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Sammanfattning 
Att utveckla datalager innebär hantering av ett antal faktorer som kan avgöra såväl 
implementationens framgång som misslyckande. Hantering av dessa faktorer på små 
och medelstora företag är kritisk eftersom företag av denna storlek är särskilt känsliga 
för de ekonomiska förluster detta kan orsaka. 

Denna rapport redovisar resultat från en undersökning på små och medelstora företag 
inom Västra Götaland avseende dessa företags uppfattning av utveckling av datalager. 
Företag instämmer i stort sett med litteraturens beskrivning av det som huvudsakligen 
bör beaktas vid datalagersprojekt. Men, till skillnad med litteraturen, lägger 
respondenterna mer vikt på ledningens engagemang i datalagerprojekt än på ekonomi 
och teknik 

  

Nyckelord: Datalager, Små och medelstora företag, erfarenhet med datalager,          
ledningens stöd. 
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1. Introduktion 
Dagens samhälle betecknas av många som informationssamhället. Benämningen 
används ofta av olika medier för att understryka den dominerande ställning 
information har i samhället idag. Information har varit en viktig del i människans liv 
från början (Banyo, 2000) men det nya paradigm som präglar vår tid är att 
information har blivit en råvara (Castells, 1996). För Sturmark (1997) så har vi gått 
från industrisamhället där produktion var samhällets värdeskapande fundament till 
informationssamhälle där information är det centrala värdeskapande fundament. 

 

Den information som flödar inom och mellan olika organisationer behandlas, lagras 
och transporteras med hjälp av informationsteknologier. Detta informationsflöde har 
lett till den utmärkande utvecklingen av informationssystem som pågår än idag. 

 

Enligt Inmon (2002) är det först i början av 60-talet då informationssystemutveckling 
– och förvaltning har blivit ett vetenskapsområde. Utvecklingen har gått genom olika 
steg, styrd framför allt av företagens behov. 

 

Connolly & Begg (2002) påstår att organisationer fr.o.m. 70-talet mest har fokuserat 
sina investeringar i nya datorsystem för att automatisera sina verksamhetsprocesser. 
Detta, framlägger de vidare, har senare gett upphov till operationella databaser. Behov 
att använda operationella data till stöd för beslutfattandet uppstod på företaget som en 
följd av databas teknologin. 

 

Det elektroniska stödet till beslutfattande blev enligt Kellt (1997) en kärnfråga i 
företaget vid början av 90-talet, en äkta utmaning då beslut skulle fattas i en oerhört 
snabbt och ständigt föränderlig värld. Kelly (1997) pekar på en värld som förändras 
snabbare än beslutfattares förmåga att förstå och analysera de data de har till buds. 

 

De gamla existerande transaktionssystemen kunde inte hantera detta. En ny arkitektur 
än den som transaktionssystem byggs på behövdes för beslutstödet. Datalager som 
beslutstödjande system tar emot och integrerar data från olika källor (Connolly, m.fl., 
2002). Deras huvudsakliga fördel är att aggregera information för analysen för att 
därmed skapa en konkurrensfördel genom att tillhandahålla rätt information till 
företagsledningar (Kelly, 1997). 

 

Det första datalagret infördes för mindre än femton år sedan (Watson, m.fl., 2002) 
men denna implementation har i dagsläget blivit en central process vad gäller stöd till 
beslutfattande (Shin, 2002). 

 

Den insats datalager representerar för en organisation är av så viktig att många 
forskare under de senaste åren visat sitt intresse. Litteraturen undersöker bland annat 
de risker och utmaningar som utvecklarna står inför när de skall införa ett datalager. 
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Watson, m.fl. (1998) till exempel uppskattar sannolikheten till 50 % att ett 
datalagerprojekt misslyckas i den inledande fasen. Flera andra författare har studerat 
dessa risker (Murtaza, 1998; Baskerville, m.fl., 1996). En svaghet kan dock noteras i 
litteraturen: de flesta undersökningar som rapporteras har antingen utförts på ett 
företag eller en näringslivsbransch (något som gör att resultaten behöver bekräftas för 
andra typer av organisationer) eller hos konsulter (något som endast ger ett externt 
perspektiv på problemet). Utifrån dessa undersökningar går det inte att ta reda på hur 
näringslivet i allmänhet uppfattar de nämnda riskerna.  

Denna rapport skall redovisa en bred företagssyn på problem som kan drabba 
införandet av datalager. Undersökningen som utgör underlag till rapporten utfördes i 
Västra Götaland. Presentation av undersökningen föregås av en bakgrund vars syfte är 
att introducera läsaren för området datalager samt att lägga fram de generella 
utmaningar som forskningen hittills har identifierat i införandet av datalager.
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 2. Bakgrund 
Detta kapitel består av fyra delar. Först beskrivs begreppet datalager, dess historik 
samt grundläggande arkitektur. För klarhetens skull presenteras direkt därefter 
dataförråd, ett beslutsstödssystem som har mycket gemensamt med datalager men 
som inte skall tas för datalager. Avsnitt 3 går ut på att framlägga vilka 
framgångsfaktorer, enligt litteraturen, gäller vid utveckling av datalager och avsnitt 4 
presenterar vilka av dessa faktorer är kritiska vid utveckling av datalager på små och 
medelstora företag. 

2.1. Datalager 
Databaser och databassystem har enligt Elmasri, m.fl. (2002) blivit en viktig del av 
vår vardag. Det kan vi konstatera genom de transaktioner som vi genererar när vi går 
på banken, på ett bibliotek eller när vi är ute efter en tjänst på olika myndigheter. 

 

Datalager kan anses som en vidareutveckling av databasparadigmet. Elmasri, m.fl. 
(2002) påstår att det är när de blev medvetna om databassystems stora tekniska 
förmågor att företagsledare bestämde sig att söka efter mer sofistikerade stöd till sina 
beslutfattande. 

 

I det mesta som skrivs om datalager läggs tonvikten på den ekonomiska faktorn som 
underlag till evolutionen mot datalager (Hwang, m.fl., 2004; Connolly, m.fl., 2002). 
Denna evolution presenteras nedan. Därefter kommer, som tidigare sagt, en 
beskrivning av datalager genom datalagersarkitektur. Men först av allt skall själva 
begreppet datalager definieras.  

 

Datalager definieras på olika sätt av olika författare. Det är dock tre viktiga termer 
som förekommer i de flesta definitioner: data, tid och beslut. 

Fox (2004) definierar ett datalager som en ändamålsenlig samling av stora mängder 
av data under en viss period för långsiktiga statiska analyser. 

För Devlin (1997) är ett datalager: 

 

”A single, complete and consistent source of data obtained from a variety 
of sources and made available to end users in a way they can understand 
and use in a business context” ( Devlin,1997, S.20).  

 

En definition som anses av många som den mest talande är den som ges av Inmon 
(2002): 

”Ett datalager är en områdesorienterad, integrerad, ej ombytlig och 
tidsberoende samling av data till stöd för ledningarnas beslutfattande1” 
(Inmon, 2002, S.31). 

 

                                                
1 Denna definition är översatt av författaren från engelska. 
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Inmon (2002)s definition lyfter alltså fram de viktigaste egenskaper som 
karakteriserar ett datalager. Nedan följer en förklaring av var och en av dessa 
egenskaper, enligt Inmon (2002). 

Områdesorienterad: Data i ett datalager är strukturerade efter verksamhets områden 
istället för verksamhets processer som det är fallet med transaktionssystemen. 

Integrerad: data som matar datalager kommer från flera olika källor och måste då 
integreras, dvs. de måste konverteras, omformateras, omorganiseras och sättas 
samman för att bli användbara. 

Tidsberoende: Data är tidsberoende i datalager i den mån som det finns en form av 
tidstämpling av data. Ett klassiskt operationellt system (som kallas transaktionssystem 
i denna rapport) tillhandahåller ett aktuellt värde av data medan ett datalager 
tillhandahåller en rad ögonblicksbilder av data (vilka är daterade) under en lång 
period (5-10 år). Den tid ett transaktionssystem håller data är vanligtvis bara 60 -90 
dagar (Inmon, 2002). 

Ej ombytlig: Denna egenskap består i att data som lagras i ett datalager går att hämtas 
men inte att uppdateras i vanlig bemärkelse. Nya data kommer in i datalager och 
integreras med redan existerande data (något som i strikt mening förändrar data) men 
gammal data är regelbundet sparad så att datalager innehåller historik av data. 

Det framgår av alla dessa definitioner att datalager är beslutstödssystem. Beslutstöd 
gäller till exempel när ett företag vill aggregera alla sina försäljningsdata per region 
för att planera sin distribution. Ett annat exempel är det av ett företag som skulle vilja 
analysera konkurrenternas marknadsandelar per land för att välja vilka länder 
företaget skulle satsa i. 

2.1.1. Historik   

Eftersom denna rapport är avsedd för offentligt bruk (den skulle i synnerhet kunna 
läsas av organisationer som tänker utveckla ett datalager) så är det viktigt att en klar 
skillnad presenteras mellan transaktionssystem och beslutstödssystem. Detta då olika 
definitioner av datalager i olika artiklar och böcker kan vilseleda. 

Skillnaderna som förklaras här nedan skall läsas som ett komplement till definition av 
datalager som getts i föregående avsnitt samt som en introduktion till nedanstående 
skildringen av utveckling i informationsteknologi. 

 

Inmon (2002) jämför primitiva data (data i transaktionssystem) med härledda data 
(datalagers data). För Gardner (1998) är det operationella gentemot informationella 
data. Connolly & Begg (2002) i sin tur pratar mer konventionellt om en jämförelse 
mellan OLTP-system och datalager.
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Tabell 1 visar huvudsakliga skillnader mellan de två typer av system. 

 

OLTP-system Datalager 

Innehåller löpande data Innehåller historiska data 

Lagrar detaljerade data Lagrar detaljerad, lätt – och 
djuptsummerade data 

Data är dynamiska Data är i bred utsträckning statiska 

Repeterande behandling Ad hoc, ej strukturerade och heuristisk 
behandling 

Hög nivå av transaktionskapacitet Mellanstor och låg nivå av transaktioner 

Förutsägbar användningssätt Oförutsägbar användning 

Transaktionsdrivna Analysdrivna 

Applikationsorienterade Subjektsorienterade 

Stödjer dagliga beslut Stödjer strategiska beslut 

Används av ett stort antal 
operationella användare 

Används av ett litet antal av 
styrelsemedlemmar. 

 

Tabellen 1: OLTP-system jämfört med datalager (efter Connolly & Begg, 2002). 

 

Begreppen löpande respektive dynamiska uttrycker exakt motsats egenskaper till 
tidsberoende respektive ej ombytlig i Inmon (2002)s definition av datalager (Se ovan). 
Det latinska begreppet Ad hoc (speciellt anpassat) betyder här, enligt min uppfattning, 
att datalagren är uppbyggda för att kunna behandla ovanliga frågor som ställs av 
användaren efter behov istället för bara rutinfrågor som behandlas av 
transaktionssystemen. En heuristisk behandling förklaras av Kelly (1997) som en 
behandling av data som drivs av användaren i en ostrukturerad omgivning eller utan 
något specificerat problem, dvs. gränssnittet ger användaren stora möjligheter till 
kreativitet. 

 

Vidare, enligt Connolly, m.fl.(2002), har transaktionssystemen en hög nivå av 
transaktionskapacitet i den mån som de systemen är optimerade för att utföra ett stort 
antal transaktioner. För övrigt så är själva transaktionerna repetitiva och därmed 
förutsägbara. 

 

Datalager däremot är designerade till att stödja ett begränsat antal av transaktioner 
som, på grund av den heuristiska karaktären av databehandling, är oförutsägbara.   

Gardner (1998) lägger till att operationella data är organiserade kring funktioner inom 
en verksamhet så att de uppfyller användares behov av behandling av 
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funktionsrelaterade data. Däremot informationsdata är områdesorienterade och utgör 
en verksamhets vy. 

 

Datalagers historia går knappt att skildras utan anknytning till historiken kring 
informationsteknologi. Informationsteknologins historia anses ofta, enligt Kelly 
(1997), som en utveckling från EDP (Electronic Data Processing) till dagslägets 
rådande Decision Support Systems (DSS), en utveckling som gick genom MIS 
(Management Information Systems). Kelly (1997) tycker dock att denna syn är 
missledande eftersom den döljer det nödvändiga sambandet mellan MIS och DSS. 
Vidare förklarar han att DSS kommer att vara beroende av MIS eftersom data som 
skall mata DSS kommer att genereras av MIS. 

 

Kelly (1997)s förutsägelse bekräftas av Inmon (2002) som ser på DSS som den nya 
beteckningen av den före detta MIS. Han upplyser nämligen att: 

 

”Today known as DSS, MIS was processing used to drive management 
decisions”. 

(Inmon, 2002, S.4). 

 

Det går således att indela informationsteknologins historia i  två huvudmoment: 

Electronic data processing (EDP), dvs. Den elektroniska behandlingen av data; 

Decision support systems, dvs., beslutstödssystem. 

 

Inom vart och ett av dessa moment går det att urskilja ett antal inbördessteg som    
speglar interaktion mellan verksamhetsutveckling och teknikutveckling.  

Electronic Data Processing  

Begreppet Electronic data processing används av Kelly (1997) till att beteckna det 
moment i informationssystems historia då man lade fokus på enbart automatisering av 
databehandlingen. 

 

Mer precis och detaljerad är nog Inmon (2002)s beskrivning av detta moment. Inmon 
betraktas av många (Connolly, m.fl., 2002; Elmasri, m.fl., 2002) som datalagrens 
fader.  

Inmon (2002) ser inte exakt på EDP som ett unikt moment utan han redovisar två 
perioder inom detta moment.  

Den första perioden täcker 60-talet. Den är filen - och det magnetiska bandets tid. 
Datavärlden bestod då i att skapa individuella applikationer som kördes med hjälp av 
masterfiler. 

Denna tid gick ut i slutet av 60-talet på grund av de problem som genereras av det 
explosionsartade antalet redundanta data som behövdes hanteras av mängder av 
masterfiler. Data behövde lagras och hanteras i nya sorter av medier. 
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Den andra perioden i EDP täcker 70-talet. Inmon (2002) hävdar att det är i början av 
70-talet då dagen för en ny teknologi för lagring och hämtning av data kom. DASD 
(direct access storage) kom i användning i stället för det magnetiska bandet. Det nya 
lagringsmedium erbjöd stora fördelar mot det gamla: stora vinster i lagringsutrymme 
och mycket snabbare för användare att hitta rätt information. 

 

Med DASD föddes även databashanteringssytem, en mjukvara som tillsammans med 
DASD hjälpte att lösa de problem man haft innan med masterfiler. Detta framsteg har 
lett vidare till OLTP (online transaction processing) i mitten av 70-talet, en teknologi 
som illustreras med till exempel tillverkningssystem, bokningssystem och 
banksystem.  

Decision Support Systems  

Liksom Inmon (2002) så placerar Connolly, m.fl. (2002) databasteknologins upphov 
någon tid mitt i 70-talet. Vidare påstår de att organisationerna vid denna tid använde 
sig av databaser till att skaffa sig konkurrensfördelar genom system som gav mer 
verksamma och kostnadseffektiva tjänster till kunder. 

 

Dock kunde inte dåtidens databaser (de så kallade operationella databaser) stödja 
styrelserna på organisationer i beslutfattandet (Connolly, m.fl., 2002). Denna 
oförmåga var en allvarlig brist då behov av stöd till beslutfattandet hade blivit aktuellt 
till följd av den utvecklingen av databasers analytiska möjligheter (Elmasri, m.fl., 
2000). 

 

Ett nytt steg i informationsteknologins utveckling blev då nödvändigt. Det är, enligt 
Inmon (2002) under 80-talet då man gick på detta steg. PC och 4GL-språk föddes. 
Med dem såg man även möjlighet att göra mer med data än den enkla online 
transactions processing. Det är då MIS (Management Information Systems) kom i 
användning. MIS var system som används till stöd för beslutfattandet (Inmon, 2002). 
MIS kallas idag beslutstödssystem (Decision Support Systems). 

 

För Connolly, m.fl. (2002) innebar behov av beslutstödssystem en teknisk utmaning 
för organisationer. Det gällde att byta sina dataarkiv till kunskapskällor så att en unik 
integrerad och konsoliderad vy av data skulle presenteras till användaren. Datalager 
ansågs som en lösning till kraven för att beslutsstödssystem med att de tar emot data 
från en mängd olika datakällor (Connolly, m.fl., 2002).  

2.1.2. Arkitektur 

Det betonas inom litteraturen (Avison, m.fl., 1997; Inmon, 2002) att datalager inte är 
någon specifik produkt utan är en arkitektur som består av ett antal komponenter. 
Komponenterna är olika slags mjukvara. Detta drag är, enligt Inmon (2002), viktigt då 
det avgör en väsentlig skillnad mellan datalager och en vanlig databas.  

 

Bergson & Smith (1997) indelar datalager i ett antal olika beståndsdelar: 

Operationella datakällor: De kan vara såväl interna som externa. Det handlar om 
organisationens transaktionssystem (till exempel ett försäljningssystem, ett 
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produktionssystem på ett företag), olika specialiserade dataleverantörer (till exempel 
SCB), men också om Internet (Strand, m.fl., 2003). Ibland (oftast när gamla 
transaktionssystem inte klarar rapporterings krav) implementeras en operational 
datastore (termen är engelsk) där data är tvättade (Connolly & Begg, 2002). Fördelen 
med operational datastore är att kvarstående arbetet att integrera och omstrukturera 
data är underlättat. 

 

Laddningshanterare: mjukvaran som hämtar och rengör data. Med rengöring (eller 
tvättning) av data menas verifikation, konvertering, omorganisering, alla de 
operationer som utförs på inhämtade data för att data ska integreras utan problem.  

 

Lagerhanterare: Här finns olika delkomponenter som tillsammans gör att 
lagerhanterare fungerar som ett avancerat databashanteringssystem. 
Delkomponenterna är:  

– Metadata som är data över data. Den fungerar som ett index för datalagers 
användare (Inmon, 2002). 

– Detaljerade data som är ursprungliga data. Det handlar om data som kommer från 
tvättning. Det är dessa data som är tidstämplade och som ingår i datahistoriken 
(Inmon, 2002). 

– Summerade data är en sammanläggning av bearbetade detaljerade data. Enligt 
Connolly, m.fl. (2002) kan summering av data vara lätt eller av högre nivå. Den 
uppsjö av data som finns i datalager gör att svarstid för användarfrågor beräknas upp 
till flera timmar (Avison, m.fl., 1997). Summering snabbar upp behandlingen av 
användares frågor. 

 

Arkiv/Back up data: Lagrar detaljerade och summerade data som ett magnetiskt band 
(eller en optisk disk). 

Frågehanterare: hanterar användarnas frågor. 

Slutanvändares verktyg: rapportsverktyg, applikationsutvecklingsverktyg, OLAP-
verktyg (verktyg som stödjer bland annat planering och prognoser; MS Excell är 
exempel på OLAP-verktyg), datautvinningsverktyg, etc. 

Figur 1 illustrerar datalagers arkitektur (enligt Connolly& Begg, 2002). 

Datakällorna till vänster på bilden kan vara exempelvis ett kundsystem eller ett 
produktionssystem på företag. Därifrån hämtas rådata med hjälp av 
laddningshanterare, ett verktyg som också rengör data. Från laddningshanterare 
skickas data till datalagers kärndel, lagerhanterare. Här är data från kundsystem och 
produktionssystem integrerade för att snabba upp frågehanteringen. Lagerhanterare 
arkiverar även data för back up. Frågehanterare tar emot användares frågor, 
vägleder frågorna till lämpad tabell och skickar tillbaka svar till användare.
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Fig.1: Datalagers arkitektur (efter Connolly & Begg2002, S.1053) 

 

Slutanvändarverktyg är av olika slags. Rapporteringsverktyg hjälper att snabbt få 
olika verksamhetsrapporter. Java Reporting Tools och Inetsoft Reporting Tools är 
exempel av rapporterinsverktyg. EIS (Executive Informationssystem) handlar om 
bland annat analys av omvärldsinformation och identifiering av behov an nya mål. 
Express EIS och Decision Suite är exempel på EIS-verktyg. 
Applikationsutvecklingsverktyg används till att utveckla anpassade gränssnitt för 
användare om en komplex analys inte kan utföras av rapport – och frågeverktyg eller 
om användares interaktion kräver en orimlig kunskapsnivå (Connolly & Begg, 2002). 
Ett vanligt OLAP (Online Analytical Processing) – verktyg är Excell. 
Datautvinningsverktyg medger användare analysera trender utifrån stora mängder av 
data som hämtas från datalagret. Sådana verktyg är till exempel WizWhy, DataMind 
och MQ Expert. 

 

Data hämtas från de olika källorna som står längst till vänster i figuren. 
Vänsterorienterade pilarna visar hur data flyttas från de ursprungliga datakällorna till 
ODS (Operational datastore). Pilarna till höger från datakällor och från ODS visar hur 
data hämtas in i själva datalagret.  

 

Rengöring görs i laddningshanterare, därefter är data lagrade i form av såväl 
detaljerade data som summerade data. Pilarna mellan olika slags data visar att en 
summering av detaljerade data görs först (lättsummerade data), därefter utförs an 
summering av lättsummerade data (högre nivå – summering).  
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Till höger illustreras interaktionen mellan användare och datalager genom de 
tvåspetsade pilarna: användare ställer frågor och får svar från datalager. 

 

Längst ner i mitten av figuren står backupsystemet med en tvåspetsad pil också som 
menar att backupsystemet hämtar data från lagerhanterare men kan också efter behov 
skicka data till lagerhanterare.  

2.2. Dataförråd : ett kostnadseffektivt beslutstöd  
Utveckling av datalager kräver gedigen teknisk kompetens samt en avsevärd 
investering av det företag som engagerar sig i denna utveckling.  

Enligt Avison, m.fl. (1997) så har det skett ett antal misslyckade projekt i datalagers 
utveckling, och de var mycket kostsamma för berörda organisationerna. Därför har 
många valt att tillämpa en mer konservativ approach för att lösa sina 
beslutstödsproblem. En alternativ lösning är dataförråd2 (Avison, m.fl., 1997).   

 

Dataförråd är inget datalager. De två är i grund olika (Inmon, 2002). Connolly & 
Begg (2002) definierar ett dataförråd som följande: 

”A subset of data warehouse that supports the requirements of a particular 
department of business function” (S 1067).    

 

Grundläggande skillnader mellan ett datalager och ett dataförråd (Connolly & Begg, 
2002, S. 1067, 1068): 

• Ett dataförråd lägger fokus enbart på krav från användare i en avdelning eller 
en verksamhetsfunktion; 

• Till skillnad med datalager innehåller inte ett dataförråd operationella data; 

• Dataförråd innehåller mindre mängder av data än datalager och är mer 
lättförståeligt och mer navigerbart än datalager.  

Enligt Connolly & Begg (2002) är dataförråd mer populära än datalager eftersom det 
senaste ses av många som för mycket svårt att utveckla och använda. Dataförråd 
medger användare på en avdelning att komma åt data som de behöver oftast eftersom 
data i ett dataförråd är i mindre mängder och kan då lätt rengöras, laddas och 
integreras. Dataförråd kan också användas som en legobit när man väljer att utveckla 
datalager på ett inkrementellt sätt (Connolly & Begg, 2002).  

 

Själva utvecklingen av datalager är en process med specifika egenskaper i jämförelse 
med den traditionella utvecklingsprocessen för informationssystem. Detta beror i en 
stor del på datalagers speciella arkitektur (som vistas ovan). Till följd av detta har 
utveckling av datalager gemensamma hörnstenar med allmän 
informationssystemutveckling (Wixom, mfl., 2001) men också ett antal specifika 
aspekter.  

                                                
2 Dataförråd är den svenska term som står i denna rapport för den engelska Data mart. 
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2.3. Faktorer som skall beaktas vid implementation av datalager 
Vad är det viktigaste, det mest avgörande när man vill lyckas i att införa ett datalager i 
en organisation? Frågan är av högsta vikt i detta arbete då misslyckandet ofta är 
resultat av en bristfällig beaktning av vissa faktorer. Då detta arbete har för syfte att 
belysa företagens syn på de utmaningar som medförs av datalagersinförande, är det 
naturligt att faktorer som kan leda till framgång eller misslyckande vid utveckling av 
datalager framläggs. Här nedan beskrivs dessa faktorer utifrån olika författares 
synpunkter. 

 

Ledningens stöd: En ledning som är engagerad i ett projekt är viktig för att övervinna 
eventuell motvilja hos en del chefer inom organisation gentemot projektet och för att 
främja användarmedverkan i projektet ( Gardner, 1998; Markus, 1983). Detta gäller 
för all typ av informationssystem. 

 

En person som puffar för projekt: En sådan person, så kallad champion (Wixom, 
m.fl., 2001, S.23; Hwang, m.fl., 2004, S.6) är den som mest stödjer projektet. Han 
(eller hon) tillhandahåller information och materiella resurser till projektteamet och 
jobbar för att övervinna eventuellt motstånd. Ofta har en champion även en tät 
relation med projektteamets dagliga aktiviteter (Wixom, m.fl., 2001). 

 

Rätt kunskap och behandling av data: datalager hämtar från olika källor data som 
måste rengöras och omformateras (Inmon, 2002). Det kan vara tidskrävande och 
därmed ineffektivt att rätta till fel som uppstår i följd av en summering av data med 
inkompatibla formaten (Atre, 1998). Därför måste data som skall lagras i datalager 
från början analyseras noggrant och rengöras i samarbete med användare. Utvecklare 
skall  kontrollera datakvalitet och inte lita på integreringssystem eftersom de inte alls 
är perfekta (Atre, 1998; Elmasri, m.fl., 2000). 

Användarmedverkan: Atre (1998) har, som tidigare sagt påpekat vikt av 
användarmedverkan för datakvalitet. Wixom, m.fl. (2001) lägger till att acceptans för 
datalager är högre om användare är involverade i utvecklingsprocessen. Det här gäller 
för övrigt vilket informationssystem som helst. 

 

En väl uppbyggd och flexibel planering: Några datalagerprojekt har misslyckats på 
grund av en planering som inte tog hänsyn till ett antal viktiga detaljer (Gardner, 
1998). Flexibilitet är viktig när man utvecklar datalager. Ett datalager kan utvecklas i 
flera år (Elmasri, 2000) under vilka ett antal förändringar kan ske som skall integreras 
i det pågående projektet. Detta kan inte göras om planeringen inte är tillräckligt 
flexibel. 

 

Ett kompetent projektteam: Med kompetens anses såväl tekniska som interpersonella 
färdigheter (Wixom, m.fl., 2001). Ett kompetent projektteam har den kunnighet som 
behövs för att hantera och lösa de tekniska problem som innebärs av datalagers 
komplexa arkitektur.   
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Utvecklingsteknologier: Utvecklingsverktygen som används för datalager är inte 
samma som för transaktionssystem. Detta beror på datalagers specifika krav angående 
hämtning, rengöring och integration av data (Wixom, m.fl., 2001). Därför är det 
viktigt att datalagersutvecklare skaffar sig en prövad teknologi för utvecklingen 
(Gardner, 1998). 

 

Det skall finnas tillräckligt pengar för implementation: Den som skall utveckla 
datalager skall först beräkna hur mycket utvecklingen kommer att kosta vad avser 
personal, tjänster, teknologi och partnerskap (Gardner, 1998). Denna planering är av 
hög vikt då datalager är känt som en dyr teknologi (Avison & Shab, 1997; Connolly 
& Begg, 2002). 

 

Pålitliga leverantörer för datalagerskomponenter: datalager sägs vara en arkitektur i 
den mån som den byggs av olika komponenter (Inmon, 2002). Dessa komponenter 
måste skaffas hos olika leverantörer och skall kunna samlas ihop på ett fungerande 
sätt. Det är således viktigt om datalagerprojektet inte skall försenas att leverantörer 
levererar rätt komponent i rätt tid. Gardner (1998) och Hwang, m.fl. (2004) påpekar 
vikt med att välja pålitliga leverantörer för komponenter vid utveckling av datalager. 

2.4. Utveckling av datalager i små och medelstora företag 
Datalager är som tidigare nämnt avsedda för att förse ledningarna med strategisk 
information för beslutfattandet. Ledningarna på små och medelstora företag kan som 
andra företagsledningar dra fördel av ett sådant stöd.  

 

Beslutsstöd behövs på små och medelstora företag då de måste kunna använda data i 
konkurrens med andra (Kaelin, 2004). De måste även, för att överleva i den 
konkurrensfyllda moderna marknaden kunna reagera på förändringar utan att tappa 
sitt verksamhetsvärde (Browning, 2001).  

 

Johansson (2001) påstår att en del små företag har infört datalager. Samtidigt så går 
det av sig själv att små och medelstora företag skiljer sig från storföretag i antalet 
anställda och olika andra avseenden. Därför är det intressant, i förhållande till 
föregående avsnitt att genomgå vilka specifika problem innebärs av utveckling av 
datalager i små och medelstora företag.  

2.4.1. Specifika svårigheter för att utveckla datalager i små eller medelstora 
företag 

De faktorer som nämnts i delkapitel 2.3 gäller för företag (eller organisation) i 
allmänhet. Små och medelstora företag måste liksom stora företag kunna sköta alla de 
faktorerna för att lyckas med sina datalagerprojekt. Men de är speciellt utsatta för 
vissa av de utmaningarna på grund av sin storlek. Som framhålls av Kaelin (2004) ett 
små - eller medelstorföretag kan inte ha samma approach av verksamhetsutveckling 
som ett utav Fortune 1000-företag.  

Kaelin (2004) tar upp två resurser som är särskilt kritiska i det här fallet: 

IT-personal: Små och medelstora företag har inte de resurser i IT-personal som krävs 
för ett stort projekt som datalagersutveckling; 



Bakgrund 

 13 

Pengar: Datalager kräver en stor investering; pengarna har små och medelstora 
företag inte lika tillgång till som stora företag. Enligt Eden (2005) kostar ett 
traditionellt datalager 20 Mkr i genomsnitt. Med tanke på att ett litet eller medelstor 
företag har en balansomslutning som ligger ungefär mellan 1,7 och 102 Mkr (Downer, 
2005), så är det klart att risken är stort att ett litet eller medelstort företag går i 
konkurs om det inte skulle få en snabb retur på investeringen med sitt datalager. 

 

Gardner (1998) uppmanar den utvecklare som ger sig in på att utveckla datalager att 
tänka på fem viktiga dimensioner för utvecklingen: kostnader, tid, användare, 
personal och hård – och mujkvara. Alla faktorer som utgör framgång i 
datalagersutveckling och som framlagts i avsnitt 2.3.2  kan härledas från dessa fem 
dimensioner. När det handlar om att utveckla datalager i små och medelstora företag 
så är det, enligt Kaelin (2004) främst IT-personal och kostnader som är kritiska 
faktorer. 
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3. Problem 
En omfattande litteratur inom informationssystemutveckling handlar om datalager. De 
flesta författare betonar det faktum att datalager är ett fenomen som berör nästan alla 
företag (Hwang, m.fl., 2002).  

 

En aspekt i området datalager som är värt forskningsintresse är hur svårt det är för 
olika organisationer att implementera datalager. Frågan behandlas av olika författare 
och mycket har skrivits om de faktorer som ska beaktas för att ett datalagerprojekt 
skall lyckas (Gardner, 1998; Elmasri, m.fl., 2002; Wixom, m.fl., 2001). 

 

Hwang, m.fl. (2002) undersöker faktorer som påverkar införandet av datalager i 
bankindustri i Taiwan. Undersökningens resultat gäller, enligt författare bankindustrin 
i Asien. Shin (2002) utforskar de problem som projektstyrningen för ett datalager 
innebär. Studien har utförts på ett av de största försäkringsbolag i USA. Mer bred är 
Foleys (1997) studie som redovisar fem datalagersexperters åsikter om problem som, i 
allmänhet, kan drabba införandet av datalager. Dessa problem anses som resultat av 
en bristfällig hantering av data och ett otillräckligt engagemang av ledningen i 
datalagerprojekt (Foley, 1997). 

 

En annan undersökning är den av Wixom & Watson (2001). Den är särskilt intressant 
för dess omfattning. Författarna har utgått från en bred litteraturgenomgång avseende 
framfångsfaktorer för utveckling av datalager och har därefter intervjuat 10 
datalagersexperter för att verifiera litteraturens innehåll.  

 

Problem med alla dessa undersökningar är dock att de redovisar datalagersinförandets 
svårigheter i en näringslivsbransch eller ett enskilt företag, eller de offentliggör några 
IT-konsulters syn på saken. Med detta finns, anser jag, en risk att kunskap om 
området blir sneddriven (på grund av en möjlig klyfta mellan IT-konsulters externa 
syn och verkligheten inom organisationer) eller åtminstone missriktad eftersom 
svårigheter som gäller för en industribransch eller ett företag inte nödvändigtvis gäller 
för alla företag. 

 

I varje fall så går det inte att, utifrån dessa undersökningar, ta reda på huruvida 
näringslivet i allmänhet är medvetet om de nämnda svårigheterna. Här ligger en 
kunskapslucka som behöver uppfyllas eftersom omedvetenhet om svårigheter som 
följer med utvecklingen av en teknologi kan leda till misslyckande när man utvecklar 
denna teknologi. Enligt den amerikanska analysföretaget Cutter Consortium är bara 
25 % av företag i USA trygga med sitt datalagerprojekt, detta på grund av osäkerhet 
med tekniken. Samtidigt så är det hela 41 % av datalagerprojekt som misslyckas 
(Wallstrom, 2003). 

 

Den svenska litteraturen som behandlar datalagerområde är huvudsakligen teknisk 
(Danielsson, 2004; Rosengren & Jonsson, 1995; Lidfeldt, 1997; Jakobsson, 2000). 
Det finns, så vitt jag vet, ingen svensk studie som redovisar svenska företags 
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inställning gentemot utveckling av datalager. Denna inställning påverkas förmodligen 
också liksom för nordamerikanska företag av osäkerhet med tekniken och av 
företagens uppfattning av andra problem som följer med datalagerprojekt. Vad är då 
denna uppfattning? Ekonomi och personal har tidigare beskrivits som kritiska för 
utveckling av datalager på små och medelstora företag (Kaelin, 2004). Hur ser 
svenska företag på dessa aspekter och på de andra framgångsfaktorerna för 
implementation av datalager? 

 

Svar på denna fråga är viktigt eftersom det bidrar till att röja eventuella skillnader 
mellan litteraturen och den pratiska verkligheten vad gäller utveckling av datalager i 
Sverige, och därmed att förbättra svenska företags förutsättningar vid 
datalagerprojekt. Bättre kunskaper om hörnstenar för denna utvecklingsprocess kan, 
gällande datalager, hjälpa till att undvika de felaktiga beslut som ofta drabbar 
införandet av nya teknologier (Ligt, 2005).  

3.1. Problemprecisering  
Felaktiga beslut är ett allvarligt problem särskilt på små och medelstora företag 
eftersom de kan hindra företag att anamma en mycket lönsam teknologi (Danielsson, 
2003) eller leda till projekts misslyckande med bistra ekonomiska följder. Det 
problem som denna undersökning syftar till att lösa preciseras således:  

 

Vilken uppfattning har små och medelstora företag inom Västra Götaland om  de 
utmaningar och svårigheter som kan drabba införande av ett datalager? 

  

3.2. Avgränsningar  
Detta arbete är geografiskt och storleksmässigt avgränsat. 

 

Undersökningen görs på 3 städer inom Västra Götaland, ett urval som, på grund av 
den liknande ekonomiska omgivningen för företag i samma region samt den relativt 
stora ekonomiska aktiviteten i de utvalda städerna, anses kunna avspegla situationen i 
hela regionen. Inget anspråk görs att få fram här resultat som gäller hela Sverige och 
desto mindre hela världen.  

 

Sind (1988) anser antalet anställda som det vanligast använda kriteriet när det gäller 
indelning av företagsstorleken. Små företag har mindre än 100 anställda och 
medelstora företag har mellan 100 och 499 anställda. Det är, i princip, denna 
indelning som används i detta arbete. 

Dock sägs det att små företag kan ha det svårare att införa datalager på grund av 
personalbrist (Hendrikson, 2000). Risken är då att för små företag ger obetydliga svar 
i denna undersökning. Därför sätter jag min lägre gräns på 50 anställda och min högre 
gräns på 499 anställda. 
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Vidare så ska inte någon rangordning av datalagersutvecklings utmaningar tas fram i 
denna studie. Rangordningen är ett studieämne för sig som kräver en specifik angreps 
synvinkel och som alltså skulle betydligt tynga undersökningen. 

3.3. Förväntat resultat   
Litteraturgenomgången som redovisas i kapitel 2.4.2 tar upp olika aspekter av de 
problem som uppstår vid införandet av datalager. Det går att nämna problem av 
organisatoriskt och ekonomiskt slag, problem av psykologiskt slag samt problem av 
tekniskt slag. Av alla dessa typer av problem så förväntar jag mig att få 
organisatoriska och psykologiska problem bekräftade utav denna studie. Däremot tror 
jag att denna undersökning kommer visa att de flesta företag lägger mindre vikt på 
tekniska aspekterna tack vore det stöd man får av implementationsmjukvara när man 
utvecklar datalager.
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4. Metod 
Detta kapitel handlar om vilket arbetssätt jag tänker använda mig av för att besvara 
min problemformulering. Först framställs de teoretiska fundament som arbetet byggs 
på. Därefter beskrivs ett antal tekniker3 som hör ihop med undersökningens teoretiska 
fundament. Till slut presenteras vilken metod jag har valt bland alla de tänkbara 
metoderna samt motivering till detta val. 

4.1. Positivism och hermeneutik 
Syftet med detta arbete är att kartlägga små och medelstora företags syn på 
utmaningar med datalagersutveckling. Denna syn kommer att uttryckas genom 
företagens svar på ett antal frågor, vilka svar behöver tolkas för att åstadkomma en 
viss förståelse av det formulerade problemet. Det handlar således inte här om någon 
objektiv och osynlig forskarroll utan om en forskarinriktning där forskarens egen 
uppfattning av forskarobjekt kommer att delvis avgöra resultatet: detta arbete är 
därmed huvudsakligen hermeneutikinriktat även om några inslag av positivismen 
kommer att tas in. 

 

Med hermeneutiken menas en vetenskapligriktning där man studerar, tolkar och 
försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & Davidson, 
1991). Hermeneutiken var under 1600-1700-talet en metod för tolkning av bibeltexter. 

Moderna hermeneutiker menar att man också kan tolka mänskliga handlingar, 
livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt som man tolkar språkliga utsagor och 
texter(Patel & Davidson, 1991).  

 

Positivismen däremot byggs på tanken att en kunskap är vetenskaplig endast om den 
är verifierbar med hjälp av människans sinne och förnuft, vilken innebär att varje 
teoretisk utsaga i ett teorispråk skall kunna översättas till verifierbara 
observationer(Patel & Davidson, 1991). 

Positivismen framhäver reduktionism som ett universellt tillvägagångssätt för att lösa 
ett problem. 

 

Till skillnad mot positivismen som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit, 
försöker hermeneutiken att se helheten i forskningsproblemet.  

Positivismen står för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys och en 
forskarroll som är objektiv och osynlig, medan hermeneutiken står för kvalitativa 
förståelse – och tolkningssystem med en forskarroll som är subjektiv och engagerad 
(Patel & Davidson, 1991). 

 

                                                
3 Begreppet teknik används av Patel & Davidson (1991) till att beteckna en undersöknings förfarande. 
Dahmström (2002) liksom Bergman & Wärneryd (1982) använder ordet metod i stället. I denna rapport 
används alternativt båda termer i samma bemärkelse. 
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Inslag av positivism i denna studie beror på att ett visst objektivitet kommer att gälla 
för slutsatser om det finns ett påtagligt samband mellan en egenskap hos en grupp 
företag (t.ex. antal anställda) och dessa företags beteende. 

4.2. Kvantitativ kontra kvalitativ forskning 
Denna undersökning skall huvudsakligen vara kvalitativt inriktad eftersom den syftar 
till att erhålla förståelse av ett område (företags uppfattning av problem med 
utveckling av datalager) genom en tolkning av respondenternas yttrande. Några inslag 
av det kvantitativa angreppssättet kommer dock att tas med genom den statistiska 
analysen som kommer fordras vid bedömningen av företagens svar. Då jag inte 
besitter någon kunskap över utvalda företags ekonomiska resultat kommer nämligen 
det antal gånger ett problem nämns av olika företag att påverka mina slutsatser i viss 
mån.   

Beteckningarna kvantitativt och kvalitativt när det gäller forskningsinriktning speglar 
för mig, med hänsyn till litteraturen (Patel & Davidson, 1991; Berndtsson, m.fl., 
2002; Rubenowitz, 1980), skillnaden mellan positivism och hermeneutik.  

Berndtsson, m.fl. (2002) t ex använder termen kvantitativ metod för att beskriva en 
forskning som drivs av strängt testade hypoteser och upprepade experiment där 
hypoteserna och experimenten är avgörande för resultats trovärdighet. Samma 
författare kallar kvalitativ metod en forskningsapproach där syftet huvudsakligen är 
förståelse av område istället för dess förklaring och där problemen är analyserade 
genom undersökning och tolkning av mänskliga och organisatoriska aspekter i 
förhållande till teknologi. 

Patel & Davidson (1991) å sin sida baserar förklaring av beteckningarna på det sätt 
man väljer att bearbeta och analysera den information man har samlat in. Forskning är 
kvantitativt inriktad när man använder sig av statistiska bearbetnings – och 
analysmetoder. Den är kvalitativt inriktad om den använder sig av verbala 
analysmetoder. 

Vidare medger dock Patel & Davidson (1991) att, i praktiken, forskning inom 
samhälls – och beteendevetenskap står mellan den kvantitativa och den kvalitativa, 
dvs. analysen använder sig av varierande mängder av inslag från båda inriktningarna.  

Intressant nog är det att märka att Rubenowitz (1980) karakteriserar hermeneutik som 
en vetenskaplig filosofi där uttolkaren träder in, istället för den statistiska analysen, 
som bearbetningsmetod. 

4.3. Typ av undersökning 
Datalagersutveckling kan inte anses som ett okänt område som skulle behöva 
utforskas i grunden med en så kallad explorativ undersökning. Som hävdats tidigare i 
denna rapport, täcker litteraturen en hel del av området. För övrigt så handlar det inte i 
detta arbete om att pröva någon hypotes utan att undersöka ett områdes nuläge i en 
typ av organisation (problem med datalagersutveckling hos små och medelstora 
företag).  

Den undersökning som kommer att genomföras i detta arbete är således en deskriptiv 
undersökning. 

Undersökningar sägs vara deskriptiva om dem genomförs inom ett problemområde 
där det redan finns en mängd kunskap som man kanske börjat systematisera i form av 
modeller. För Berndtsson, m.fl. (2002) är denna typ av undersökning nyttig när man 
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ska ta reda på hur ett område har utvecklats under tiden, hur nuläget ser ut, och hur 
området skulle kunna tänkas utvecklas i närmare framtid.  

Vid deskriptiva undersökningar begränsar forskare sig till att undersöka några 
aspekter av de fenomen han (eller hon) är intresserad av (Patel & Davidson, 1991). 

 

Patel & Davidson (1991) nämner två andra typer av undersökningar som inte passar 
för aktuella problemet: 

• Explorativa undersökningar som genomförs på problemområde där det 
finns luckor i kunskap; 

• Hypotesprövande undersökningar som gäller för problemområde där 
kunskaper är så omfattande att man kan göra antaganden (så kallade 
hypoteser) i teorin och pröva dessa mot verklighet. 

4.4. Val av metod 
Det framgår av föregående stycken att denna undersökning styrs av 
hermeneutiktänkande; den är för övrigt deskriptiv och kvalitativt inriktad med några 
inslag av statistiska analyser. Allt detta byggs på det sätt jag har preciserat mitt 
problem. Det är nämligen en ”vad-fråga” som skall besvaras (vilka utmaningar står 
små och medelstora företag inför vid införandet av datalager), vilket, enligt Yin 
(1994) går att göras genom antingen en survey-undersökning eller en analys av 
dokument. En survey-undersökning görs enligt Wärneryd (1982) genom intervju, 
enkät eller analys av dokument.  

Eftersom jag inte har tillgång till några dokument på de företag jag vill undersöka, 
bortser jag från dokumentanalys i denna studie. De alternativa tekniker som står kvar 
är då intervju och enkät. Jag väljer att utföra en enkät och ingen intervju. 

En intervju skulle nämligen genomföras antingen i form av en besöks - eller en 
telefonintervju, vilka tekniker innebär krav som inte kan uppfyllas med denna 
undersöknings resurser. Med resurser menas här tid och pengar. Eftersom jag valt att 
få en bred företagssyn på problem med datalagerprojekt så är telefonintervjuer liksom 
besöksintervjuer mycket dyra att genomföra. Jag borde också räkna med 
intervjupersonernas tillgänglighet. IT-ansvariga som, i princip, är mottagare till mina 
frågor lär vara ofta upptagna, något som innebär att man antingen inte alls når dem 
eller blir tvungen att lägga mycket tid i försök att nå dem. Av dessa skäl väljer jag 
även bort intervjuer. 

 

Jag tycker att enkät är mer lämplig för denna undersökning. Enkäten innebär, enligt 
Dahmström (2000) att ett, vanligen slumpmässigt, urval av personer eller företag får 
ett frågeformulär att fylla i som sedan skickas tillbaka. Vidare beskriver Dahmström 
(2000) fyra olika typer av enkäter.  

Av de fyra typer är gruppenkät och besöksenkät inte lämpade för denna undersökning. 
Den tidigare förutsätter att populationen (i mitt fall IT-ansvariga på olika företag) 
befinner sig på samma ställe, det senare att respondenterna kommer på besök på 
samma ställe. 

De kvarstående typerna av enkät är postenkät och Internetenkät.  
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Dahmström (2000) beskriver postenkät som mycket vanligt sätt att samla in data. Med 
postenkät avser hon framför allt utsändning via traditionell postgång, men även 
bifogat dokument på e-post. Hon poängterar dock risk av ett stort bortfall som den 
förnämsta nackdelen med postenkäter. För mig så är huvudproblemet den relativt 
höga summa som krävs för utsändnings – och returkuverten för frågeformulär. Jag 
väljer därför att genomföra en Internetenkät.  

4.4.1. Internetenkäter 

Internetenkäter gäller, enligt Dahmström (2000) framförallt enkäter till 
företag/myndigheter eller speciella populationer med stor datorvana, t ex studenter i 
datakunskap.  

Ett sätt att nå populationen är att skicka ett introduktionsbrev med uppmaning att 
öppna en angiven nätadress samt information om nödvändiga lösenord och 
identitetskontroller. Då erhålles ett elektroniskt formulär att fylla i och skicka in. 
Datakvaliteten förbättras med olika inlagda kontroller, t ex ett felmeddelande som 
uppkommer på skärmen om man inte svarat på fråga 1 innan fråga 2. 

En stor fördel med Internetenkäter är att svaren kan registreras elektroniskt, vilket 
innebär att man slipper en särskild dataregistreringsfas och de risker för fel som följer 
med en sådan. De mest allvarliga nackdelar är ett ökat bortfall på grund av tekniska 
problem och ovana, en dyr och tidskrävande planeringsfas och problem med e-post. 

 

Med Internetenkäten slipper jag kostnader som följer med en traditionell postenkät. 
Eftersom jag inte heller utför någon post-enkät så undviker jag även att mina 
respondenter upplever det tråkiga med att behöva öppna och fylla i ett bifogat 
dokument på sina e-postlådor. Som mottagare till Internetfrågeformulär har jag själv 
upplevt några gånger att det var roligare att svara på ett sådant än på ett 
postfrågeformulär. Bortfallet med Internetenkät är framför allt anknuten till ovana 
med dator, något som inte gäller för mina mottagare. Planeringsfasen skulle lättas 
med att jag bortser från den elektroniska dataregistreringen. Detta gör jag eftersom 
analys av undersökningens resultat kommer att vara kvalitativ, något som inte stöds 
av en elektronisk dataregistrering.
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5. Genomförande 
Då problemet har preciserats och metod för att besvara problemformulering 
presenterats, är det dags att redovisa hur den nämnda metoden har tillämpats på 
problemet steg för steg. Detta är syfte med aktuella kapitlet. 

Här nedan kommer alltså planering av undersökningen att presenteras. Därefter 
förklaras innehåll till frågeformuläret i förhållande till problempreciseringen. I ett 
tredje moment beskrivs hur företag har valts ut och hur de utvalda företagen har 
kontaktats. Det ges även en vidare förklaring över hur Internetfrågeformuläret har 
skapats. 

5.1. Planering av undersökning 
Planering av undersökningen handlade om att precisera tekniska aspekter på 
Internetfrågeformuläret, fatta beslut om hur respondenterna skulle väljas ut och 
planera utskick av formulär till respondenterna.  

Internetfrågeformulär skapas i form av en webbsida, en teknik som jag inte bemästrar 
än. Risken var då stor för tekniskt fel om jag försökte skapa Internetfrågeformuläret 
själv att undersökningen inte ger några värdefulla resultat. Därför har jag anlitat en 
webbdesigner för att skapa webbsidan. Detta ansåg jag var rimligt då webbsidan var 
ett rent transportverktyg liksom ett brev på posten och inte ingick på något sätt i mitt 
studiematerial. 

Frågeformulär skulle skickas till 100 kvotutvalda företag i Göteborg, Borås och 
Skövde. Kvoturvalet skulle tillämpas för att täckning av regionen skulle präglas av en 
viss grad av representativet (som hävts i avsnitt Avgränsningar). För var och en av 
utvalda städerna skulle företag väljas ut efter deras inbördesordning i 
Kompassföretagsregistret. Det skulle alltså vara ett alfabetiskt urval från A till Ö. 
Företag som har minst 50 och max 499 anställda skulle väljas ut tills det att kvot för 
staden nås. Denna alfabetiska ordning har ingen speciell betydelse i förhållande till 
undersökningens syfte. Urvalet skulle lika väl  kunna gå från vilken bokstav som helst 
(t ex N) till an annan (t ex B) oberoende av alfabetisk ordning, utan att resultatet 
förväntas påverkas på något sätt. Den planerade alfabetiska ordningen var alltså ett 
enkelt ”bekvämlighetsurval” (Trost, 1994, S. 23).  

 Svar på formuläret skulle vara anonyma för att uppmana de eventuellt berörda 
företag att yttra sig om misslyckandet med datalagersutveckling. En generell 
påminnelse skulle skickas ut till alla mottagare 10 dagar efter första utskicket.  

5.2. Utformning av frågeformuläret  

Fråga 1: Hur många anställda har ni i ert företag? 

Denna har jag valt som inledande frågan. Den är neutral i förhållande till min enkät då 
den inte talar på något sätt om datalager. Enligt Patel & Davidson (1991) skall den 
inledande frågan vara neutral. Samtidigt så fungerar svaret här som en kontroll över 
det antalet anställda (det ska ligga inom gränserna). Antalet anställda är även en 
intressant egenskap för företag vid analys av resultat. 
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Fråga 2 : Har ni infört datalager i ert företag ? 

Frågan är tänkt att upplysa analys av resultat. Företag som har infört datalager har i 
princip en mer tillförlitlig syn på problem med datalagersinförande än de som inte 
gjort det, eftersom denna syn byggs på erfarenhet. Samtidigt så är även syn från 
företag utan datalagers erfarenhet intressant dels för att respondenterna ändå är 
kunniga personer i informationssystemsområde, dels eftersom de skäl av vilka dessa 
företag inte anammat datalager kan öka förståelse av problem med 
datalagersinförande.  

 

Fråga 3 : Om Nej, kan ni ange varför ni inte gjort det? 

( ) Det behövs inte för vår verksamhet.  
( ) Vi har inte råd till det. 
( ) Vi har inte den tekniska kompetensen för att sköta ett datalager. 
( ) Vi misslyckades med det. 

Här kommer utveckling av det argument som ges i andra meningen på föregående 
förklaring. Man får veta mer om de eventuella svårigheter som gjort att företag inte 
infört datalager. De företag som misslyckats med att införa datalager har en erfarenhet 
som kan vara till stor nytta för undersökningen. 

 

Fråga 4 : Oavsett svar på fråga 2, kryssa för vilka av faktorerna nedan som är 
viktiga för dig om du skulle införa ett datalager i ditt företag. 

( ) Ledningens stöd. 
( ) Intern teknisk kompetens inom företaget. 
( ) Medverkan av de som är tänkta att använda datalager. 
( ) Att det finns tillräckligt pengar för implementation. 
( ) En väluppbyggd och flexibel planering. 
( ) Pålitliga leverantörer för datalagers komponenter. 
( ) Att det finns en övertalande person inom företaget som puffar för projektet . 
( ) Teknologier som används för implementation. 
( ) Rätt kunskap och behandling av data. 
( ) Ett kompetent projektteam. 

Här framläggs inslag från arbetets bakgrund. De problem som listats i avsnitt 2.4.2 
(tabell 2) presenteras här som svarsalternativ. Eftersom ett företag kan ha mött eller 
kan inse vikt av flera alternativ så går det att kryssa flera gånger. De listade 
problemen ansåg jag som den privilegierade riktning mot vilken man skulle vända när 
det gäller att hitta svårigheter för små och medelstora företag utöver pengar och 
personal 

 

Fråga 5 : Finns det andra faktorer du tycker är viktiga att beakta? 

Denna öppna fråga syftar till att komplettera svar som erhållits på föregående fråga i 
förhållande till problempreciseringen. Problem utöver pengar och personal kan 
nämligen vara annat än att hantera de listade framgångsfaktorerna. Här uppmanas 
företag att säga mer. 
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Fråga 6 : Om ditt företag misslyckats med att införa ett datalager, vad tror du 
var orsak till detta? 

Syfte med denna andra öppna fråga är att uppmana företag som misslyckats med 
datalagersinförande att yttra sig så utförligt som möjligt över problemet. Frågan 
styrker de två föregående. Har ett företag misslyckats kan det ha berott på ett av de 
listade problemen eller om något annat.  

Fråga 7: Om ditt företag har infört ett datalager, vilken kompetens använts 
huvudsakligen vid införandet?  

( ) Intern kompetens 

( ) Extern kompetens 

Svar på denna fråga är tänkta att belysa problem med personal som presenterats på ett 
för mig inte totalt klart sätt av Kaelin (2004). Handlar det om antal personal eller om 
IT-personals kunskapsluckor? Bland tekniska faktorerna som skall beaktas när man 
inför datalager har nämnts Ett kompetent projektteam. Andelen av internt – respektive 
externt projektteam som kommer att uppvisas av svaren kommer att upplysa små och 
medelstora företags uppfattning av vad faktorn Ett kompetent projektteam innebär.  

Fråga 8 : Om du svarat nej på fråga 2 men skulle ändå införa ett datalager idag, 
vilken kompetens skulle du huvudsakligen använda ? 

( ) Intern kompetens 
( ) Extern kompetens 

Frågan har samma syfte som fråga 7 men avser företag som inte infört datalager, ett 
sätt att samla mer information om frågan.  

Fråga 9: Tycker du att det är viktigt vilken typ av kompetens (intern eller 
extern) som använts vid införandet av datalager? (Motivera kort ditt svar).  

( ) Ja, därför att...  

( ) Nej, därför att...  

 

Frågan syftar till att förlänga de två som ställts före. Med att respondenten uppmanas 
att säga varför han (eller hon) kryssat ett visst alternativ så styrkas chansen att få mer 
information om små och medelstora företag begränsningar samt möjligheter när det 
gäller att implementera datalager. Med detta erhålls ytterligare data för att besvara 
problempreciseringen. 

 

Fråga 10: Övriga kommentarer. Ordet är fritt. 

Med denna fråga avlutas enkäten. Möjlighet ges till respondenten att komplettera sina 
tidigare svar eller uppge eventuella övriga intressanta informationer om 
datalagersutveckling. Trost (1994) rekommenderar en öppen fråga som sista fråga, 
vilket är fallet här.  

5.3. Urval av företag och kontakt med de utvalda företagen 
Vad gäller urval av företag har metoden tillämpats bokstavligt som planerat. 
Frågeformuläret har skickats ut till 100 kvotutvalda företag i Göteborg, Borås och 
Skövde. Underlag för kvoturvalet var Kompass 2004-företagsregister. Registret 
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innehåller 1958 företag från Göteborg, 423 från Borås och 159 företag från Skövde. 
Urvalet presenteras i tabell 2 nedan. 

 

Städer Antal företag Andel i 

population 

Antal 

utvalda företag 

Göteborg 1958 77 % 77 

Borås 423 17 % 17 

Skövde 159 6 % 6 

Total 2540 100 % 100 

 

Tabell 2: Kvoturval av företag i tre städer 

 

Kontakter med företag har genomförts via telefon. Första steget var att göra en 
förteckning över de intressanta företagen enligt de kriterier som tidigare definierats. 
Jag antecknade företags namn, antal anställda och telefonnummer. 
Kompassföretagsregistret ger användare möjlighet att få fram en företagslista med de 
företagsattribut användare själv väljer att ha med i listan. 

Andra steget var att ringa till de utvalda företagen. Alla påringningar hamnade hos 
företagsväxeln där jag fick presentera mig och förklara kort vad jag var ute efter. Till 
slut bad jag om att få IT-ansvarigs e-postadress. E-postadresserna var nästan alltid 
tillgängliga på växlar men några få gånger hänvisades jag till IT-ansvariga själva för 
att få deras e-postadresser. 

Tredje och sista steget var att skicka ut frågeformulär till företag. Frågeformuläret 
hade jag skrivit parallellt med mina första företagskontakter. Ja gjorde det med i 
åtanke att få svar till varje fråga, vilket stöds av inlagda kontroller. Det skulle inte gå 
att svara på fråga 2 om man inte hade svarat på fråga 1 då jag ville veta alla företags 
antal anställda inför kommande analysen. Det skulle inte heller vara möjligt för ett 
företag som hade svarat Ja på fråga 2 (alltså företag som hade infört datalager) att ge 
ett svar på fråga 3 då fråga 3 handlar om varför företag inte infört datalager. Alla 
dessa kontroller har implementerats av en vän som arbetar med hemsidor och som 
accepterade att ställa upp i skapandet av frågeformulär. 

 

Då undersökningens process hade genomförts använde jag tid åt fortsatt 
rapportskrivning i väntan av svar från mina respondenter. Trots påminnelsen som 
skickades tio dagar efter första utskicket av frågeformulär fick jag sammanlagt 16 
svar av 100 distribuerade frågeformulär.
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6. Presentation av insamlat material 
Detta kapitel redogör för det material som har samlat av undersökningen. Först 
presenteras de företag som har svarat på undersökningen. Följer en grupperad 
presentation av svar på fråga 4 och 5 under rubriken ”Hur företag upplever 
framgångsfaktorer för datalagersutveckling”. Orsaker till misslyckande med att 
utveckla datalager presenteras i en separat rubrik medan allt som berör användning av 
intern eller extern kompetens vid datalagersutveckling grupperas i ett unikt avsnitt. 
Sist kommer företags kommentarer.  

Av praktiskt skäl skall företag betecknas med bokstav F i denna presentation. 
Eftersom det är några stycken företag som skickat tillbaka frågeformulär så kommer 
de att betecknas Fx till Fn. 

En analys av materialet utgör andra delen i kapitlet. 

6.1. Företags presentation 
Härmed redovisas först hur många anställda som finns i varje företag och om företag 
har utvecklat datalager eller inte. I fortsatt presentation framställs varför de företag 
som inte infört datalager valt denna attityd. 
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Fig. 2: Företagsstatus.  

 

Endast tre företag har infört datalager och dessa företag har minst 250 anställda var. 
Till skillnad har företag som inte infört datalager har i genomsnitt 135 anställda var.  
Fördelningen av företags motiv att inte införa datalager (figur 2 nedan) ger också 
intressant information.  
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Fig. 3:  Fördelning av företags motiv att inte införa datalager.             

 

Mer än hälften av företag anger att de inte behöver något datalager i deras 
verksamhet. En tredjedel uppger att de inte har tillräckligt pengar för att utveckla 
datalager men det handlar egentligen om nästan alla företag förutom de som uppger 
inte behöva något datalager i deras verksamhet. Endast ett företag erkänner ha 
misslyckats i att utveckla datalager. 

6.2. Hur företag upplever framgångsfaktorer för utveckling av 
datalager 

Härmed presenteras hur var och en av de listade framgångsfaktorerna har kryssats av 
de olika företagen genom två diagram. Första diagrammet visar en helhetsbild av hur 
många kryss varje faktor fick. I det andra diagrammet jämförs kryssningar som gjorts 
av företag som har infört datalager och kryssningar från de som inte gjort det. 
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Fig.4: Helhetsbild av hur företag upplever framgångsfaktorer för datalagerprojekt 



 Presentation av insamlat material 

  27 

 

Fig. 3 visar att Ledningens stöd med 13 kryssningar är den faktor som kryssat mest av 
företagen.  Följer pålitlighet hos leverantörer med 11 kryssningar och just efter 
kommer Intern teknisk kompetens inom företag och Rätt kunskap och behandling av 
data som båda relateras till det tekniska. Användarmedverkan kryssats av 9 företag 
medan faktorn Att det finns tillräckligt pengar för implementation kryssats av bara 7 
företag. Den minst kryssade faktorn är Teknologier som används för implementation 
som kryssats bara av tre företag.  

 

Fig. 4 nedan utgår från samma data men visar på en gemensam yta antal kryssningar 
för varje framgångsfaktor från företag som infört datalager och de övriga. 
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Fig.5: Företags uppfattning av framgångsfaktorer för datalagerprojekt (Jämförelse) 

 

Antalet kryssningar på fig. 4 är de ursprungliga för företag som inte infört datalager. 
För företag som har infört datalager har antal kryssningar indexerats på den tidigare 
nämnda kategorin, något som medger en jämförelse mellan båda kategorierna. 
Eftersom det är 13 företag som hör till den första kategorin så blir antalet kryssningar 
på diagrammet 13 för företag som infört datalager om alla dessa 3 företag har kryssat 
på faktorn, Likaså motsvarar 1 kryssning för företag som infört datalager en tredjedel 
i den andra kategorin, dvs. 4 företag. 

Det syns på fig. 4 att skillnaderna mellan kryssningar från de två grupperna av företag 
inte är stora. Dock skall dessa skillnader granskas senare i rapporten. 

Förutom de faktorer som redovisats ovan har respondenterna uppgett några andra 
aspekter som skall beaktas vid införande av datalager. Det skall finnas tillräcklig 
personal inom företag för att de andra aktiviteterna inte drabbas av implementation. 
En klar vision av nytta med datalager skall definieras och hela projektet skall drivas 
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av någon intressent. Utvecklingen måste utföras steg efter steg och datalager skall 
vara kompatibelt med existerande system.  

6.3. Orsaker till misslyckande med att utveckla datalager 
Tre företag har skrivit ett svar på frågan om varför deras företag hade misslyckats 
med att utveckla datalager. En orsak är att kompetens i databehandling saknade i 
företag. En annan är att användare saknade kompetens. Ledningens mål och stöd samt 
brist på tid är de två övriga orsakerna.  

6.4. Intern och extern kompetens vid utveckling av datalager 
Tre frågor i frågeformuläret berörde kompetensfrågan på företag som skulle utveckla 
datalager. De två första hade samma innehåll men ställdes till företag som infört 
datalager för den ena och till företag som inte utvecklat datalager för den andra. 
Sammansatt är det 9 företag som föredrar extern kompetens och 7 som väljer intern 
kompetens. 

 

En kompletterande fråga till de två första handlade om motivering av det val man 
gjort för en typ av kompetens. 12 företag har svarat att det var viktigt vilken typ av 
kompetens man använder. 4 av dessa motiverar sitt svar med nytta av intern 
kompetens för driften av datalager. 2 ja-svar motiveras av 
kostnadsbesparingsargument. De sex övriga Ja lägger högsta vikten på den tekniska 
kompetens som behövs för implementation. Ett företag (F4) som har infört datalager 
medger klart att företaget själv aldrig skall ha spetskompetens inom området. 2 
respondenter har svarat Nej; de menade att det inte var viktigt vilken typ av 
kompetens används för implementation av datalager. En av dem tycker att 
informationsbehov på sitt företag går att uppfyllas genom tillgänglighet, kontinuitet 
och bra dokumentation, alltså det är även inget behov av datalager. Den andra påstår 
utan vidare förklaringar att intern kompetens är alltid att föredra, ett svar som inte 
stämmer riktigt med föregående yttrande att det inte var viktigt vilken typ av 
kompetens används. 

6.5. Kommentarer 
Två företag har gjort följande kommentarer: 

1. Har man all data i en gemensam databas från början så minskar behov av datalager. 
Man kan lätt få fram rätt information med enkla rapporter, pivottabeller och 
sökningar. 

2. Vad betyder datalager för dig? Skall jag veta om jag har ett datalager? Kan jag ha 
det utan att veta om det? 

De övriga företagen har inte skrivit några kommentarer
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7. Analys 
Det samlade materialet analyseras nedan utifrån följande fyra synvinklar: 

1. Klassificering av datalagersutvecklings framgångsfaktorer;  

2. Yttrande av företag som inte har utvecklat datalager;  

3. Yttrande av företag som har utvecklat datalager; 

4. En jämförelse mellan dessa betraktade yttranden. 

7.1. Klassificering av datalagersutveckling framgångsfaktorer 
Problem som skall hanteras vid datalagersutveckling är som tidigare förklarats i 
kapitel 3 resultat till en bristfällig hantering av utvecklings framgångsfaktorer. Dessa 
framgångsfaktorer har redan presenterats i detta arbete (rubriker 2.3. & 2.4.1). Här 
nedan klassificeras dem i form av möjliga problem vid införande av datalager. Det 
handlar om ett förtydligande av litteraturs material för att underlätta framtagning av 
de svårigheter som problempreciseringen talar om. 

 

Problemområde Problem som skall hanteras 

Organisatoriska problem Ledningens stöd 

En väluppbyggd och flexibel planering 

Pålitliga leverantörer för datalagers komponenter 

Ekonomiska problem Att det finns tillräckliga pengar för implementation 

 

Tekniska problem Intern teknisk kompetens inom företaget 

Teknologier som används för implementation 

Rätt kunskap och behandling av data 

Ett kompetent projektteam 

Socialpsykologiska 
problem 

En övertalande person inom företaget som puffar för 
projektet 

Medverkan av de som är tänkta att använda datalager 

 

Tabell 4: Klassificering av datalagersutvecklings framgångsfaktorer 

 

Ledningens stöd och en vettig planering är grunder på vilka utvecklare bygger sitt 
implementationsprojekt. De är alltså organisatoriska aspekter. Likaså ingår val av 
pålitliga leverantörer i organisatoriska frågor då det handlar om teoretiska 
övervägningar som görs på högre nivå. 

 

Att det finns tillräckligt pengar är självfallet en ekonomisk fråga. Allt som har med 
tekniken att göra (teknisk kompetens, kompetent projektteam, teknologier som 
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används för implementation) utgör kategorin Tekniska problem. I denna kategori 
ingår även kunskap och rätt databehandling som är rent teknisk färdighet. 

 

Att få användare av datalager att medverka vid implementation beror på hur 
projektteamet väl lyckas skapa och vidhålla tilliten hos de nämnda användarna i 
förhållande till projektet. Det handlar således om ett socialpsykologiskt problem. Ett 
annat problem är att en övertalande person inom företag som puffar för projektet 
finns. Utmaningen bakom denna faktor är att skapa och underhålla entusiasm för 
projektet inom företag även när det går trögt. Detta är den andra socialpsykologiska 
aspekten som nämns av litteraturen. 

Alla dessa faktorer verkar kända av enkätens utfrågade företag som det syns i fig. 4. 

 

7.2. Yttrande av företag som inte har utvecklat datalager 
Vad vet företag som inte har utvecklat datalager om framgångsfaktorer för 
datalagerprojekt? Mer än hälften av företag i den här kategorin anger att de inte 
behöver något datalager för deras verksamhet (fig.3). Detta yttrande motstrider med 
litteraturens synpunkt om frågan då olika författare (Kaelin, 2004; Browning, 2001; 
Danielsson, 2003) enhälligt påpekar vikt med datalager för att uppfylla små och 
medelstora företags informationsbehov. Motstridandet kommer dock inte att studeras i 
denna analys då nytta med datalager på små och medelstora företag inte ligger inom 
detta arbetes ramar. 

 

Oavsett varför så många respondenter underskattar datalagers nytta för deras 
verksamhet så är det trovärdigt att de skulle stöta på den ekonomiska utmaningen om 
de någon gång skulle känna behov av ett datalager. Trovärdigheten beror på att alla de 
andra företag som inte utvecklat datalager motiverar sin attityd med brist i pengar 
(fig.3). Motiveringen bekräftas i fig. 6 nedan där faktorn Ekonomiska resurser får 
samma antal kryss som antalet företag under motiv Vi har inte råd till det i fig. 3. Här 
bekräftas litteraturens yttrande om att pengar är en kritisk resurs för utveckling av 
datalager på små och medelstora företag (Kaelin, 2004). 
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Fig. 6: Hur företag som inte har utvecklat datalager ser på framgångsfaktorer för 
datalagerprojekt. 

Ledningens stöd och Pålitliga leverantörer är högt uppskattade medan Teknologier för 
implementation (utvecklingsteknologier) knappast uppväcker företagens intresse.  

 

Den andra kritiska resursen på små och medelstora företag i förhållande till utveckling 
av datalager är personal (Gardner, 1998, Kaelin, 2004). Hur företag uppfattar denna 
aspekt  har undersökts i denna studie genom granskningen av innebörd till tekniska 
kompetensen då litteraturens beskrivning av personalfrågan (Kaelin, 2004) inte var 
tillräckligt tydlig (som tidigare nämnts i avsnitt 5.2). Det förekom att drygt hälften av 
företag (7 av 13) i den här kategorin föredrar anlita extern kompetens om de skulle 
utveckla ett datalager. Denna preferens hänger ihop med data på fig. 6 där faktorer 
Intern teknisk kompetens och Rätt behandling av data anses viktiga av knappt två 
tredjedelar av respondenterna. Detta tyder på att små och medelstora företag inte har 
den tekniska kompetens som behövs för att utveckla datalager. Det här kan anses som 
en upplysning av litteraturens betraktelser angående resurs i form av personal när det 
gäller datalagerprojekt på små och medelstora företag, fastän företag inte verkar lägga 
samma vikt på aspekten som på pengar. 

 

Något som förstärker ännu mer litteraturens påpekande om personal är att inget 
företag med mindre än 250 anställda har infört datalager (fig.2). Det framgår av detta 
att det kritiska med personal inte enbart handlar om kompetens hos personal utan 
också om hur många medarbetare finns på företag. Företagens medvetande om denna 
aspekt har uttryckts av en respondent när det gäller vilka övriga faktorer är viktiga för 
att utveckling av datalager skall lyckas: Att det finns tillräcklig personal inom 
företaget för att de övriga aktiviteterna inte drabbas av implementationen. 

 

Vad gäller övriga framgångsfaktorer för utveckling av datalager kan det påpekas att 
organisatoriska faktorer är de som mest har kryssats av respondenterna. Ledningens 
stöd för utvecklingsprojekt är en faktor som uppväcker intresse hos tre fjärdedelar av 
företag, alltså mer än pengar. Detta betyder inte att små och medelstora företag i den 
betraktade kategorin ger mer vikt till ledningens stöd än till pengar, men att 
Ledningens stöd är en faktor som intresserar även företag som inte behöver datalager. 
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Pengar å andra sidan intresserar alla företag som känner nytta av datalager. 
Socialpsykologiska faktorer däremot verkar uppväcka det lägsta intresset. Det är de 
som i genomsnitt har kryssats minst. 

 

Den övriga information som karakteriserar yttrande av företag som inte har utvecklat 
datalager är företagens uppfattning av faktorn Teknologier som används för 
implementation. Endast en fjärdedel av företag har kryssat för denna faktor. Detta 
tyder på att denna faktor inte anses central för små och medelstora företag. 

7.3. Yttrande av företag som har utvecklat datalager 
Företag som har utvecklat datalager har en uppfattning av datalagerprojekts 
framgångsfaktorer som är trovärdig då den byggs på erfarenhet. Denna uppfattning 
kan jämföras med den från företag utan någon erfarenhet med datalager för att erhålla 
en bättre förståelse av hur företag inom Västra Götaland, på det hela taget, ser på 
datalagerprojekts hörnstenar. 

Uppfattningen presenteras i fig.7 nedan. 
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Fig. 7: Hur företag som har utvecklat datalager ser på framgångsfaktorer för 
datalagerprojekt. För att möjliggöra jämförelse med kryssningar från företag i andra 
kategorin har antalet företag som har utvecklat datalager indexerats på samma sätt 
som på fig. 5. 

Utvecklingsteknologier har inte kryssats av något företag i kategorin medan 
Ledningens stöd och Pålitliga leverantörer har kryssats av alla företag. Ekonomiska 
resurser liksom behandlingen av data har kryssats av bara ungefär en tredjedel av 
företagen.  

 

Informationen som framgår av fig.7 är först och främst att alla utfrågade företagen har 
nämnt Ledningens stöd och Pålitliga leverantörer som faktorer som skall beaktas vid 
utveckling av datalager. Planeringskvalitet uppväcker mindre intresse. Eftersom 
företagen samtidigt visar ett avsevärt intresse för Ett kompetent projektteam så kan det 
låga intresset för planeringen bero på att denna faktor tros kunna skötas av ett 
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kompetent projektteam. Organisatoriska faktorer är dock i stort sett övervägande 
jämfört med andra typer av faktorer. 

 

Kryssningar för pengar (Ekonomiska resurser) ligger på samma nivå som Ett 
kompetent projektteam. Två av tre företag tycker att pengar är viktiga för 
implementation av datalager. Detta är en svag bekräftelse av litteraturen eftersom 
pengar anses viktigt men inte avgörande. 

 

En annan svag bekräftelse av litteraturen angår personalaspekten. Förhållande mellan 
antal anställda på ett företag och detta företags val att anamma datalager har redan 
påpekats i föregående avsnitt. Företag som har utvecklat datalager har inte uppgett 
något övrigt i förhållande till detta. Det kan förklaras med att dessa företag har 
tillräckligt med personal. Gällande personalens kunskap däremot är behov av extern 
kompetens mycket tydligt. 2 av 3 företag uppger att de föredrar extern kompetens vid 
utveckling av datalager. Samma andel har kryssat för Intern teknisk kompetens och Ett 
kompetent projektteam. Det framgår av detta att personalens brist i kompetens ska tas 
på allvar men utgör ändå ett lösbart problem om man kan rekrytera ett kompetent 
projektteam.  

 

När det gäller utvecklingsteknologier för datalager, så går det att konstatera att faktorn 
Teknologier som används för implementation har helt enkelt gått förbi av alla 
respondenter. Detta tyder på att relevanta lösningar till stöd för utveckling av 
datalager är nu lättillgängliga på marknaden. Dessa lösningar antagligen gör att 
utvecklingsteknologier inte längre anses som en framgångsfaktor. 

 

Faktorerna En champion för projektet inom företag respektive Medverkan av 
användare har kryssats nästan lika mycket som Rätt kunskap och behandling av data 
respektive Ett kompetent projektteam. Tolkningen här är att dessa faktorer anses 
viktiga men inte kritiska av den här kategorin av företag. 

7.4. Jämförelse mellan de två betraktade yttrandena 
Jämförelse mellan de två ovananalyserade yttrandena visar många gemensamma drag 
och några få skillnader. 

 

Det mest intressanta gemensamma draget är hur företag som har utvecklat datalager 
och de som inte gjort det ser på organisatoriska faktorer. Fast företag som tillhör den 
sistnämnda kategorin inte enhälligt har kryssat för Ledningens stöd och Pålitliga 
leverantörer så är Ledningens stöd sammanfattningsvis den faktorn som anses 
viktigast (se även fig.4). Pålitliga leverantörer nämnts lika mycket av företag i båda 
kategorierna och kommer just efter Ledningens stöd när man ser på staplarna på fig.4. 
En vettig planering har också i stort sett kryssats jämnt av båda företagskategorierna. 
Förklaring till det låga antalet kryssningar för denna faktor kan vara den som redan 
getts i kapitel 7.3, dvs. att planering kanske tros kunna genomföras på ett bra sätt av 
ett kompetent projektteam. Detta påverkar inte betydligt vikt med organisatoriska 
faktorerna.  
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Ett annat gemensamt drag är att företag i båda kategorierna inte betraktar 
utvecklingsteknologier som kritiska. Vad gäller de övriga tekniska faktorerna går det 
att konstatera att företag som har utvecklat datalager och de andra ser på snarliknande 
sätt på Intern teknisk kompetens och Ett kompetent projektteam. För dessa har det 
påpekats tidigare att företagens intresse verkade ljummigt. Detta medger påståendet 
att tekniska aspekter anses viktiga men inte avgörande för de utfrågade företagen. 

 

Snarliknande kryssningar utav företag i bägge kategorierna gäller även 
socialpsykologiska faktorerna (se fig.5). Här framgår det också att företag i det hela 
taget instämmer om vikt med socialpsykologiska faktorer men dessa syns inte som 
kritiska. 

 

Två skillnader kan nämnas i den här jämförelsen. En skillnad är att företag som inte 
har utvecklat datalager, förutom antagligen de som inte är intresserade av att göra det, 
har ett enhälligt intresse för faktorn Ekonomiska resurser (se avsnitt 7.2) medan 
företag som har utvecklat datalager inte är så eniga om aspekten. Med hänsyn till att 
dessa sistnämnda företag har en erfarenhet med utveckling av datalager så är deras 
synpunkt som överväger i denna analys. Övervägandet förstärks av totalt antal 
kryssningar för faktorn Ekonomiska resurser från företag som inte har utvecklat 
datalager (fig.6) som är relativt lågt. Detta övervägande leder till påståendet att pengar 
liksom tekniken är viktigt men inte avgörande utifrån företagens perspektiv. 

 

Den andra skillnaden gäller faktorn Rätt kunskap och behandling av data. Faktorn är 
högt uppskattad av företag som inte utvecklat datalager och mindre uppskattad av de 
andra. Här också råder det tidigare tillämpade övervägandet: synpunkt från företag 
som har utvecklat datalager generaliseras till alla företag. Därför har analys av 
tekniska faktorerna fokuserat på andra faktorer än Rätt kunskap och behandling av 
data. I varje fall så kan de erfarna företagens uppfattning tolkas som om behandling 
av data överlämnas till ett kompetent projektteam.
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8. Resultat & Slutsatser 
Ovanstående analys innehåller ett antal konstateranden som tillsammans utgör svar på 
problempreciseringen. I detta kapitel sammanställs resultaten och deras förhållande 
till det preciserade problemet uppvisas. Av dessa resultat dras därefter 
undersökningens slutsatser. 

 

De generella problem som kan drabba utveckling av datalager är av fyra typer: 

Organisatoriska problem;  

Ekonomiska problem; 

Tekniska problem; 

Socialpsykologiska problem. 

Denna kategorisering underlättar kännedom av framgångsfaktorer som listas av 
litteraturen. Detta resultat är intressant i den mån som kännedom av fakta är första 
steget i uppfattning av dessa. En rätt uppfattning av datalagerprojekts 
framgångsfaktorer är, som tidigare sagt, nyttig för att undvika felaktiga beslut i 
genomförande av projektet. 

 

Ett annat resultat är att de generella problem som kan drabba datalagersinförande 
känns till av små och medelstora företag inom Västra Götaland. Ledningens stöd och 
levererantörernas pålitlighet anses av högsta vikt. Ledningens stöd i synnerhet anses 
som en kritisk framgångsfaktor som i viss mån är bestämmande för lösning av de 
andra aspekterna. Tekniska aspekter anses också av hög vikt då företag inte uppger ha 
den interna kompetensen för att behandla data på rätt sätt. Ekonomiska aspekter av 
datalagersutveckling illustreras med att alla företag med mindre än 250 anställda, och 
som upplever nytta av datalager, inte har tillräckligt pengar för att implementera 
datalager. Personalfrågan förknippas till teknisk kompetens men relateras också till 
antalet anställda på företag. Socialpsykologiska faktorer tas i hänsyn, särskilt vad 
gäller användarmedverkan.  

För övrigt har det framkommit att företag inte anser utvecklingsteknologier som ett 
kritiskt problem i dagsläget, kanske för att problem överlämnas åt externa 
projektteam, kanske för att det nu finns gott om relevanta  utvecklingslösningar till 
salu. 

 

Företag som inte har infört datalager betraktar pengar som ett hinder i att utveckla 
datalager medan företag som har utvecklat datalager anser att pengar är vikt men inte 
utgör något oöverstigligt hinder. Denna skillnad mellan företagen i respektive 
kategorierna utgör också ett resultat från detta arbete.  

 

Slutsatser som härrör från dessa resultat är huvudsakligen dels en bekräftelse och dels 
ett avslöjande.  

Bekräftelsen gäller framgångsfaktorer för datalagerprojekt i allmänhet. Företag 
instämmer med litteraturen förutom angående utvecklingsteknologier - dessa anses 
inte kritiska i nuläget. Avslöjandet är att organisatoriska aspekter (ledningens stöd och 
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pålitlighet hos komponenters leverantörer) uppväcker ett mer delat intresse hos 
företag än ekonomi och teknik. Detta tyder på att dessa aspekter, till skillnad mot vad 
litteraturen säger, är mer kritiska än pengar och personal när det gäller utveckling av 
datalager på små och medelstora företag.
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9. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningens genomförande och slutsatser på ett kritiskt 
sätt. Det handlar om att utvärdera litteraturen, arbetsförloppet och slutsatser som 
arbetet har lett till i förhållande till både problemprecisering och förväntat resultat. 

9.1. Utvärdering av litteratur 
Den litteratur som har använts som källa till bakgrunden i denna rapport är 
huvudsakligen en blandning av artiklar som publicerats av välkända författare i 
vetenskapliga tidskrifter och böcker som skrevs av lika välkända författare. Att dessa 
författare är välkända bevisas av de mängder av vetenskapliga artiklar som refererar 
till dem. Några få författare citeras också som inte är välkända men då har de gjort 
studier som styrker eller förlänger något som redan skrivits av välkända författare. 
Med tanke på arbetets tidsramar så är det dock en del av litteratur som har gåtts 
genom, inte hela litteraturen om ämnet. 

 

Den litteratur som har använts som källa till metoddelen består av böcker som använts 
av många tidigare liknande arbeten och som i varje fall beskriver metodologiska 
begrepp och teorier som är vedertagna i det vetenskapliga samhället. 

Utifrån dessa två ovannämnda synpunkter, tycker jag att litteratur som använts i detta 
arbete var relevant. 

9.2. Utvärdering av arbetsförloppet 
Arbetet har fortskridit på en tillfredställande takt med tanke på angivna deadlines. En 
lätt försening på egen planering har skett när jag skulle lämna in första versionen av 
min backrund hos handledaren. Orsak till försening var den svårighet jag haft att sätta 
mig in i litteraturen. Men detta åtgärdades snabbt med mer intensivt arbete. 

 

Svagheten i arbetsförloppet var den motvillighet som visas av respondenterna i att 
svara på frågeformuläret. Löfte att dela ut slutgiltiga rapporten till de företag som ville 
ha det har inte räckt att uppväcka intresse hos mottagare till mitt frågeformulär. Ett 
enda företag förresten har bett få kopia av rapporten. Den svaga svarsfrekvensen är 
lite förvånande då frågeformuläret var så kort att det tog mindre än tio minuter att 
besvaras. Påminnelsen som skickades enligt planering fick bara två ytterligare svar att 
komma in. 

 

Bortfallet kunde minskas med intervjuer som komplement till enkäten men dessa gick 
inte att utföra på grund av tidsbrist samt svårighet att hitta villiga IT-ansvariga för 
intervjuerna. För övrigt så verkar den stora andelen av respondenterna som inte har 
infört datalager i sitt företag som en möjlig förklaring till det stora bortfallet: IT-
ansvariga kanske inte upplever något intresse för just en teknik som de inte tänker 
använda. 

 

En annan förvåning som arbetet berett mig är att datalager är numera okända av vissa 
IT-ansvariga. Två av dem har frågat mig vad jag menade med datalager. Jag skrev ett 
svar till den som frågade via e-post; men jag kunde inte svara till den som skrev sin 
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fråga som en kommentar på det anonyma frågeformuläret. Liknande studier i 
framtiden skulle alltså gynnas med att introducera frågeformuläret med en kort 
beskrivning av teknologin i fråga. De svar som jag fick visar ändå att de allra flesta 
respondenterna vet vad ett datalager är. Jag tror således att denna aspekt inte var en 
svaghet i arbetet. 

9.3. Utvärdering av slutsatser 
Det preciserade problemet var: Vilken uppfattning har små och medelstora företag 
inom Västra Götaland om  de utmaningar och svårigheter som kan drabba införande 
av ett datalager? 

Undersökningen har visat att små och medelstora företag inom Västra Götaland 
instämmer i stort sett med litteraturen angående alla de typer av problem som kan 
drabba utveckling av datalager. Den har även visat att företag som inte har utvecklat 
datalager tenderar att anamma litteraturens innehåll utan vidare samt att överdriva 
egna ekonomiska begränsningar för att utveckla datalager. Samtidigt har det visats att 
företag som har utvecklat datalager har en mer noggrann uppfattning av 
datalagerprojekts framgångsfaktorer. Med detta har det preciserade problemet 
besvarats. 

 

Förväntat resultat till denna undersökning var att de psykologiska, organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter med datalagersinförande skulle bekräftas medan de 
teknologiska aspekterna skulle nedvärderas av de utfrågade företagen på grund av de 
mjukvaror som stödjer införandet. Psykologiska, organisatoriska och ekonomiska 
framgångsfaktorerna för datalagerprojekt har som tidigare nämnts bekräftats av 
respondenterna under enkäten. Även tekniska framgångsfaktorer har bekräftats. Dock 
har det uppvisats att teknologier som används för implementation inte betraktas som 
ett problem för sig av de utfrågade företagen. Problem med dessa verkar snarare 
kunna lösas av ett kompetent projektteam eller på ett enkelt sätt med moderna 
lösningar. Undersökningens slutsatser matchar alltså förväntat resultat. Frågan om 
mjukvaror som stödjer implementation var inte med i frågeformuläret. Den skulle för 
övrigt inte betydligt påverka resultat då respondenterna föredrar överlämna 
implementation av datalager åt externa kompetenta projektteam. 

 

Undersökningens slutsatser kan ifrågasättas på grund av det stora bortfall som 
redovisats. Det är klart att noggrannhets grad hade varit högre med en större 
svarsfrekvens. Och 16 svar kan knappt tolkas som en bred syn från företag, något som 
försvagar ännu mer enkätens slutgiltiga resultat i förhållande till en del av målet (det 
ingick nämligen i problemformulering att få fram en bred syn på frågan från företag). 
Men den vetenskapliga erfarenheten med bortfallet i kvalitativa undersökningar 
medger att relativisera denna svaghet. Trost (1994) tar upp exemplet på Hites (1976) 
enkät om kvinnors sexualitet i USA. Då Shere Hite fick tillbaka endast 3000 av 
100 000 distribuerade frågeformulär (alltså 3 %) gjorde hon ändå en kvalitativ analys 
av sin enkäts resultat. Dessa resultat publicerades sen och de anses värdefulla (Trost, 
1994). Jag tycker att det viktigaste i mitt mål var det preciserade problemet och detta 
tycker jag har besvarats av min kvalitativa analys av det materialet.  
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9.4. Förslag till fortsatt arbete  
Några idéer har dykt upp under detta arbete som kan utgöra uppslag till fortsatt arbete 
i det område jag har jobbat med. 

• En liknande undersökning skulle kunna utföras på en annan region i Sverige. 
Det har framkommit att majoritet av respondenterna i denna undersökning inte 
hade infört datalager. Detta kanske har att göra med regionens ekonomiska 
vitalitet, kanske också har det att göra med den genomsnittliga 
utbildningsnivån i näringslivsmiljö i regionen. En liknande undersökning i en 
region som Stockholm-regionen skulle kanske ge olikartade resultat. 

• Fördelar och nackdelar med datalager på små och medelstora företag. Varför 
verkar datalager ha anammats av så få små och medelstora företag trots att det 
skrevs att datalager inte är endast för storföretag (Johansson, 2001)? Är det 
verkligen så att informationsbehov på små och medelstora företag går att 
uppfyllas med transaktionssystem som det påstås av en respondent i denna 
undersökning? 

• Vilka problem möts av små och medelstora företag inom Västra Götaland när 
de utvecklar datalager. Eftersom denna enkät handlade endast om hur små och 
medelstora företag uppfattar de framgångsfaktorer som listas av litteraturen, 
och med hänsyn till att endast 4 respondenter hade en erfarenhet av 
datalagerutveckling, så skulle det vara intressant att undersöka vilka verkliga 
problem möts av små företag i regionen vid utveckling av datalager. 
Undersökningen skulle byggas på utfrågning av ett stort antal av  små och 
medelstora företag (minst 50) som har erfarenhet av datalagersutveckling. 
Resultaten skulle förmodligen vara nyttigare för näringslivet än de som 
framkommit utav denna studie.
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