna i en implementering utav ett affärssystem är tiden som det 
tar att implementera och hur pass mycket förändring och värde som man strävar efter att 
uppnå. Ett affärssystem kan bli implementerat snabbt eller långsamt beroende på hur 
ambitiösa mål som företaget har, hur pass stram tidsplanering som är upplagd och 
beroende på om man stöter på problem under implementationen. En snabb 
implementation kan ta ett halvår medans en längre kan ta mer än fem år. Det kan installeras 
för att lösa tekniska problem eller för att uppnå strategiska konkurrans fördelar. Löser man 
tekniska problem så fokuserar man mindre på verksamheten medans en strategisk 
implementation leder till affärsfördelar. En strategisk implementation tar lång tid och 
ändrar på processer, förbättrar relationen till kunder och leverantörer och skapar en ny 
företagskultur där man modifierar beteendet hos många anställda (Davenport, 2000). 

3.21 Teorikapitel granskning 
De olika organisationsstrukturer som nämns utav Thorson i teorin kan ha ändrat inriktning 
sedan 1997 då de fastställdes. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att de bygger på 
omvärldsbevakning som för över tio år sedan använde sig utav beslutsstödsverktyg, men på 
den tiden hade en helt annan betydelse. På senare år har beslutsstödsverktyg  fått olika 
innebörd även om författaren till uppsatsen menar på att organisationsstrukturerna 
centraliserad, decentraliserad samt holistisk förblir desamma.  

Turbans definition utav Business intelligence kan utvecklas vidare i en oändlighet, det finns 
flera andra aspekter att ta hänsyn till. Företag och beslutsfattare har olika värderingar utav 
begreppet BI och den svenska definitionen ”affärsanalys” är egentligen bara ett 
samlingsnamn för olika funktioner inom ett företag. En intressant aspekt inom BI är att det 
från början härstammar från militär underättelseverksamhet. I USA är det vanligare att se 
ekonomisk information från den egna organisationen som Business intelligence, och då 
ofta med Datawarehouse som tekniskt stöd. Det är alltså denna modernare BI som ligger i 
grundtänkandet för denna uppsats. Slutligen kan nämnas att termen Business intelligence är 
väldigt bred. 

Som en vidareutveckling av benämningen Business intelligence tåls även att kritisera stycket 
om BI-verktyg som endast nämner de tre olika verktygen OLAP, Dashboard och 
Datamining. De flesta leverantörerna av BI-verktyg har sina specifika nischer utifrån vilka 
man utvecklar applikationerna till och precis som med termen BI kan man se en ständig 
utveckling och nya användningsområden. Denna uppsats vänder sig främst till större 
företag och då ställs det många olika krav på BI-verktyg mellan olika typer av användare. 

När man läser stycket om det balanserade styrkortet är det viktigt att ha i åtanke att det kan 
ses som en modefluga och därmed inom några kan komma att försvinna helt. Samtidigt är 
det många företag som inte lyckas få önskad effekt eftersom de använder kortet fel vilket 
kan tyda på att metoden kanske inte är fullt så lyckad som teorin antyder. 
 
Användandet av best practise i denna uppsats ska självklart kritiseras i den meningen att 
best practise dels bygger på en typ av generalisering och att det finns vissa risker i att 
jämföra flera olika arbetssätt med flera olika sektorer. En branchsspecifik lösning för en 
viss typ av verksamhet är självklart bättre. 
 



 

 44

Många kritiker till Business Process Management undrar varför just Business intelligence 
inte kan leverera samma insikt för att kunna förbättra produktionen ur ett holistiskt 
perspektiv. Enligt litteraturen som används i teorin  (Turban, 2004) kan Business 
intelligence dock göra detta men har inte gjort det än. I teorin har författaren tagit sig 
friheten att skriva om både BPM och CPM. I olika forum disskuteras huruvida CPM kan 
sägas vara en vidareutveckling utav BPM och att det förmodligen innehåller de flesta 
strategiska fördelarna som BPM har. Det finns dock inga vetenskapliga källor som 
bekräftar att CPM har utvecklats ifrån BPM och de flesta leverantörer och forskare menar 
på att BPM och CPM är samma koncept. 

Teorin fokuserar mycket på det konceptuella tänkandet och mindre på hur man faktiskt 
förverkligar teorin rent praktiskt. I praktiken är långt ifrån alla processer helt 
automatiserbara, och människor måste kunna interagera med dem. Verkligheten är långt 
ifrån enkel och kräver mycket resurser. 
 
Gartner och Cognos har nyttjats som källa där CPM förklaras, Gartner bedriver stora 
studier och är ett ledande analysföretag inom både CPM och BI. Då de även själva bedriver 
konsultverksamhet har de nytta av att kommersialisera CPM och av att bevisa deras 
expertis inom ämnet och man bör därför ha ett kritiskt förhållningssätt till deras studier. 
Likaså med Cognos som är leverantörer utav CPM. Ifall man egentligen kan använda sig 
utav ett CPM-system kan disskuteras, CPM skall mera ses som ett konceptuellt tankesätt än 
ett system. Som ni redan börjar förstå så är CPM ett rörigt och luddigt begrepp och det 
finns flera benämningar utav system, element och definitioner. Slutligen kan man även säga 
att författaren till denna uppsats har en tendens till att glorifiera CPM som 
verksamhetsstyrning då dess best practise fördelar och CPM-systems värde tas upp i teorin 
men inte dess nackdelar.  
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4 Empiri 
Här nedan redovisas utdrag ifrån resultatet av intervjuerna som har genomförts i denna uppsats med fokus 
på att besvara forskningsfrågorna, det finns även en full dokumentation utav intervjuerna som har 
genomförts bifogat som bilagor i slutet av denna uppsats. I slutet av empirin finns även en sammanfattande 
tabell av forskningsfrågorna kategoriserat efter de olika intervjuerna._________________________ 

4.1 Hur utvecklar och implementerar man en övergripande 
CPM-strategi? 

4.1.1 Tietoenator  
När man utvecklar en CPM-strategi anser Stenhaugen att själva strategin skall arbetas fram 
tillsammans med en representativ grupp utav anställda. En CPM strategi skall inte tas fram 
centralt och sedan skjutas ut i organisationen utan att denna grupp av anställda har fått vara 
med och säga sitt. Sedan kan det förstås alltid bli så att de ändå blir överröstade, men 
eftersom det är de som är närmast verksamheten så skall de alltid ges tillfälle att dela med 
sig av sina åsikter och kunskaper. Utvecklingen av en CPM-strategi kan delas upp i fem 
moment varav de första två momenten är ett ramverk för hur man vill att CPM-strategin 
ska se ut: 

Det första momentet består utav en omfattande kravanalys. Det finns ett ramverk för över 
hur denna går till och några viktiga moment är intervjuer med anställda samt att man 
anordnar workshops där man har öppna diskussioner med personalen. Man bestämmer 
även vad för typ av uppdatering det är som skall göras sedan samt ifall den kommer till att 
göras dagligen, månadsvis eller kvartalsvis. 

I nästa moment som involverar designen så modelleras verksamheten upp och arkitekturen 
bestäms, innan man går in i nästa moment så stämmer man av designen och arkitekturen 
med användarna. Man ska alltid ha ett par tänkta användare som man skall testa på så att 
man inte sitter och utvecklar någonting som man sen inte har hunnit testa på användarna. 

I momentet därefter utvecklar man lösningen och man skickar en specifikation till företag i 
olika låglöneländer, så kallad offshore Consulting. Ett pilottest sker sedan på ett fåtal 
personer för att se om lösningen fungerar. 

Personalen utbildas i nästa moment på nya lösningar som har utarbetats, utan denna 
kunskap så kommer de kanske inte att kunna använda den.    

Det slutgiltiga momentet är ett iterativt moment, då den egna verksamheten och omvärlden 
förändras hela tiden så måste man hela tiden ha en grupp som arbetar med CPM. Den är 
ansvarig för att hela tiden se till så att lösningen eller strategin motsvarar företagets behov. 
Denna grupp skall finnas inom företaget då de kan sin egen verksamhet bäst. 

Implementeringen skall ske bitvis där man utser några representativa grupper som får vara 
först ut. Därefter får man successivt implementera detta i resten av företaget. Man väljer ut 
olika delar och gör en testimplementation på dessa för att känna av resultatet. Den 
processen skall vara väldigt iterativ då det kan komma nya åsikter, alltifrån hur man 
upplever det hela till hur layouten är.   

Ibland kan alla personer i Tietoenator, uppemot 2000 konsulter vara delaktiga i ett möte 
som tar upp varför man gör som man gör och vad orsaken är till att man är tvungen att 
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införa CPM och vad det skulle lösa och hur den kunde effektivisera den enskilda anställdes 
vardag. Detta ger stor slagkraft. Istället för att ha en chef som säger till underordnad chef 
och som vidarebefordrar det till nästa så får alla ta del utav samma information på direkten. 

4.1.2 Logica 
Utveckling av en CPM strategi är en nedbrytning av en affärsstrategi, den är ganska lätt att 
göra eftersom kunderna kan sin verksamhet bättre än vad vi kan. Vad Logica kan är CPM 
området, tekniken och ”Benchmarketing” med andra kunder men i princip så är det 
kunden som kan sin verksamhet själv. Det är egentligen någonting som de själva gör, 
Logica leder och coachar (faciliterar) CPM-strategin. 

Alla kunder har olika behov och det stämmer inte alltid ihop med den informationen som 
BI-verktygen visar. Logicas uppdrag är att lösa detta, de fungerar som en katalysator som 
kopplar ihop verksamhetsproblemen med vad som skall göras i strategin.  

CPM för Logica är inget projekt eller strategi, utan en uppsättning processer som ett 
företag måste implementera.  

Först brukar man prata om strategiprocessen eller managementprocessen vilken brukar 
bestå utav de som utvecklar och realiserar strategin, det vill säga ledningen och handlar om 
att göra omvärldsbevakning, uppdatera sin affärsstrategi och att bryta ner affärsstrategin 
samt göra den kommunicerbar i hela organisationen. Man har länge använt sig utav Norton 
& Kaplans balanserade styrkort och de används fortfarande. Även KPI samt orsak och 
verkan analyser används. Planering och budget ligger till grund för CPM och den måste 
också ha sin grund i affärsstrategin och de initiativ som man ska göra. Man jobbar även 
effektivt med taktiska och operativa frågor.   

För att sedan kunna realisera förändringen så använder man sig utav systemintegratörer, i 
princip så ska man dock inte behöva ett system för att förverkliga ett CPM verkställande. 
Man får hitta på helt nya uppsättningar av key performance indikators och balanserad 
styrkort. Systemstödet eller BI stödjer strategin. 

Om man tittar på en implementation av ett affärssystem så krävs det ganska mycket. Där 
kommer man in på frågan om BI-kompetens. I de flesta företag så har man processer och 
processägare, man har system och systemägare. Och de är oftast organiserade efter den 
hierarkiska strukturen i företaget. Men både möjligheterna och hoten med BI är att BI 
genomsyrar precis allting i hela organisationen. Ska man lyckas med att implementera en 
CPM strategi eller CPM system, eller CPM organisation så måste man helst väldigt tidigt 
börja tänka på vilket programkontor som man behöver.  

Det är viktigt med ägarskap, man behöver en central funktion i organisationen som ”äger” 
BI och de måste vara representerade utav folk ifrån verksamheten, analytiker, tekniskt 
kunniga personer och konsulter. Ska man lyckas implementera strategin så krävs det 
teknologi och då måsta man ”äga” strategin. Detta innebär att man har mandat för att 
kunna göra prioriteringar och ta beslut både ur ett IT perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. Man måste även ha mandat för att kunna hämta information ifrån 
samtliga system och kunna stödja samtliga processer. 

Man måste ha insyn i IT strategin som ett företag har. Du ska också kunna utbilda en 
verksamhet och ta emot behoven ifrån en verksamhet. Man måste hela tiden ha med sig de 
tre verksamhetsdelarna affärsstrategi, verksamhetsbehov och IT strategi. Ett annat sätt att 
uttrycka sig på är att man ska se till så att förvaltningen funkar, det vill säga att användarna 
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får det de vill ha, och får det stöd de behöver för sitt dagliga behov samtidigt som de ska 
jobba med vidareutveckling utav den.  

Det finns många företag som har gjort en bra strategi, byggt en teknisk lösning men får inte 
användarna till att använda den och då blir det ingenting utav det. Ledningen får de 
Dashboards och rapporter som de behöver. Samtidigt så är det inte kopplat med employee 
performance management eller på individ nivå, det innebär att det är närmaste chefen som 
sätter dina mål men inte utifrån strategin. Det måste istället kunna gå hela vägen från 
ledningen och ner till operativ nivå, annars man missar hela mittendelen. I många stora 
svenska företag så har man uppemot 15-20 olika BI-lösningar som har olika system vilket 
leder till att anställda fattar beslut efter olika slags information.  

Verksamheter har olika behov och BI-lösningarna täcker inte alltid in dessa, Logicas 
uppdrag är att samordna detta. Logica fungerar som en katalysator som kopplar ihop 
verksamhetsproblemen med vad som skall göras i strategin. De har många olika funktioner 
såsom att lägga rapport, analys och datalager, ta fram abc kalkylerings lösningar, 
profitability lösningar, Datamining baserade lösningar för bank och finans samt ansvara för 
upplärning och att CPM integreras inom verksamhetsstyrning.  

4.1.3 Solver AB (Microsoft) 
Vid implementation så finns det ett antal steg som man följer, implementationen bygger 
dock mycket på erfarenhet ifrån tidigare projekt och det finns inga riktiga mallar för hur 
detta ska ske. 

De lägger innan projektimplementationen börjar väldigt lång tid på förstudier även om 
fokus ligger på att implementera CPM-strategin i verksamheten. Det är som en 
implementation av vilket komplext system som helst och man kan likväl följa en 
implementationsmall för ett affärssystem. Det sker en detaljerad projektplan som inte 
skiljer sig mycket ifrån att implementera SAP som affärssystem eller en komplex CRM 
lösning.  Detta är stora projekt och inget som man gör på en vecka eller två. 

4.1.4 Göteborgs universitet 
Man börjar med att ta fram en strategi, då får man först bestämma vilken nivå som 
företaget befinner sig på, man får ta till sig den nivån som företaget befinner sig på och 
använda den som ett hjälpmedel för en första övergripande analys.  

Denna del av modellen visar hur styrningen ska se ut och vad det är man ska styra efter, 
alltså hela verksamhetsstyrningen. Det finns olika slags strategier och i modellen nedanför 
har man fokuserat på Business strategy. Ska man börja med strategi så måste man bryta ner 
Business strategy i kritiska framgångsfaktorer. Det är en referensram eller ren styrmodell 
och skall sedan relateras till olika människor och processer. Sedan behövs de olika 
applikationerna (BI-verktygen) och dessa finns i olika kategorier, detta kallas för CPM 
framework och innehåller olika BI-verktyg samt databaser. Allt som visas i modellen nedan 
måste hänga ihop. 
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Figur 4-1 Modell över hur IT och affärer knyts samman inom CPM (Ask, 2008).  

Business strategy är som nämnts tidigare en input till CPM och performance management 
är CPM orienterat mot ekonomifunktioner och ekonomiprocesser. Corporate är den 
högsta nivån i företaget där performance management sker. På den nivån vill man ha en 
ekonomisk inriktning med finansiella nyckeltal. Man bryter ner strategin i kritiska 
framgångsfaktorer och skapar därmed en referensram eller styrmodell. I modellen ovanför 
har strategin brutits ner i människor och processer.  

I modellen ovan kan man relatera Analytic applications med de olika CPM applikationerna 
i modellen nedanför. BI-plattformen hänvisar till BI infrastrukturen och Information 
management infrastructure hänvisar till Datasources. 
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Figur 4-2   CPM ramverk (Ask, 2008). 

CPM Strategin 
Strategin i sig handlar mycket om att svara på och hantera olika frågor, vilka resurser och 
system skall vi använda? Hur ska vi organisera det här? I vilken takt skall vi implementera 
och vart börjar vi någonstans? Strategin räknas som en input i CPM. 

Steg 1 

Här handlar det om att få ett grepp på helheten, man gör en kartläggning och kommer fram 
till vart vi är idag, hur mogna vi är, vilka lösningar och kompetens som vi har? 

Steg 2 

Det finns sedan olika mognadsnivåer som man kan dela upp företaget i, när man vet vart i 
modellen som man är så kan man utgå ifrån den. Här sker alltså något som kan liknas vid 
en kravspecifikation och här kan man behöva hjälp utav konsulter.  

Steg 3 

Nästa steg är att man utvecklar en lösning på den strategin som man har hittat, och att man 
har fokus på framtiden samt ser till så att så många som möjligt använder sig utav BI, då 
måste man fundera på vilka olika kategorier av användare som man förväntar sig. Man 
måste veta vilka system som man ska ta fram och skapa en bild av vart företaget vill nå. 
Här kan det vara av betydelse att tona ned lite grann vad man behöver, annars kommer 
många konsulter att försöka sälja på dig olika färdiga lösningar. 

Steg 4 

I detta steg utvecklar man systemet, det finns olika lösningar att ta till sig. Det bästa är att 
använda sig utav en stor leverantör som erbjuder en färdig standardlösning, men även här 
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är det viktigt att de är flexibla och kan anpassa den efter verksamheten. Problemet med de 
lösningar som finns är att de inte är överskådliga, så man förstår inte vad man kan använda 
och hur man kan använda de, man kan också fastna i ett leverantörsberoende. 

En annan lösning är att utveckla eller bygga systemet inhouse eller outsourca vilket brukar 
bli en dyr lösning. 

steg 5 

Detta steg är en implementering och är egentligen inget IT projekt utan ett verksamhets 
eller förändrings projekt, man måste dock ha med sig IT. Oftast gör man en 
testimplementation på ett område som man tror att man kommer att bli framgångsrik på. 

Steg 6 

Det sista steget innebär att man uppdaterar och utbildar användare på systemet. Det är ofta 
hänt att man inte hinner med sådana saker som utbildning för att det är i slutet av projektet 
och man har inte tillräcklig mycket ork för att få med alla kraven. 

4.2 Sammanfattande tabell över empirin 

4.2.1 Hur utvecklar och implementerar man en övergripande CPM-
strategi? 

Tietoenator 

Utvecklingen av en CPM-strategi kan delas upp i fem moment 

Kravanalys Design Utveckling 
av lösningen 

Implementering Utbildning  

 

Kontinuerlig 
utveckling 

Intervjuer samt 
workshops med öppna 
diskussioner.  

Verksamheten 
modelleras 
upp och 
arkitekturen 
bestämms. 

 

Offshore 
Consulting. 

Iterativ process 
där man provar sig 
fram på olika 
delar. 

 

Personalen 
utbildas. 

Grupp som 
fortsätter arbeta 
med CPM. 

Logica 

CPM strategi är en uppsättning processer som ett företag måste implementera 

Strategiprocessen Realiseringsprocessen Implementeringsprocessen 

Handlar om att göra omvärldsbevakning, 
uppdatera sin affärsstrategi och att bryta 
ner affärsstrategin samt göra den 
kommunicerbar i hela organisationen. Man 
jobbar även effektivt med taktiska och 
operativa frågor.   

Systemstödet eller BI stödjer 
strategin. 

Ska man lyckas implementera 
strategin så måste man ”äga” 
strategin och ha insyn i IT strategin 
som ett företag har. Du ska också 
kunna utbilda en verksamhet och ta 
emot behoven ifrån en verksamhet.  



 

 51

 

Göteborgs Universitet 

Strategin i sig handlar mycket om att svara på och hantera olika frågor, i vilken takt skall vi implementera och vart 
börjar vi någonstans?  

Kartläggning Kravspecifikation Utveckling 
av lösning 
på strategin 

Utveckling 
av 
systemet 

Implementering 

 

Uppdatering 
och 
utbildning 

Här handlar det om att 
få ett grepp på 
helheten, man kommer 
fram till vart vi är idag, 
hur mogna vi är och 
vilka lösningar och 
kompetens som finns. 

Det finns sedan 
olika 
mognadsnivåer som 
man kan dela upp 
företaget i, när man 
vet vart i modellen 
som man är så kan 
man utgå ifrån den.  

Viktigt är att 
man har 
fokus på 
framtiden 
samt ser till 
så att så 
många som 
möjligt 
använder sig 
utav BI.  

Det är bäst 
att använda 
en stor 
leverantör. 
Annars kan 
man 
utveckla 
inhouse 
eller 
använda 
offshore 
outsourcing. 

Detta är mer ett 
verksamhets eller 
förändrings projekt 
än ett IT-projekt. 
Oftast gör man en 
testimplementation 
på ett område som 
man tror att man 
kommer att bli 
framgångsrik på. 

 

Det är ofta 
hänt att man 
inte hinner 
med sådana 
saker som 
utbildning för 
att det är i 
slutet av 
projektet och 
man har inte 
tillräcklig 
mycket ork 
för att få med 
alla kraven. 

 

4.2.2 Vilka är de övergripande fördelarna med att införskaffa CPM? 
Tietoenator 

Fördelarna för de anställda är att användaren kommer kunna effektivisera sin arbetsdag och 
få mer tid för andra viktiga arbetsuppgifter. 

Logica 

CPM är en övergripande integrerad verksamhetsstyrning med en holistisk synvinkel och 
innebär att man bryter ner, mäter, planerar och följer upp strategin. 

Microsoft 

Man har en stor mängd data som ligger i olika typer av system såsom databaser, 
affärssystem och verksamhetssystem. Den stora mängden data vill man använda för att 
analysera och fatta beslut och se hur verksamheten går när man kontinuerligt uppdaterar 
data. 

Göteborgs Universitet 

Från början så var det ett helhetsperspektiv där man har strategin och tar fram 
performance management. Det involverar människor, processer, applikationer, plattformar 
och sen infrastrukturen, allt hänger ihop. 
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4.2.3 Vilka är de övergripande nackdelarna med att införskaffa CPM? 
Tietoenator 

En nackdel är att användaren måste förstå att dennes insats är väldigt viktig för att 
processen skall fungera. Dessutom upplever en del det som ytterligare ett verktyg de måste 
lära sig, vilket kan vara ett hinder på vägen. 

Logica 

Det krävs mer avancerade lösningar, man är oftast tvungen till att titta på stora mängder 
data och har inget verktyg som stödjer en och tar fram ett mönster. Det kan behövas hjälp 
med att läsa av all data och hitta anomalier, algoritmer eller kluster.  

Microsoft 

Många utav lösningarna som finns på marknaden är ganska nya så det sker ständigt 
förändringar och de system som finns på marknaden är bara inne i fas ett.  

Göteborgs universitet 

CPM är ett diffust begrepp och beställarkompetens i verksamheten är viktigt. CPM kan 
komma att försvinna då det är ett rörigt begrepp. 

4.2.4 Vilka Business intelligence verktyg används i en CPM-strategi? 
Tietoenator 

De CPM verktygen som de använder är verktyg från både Microsoft och Oracle. 
Stenhaugen anser att de egentligen inte skall ha någon effekt på strategin. Vissa verktyg kan 
mer eller mindre underlätta användandet och acceptansen hos användarna, men de får inte 
ha någon effekt på själva strategin och strategiarbetet. 

Logica 

Logica använder sig utav Cognos produkter och team one som hette Applix tidigare, detta 
är BI-verktyg för analys och rapportering, alltså ekonomisk uppföljning av nyckeltal, 
ekonomi, HR och marknad. Detta används också för planering och konsernkonsolidering. 
Dashboards, Datamining och OLAP är den funktionella delen av det hela. Anders 
använder i sitt jobb analysverktyg, vilket är mer än rapportverktyg. Den gör analyser så att 
han kan köra Drilldown och hitta konstigheter i det ekonomiska resultatet. Detta används 
inte så mycket vid presentationer för andra ledare, då används Dashboards och rapporter, 
såsom diagram istället. 

Microsoft 

Microsoft är ledande inom BI-lösningar och det vanligaste BI-verktyget är Excel vilket är 
ett oerhört kraftfullt och utspritt BI-verktyg.  Det kan vara ett väldigt enkelt program men 
man kan också använda det som ett väldigt avancerat verktyg. De tillverkar också mjukvara 
för att stödja implementationen utav CPM. De har även en produkt som heter Microsoft 
Performance Point Server som kan kallas just CPM produkt, CPM verktyg eller IT-system 
för CPM. Det är också ett förhållningssätt eller arbetssätt.  
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Göteborgs Universitet 

Mellan sextio till åttio procent av alla användare använder rapporter, exempel på detta är 
KPI-värden såsom lönsamhets rapporter eller lönsamhet per produkt. Runt trettio procent 
av användarna använder analysverktyg såsom OLAP. Några arbetar med Data mining där 
man fiskar i data och hittar mönster. 

Tabell 1. Sammanfattande tabeller över Empirin. 
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5 Analys 
Författaren vill i analysen som följer nedan jämföra det som inhämtats under den teoretiska referensramen 
med den data som inhämtats vid gjorda intervjuer. I analysdelen kommer författaren att dela in 
diskussionerna efter forskningsfrågorna. Analysen avslutas med att författaren ger ett exempel på hur man 
kan utveckla och implementera en CPM-strategi.______________________________________ 

5.1 Samband och mönster mellan teori och empiri 

5.1.1 Hur utvecklar och implementerar man en övergripande CPM-
strategi? 
Enligt teorin så hävdar Seervas le roux (2004) att kreativt tänkande och idéer ska 
uppmuntras vid utvecklande utav en CPM-strategi, detta stämmer väl överens med 
Stenhaugens strategi på Tietoenator om att strategin skall bearbetas fram tillsammans med 
en representativ grupp anställda. Intervjuer med anställda samt workshops med öppna 
personal diskussioner ska förekomma inom kravanalysen som är det första momentet i 
utvecklingen utav en CPM-strategi. Seervas le roux hävdar också att de som som står 
närmast verksamheten alltid skall få tillfälle att dela med sig av sina åsikter och kunskaper. 
Detta kan kopplas till Stenhaugens strategi på Tietoenator där man använder sina 
underordnade för att testa kvalitén på operationella planer och strategiskt tänkande.  

Enligt Turban (2004) så ska man ta reda på behoven för anställda, leverantörer och andra 
intressenter. Logica nämner att de anställda behöver stöd för att klara sitt dagliga behov 
samtidigt som de ska jobba med vidareutveckling utav den, det bidrar till att behov tas 
fram. Logica nämner också att det finns många företag som har gjort en bra strategi, byggt 
en teknisk lösning men inte kan få användarna till att använda den och då blir det ingenting 
utav det. Strategin måste kunna gå hela vägen från ledningen och ner till operativ nivå, 
annars man missar hela mittendelen. Enligt best practise fördelarna i teorin kan de anställda 
i en organisation förstå den gemensamma strategin och hur deras handlingar påverkar 
organisationen som helhet då CPM integrerar de strategiska planerna med de operationella 
planerna.  

Då man går ut i organisationen och hittar rätt typ av anställda skapar det delaktighet och 
man kan enligt teorin (Thorson, 1997) säga att man uppnår en mer holistisk struktur. Det 
är enligt Logica viktigt att utvecklingen har en holistisk synvinkel och att man använder sig 
utav de olika processerna eller ”looparna”. Detta kan relateras till Seervas le roux olika 
kunskaper och kompetenser som krävs för att utveckla en CPM-strategi där man ska 
använda processer för att förse strategin med en bra bas. Dessa brukar börja med en 
formulering av en strategi och avslutas med feedback-loopar. Med dessa kan man skapa 
olika scenarios. Detta stämmer även väl överens med teorin ifrån Cognos om att man kan 
fatta beslut och låta resultaten spegla verksamhetens effektivitet, CPM-system skapar 
därmed feedback-loopar.  

Den första processen innebär att man ska utveckla och realisera strategin och kan jämföras 
med den strategiska planeringen utav Seervas le roux som definierar de olika målen som 
ska uppnås, samt stegen och handlingarna som ska tas där mål, operationella planer och 
styrningsrapporter länkas till strategin. På Logica arbetar man på liknande sätt med att göra 
omvärldsbevakning, uppdatera affärsstrategin samt bryta ner affärsstrategin och göra den 
kommunicerbar i hela organisationen. Detta med användning utav Norton & Kaplans 
balanserade styrkort, KPI samt orsak och verkan. 
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Den andra processen realiserar förändringen med hjälp av ett systemstöd och BI som 
stödjer strategin, affärsverksamheten länkas ihop med olika funktioner. Enligt Cognos så 
interagerar de olika delarna i ett CPM-system för att uppnå ett gemensamt mål och leverera 
information, processöversikt och prestationseffektivisering. 

Den tredje processen inom Logica utgörs av att CPM-systemet används och att man med 
hjälp utav detta fattar beslut, ett exempel från teorin är Gartners CPM plattform vilken är 
ett slags underliggande integrationslager för CPM-teknikerna och integrerar olika element 
för de som använder CPM-systemet. Rent administrativt kan man leda och styra systemet 
medans det webbaserade användargränssnittet är till för att interagera med informationen. 

På Tietoenator så går man ut i organisationen och hittar rätt slags anställda som skall vara 
med i projektet, detta för att kunna veta vilka olika perspektiv det är som man ska ha och 
vad det är som är viktigt att mäta och följa upp. Detta relaterar även till artikeln ifrån 
Business forum där de värdesätter  utvecklingen av ett effektivt system som svarar på vilka 
mål som finns, varför de har blivit till, samt vem som är ansvarig för vad. Detta kan också 
vara till stort värde om man strävar efter att följa Seerva le roux element för en effektiv 
strategisk CPM-plan där man lägger ut företagets mål, objektiv och hur man uppnår dessa. 

Logica menar även att det är en integrerad verksamhetsstyrning, enligt Seervas le roux är 
det därför man använder sig utav balanserade styrkort, Business intelligence och 
planeringsteknologier. Därmed så vet man vad som händer samt hur man kan planera och 
göra de nödvändiga förändringarna i affärerna. 

Vid utvecklandet utav en CPM-strategi på Tietoenator så bestämmer man även design och 
arkitektur, Seervas le roux menar på att vid implementering utav en CPM-strategi så 
konstrueras CPM-strategin genom definiering utav rapporterande dimensioner, 
mätinstrument och design av det grafiska användargränssnittet. Sedan designar och bygger 
man lösningen, hos Tietoenator så sker denna funktion med hjälp utav outsourcing.  

Tietoenator har en iterativ testimplementation där man väljer ut olika delar för att känna av 
resultatet, detta då det kan komma nya åsikter. Enligt Seervas le roux så är det viktigt med 
en hög grad av kunskap och kompetens för att utveckla en framgångsrik CPM-strategi, han 
nämner förmågan att kunna tänka nyskapande i en cirkel av lärande, fokusering och 
planering.  

Seervas le roux menar även på att det är viktigt att skapa feedback-loopar där man gör 
scenarios som tillåter användarna att kommentera det som har utvecklats. Enligt 
Stenhaugen så ska man alltid ha ett par tänkta användare som man skall testa på så att man 
inte sitter och utvecklar någonting som man sen inte har hunnit testa på användarna. Enligt 
Business Forum så ska man utveckla en metodologi för implementering utav en CPM-
lösning som noggrant värderar varje del utav planeringsprocessen. Detta kan liknas med 
Tietoenators strategi om att man väljer ut olika delar i företaget och gör en 
testimplementation på dessa för att känna av resultatet. Sedan ska personalen utbildas på de 
nya lösningarna vilket stämmer överens med Seervas le roux teori om att man ska utveckla 
nödvändiga kompetenser. 

Logica nämner vikten av ägarskap, man behöver en central funktion i organisationen som 
”äger” BI och de måste vara representerade utav folk ifrån verksamheten, analytiker, 
tekniskt kunniga personer och konsulter. Ska man lyckas implementera strategin så krävs 
det teknologi och då måsta man ”äga” strategin. Detta innebär att man har mandat för att 
kunna göra prioriteringar och ta beslut både ur ett IT perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. Man måste även ha mandat för att kunna hämta information ifrån 
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samtliga system och kunna stödja samtliga processer. Detta kan liknas med teorin ifrån 
Cognos där man anser att CPM-systemets värde är att ledningen har förmågan att kunna 
ändra verksamheten med strategi och planering, de anställda kommer känna samhörighet, 
ansvar, och genom att effektivisera prestationerna så kommer verksamheten att sträva 
gemensamt som en enhet mot framtida mål. 

Precis som Turban(2004) och de andra intervjuade säger så börjar man med att ta fram en 
strategi som en första analys. Enligt Microsoft så är strategin en input till CPM. Det Ask 
säger stämmer även överens med Turban(2004) om att man ska komma fram till vart man 
vill komma i strategin. Sedan sker en kravspecifikation precis som Tietoenator 
sammanställer som första moment ute hos kund, Ask har även nämnt att man här kan 
behöva hjälp utav konsulter.  

Urban Ask på Göteborgs universitet menar på att Gartners första definition utav CPM var 
ett helhetsperspektiv som involverar både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Detta 
stämmer också med den insamlade teorin i uppsatsen. Resultatet sedan var dock att CPM 
blev performance management orienterat runt ekonomi och ekonomi processer. I de 
studier som har lästs och redovisats i teorin så kan man även dra slutsatsen att mätningarna 
som exemplifieras har ett finansiellt fokus, såsom att man ska fastställa de strategiska målen 
gentemot den operationella budgeten. 

De olika anledningarna till att användare kommer till Microsoft kan relateras till vilken 
mognadsnivå inom Gartners maturity-modell deras företag befinner sig i. Precis som i de 
andra intervjuerna så börjar man med att ta fram en krav analys. Microsoft beskriver sitt 
samarbete med andra konsultföretag och bekräftar att deras samarbetspartners CPM-
strategier stämmer.  

Enligt Ask så finns det inga färdiga system utan det är olika komponenter som sätts ihop 
till ett system eller lösning, precis som Cognos system som består utav olika komponenter 
såsom mjukvara, hårdvara, affärsprocesser och användare. 

Det finns enligt både teorin och empirin flera gemensama drag: 

 Det skall finnas en funktion som jobbar aktivt med CPM/BI i organisation 
representerade utav olika folk inifrån och utifrån verksamheten såsom 
analytiker, tekniskt kunniga personer och konsulter. De har mandat för att 
kunna göra prioriteringar och ta beslut både ur ett IT perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. 

 Anställda inom verksamheten skall vara med vid utvecklingen för att bidra med 
kreativa ideer, kunskap  och åsikter. Detta bidrar till att skapa en mer holistisk 
struktur och lägga ut företagets mål, objektiv och hur man uppnår dessa. 

 Man tar fram en strategi som en första analys och i den bestämmer man vad för 
mognadsnivå som verksamheten befinner sig på. Därefter görs en kravanalys. 

 Utvecklingen är uppdelad i processer som gör strategin realistisk, 
verklighetsanpassad och användningsbar. Detta tillsammans med ovanstående 
punkt bidrar till att man får in viktig feedback. 

 CPM är en stor och iterativ process som tar lång tid och kräver mycket resurser, 
det är ett kostsamt och långtgående projekt, det är rimligt med förseningar och 
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att ett leverantörsberoende skapas. Därmed kan man säga att CPM endast är till 
för stora företag med mycket resurser.  

 Design, arkitektur, byggande och testimplementation är iterativa processer som 
prövas tills man är nöjd med resultatet. Det finns inget färdigt system utan 
CPM består utav flera olika komponenter. 

 Det krävs att man utbildar personalen på förändringarna. 

5.1.2 Vilka är fördelarna med att införskaffa CPM? 
CPM har en särskild process som innebär att man tar reda på vart organisationen är idag, 
vart den vill, vilka mål den ska sätta samt vilka resurser som ska fördelas till att lyckas med 
detta. Enligt Cognos så bildar CPM en helhet genom att integrera olika inriktningar såsom 
balanserade styrkort, budget eller enskilda individers beslut. Ledningen kan modellera 
framtiden, fastställa en plan för att nå dit, bevaka vägen dit och få insikter om dagliga 
resultat för att justera vägen.  

Microsofts syfte med CPM är att lyckas få sina strategier och mål att bli verklighet och 
sättet att förverkliga detta. Hur detta går till svarar Seervas le roux (2004) på i teorin då han 
går igenom element, mål, kunskap och kompetenser vid utveckling av en CPM-strategi. 

Microsofts strategi för att öka omsättningen kan även denna relateras till artikeln utav 
Business Forum om implementering av CPM-strategi. Där identifierar man objektiv för 
varje process och man kan använda sig utav balanserade styrkort. Man fastställer sedan de 
strategiska målen mot den operationella budgeten med hjälp utav KPI'er. 

Det finns enligt både teorin och empirin två stora fördelar med CPM: 

 CPM Skapar en holistisk organisation. 

 CPM får strategier och mål att bli verklighet. 
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5.2 Exempel på hur man kan utveckla och implementera en 
övergripande CPM-strategi 

Offshore outsourcing

BI-konsult

Enterprise

Steg 1 –Övergripande analys

Steg 2 - Kravspecifikation

Steg 3 - Design

Steg 4 - Utveckling

Steg 5 - Implementation

Steg 6 - Utbildning

Steg 7 - Underhåll

Figur 5-1  Modell över hur man utvecklar och implementerar en CPM-strategi (författarens egen modell). 

Steg 1 – en första övergripande analys 

Utvecklingen utav ett CPM-projekt börjar med att verksamheten gör en övergripande 
analys för att kunna ta fram en strategi. Här handlar det om att få ett grepp på helheten 
genom att göra en kartläggning och komma fram till vart företaget är idag, hur moget det 
är, samt vilka lösningar och kompetens som företaget har i nuläget. Strategin räknas som en 
input i CPM. Denna strategi utvecklingen är även en nedbrytning av affärsstrategin och 
skall göras utav de personerna i verksamheten som har de rätta kunskaperna och helst inte 
utav externa konsulter. Dessa är till för att vägleda och guida i den strategin som tas fram. 
Där får man får först bestämma vilken nivå som företaget befinner sig på och använda den 
som ett hjälpmedel för en första övergripande analys. 
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Nivå 1:
Omedveten

Organsiationen 
har ingen 
koordination av 
sina ev. BI-
initiativ utan 
sköter troligen 
större delen av 
sin uppföljning 
med en 
gedigen flora av 
Excelark runt 
om i 
organsiationen. 

Nivå 2:
Taktisk

Organisationen 
har börjat sin BI-
resa med något 
eller några 
standardverktyg, 
men det finns 
ingen sponsor 
för satsningen 
och lösningarna 
ligger som 
separata ”silos” i 
organisationen. 
Utvecklingen 
och underhållet 
sker reaktivt, 
utan någon 
strukturerad 
process. 

Nivå 3:
Fokuserad

Det finns en 
förankring i 
ledningen och en 
sponsor för BI, 
oftast CFO, 
beroende på att 
de flesta 
lösningar rör den 
finansiella 
rapporteringen. 
Övriga processer 
såsom försäljning 
och produktion 
arbetar 
fortfarande 
isolerat. Det finns 
mer eller mindre 
medvetna tankar 
på att bilda ett 
kompetenscenter 
rörande BI-
frågorna.

Nivå 4:
Strategisk

BI-initiativ drivs 
strategiskt i linje 
med den 
övergripande 
affärsstrategin i 
företaget. BI når 
hela 
organisationen 
och börjar även 
sprida sig 
externt, till att 
involvera 
leverantörer och 
kunder. Ett BICC 
med tydliga mål 
har formats, 
bestående av 
representanter 
både från 
verksamhet och 
IT.

Nivå 5:
Genomgripande

BI är helt 
integrerat med 
samtliga 
verksamhetsproce
sser. Lösningarna 
är flexibla och 
lättrörliga(agila) 
som lätt kan 
anpassas efter 
förändringar i 
verksamheten. 
Användarna har 
tillgång till 
beslutsunderlag 
som möjliggör att 
de proaktivt kan 
påverka och styra 
just sin 
verksamhetsproce
ss. 

 
Figur 5-2 Maturity model (Gartner, 2008). 

De mest lämpliga för denna fas är ledningen och viktiga moment är omvärldsbevakning, 
uppdatering och nedbrytning av affärsstrategin samt att göra den kommunicerbar i hela 
organisationen. Man kan lämpligtvis använda sig utav Norton & Kaplans balanserade 
styrkort men även KPI samt orsak och verkan analyser används. Planering och budget 
ligger till grund för CPM och den måste också ha sin grund i affärsstrategin och de initiativ 
som man ska göra. Man jobbar även effektivt med taktiska och operativa frågor.  

Finans
”För att lyckas ekonomiskt, hur ska vi bete oss mot 

våra ägare?”
Objektiv Mätningar
Mål initiativ

Vision
och

strategy

Kunder
”För att uppnå vår 

vision, hur ska vi bete 
oss mot våra kunder?”
Objektiv Mätningar
Mål initiativ

Lärande och tillväxt
”För att uppnå vår vision, hur ska vi behålla 

vår förmåga att förbättra och  göra 
ändringar?”

Objektiv Mätningar
Mål initiativ

Interna affärs processer
”För att tillfredställa våra 
kunder och ägare, vilka 
affärprocesser måste vi 

förbättra?”
Objektiv Mätningar
Mål initiativ

 
Figur 5-3 Det balanserade styrkortet (12Manage, 2008). 
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Strategin i sig handlar mycket om att svara på och hantera många olika frågor, vilka resurser 
och system skall vi använda? Hur ska vi organisera det här? I vilken takt skall vi 
implementera och vart börjar vi någonstans?  

Steg 2- Kravspecifikationen 

Detta steg består utav en omfattande kravanalys. Viktiga moment är intervjuer med 
anställda samt workshops där man har öppna diskussioner med personalen. Man 
bestämmer även vad för typ av uppdatering det är som skall göras efter implementeringen 
samt när den ska göras. För dessa moment kan det vara av betydelse att ta hjälp utav 
externa konsulter såsom leverantörer utav olika BI-system. 

Steg 3 - Design 

I detta moment så modelleras verksamheten upp och arkitekturen bestäms, innan man går 
in i nästa moment så stämmer man av designen och arkitekturen med användarna. Man ska 
alltid ha ett par tänkta användare som man skall testa på så att man inte sitter och utvecklar 
någonting som användarna inte kan ta till sig. Man måste hela tiden ha med sig de tre 
verksamhetsdelarna affärsstrategi, verksamhetsbehov och IT strategi. Ett annat sätt att 
uttrycka sig på är att man ska se till så att förvaltningen funkar, det vill säga att användarna 
får det de vill ha, och får det stöd de behöver för sitt dagliga behov samtidigt som de ska 
jobba med vidareutveckling utav den.  

När man utvecklar en lösning på den strategin som man har hittat ska man ha fokus på 
framtiden och se till så att så många som möjligt använder sig utav BI, då måste man 
fundera på vilka olika kategorier av användare som man förväntar sig. Man måste veta vilka 
system som man ska ta fram och skapa en bild av vart företaget vill nå. Här kan det vara av 
betydelse att tona ned lite grann vad man behöver, annars kan leverantörer försöka sälja in 
sig med standardlösningar som inte alltid är de mest lämpliga lösningarna för den 
verksamheten som bedrivs. 

Det finns många företag som har gjort en bra strategi och byggt en teknisk lösning men 
som inte får användarna till att använda den. Ledningen får de Dashboards och rapporter 
som de behöver men det är inte kopplat till individ nivå vilket innebär att det är närmaste 
chefen som sätter dina mål men inte utifrån strategin. Det måste istället gå hela vägen från 
ledningen och ner till operativ nivå utan att man missar hela mittendelen.  

Steg 4 - Utveckling 

I detta steg utvecklar man systemet, det finns olika lösningar att ta till sig. En lösning är att 
använda sig utav en stor leverantör som erbjuder en färdig standardlösning, det är då viktigt 
att de är flexibla och kan anpassa lösningen efter verksamheten. Problemet med de 
lösningar som finns är att de kan vara svåröverskådliga och att man blir beroende utav en 
leverantör. 

En annan lösning är att utveckla eller bygga systemet inhouse eller outsourca vilket brukar 
bli en dyr lösning. Vid outsourcing skickas en specifikation till företag i olika låglöneländer, 
så kallad offshore Consulting. Ett pilottest sker sedan på ett fåtal personer för att se om 
lösningen fungerar. 
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Steg 5 – Implementering och testning 

Vid implementation så finns det ett antal steg som man följer, implementationen bygger 
dock mycket på erfarenhet ifrån tidigare projekt och det finns inga riktiga mallar för hur 
detta ska ske. Det sker en detaljerad projektplan som inte skiljer sig mycket ifrån att 
implementera SAP som affärssystem eller en komplex CRM lösning.  Detta är stora projekt 
och inget som man gör på en vecka eller två. Implementeringen skall ske bitvis där man 
utser några representativa grupper som får vara först ut. Därefter får man successivt 
implementera detta i resten av företaget. Man väljer ut olika delar och gör en 
testimplementation på dessa för att känna av resultatet. Den processen skall vara väldigt 
iterativ då det kan komma nya åsikter, alltifrån hur man upplever det hela till hur layouten 
är.   

Steg 6 - Utbildning 

Personalen utbildas på nya lösningar som har utarbetats, utan denna kunskap så kommer 
de kanske inte att kunna använda den.    

Steg 7 - Underhåll  

Då den egna verksamheten och omvärlden förändras hela tiden så måste man hela tiden ha 
en grupp som arbetar med CPM. Den är ansvarig för att hela tiden se till så att lösningen 
eller strategin motsvarar företagets behov. Denna grupp skall finnas inom företaget då de 
kan sin egen verksamhet bäst och deras arbetsuppgifter involverar att uppdatera CPM-
systemet. 
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6 Slutsatser 
Författaren avslutar med en klargörande sammanfattande slutsats av forskningsfrågorna.__________  

6.1.1 Hur utvecklar och implementerar man en övergripande CPM-
strategi? 
Utvecklingen utav ett CPM-projekt börjar med att verksamheten gör en övergripande 
analys för att kunna ta fram en strategi. Här handlar det om att få ett grepp på helheten 
genom att göra en kartläggning och komma fram till vart företaget är idag, hur moget det 
är, samt vilka lösningar och kompetens som företaget har i nuläget. I analysen får man först 
bestämma vilken nivå som företaget befinner sig på och använda den som ett hjälpmedel 
för en första övergripande analys. Strategin i sig handlar mycket om att svara på och 
hantera många olika taktiska och opeartiva frågor. 

Därefter görs en omfattande kravanalys där viktiga moment är intervjuer samt workshops 
med personalen. Man bestämmer vad för typ av uppdatering det är som skall göras efter 
implementeringen samt när den ska göras.  

Nästa steg är att modellera upp verksamheten och bestämma arkitekturen. Man måste hela 
tiden ha med sig de tre verksamhetsdelarna affärsstrategi, verksamhetsbehov och IT 
strategi.  

I nästa steg så utvecklar man systemet, det finns olika lösningar att ta till sig. En lösning är 
att använda sig utav en stor leverantör som erbjuder en färdig standardlösning, en annan 
lösning är att utveckla eller bygga systemet inhouse eller outsourca. 

Vid implementation så finns det ett antal steg som man följer. Man väljer ut olika delar och 
gör en testimplementation på dessa för att känna av resultatet. Detta är en iterativ process. 

Personalen utbildas sedan på nya lösningar som har utarbetats, utan denna kunskap så 
kommer de kanske inte att kunna använda den.    

Då den egna verksamheten och omvärlden förändras hela tiden så måste man hela tiden ha 
en grupp som arbetar med CPM. Den är ansvarig för att hela tiden se till så att lösningen 
eller strategin motsvarar företagets behov. 

6.1.2 Vilka är de övergripande fördelarna med att införskaffa CPM? 
Med CPM kan man organisera, automatisera och analysera processer och system för att 
driva produktionen till en bättre helhet. Det hjälper företaget att översätta gemensamma 
objektiv till planer och levererar kritiska insikter för hur man förbättrar finansiell och 
operationell produktion. Det är ett holistiskt management perspektiv som förespråkar 
affärseffektivitet samtidigt som det strävar för innovation, flexibilitet och integration med 
teknologi. Med hjälp utav CPM kan man förena organisationens olika enheter för att kunna 
fatta beslut som är det bästa för organisationen som helhet. CPM innebär ett synsätt där 
man fokuserar på att integrera den övergripande strategin i det dagliga arbetet. Fördelarna 
för de anställda är att användaren kommer kunna effektivisera sin arbetsdag och få mer tid 
för andra viktiga arbetsuppgifter. 
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6.1.3 Vilka är de övergripande nackdelarna med att införskaffa CPM? 
CPM är ett diffust begrepp och kan försvinna då det är ett rörigt begrepp, många utav 
lösningarna som finns på marknaden är ganska nya och det sker ständigt förändringar då de 
systemen som finns på marknaden bara är inne i fas ett. En del upplever CPM som ett 
verktyg som de måste lära sig och det kan behövas hjälp med att läsa av all data och hitta 
anomalier, algoritmer eller kluster. 

6.1.4 Vilka Business intelligence verktyg används i en CPM-strategi? 

6.1.4.1 Vilka är de mest kända? 

Microsoft är ledande inom BI-lösningar och det vanligaste BI-verktyget är Excel vilket är 
ett oerhört kraftfullt och utspritt BI-verktyg. 

6.1.4.2 Vilka är de vanligaste? 

Mellan sextio till åttio procent av alla användare använder rapporter, exempel på detta är 
KPI-värden såsom lönsamhets rapporter eller lönsamhet per produkt. Runt trettio procent 
av användarna använder analysverktyg såsom OLAP. Några arbetar med Datamining där 
man fiskar i data och hittar mönster. 
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7 Reflektion över genomfört arbete 
Om författaren lutar sig tillbaks och funderar över vad som kunde ha gjorts bättre i denna 
uppsats så finns det både positiva och negativa saker att ta upp. Generellt sett är författaren 
dock nöjd med resultatet. En uppfattning är att ett utrymme som motsvarar 15 
högskolepoäng är aningen för litet för en sådan här typ av studie, den hade kommit bättre 
till sin rätt med en uppsats på 30 högskolepoäng.  Författaren hade då kunnat göra ännu 
djupare studier och analyser av de olika intervjuerna samt fler och mer omfattande sådana. 
Genom det hade författaren kunnat belysa fler aspekter på ett djupare plan. Det går förstås 
att diskutera vilken typ av intervjuer författaren skulle ha valt. Det hade varit mer 
verklighetsförankrat att fråga olika företag som har införskaffat CPM ifall de är nöjda med 
den strategin som har använts och kunna jämföra deras resultat med hur verkligheten ser 
ut. Det hade varit intressant att få höra användares synpunkter men författaren lämnar det 
åt framtida forskare att undersöka. Det verkar som att CPM har gått allt mer åt den 
finansiella inriktningen då det är lättare att mäta jämfört med att mäta kultur och etik.  

I framtiden kan begreppet CPM försvinna eller iallafall byta namn då det ständigt sker 
förändringar på marknaden. Detta viktiga sätt att styra sin verksamhet blir dock allt mer 
viktigt för varje dag och någon klar strategi för hur man skall gå tillväga verkar inte finnas 
dokumenterad. Då det är en föränderlig och iterativ process som är tänkt att involvera ”allt 
och alla” inom en verksamhet har det varit mer eller mindre ett dröm scenario att lyckas 
fånga upp, fastställa och dokumentera denna. Uppsatsen utgör dock en bra grund för de 
som vill ha kunskap om begreppet CPM samt en enklare övergripande introduktion för hur 
man kan ta fram en CPM-strategi.   
 
En nackdel med uppsatsen kan vara att författaren har haft svårt för att få in relevant 
litteratur och därmed också inte själv haft de bästa förutsättningarna för att kunna 
ifrågasätta det som framkommit under intervjuerna. Resultatet skulle behöva granskas mer 
kritiskt. 
 
Utifrån den kunskap som genererats i denna uppsats finns det en del förändringar som 
författaren skulle ha gjort om han hade genomfört denna studie igen. 
 

 Genomfört intervjuer med företag som har implementerat CPM i deras 
verksamhet. 

 Fokuserat mer på forskningsfrågorna om strategin och brutit upp dessa i flera 
frågor. 

 Försökt konsultera mer litteratur om CPM. 
 Kritiserat mer. 

 
Självklart finns det många olika metoder man kan använda sig av och i det hela är 
författaren nöjd med testresultatet:  
 

 Författaren fick tag på många experter som visade sig väldigt bra för ämnet: 
- Urban Ask på Göteborgs Universitet 
- Martin Stenhaugen på Tietoenator 
- Andreas Schüldt på Logica 
- Thomas Floberg på Microsoft 
- Nils Linden på Cognos 
- Johan Magnusson på Solver 
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 Det har varit väldigt övergripande information vilket passar bra till en övergripande 
strategi. 

 
Förslag till vidare forskning och frågor: 
 

 En empirisk undersökning där man jämför teori mot verklighet genom att jämföra 
den CPM strategin som togs fram i denna uppsats med företag som använder sig 
utav CPM.  

 Hur pass viktigt det är att använda sig utav både finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal i CPM, idag lutar det åt att man bara använder sig utav finansiella. 

 Då man använder sig mycket av källor ifrån operativ nivå vid framställandet av en 
CPM-strategi kan man ifrågasätta och utreda hur pass mycket det påverkar kvalitén, 
har de verkligen tillräckligt mycket kunskap för att få vara med? 

 Vilka är de största problemen som företagen stöter på vid implementering utav 
CPM och hur motarbetar man dessa problem? 
 

Implementering och användning utav CPM är ett viktigt synsätt med kraftfulla verktyg som 
ger oerhört mycket hjälp och stöd. CPM är ett hett område just nu och kommer bara att 
fortsätta att växa. 
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9 Bilagor 

9.1 IntervjuTietoenator 
Martin Stenhaugen är ansvarig för Business intelligence Sweden på Tietoenator och är 37 år 
gammal. Han har arbetat med lösningar inom Business intelligence och Data Warehouse i 
femton år. Under den tiden har han haft ett antal skiftande roller såsom konsult, 
projektledare, teamledare med mera. Stenhaugen har arbetat två och ett halvt år inom 
Tietoenator. 

Tietoenator har kunder inom alla affärsområden såsom bank, telekom, kommunalt, 
landsting med mera. Tietoenator har 16 000 anställda, varav cirka 500 konsulter arbetar 
med lösningar inom CPM. Det som är unikt med Tietoenator är att de kan kombinera djup 
verksamhetskunskap med 500 olika BI-experter, för att på så sätt kunna erbjuda kunderna 
ett vinnande koncept. 

Stenhaugens definition på CPM är en heltäckande lösning där man möjliggör för sina 
anställda att vara delaktiga i hela beslutsprocessen från Budget och Planning via 
rapportering och analys till Scorecarding. 

De är olika personer som arbetar både internt och externt med CPM-projekt eftersom de 
är ett konsultföretag. Internt arbetar alla deras chefer med CPM, medan alla anställda har 
tillgång till deras BI-lösning för att kunna följa upp sin egen tid, fakturering och bonusläge. 
Externt har de BI-konsulter som hjälper sina kunder med att skapa ett mervärde genom att 
göra kravanalys, arkitektur, design och implementation av CPM-lösningar. 

Vilka olika personer som jobbar inom ett CPM-projekt beror på projektets omfattning och 
vad för typ av projekt som man håller på med, olika projekt tar olika lång tid och företagen 
har därför olika stora behov. Det är viktigt att veta vilka olika perspektiv det är som man 
ska ha och vad det är som är viktigt att mäta och följa upp. För att ta reda på detta går de ut 
i organisationen och hittar rätt slags anställda som skall vara med. De väljer ut olika 
personer, alltifrån den finansiella biten till human resources och ner till produktions nivå. 
Men det är endast ett fåtal, nämligen de som kommer att ta sig tid och som har tid till att 
vara med, som blir utvalda. Dessa ska också våga stå upp inför sina kollegor och säga att de 
står bakom det här CPM-projektet och att de var med och utvecklade CPM-projektet för 
att de tror på detta.  

När man utvecklar en CPM-strategi anser Stenhaugen att själva strategin skall bearbetas 
fram tillsammans med en representativ grupp utav anställda. En CPM strategi skall inte tas 
fram centralt och sedan skjutas ut i organisationen utan att denna grupp av anställda har 
fått vara med och säga sitt. Sedan kan det förstås alltid bli så att de ändå blir överröstade, 
men eftersom det är de som är närmast verksamheten så skall de alltid ges tillfälle att dela 
med sig av sina åsikter och kunskaper. Utvecklingen av en CPM-strategi kan delas upp i 
fem moment varav de första två momenten är ett ramverk för hur man vill att CPM-
strategin ska se ut: 

1. Kravanalys 

Det första momentet består utav en omfattande kravanalys. Det finns ett ramverk för över 
hur denna går till och några viktiga moment är intervjuer med anställda samt att man 
anordnar workshops där man har öppna diskussioner med personalen. Man bestämmer 
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även vad för typ av uppdatering det är som skall göras sedan samt ifall den kommer till att 
göras dagligen, månadsvis eller kvartalsvis. 

2. Design 

I detta moment så modelleras verksamheten upp och arkitekturen bestäms, innan man går 
in i nästa moment så stämmer man av designen och arkitekturen med användarna. Man ska 
alltid ha ett par tänkta användare som man skall testa på så att man inte sitter och utvecklar 
någonting som man sen inte har hunnit testa på användarna. 

3. Utveckling 

I detta moment skickas en specifikation till företag i olika låglöneländer, så kallad offshore 
Consulting. Ett pilottest sker sedan på ett fåtal personer för att se om lösningen fungerar. 

4. Utbildning 

Personalen utbildas på nya lösningar som har utarbetats, utan denna kunskap så kommer 
de kanske inte att kunna använda den.    

5. Never-ending story  

Då den egna verksamheten och omvärlden förändras hela tiden så måste man hela tiden ha 
en grupp som arbetar med CPM. Den är ansvarig för att hela tiden se till så att lösningen 
eller strategin motsvarar företagets behov. Denna grupp skall finnas inom företaget då de 
kan sin egna verksamhet bäst. 

Implementeringen skall ske bitvis där man utser några representativa grupper som får vara 
först ut. Därefter får man successivt implementera detta i resten av företaget. Man väljer ut 
olika delar och gör en testimplementation på dessa för att känna av resultatet. Den 
processen skall vara väldigt iterativ då det kan komma nya åsikter, alltifrån hur man 
upplever det hela till hur layouten är.   

Ibland kan alla personer i Tietoenator, uppemot 2000 konsulter vara delaktiga i ett möte 
som tar upp varför man gör som man gör och vad orsaken är till att man är tvungen att 
införa CPM och vad det skulle lösa och hur den kunde effektivisera den enskilda anställdes 
vardag. Detta ger stor slagkraft. Istället för att ha en chef som säger till underordnad chef 
och som vidarebefordrar det till nästa så får alla ta del utav samma information på direkten. 

CPM består utav budgetering och planering, rapportering och analys samt framtagning av 
KPI. Utöver detta förstås också valet av verktyg. 

En del som kan och skall förbättras är allmänhetens medvetenhet om CPM och dess 
affärsnytta. Trots att vi är inne i 2000-talet så finns det ännu många företag som arbetar 
med ”Excell-hell”. Där är det upp till Tietoenator som konsultföretag samt 
verktygsleverantörerna att hjälpa företagen till att förstå att de kan höja sin produktivitet 
och effektivisera sitt företag via användandet av CPM-lösningar. 

Fördelarna för de anställda är att användaren kommer kunna effektivisera sin arbetsdag och 
få mer tid för andra viktiga arbetsuppgifter. 

En nackdel kan vara att få användaren att förstå att dennes insats är väldigt viktig för att 
processen skall fungera. Dessutom upplever en del det som ytterligare ett verktyg de måste 
lära sig, vilket kan vara ett hinder på vägen. 
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De CPM verktygen som de använder är verktyg från både Microsoft och Oracle. 
Stenhaugen anser att de egentligen inte skall ha någon effekt på strategin. Vissa verktyg kan 
mer eller mindre underlätta användandet och acceptansen hos användarna, men de får inte 
ha någon effekt på själva strategin och strategiarbetet. 

9.2 Intervju Logica 
Andreas Schüldt jobbar med CPM och BI på företaget Logica och är 38 år gammal och är 
Sverige chef för BI och CPM på Logica. Andreas har tidigare jobbat med Enterprise 
resource planning (ERP) vilket avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags 
informationshantering samt implementerande av affärssystem såsom SAP R3. Han har 
även jobbat med Enterprise content management lösningar såsom portaler, intranät och 
dokumenthantering. Andreas har jobbat på Logica i runt åtta år, först på företaget ATOS 
Consulting som sedan köptes upp utav företaget WM-data och som sedan blev uppköpta 
utav Logica. Logica jobbar mot mängder av olika företag i flera olika branscher, både små 
och stora företag, Andreas nämner att han har jobbat med företag såsom H&M och 
Skandia. 

Företaget Logica har jobbat med BI, datalager och expertsystem sedan början av 1990-talet 
och fokuserade då på att BI skulle samla ihop information utifrån, men inte så mycket på 
interna frågor. BI stödjer olika delar av organisationen på olika nivåer. Historiskt sett så har 
det handlat mycket om rapporter och analyser på operativ nivå såsom att få ut 
försäljningssiffror till en försäljningsavdelning. Nästa steg var att kunderna hade problem 
med sina processer runt kundhantering, kundinsikt och kundlojalitet och detta ledde fram 
till ”Processperspektivet” där man optimerar processer med hjälp utav BI-teknologier för 
att kunna öka kundintimitet eller kundkunskapen och som exempel kunna göra bättre 
kundsegmenteringar. Nästa steg var att göra så att alla processer i ett företag ska styras för 
att kunna realisera företagets affärs strategier. 

Andreas definition utav CPM  är ”en integrerad verksamhetsstyrning”, en så kallad ”Closed 
loop”, vilket innebär att man bryter ner, mäter, planerar och följer upp strategin. Detta går 
runt i en cirkel eller loop. CPM för Logica är inget projekt eller strategi, utan en 
uppsättning processer som ett företag måste implementera.  

Per definition så är CPM koncernen övergripande och Andreas anser inte att man kan prata 
om CPM när en inköpschef för en division köper sig ett verktyg för att göra analyser i ett 
affärssystem för det baseras inte på Datawarehouse och alltså inte på en holistisk synvinkel. 

För att utveckla en CPM strategi som leverantörer i ett projekt använder sig Logica utav 
både arkitekter, managementkonsulter, strateger, analytiker och sen de som kan bygga upp 
dessa lösningar. Därmed fem huvudsakliga kompetenser. 

Utveckling av en CPM strategi är en nedbrytning av en affärsstrategi, den är ganska lätt att 
göra eftersom kunderna kan sin verksamhet bättre än vad vi kan. Vad Logica kan är CPM 
området, tekniken och ”Benchmarketing” med andra kunder men i princip så är det 
kunden som kan sin verksamhet själv. Det är egentligen någonting som de själva gör, 
Logica leder och coachar (faciliterar) CPM-strategin. 

Alla kunder har olika behov och det stämmer inte alltid ihop med den informationen som 
BI-verktygen visar. Logicas uppdrag är att lösa detta, de fungerar som en katalysator som 
kopplar ihop verksamhetsproblemen med vad som skall göras i strategin.  
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CPM för Logica är inget projekt eller strategi, utan en uppsättning processer som ett 
företag måste implementera. Som nämnts tidigare så är det tre olika loopar eller processer: 

1. Strategiprocessen eller Managementprocessen 
 
Denna består utav de som utvecklar och realiserar strategin, det vill säga ledningen och 
handlar om att göra omvärldsbevakning, uppdatera sin affärsstrategi och att bryta ner 
affärsstrategin samt göra den kommunicerbar i hela organisationen. Man har länge använt 
sig utav Norton & Kaplans balanserade styrkort och de används fortfarande. Även KPI 
samt orsak och verkan analyser används. Planering och budget ligger till grund för CPM 
och den måste också ha sin grund i affärsstrategin och de initiativ som man ska göra. Man 
jobbar även effektivt med taktiska och operativa frågor.   
 

2. Realisering 
 

För att kunna realisera förändringen så använder man sig utav systemintegratörer, i princip 
så ska man dock inte behöva ett system för att förverkliga ett CPM verkställande. Man får 
hitta på helt nya uppsättningar av key performance indikators och balanserad styrkort. 
Systemstödet eller BI stödjer strategin. 
 

3. Användning av systemet och beslutsfattande 

Om man tittar på en implementation av ett affärssystem så krävs det ganska mycket. Där 
kommer man in på frågan om BI-kompetens. I de flesta företag så har man processer och 
processägare, man har system och systemägare. Och de är oftast organiserade efter den 
hierarkiska strukturen i företaget. Men både möjligheterna och hoten med BI är att BI 
genomsyrar precis allting i hela organisationen. Ska man lyckas med att implementera en 
CPM strategi eller CPM system, eller CPM organisation så måste man helst väldigt tidigt 
börja tänka på vilket programkontor som man behöver.  

Det är viktigt med ägarskap, man behöver en central funktion i organisationen som ”äger” 
BI och de måste vara representerade utav folk ifrån verksamheten, analytiker, tekniskt 
kunniga personer och konsulter. Ska man lyckas implementera strategin så krävs det 
teknologi och då måsta man ”äga” strategin. Detta innebär att man har mandat för att 
kunna göra prioriteringar och ta beslut både ur ett IT perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. Man måste även ha mandat för att kunna hämta information ifrån 
samtliga system och kunna stödja samtliga processer. 

Man måste ha insyn i IT strategin som ett företag har. Du ska också kunna utbilda en 
verksamhet och ta emot behoven ifrån en verksamhet. Man måste hela tiden ha med sig de 
tre verksamhetsdelarna affärsstrategi, verksamhetsbehov och IT strategi. Ett annat sätt att 
uttrycka sig på är att man ska se till så att förvaltningen funkar, det vill säga att användarna 
får det de vill ha, och får det stöd de behöver för sitt dagliga behov samtidigt som de ska 
jobba med vidareutveckling utav den.  

Det finns många företag som har gjort en bra strategi, byggt en teknisk lösning men får inte 
användarna till att använda den och då blir det ingenting utav det. Ledningen får de 
Dashboards och rapporter som de behöver. Samtidigt så är det inte kopplat med employee 
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performance management eller på individ nivå, det innebär att det är närmaste chefen som 
sätter dina mål men inte utifrån strategin. Det måste istället kunna gå hela vägen från 
ledningen och ner till operativ nivå, annars man missar hela mittendelen. I många stora 
svenska företag så har man uppemot 15-20 olika BI-lösningar som har olika system vilket 
leder till att anställda fattar beslut efter olika slags information.  

Verksamheter har olika behov och BI-lösningarna täcker inte alltid in dessa, Logicas 
uppdrag är att samordna detta. Logica fungerar som en katalysator som kopplar ihop 
verksamhetsproblemen med vad som skall göras i strategin. De har många olika funktioner 
såsom att lägga rapport, analys och datalager, ta fram abc kalkylerings lösningar, 
profitability lösningar, Datamining baserade lösningar för bank och finans samt ansvara för 
upplärning och att CPM integreras inom verksamhetsstyrning.  

Grundsynen i CPM som skiljer CPM från andra typer av verksamhetsstyrning är att man 
bryter ner sina strategier och mål i en holistisk objektiv modell av verksamheten och sätter 
ut ”tuffa” mål efter vart man vill nå, dessutom så belönar man folk inom organisationen 
efter hur pass bra de lyckas uppnå dessa mål. Då kommer man per automatik att realisera 
strategin. Det är grundsynen i CPM som skiljer CPM från andra typer av 
verksamhetsstyrning. 

Allting kan förbättras inom CPM, det krävs mer avancerade lösningar, man är oftast 
tvungen till att titta på stora mängder data och har inget verktyg som stödjer en och tar 
fram ett mönster. Det kan behövas hjälp med att läsa av all data och hitta anomalier, 
algoritmer eller kluster. Även kunna koppla ihop det mer med Enterprise Performant 
Management lösningarna och mellan våra BI satsningar, portaler och andra 
informationskanaler. 

Logica använder sig utav Cognos produkter och team one som hette Applix tidigare, detta 
är BI-verktyg för analys och rapportering, alltså ekonomisk uppföljning av nyckeltal, 
ekonomi, HR och marknad. Detta används också för planering och konsernkonsolidering. 
Dashboards, Datamining och OLAP är den funktionella delen av det hela. Anders 
använder i sitt jobb analysverktyg, vilket är mer än rapportverktyg. Den gör analyser så att 
han kan köra Drilldown och hitta konstigheter i det ekonomiska resultatet. Detta används 
inte så mycket vid presentationer för andra ledare, då används Dashboards och rapporter, 
såsom diagram istället. 

9.3 Intervju Microsoft 
Thomas Floberg har jobbat på Microsoft i fem år och är produktmarknadschef samt 
ansvarig för det som de gör inom BI och CPM. Han har även produktägarskap inom 
Microsofts produkter i Office paketet. 

Microsoft har flera olika kunder inom CPM såsom HQ Bank, AKO som gör läkemedel 
samt Gambro som jobbar med medicinteknik.  

De kommer till Microsoft främst av tre olika anledningar, de har en stor mängd data som 
ligger i olika typer av system såsom databaser, affärssystem, verksamhetssystem såsom 
CRM system eller ekonomisystem. Den stora mängden data vill man använda för att 
analysera och fatta beslut och se hur verksamheten går när man kontinuerligt uppdaterar 
data. De har investerat stora summor pengar i att datan ska uppnå hög kvalitet och de har 
massa data men kan inte använda den fullt ut. Sen finns det kunder som investerar i 
mjukvara eller teknologi såsom Office, Sharepoint eller SQL server ifrån Microsoft för att 
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se vad man kan göra med den utifrån ett CPM eller BI perspektiv. Den tredje gruppen 
använder Excel, det kan vara personer som är analytiker, ledningen eller en VD. De säger 
att det är det verktyget som de använder och som de vill jobba med. De undrar då hur de 
kan få tillgång till och göra BI eller CPM med Excel? Många vill jobba med Excel för de 
känner att det är det som många använder. 

I ett CPM-projekt kan man säga att steg ett är att man tar fram en krav analys som kan 
användas för design och utveckling, denna innehåller olika restriktioner såsom att använda 
ett CPM-system och det finns ett antal olika leverantörer på marknaden varav Microsoft är 
en sådan. Olika leverantörer kan olika saker och kan samarbeta med varandra. Microsoft är 
inte specialiserade på implementationen som följer sedan utan det får andra konsultföretag 
komma in och göra. 

På Microsoft tillverkar de mjukvara och den anpassar olika konsultföretag sedan på bästa 
sätt åt kunderna och deras behov. Konsultföretagen kan även göra anpassningar och skriva 
koden själva men de använder Microsofts programvara som bas och som de sedan 
implementerar hos kunden.  

Syftet med CPM är att lyckas få sina strategier och mål att bli verklighet, en del utav CPM 
är sättet att förverkliga detta. Det är viktigt att man inte börjar utveckla ett CPM-system 
först utan företagets strategier eller mål. Det är det mest grundläggande. Sen att man 
skaffar ett system som hjälper företagen att realisera eller förverkliga strategierna eller 
målen. 

Företaget gör det här själva men kan ta hjälp utav olika konsult företag som jobbar med 
verksamhetsutveckling såsom managementkonsultföretag, organisationsutvecklingsföretag 
eller företag som är specialiserade på CPM. Ett hjälpmedel är balanserade styrkort som kan 
användas för att implementera CPM. Det viktiga är att man börjar i företagets mål eller 
strategier. 

Ett exempel är strategin att öka omsättningen vilket leder till olika mål såsom att sälja mer 
för att få en högre tillväxt. Detta kan brytas ner i olika produktområden eller affärsenheter 
som har olika mycket omsättning. Detta bryts sedan upp i olika delmål: 

 Produkten A ska sälja för 15 % extra 

 Produkten B ska sälja för 20% extra 

 Produkten C ska sälja för 5 % extra 

De här tre balanseras upp i det övergripande målet, detta blir ju ett exempel på ett 
balanserat styrkort. KPI eller nyckeltal som det heter på svenska är omsättningsökningen i 
procent och produkterna är mål som bygger upp denna KPI. 

Ett enklare exempel på CPM är ifall man har som strategi att man ska cykla från Jönköping 
till Örebro. Målet är Örebro och man behöver olika strategier för att klara detta.  

Strategi 1 – skaffa en cykel 

Strategi 2 – näringsrik kost 

Strategi 3 – träna 
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Man behöver också en hastighetsmätare och detta blir en del utav CPM systemet, den 
mäter och hjälper till att implementera strategin att cykla till Örebro. Men CPM har inget 
att göra med målen, såsom att cykla till Jönköping eller Örebro, utan det är vad man vill 
uppnå. Att träna eller att äta rätt har inte heller med CPM att göra. CPM hjälper dig att se 
om du når dina mål, att stötta dig i ditt arbete med att implementera strategin och att nå 
målen. Om ett företag ska satsa på CPM så är strategierna en förstudie till CPM. Men om 
man inte följer upp dem sen så vet man inte vart verksamheten går, om man är säljchef för 
tio säljare och inte vet hur mycket de säljer, hur många kundbesök de gör samt hur stor 
intäkt man får så vet man inte hur det går för säljarna. Då är CPM-systemet ett sätt att följa 
upp de olika målen. 

Microsoft är ledande inom BI-lösningar och det vanligaste BI-verktyget är Excel vilket är 
ett oerhört kraftfullt och utspritt BI-verktyg.  Det kan vara ett väldigt enkelt program men 
man kan också använda det som ett väldigt avancerat verktyg. De tillverkar också mjukvara 
för att stödja implementationen utav CPM. De har även en produkt som heter Microsoft 
Performance Point Server som kan kallas just CPM produkt, CPM verktyg eller IT-system 
för CPM. Det är också ett förhållningssätt eller arbetssätt.  

9.4 Intervju Solver AB 
Johan Magnusson är 43 år gammal och Managing Director på Solver Europe. Han jobbar 
även mot mellanöstern, Afrika och Europa. Han har tidigare startat upp olika 
programvarubolag såsom företaget Zoom on. Solver har runt 130 anställda utspridda på 
olika små kontor runt om i världen. Deras målgrupp är olika företag med en omsättning på 
minst femhundra miljoner kronor såsom Electrolux och de har flera olika 
samarbetspartners såsom Microsoft och Cap Gemini. Johan startade företaget för tretton år 
sedan i USA och byggde verksamheten på en produkt som på den tiden hette Solver, den 
köptes upp senare och heter idag Microsoft Enterprise Supporting. Microsoft Performance 
Point server är uppdelad i tre moduler, - planning, Monitoring och analytics. Solver har 
utvecklat planning delen som involverar budgetering, forecasting och konsolidering. De har 
sedan dess jobbat väldigt nära med Microsoft.  

Deras affärsmodell innebär att de positionerar sig mellan Microsoft och andra partners 
såsom Cap gemini och att de ska hjälpa deras partners på de olika aktiviteterna som 
relaterar till Performance Point Server. Från sälj till projektplaner till implementation, 90 
procent av alla projekt görs med samarbetspartners och därför så ser CPM-modellen för 
deras arbetssätt olika ut beroende på vem man jobbar för. Många partners såsom Microsoft 
har ett tekniskt fokus men så fort det blir prat om CPM så är det ekonomi avdelningen och 
inte IT avdelningen som man ska prata med och många partners som fokuserar på teknik 
är inte vana vid den rollen. Det är verksamhetsbiten som är det viktigaste inom CPM.  

Utöver projektledaren finns det fyra olika roller som de involverade personerna i ett CPM-
projekt har: 

 Det är de som förstår verksamheten såsom budget processen eller 
koncernredovisning för konsolidering eller hur man sätter relevanta KPI: er i 
Dashborden.  

 De som förstår typen av verktyg, hur man bygger modeller med CPM verktyg. 

 De som förstår strukturen av datatyper och OLAP kuber och teknikens roll. 
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 De som förstår hur man kopplar upp sig mot olika typer av försystem, vilket kan 
vara tidskrävande. 

Vid implementation så finns det ett antal steg som man följer, implementationen bygger 
dock mycket på erfarenhet ifrån tidigare projekt och det finns inga riktiga mallar för hur 
detta ska ske. 

De lägger innan projektimplementationen börjar väldigt lång tid på förstudier även om 
fokus ligger på att implementera CPM-strategin i verksamheten. Det är som en 
implementation av vilket komplext system som helst och man kan likväl följa en 
implementationsmall för ett affärssystem. Det sker en detaljerad projektplan som inte 
skiljer sig mycket ifrån att implementera SAP som affärssystem eller en komplex CRM 
lösning.  Detta är stora projekt och inget som man gör på en vecka eller två. 

Det som Johan pekar på som en nackdel med CPM är att många utav lösningarna som 
finns på marknaden är ganska nya så det sker ju förändringar ständigt och de system som 
finns på marknaden är bara inne i fas ett.  

9.5 Intervju Cognos 
Nils Linden är Presales manager på Cognos där han har jobbat i femton år. 

Cognos har flera olika stora kunder inom CPM såsom IKEA, Folksam och 
Länsförsäkringar. Deras definition  utav CPM är samma som Gartners. CPM-agendan har 
blivit väldigt mycket styrd mot den finansiella agendan och fokuserar på finansiella 
nyckeltal. De olika Involverade i ett CPM-projekt är framför allt Koncernstaben och 
affärskontrollers.  Lägger man på mer operativa nyckeltal så är det mer en performance 
management agenda. Exempel på olika operativa nyckeltal är lageromsättning och 
underhållsbehov. Cognos CPM-modell kallas för performance management och fokuserar 
på frågorna:  

Hur går det?  

Varför går det som det går?  

Vad borde vi göra åt det? 

Dessa frågor kan man alltid ställa oavsett inom vilket perspektiv man än befinner sig , - det 
finansiella, HR, marknad eller produktions perspektivet. 

Det som saknas och kan förbättras inom CPM är att det kan finnas en tydligare agenda ute 
hos kunderna i att ta emot den här informationen och göra något vettigt med den. Det 
skulle kunna visioneras mer om varför detta är viktigt. 

Ett Business intelligence verktyg är en enabler för CPM, alltså en del utav CPM. På Cognos 
så har de Cognos verktygs svit som involverar flera olika verktyg. Det räcker dock inte med 
tekniken utan man behöver också ha processtöd till användarna i en CPM agenda. 

CPM agendan skiljer sig från ett traditionellt IT-projekt, det är viktigt att man har en 
iterativ utvecklingsprocess som involverar verksamheten väldigt tydligt. Verksamheten 
måste vara med i hela utecklingen. Man måste ha snabba leveranser och en kvalitetssäkrad 
information som kommer ut. Ett Datawarehouse projekt är inget projekt som tar slut då 
utvecklingen i verksamheten aldrig upphör. 
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Lösningarna som Cognos säljer ska inte kräva speciellt mycket hjälp utan är avsedda att 
vara till för att deras kunder ska kunna använda dem. Sedan får de utveckla och använda de 
själva. De har en best practise implementation och är där och hjälper dem att välja rätt samt 
guida dem. Under implementationen så sitter Cognos oftast med men därefter så ska 
företaget kunna vara självgående.  

Implementationen består utav små korta leveranser, man ska tänka stort och börja smått. 
Om man försöker leverera lösningen i ett enda stort hok så kommer man misslyckas med 
sin CPM lösning.  

Man ska implementera varje process för sig.   

9.6 Intervju Göteborgs Universitet 
Urban Ask jobbar som Lektor på Göteborgs universitet där han håller föreläsningar inom 
ämnet CPM. 

Enligt Urban så är CPM ett paraplybegrepp och kan ha många olika namn såsom BPM, 
EPM eller SEM. Gartner har stort inflytande inom området men har ändrat på sin 
definition. De var de första som började använda sig utav definitionen CPM och har stort 
inflytande inom området, de hävdade att det var ett brett holistiskt perspektiv på 
verksamheten, en metodik eller referensram som var prestationsmätande. Man tar reda på 
vilka de viktigaste processerna är, om det finns någon metodik för hur man kan stödja eller 
styra dessa samt vilka mått man kan använda, BI är verktygslådan inom CPM.  

Från början så sa Gartner att man ska börja med ekonomi eller finansprocesserna, de är 
ganska väl etablerade. Detta resulterade i att företag började göra så, CPM blev därmed 
finansiellt orienterat. Från början var det dock ett brett perspektiv med både finansiella och 
icke-finansiella(kvalitet, ledtid, kultur, etik, visioner) verktyg. Gartner la alltså fram 
riktlinjerna och studerade sedan vad som hände på marknaden. Resultatet blev att CPM 
blev performance management orienterat runt ekonomi och ekonomi processer. Alltså 
någonting annat. Corporate är den nivån i företaget där performance management sker, på 
den nivån vill man ha ekonomi, finans och finansiella nyckeltal. Gartner hade så stor 
påverkan så de medverkade till att det blev ett finansiellt fokus.  

Nu säger man att CPM innebär fem delar, nämligen budgetering, planering, rapportering, 
analys och scorecard, Strategin är en input i CPM och ett bra exempel på hur man ska 
kunna genomföra ett företags strategier är Balance scorecard. 

Från början så var det ett helhetsperspektiv där man har strategin och tar fram 
performance management. Det involverar människor, processer, applikationer, plattformar 
och sen infrastrukturen, allt hänger ihop. 

Man börjar med att ta fram en strategi, då får man först bestämma vilken nivå som 
företaget befinner sig på, man får ta till sig den nivån som företaget befinner sig på och 
använda den som ett hjälpmedel för en första övergripande analys.  

Denna del av modellen visar hur styrningen ska se ut och vad det är man ska styra efter, 
alltså hela verksamhetsstyrningen. Det finns olika slags strategier och i modellen nedanför 
har man fokuserat på Business strategy. Ska man börja med strategi så måste man bryta ner 
Business strategy i kritiska framgångsfaktorer. Det är en referensram eller ren styrmodell 
och skall sedan relateras till olika människor och processer. Sedan behövs de olika 
applikationerna(BI-verktygen) och dessa finns i olika kategorier, detta kallas för CPM 
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framework och innehåller olika BI-verktyg samt databaser. Allt som visas i modellen nedan 
måste hänga ihop. 

Business Strategy

Performance Management

people

Analytic applications
-Strategy driven
-Analyst driven
-Process driven

BI Platforms

Information
Management 
Infrastructure

Process

Business 
Centric

IT Centric

BI
 C

om
pe

te
nc

se
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en
te

r

 

Business strategy är som nämnts tidigare en input till CPM och performance management 
är CPM orienterat mot ekonomifunktioner och ekonomiprocesser. Corporate är den 
högsta nivån i företaget där performance management sker. På den nivån vill man ha en 
ekonomisk inriktning med finansiella nyckeltal. Man bryter ner strategin i kritiska 
framgångsfaktorer och skapar därmed en referensram eller styrmodell. I modellen ovanför 
har strategin brutits ner i människor och processer.  

I modellen ovan kan man relatera Analytic applications med de olika CPM applikationerna 
i modellen nedanför. BI-plattformen hänvisar till BI infrastrukturen och Information 
management infrastructure hänvisar till Datasources. 

Budgeting, Planning
And Forecasting

Profitability Modeling 
and Optimization

Budgeting, Planning
And Forecasting

Budgeting, Planning
And Forecasting

Dashboards 
and Scorecards

Presentation

CPM
Applications

BI
Infrastructure

Data
Sources

Data Mart Data Mart Data MartData Mart

Data Warehouse, Operational Data Store

Web Presentation, Portal, Management Reporting

ERP, CRM, SCM, External Sources

 

Strategin i sig handlar mycket om att svara på och hantera olika frågor, vilka resurser och 
system skall vi använda? Hur ska vi organisera det här? I vilken takt skall vi implementera 
och vart börjar vi någonstans? Strategin räknas som en input i CPM. 

Steg 1   
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Här handlar det om att få ett grepp på helheten, man gör en kartläggning och kommer fram 
till vart vi är idag, hur mogna vi är, vilka lösningar och kompetens som vi har? 

Steg 2 

Det finns sedan olika mognadsnivåer som man kan dela upp företaget i, när man vet vart i 
modellen som man är så kan man utgå ifrån den. Här sker alltså något som kan liknas vid 
en kravspecifikation och här kan man behöva hjälp utav konsulter.  

Nivå 1:
Omedveten

Organsiationen 
har ingen 
koordination av 
sina ev. BI-
initiativ utan 
sköter troligen 
större delen av 
sin uppföljning 
med en 
gedigen flora av 
Excelark runt 
om i 
organsiationen. 

Nivå 2:
Taktisk

Organisationen 
har börjat sin BI-
resa med något 
eller några 
standardverktyg, 
men det finns 
ingen sponsor 
för satsningen 
och lösningarna 
ligger som 
separata ”silos” i 
organisationen. 
Utvecklingen 
och underhållet 
sker reaktivt, 
utan någon 
strukturerad 
process. 

Nivå 3:
Fokuserad

Det finns en 
förankring i 
ledningen och en 
sponsor för BI, 
oftast CFO, 
beroende på att 
de flesta 
lösningar rör den 
finansiella 
rapporteringen. 
Övriga processer 
såsom försäljning 
och produktion 
arbetar 
fortfarande 
isolerat. Det finns 
mer eller mindre 
medvetna tankar 
på att bilda ett 
kompetenscenter 
rörande BI-
frågorna.

Nivå 4:
Strategisk

BI-initiativ drivs 
strategiskt i linje 
med den 
övergripande 
affärsstrategin i 
företaget. BI når 
hela 
organisationen 
och börjar även 
sprida sig 
externt, till att 
involvera 
leverantörer och 
kunder. Ett BICC 
med tydliga mål 
har formats, 
bestående av 
representanter 
både från 
verksamhet och 
IT.

Nivå 5:
Genomgripande

BI är helt 
integrerat med 
samtliga 
verksamhetsproce
sser. Lösningarna 
är flexibla och 
lättrörliga(agila) 
som lätt kan 
anpassas efter 
förändringar i 
verksamheten. 
Användarna har 
tillgång till 
beslutsunderlag 
som möjliggör att 
de proaktivt kan 
påverka och styra 
just sin 
verksamhetsproce
ss. 

 

Steg 3 

Nästa steg är att man utvecklar en lösning på den strategin som man har hittat, och att man 
har fokus på framtiden samt ser till så att så många som möjligt använder sig utav BI, då 
måste man fundera på vilka olika kategorier av användare som man förväntar sig. Man 
måste veta vilka system som man ska ta fram och skapa en bild av vart företaget vill nå. 
Här kan det vara av betydelse att tona ned lite grann vad man behöver, annars kommer 
många konsulter att försöka sälja på dig olika färdiga lösningar. 

Steg 4 

I detta steg utvecklar man systemet, det finns olika lösningar att ta till sig. Det bästa är att 
använda sig utav en stor leverantör som erbjuder en färdig standardlösning, men även här 
är det viktigt att de är flexibla och kan anpassa den efter verksamheten. Problemet med de 
lösningar som finns är att de inte är överskådliga, så man förstår inte vad man kan använda 
och hur man kan använda de, man kan också fastna i ett leverantörsberoende. 

En annan lösning är att utveckla eller bygga systemet inhouse eller outsourca vilket brukar 
bli en dyr lösning. 

steg 5 

Detta steg är en implementering och är egentligen inget IT projekt utan ett verksamhets 
eller förändrings projekt, man måste dock ha med sig IT. Oftast gör man en 
testimplementation på ett område som man tror att man kommer att bli framgångsrik på. 
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Steg 6 

Det sista steget innebär att man uppdaterar och utbildar användare på systemet. Det är ofta 
hänt att man inte hinner med sådana saker som utbildning för att det är i slutet av projektet 
och man har inte tillräcklig mycket ork för att få med alla kraven. 

I de mest framgångsrika projekten finns det med IT-konsulter, folk från verksamheten,  
controllers från ekonomifunktionen, människor som är användare och starka personer på 
managementnivå. Beroende på vilken kompetens och mognad som företaget är inne i så 
kommer det också in konsulter och leverantörer. Det är viktigt att ha beställarkompetens 
och att man vet mycket själv om sin verksamhet, kan inte bara förlita sig på konsulter. De 
hjälper till att navigera och ge vägledning.  

Det finns inga färdiga system utan det är olika komponenter som sätts ihop till ett system 
eller lösning. Man kan inte göra ett system eller färdiga lösningar utan man får komma på 
olika förslag som man anpassar, allt utgår ifrån verksamheten och de ser alltid olika ut.  

Mellan sextio till åttio procent av alla användare använder rapporter, exempel på detta är 
KPI-värden såsom lönsamhets rapporter eller lönsamhet per produkt. Runt trettio procent 
av användarna använder analysverktyg såsom OLAP. Några arbetar med Datamining där 
man fiskar i data och hittar mönster. 

CPM är  ett diffust begrepp och beställarkompetens i verksamheten är viktigt. CPM kan 
komma att försvinna då det är ett rörigt begrepp. 
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9.7 Intervjuformulär 
Personliga frågor 

Vad heter Ni? 

Ålder? 

Vad arbetar du med? 

Vad har ni för position och funktion i företaget? 

Hur länge har ni jobbat på företaget(år)? 

Tidigare yrken och arbetslivserfarenhet? 

Allmäna frågor 

Vilka kunder har företaget? 

Frågor om Corporate Performance Management 

Vad är er definition på CPM? 

Vilka olika personer jobbar inom ett CPM-projekt och vilka funktioner har de? 

Hur utvecklar man en CPM strategi? 

Hur implementerar man en CPM strategi? 

Vilka olika aktiviteter/element/funktioner består CPM utav? 

Har ni en CPM-modell? 

Vad är skillnaden mellan CPM och andra verksamhetsstrategier? 

Tycker du att någonting saknas/kan förbättras inom CPM? 

Fördelar/nackdelar för kunden/ anställda? 

Frågor om Business intelligence 

Vilken/vilket BI verktyg använder ni i företaget? 

Anser du att det har betydelse för strategin i företaget vilka BI verktyg ni använder? 


