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Sammanfattning 
Det här arbetet har som huvudsyfte att belysa och ta fram vilka motiv det finns till att 
implementera datalager. Datalager är en teknik för att ta fram beslutsstödssystem där 
slutanvändarna själva tar fram sin information. Ett beslutsstödssystem har till uppgift 
att ge beslutsfattare (slutanvändare) information om en hel eller delar av en 
organisation. I introduktionen förklaras närmare vad ett beslutsstödssystem och 
datalager är för någonting samt ges exempel på i vilka sammanhang datalager 
används. En förklaring ges också till den historiska utvecklingen mot datalager 

För att få fram motiven har intervjuer genomförts hos fyra stycken företag som 
implementerat datalager. Hos de här företagen har projektledare som ansvarat för 
implementationerna intervjuats samt hos ett företag har fyra stycken slutanvändare 
intervjuats. 

Resultatet från intervjuerna visar att de vanligaste motiven finns betraktat ur en 
slutanvändares perspektiv. Motiven är bland annat att tillgängliggöra information och 
slutanvändarna kan anpassa sin information i förhållande till sitt verksamhetsområde. 

Nyckelord: Informationssystem, Beslutsstödssystem, Data Warehouse, Datalager, 
Informationslager 
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1 Bakgrund 
Datalager och on-line analytical processing (OLAP) är viktiga komponenter för 
beslutsstödssystem (Chaudhuri och Dayal, 1997). Enligt Poe et al (1998) är datalager 
grunden för ett beslutsstödssystem. Begreppet datalager uppstod i slutet av 80-talet 
och definierades av Bill Inmon (Watson och Haley, 1998). Ett datalager är enligt 
Devlin (1997) en enskild, komplett och konsistent lagringsplats av data som erhålls 
från ett antal källor och som görs tillgänglig för slutanvändare på ett sätt som de kan 
förstå och utnyttja. Ett annat ord som används är Data Warehouse. I den fortsatta 
rapporten kommer ordet datalager att användas.  

Målet med att integrera data från olika källor för att tillhandahålla korrekt och 
användbar information är ingen ny tanke (Singh, 1999). Företag har länge försökt att 
skapa någon form av heltäckande informationscenter (Singh, 1999). 

Trots att begreppet datalager enligt Watson och Haley (1998) anses ha kommit till i 
slutet av 80-talet finns det tecken på att någon form av datalager användes redan 1905 
(Agosta, 2000). Dokument från DuPont Corporation visar att de använde sig av en 
datalagerfunktion. DuPont Corporation lade ner ett enormt arbete på att samla in data, 
organisera data och slå samman data. Syftet var att försöka bringa ordning i datan från 
olika vertikala funktioner inom företaget. Det var inte enbart data om order, fakturor 
och levererade order som sammanställdes till dagliga rapporter. Även värdet av 
produkterna som såldes av varje lokalkontor samlades in. All data som samlades in 
användes till att ge kunskap om marknadstrender och prissättning med en fördröjning 
av fem dagar. Datan registrerades med hjälp av den tidens teknologi, nämligen 
hålkort. 

Jag har valt att skriva om datalager eftersom jag anser att det är en intressant teknik 
för att ta fram och distribuera information. Tekniken är intressant genom att den ska 
integrera ihop information från olika källor till en gemensam lagringsplats för 
slutanvändare. En intressant dimension är också att det är slutanvändaren som själv 
tar fram sin information. Syftet med rapporten är att beskriva företags motiv för att 
använda datalager, ge exempel på användningsområden, öka förståelsen för 
användandet av datalager och därigenom förmedla kunskap. Rapporten skrivs med 
utgångspunkt från att läsaren inte behöver någon tidigare kunskap om datalager. 

Rapporten kommer därför först att ge en kort introduktion till informationssystem och 
koppla ihop begreppen datalager och informationssystem. Därefter kommer en 
beskrivning av utvecklingen mot begreppet datalager ges. Beskrivningen syftar till att 
ge en förståelse varför begreppet datalager uppstått. Efter den historiska 
beskrivningen och den metodik som använts för att ta fram beslutsstödsystem, som 
leder fram till begreppet datalager, ges en introduktion till datalager och dess 
tillhörande tekniker. I samband med den här introduktionen ska även exempel på 
användningsområden för datalager och tänkbara orsaker som föranleder 
implementation av datalager ges. Tyngdpunkten i rapporten ligger i en undersökning. 
Undersökningen har som syfte att lämna svar på vilka motiv det finns hos företag att 
implementera datalager.
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2 Introduktion 
Introduktionen bildar en teoretisk bakgrund om problemområdet, lyfter fram centrala 
begrepp och tillser att läsaren får ämneskunskaper om datalager. Ett datalager 
existerar inte enskilt utan används i ett sammanhang, nämligen som grund för 
beslutsstödssystem. Ett beslutsstödssystem är en typ av informationssystem. Därför 
kommer kapitel 2.1 att förklara vad ett informationssystem är för något och beskriva 
två typer av informationssystem som är av central betydelse för ett datalager. Kapitel 
2.2 ger en historisk överblick och tar upp problem som påverkat utvecklingen av 
datalager. Kapitel 2.3 ger en likartad beskrivning, men tar upp de bakomliggande 
orsakerna till problemen som omnämns i kapitel 2.2. Kapitlen 2.2 och 2.3 
sammantaget leder fram till en systemarkitektur som används som bas för 
beslutsstödssystem. Den här systemarkitekturen kan innebära problem i vissa 
avseenden. Systemarkitekturen används enligt källorna av ett stort antal 
organisationer. Som lösning på de problem som tas upp i kapitel 2.2 och 2.3 beskrivs 
en ny systemarkitektur i kapitel 2.4, nämligen datalager. I kommande kapitel ges en 
förklaring till datalager, exempel på olika användningsområden samt olika motiv till 
datalager. 

2.1 Vad är ett informationssystem? 
För företag och organisationer är det viktigt att ha tillgång till information av olika 
slag (Devlin, 1997). Informationen lagras i olika typer av informationssystem (Avison 
och Fitzgerald, 1995). Avison och Fitzgerald (1995) säger att exempel på 
informationssystem kan vara lönesystem, försäljningssystem och 
projektstyrningssystem. Informationssystemens uppgift är att förse organisationer 
med underlag för beslutsfattande och att stötta organisationer med att uppnå sina mål. 

Inom en organisation ska ett informationssystem tillhandahålla fakta som ska hjälpa 
personalen att arbeta effektivt (Avison och Fitzgerald, 1995). Vidare säger Avison 
och Fitzgerald (1995) att informationen kan beröra organisationens kunder, 
leverantörer, produkter med mera. I en organisation kan ett ordersystem hjälpa 
personalen att på ett effektivt sätt tillse att order registreras och att kunderna sedan får 
rätt varor vid rätt tidpunkt. 

För att ytterligare förtydliga vad ett informationssystem är för något beskrivs nedan 
ett antal egenskaper. Egenskaperna framförs av Andersen (1994). 

• Ett informationssystem är knutet till en viss arbetsuppgift. 

• Ett informationssystem förmedlar information från personer till andra 
personer. 

• Ett informationssystem tar emot information av olika slag. 

• Ett informationssystem utför olika typer av informationsbehandling. 

Med hjälp av ovanstående punkter kan ett informationssystems roll och betydelse 
inom en organisation förklaras ytterligare. 

I och med att ett informationssystem är förknippat med en viss uppgift hjälper det 
organisationen att utföra de arbetsuppgifter som organisationen är ålagd (Andersen, 
1994). I Andersens (1994) exempel med Adb-skolan ges det olika beskrivningar av 
arbetsuppgifter som ska utföras i samband med antagningen av studenter. 
Arbetsuppgifterna utförs i olika steg. Informationssystemets uppgift är att förmedla 
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information mellan de olika arbetsuppgifterna. Genom att informationssystemet 
förmedlar information kan arbetet med att anta studenter till skolan koordineras på ett 
effektivt sätt. 

En organisation har en viss roll i förhållande till omvärlden (Andersen, 1994). För att 
upprätthålla den rollen behöver organisationen extern och intern information som styr 
hur organisationen ska agera. Den här informationen kan ett informationssystem 
förmedla. Det här kan exemplifieras med utgångspunkt från antagningsarbetet vid 
Adb-skolan. När en student skickar in en ansökan påbörjas arbetet med att behandla 
ansökan. 

Ett informationssystem kan också bearbeta information (Andersen, 1994). Genom att 
bearbeta information kan ny kunskap erhållas. I exemplet med Adb-skolan kan det 
vara uträkning av poängsumma utifrån den sökandes betyg. 

Den uppfattning jag får av detta är att informationssystem är en viktig komponent för 
att ett företag ska fungera. Betänk om varje anställd lagrar sin egen information och 
behåller den för sig själv. Det skulle kunna innebära svårigheter om personal inom 
organisationen försvinner. Information lagras i olika system och där systemen 
förmedlar information mellan personer. Enligt den här beskrivningen anser jag att 
informationssystem fungerar som en sammanhållande länk för ett företag. 

2.1.1 Två typer av informationssystem 

Hittills har det givits en generell förklaring om informationssystem och vad syftet och 
målet med ett informationssystem är. Informationssystem kan delas in i olika typer 
beroende på typen av arbetsuppgifter som informationssystemet ska stötta (Avison 
och Fitzgerald, 1995). Två typer av informationssystem ska förklaras som är viktiga 
att känna till för att förstå karaktären hos ett datalager. Förklaringen bygger på Avison 
och Fitzgerald (1995). 

• Transaktionssystem, som är de vanligast förekommande 
informationssystemen. Transaktionssystemen bearbetar de dagliga 
transaktionerna inom en organisation. Exempel på detta kan vara order i ett 
ordersystem, registrering av anställdas arbetstider som används i lönesystem 
och registrering av uttag i lager för att kunna fylla på lagret i rätt tid. 
Transaktionssystemen hanterar som regel de dagliga rutinuppgifterna inom en 
organisation. En del organisationer delar in systemen som marknads-, 
tillverknings-, finans- och personalsystem. 

• Beslutsstödssystem som bistår vid beslutsfattande. Den här typen av system 
ska ge information till beslutsfattare om en hel organisation eller delar av en 
organisation. Beslutsstödssystemen ska hjälpa beslutsfattare att fatta beslut om 
var fabriker ska lokaliseras, uppköp av konkurrenter, vilka produkter som ska 
säljas, prissättning av produkter och anställdas löner med mera. 

Ytterligare benämningar för transaktionssystem och beslutsstödssystem förekommer. 
Benämningarna är operativa system och informativa system (Devlin, 1997). 

En skillnad finns mellan de två typerna av informationssystem. Transaktionssystemen 
används för att driva verksamheten medan beslutsstödssystemen används för att styra 
verksamheten (Devlin, 1997). 

Inom kategorin beslutsstödssystem förekommer det olika varianter. Varianterna är 
Management Information Systems (MIS) som fokuserar på summerad information för 
företagsledning, Executive Information System (EIS) som förser högre chefer med 
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grafiska presentationer och information retrieval system som hämtar information 
snabbt och effektivt från en datakälla (Avison och Fitzgerald, 1995). 

Enligt Chaudhuri och Dayal (1997) är datalager en samling av beslutsstödstekniker 
som har som syfte att förse kunskapsarbetaren (chefer, företagsledning, analytiker) 
med information för att fatta bättre och snabbare beslut. Av den här definitionen och 
de olika varianterna av beslutsstödssystem som förklarats i föregående stycke drar jag 
en slutsats att datalager är en teknik för att ta fram beslutsstödssystem. I fortsättningen 
kommer ordet slutanvändare att användas som benämning för chefer, direktörer och 
analytiker. 

Beskrivningen av de här två typerna av informationssystem har givits därför att de är 
av central betydelse för ett datalager. Transaktionssystem förser datalager med data. 
Med hjälp av datan i datalagret byggs det sedan beslutsstödssystem. 

2.2 Den historiska utvecklingen mot datalager 
Vid genomläsning av litteratur inom området datalager förekommer namnet Bill 
Inmon ofta. Enligt Watson och Haley (1998) är det Bill Inmon som grundade termen 
datalager. Det är även Inmon som har tagit fram en definition på datalager som en stor 
del av litteraturen inom området datalager refererar till. Därför kommer beskrivningen 
av den historiska utvecklingen att basera sig på Inmon (1996) om inget annat anges. 

Beslutsstödssystem har sitt ursprung från det att datorer började användas. I början på 
60-talet utvecklades individuella applikationer. Applikationerna använde sig av filer 
som sparades på magnetband. Fördelen med magnetband var att de kunde lagra stora 
mängder data, men åtkomsten av data var tidskrävande. Antalet magnetband och filer 
växte dramatiskt i antal under 60-talet. Det här ledde till redundant data. Problem som 
uppstod i samband med detta var att koordinera uppdateringar av data utspridd på en 
mängd magnetband samt utveckling och underhåll av program. 

På 70-talet började databaser att användas som möjliggjorde lagring och åtkomst av 
data på datorernas diskar. Databasen kan betraktas som en källa till information. Det 
här medförde att data som tidigare lagrades på magnetband kunde lagras på ett ställe. 
Därmed kan problem vid uppdatering av data utspridd på magnetband undvikas. Vid 
den här tidpunkten var det IT-avdelningen som försåg slutanvändare med information 
som de behövde för beslutsfattande (Devlin, 1997). Detta på grund av att 
datorteknologin var svår att hantera för slutanvändare (Devlin, 1997). Informationen 
distribuerades i form av långa datautskrifter (Devlin, 1997). 

I mitten på 70-talet började online transaction processing (OLTP) användas på 
databaser. OLTP innebar att det var möjligt att använda sig av applikationer som 
hanterar dagliga och rutinmässiga arbetsuppgifter (Chaudhuri och Dayal, 1997). 
Arbetsuppgifterna är strukturerade och repetitiva och består av enskilda, isolerade 
transaktioner (Chaudhuri och Dayal, 1997). Transaktioner innebär läsning och 
uppdatering av poster i en databas (Chaudhuri och Dayal, 1997). Med hjälp av den här 
tekniken var det möjligt att använda datorerna till arbetsuppgifter som tidigare inte 
varit möjligt, som till exempel bokningssystem och banksystem (Chaudhuri och 
Dayal, 1997). 

Med hjälp av ny teknologi som Pc:n och 4GL blev det möjligt för slutanvändare att 
själva kontrollera och ta fram data från olika system. 4GL är en form av grafiskt 
verktyg där användaren inte behöver detaljerade programmeringskunskaper för att 
kunna använda det (Andersen, 1994). Genom att använda sig av den nya teknologin 
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tillsammans med OLTP kan databasen hantera rutinmässiga arbetsuppgifter och även 
fungera som beslutsstöd till slutanvändare. 

Kort efter att OLTP började användas dök det upp en ny typ av program som kallades 
extract program. Fritt översatt betyder det ett program som utvinner någon form av 
data. Programmet hämtar information från en fil eller källdatabas genom att använda 
sig av sökvillkor och placerar den utvunna datan i en ny fil eller måldatabas. Med 
källdatabas avses den ursprungliga källan till datan och måldatabasen är databasen där 
extraheringsprogrammet placerar datan. Datan i filen eller måldatabasen används 
sedan av slutanvändare för att fatta beslut. 

En ny typ av arkitektur började ta form vid användandet av extraheringsprogram. I 
början skapades utdrag från källdatabasen. Därefter skapades utdrag från 
måldatabaser och sedan utdrag från måldatabaser i ytterligare steg. Min tolkning av 
detta är att informationen flödar från källdatabaser till de olika måldatabaserna. 
Problem dök snart upp på grund av arkitekturen som växte fram vid användandet av 
extraheringsprogram. Arkitekturen illustreras i figur 1 nedan. 

Källdatabas

Extraheringsprogram

OLTP

Måldatabas

 

Figur 1. Naturligt utvecklad arkitektur vid användning av extraheringsprogram. 
(Efter Inmon, 1996, sid 7) 

Vad blir konsekvenserna av den här arkitekturen? Det finns ett antal problem kopplat 
till den här arkitekturen. Enligt Inmon (1996) är problemen: 

• Pålitligheten hos datan 

• Produktiviteten 

• Svårigheter att transformera data till information 
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2.2.1 Pålitligheten hos datan 

Det första problemet kan illustreras med hjälp av följande exempel som ges av Inmon 
(1996). Två avdelningar inom ett företag tar fram var sin rapport som lämnas över till 
ledningen för företaget. En av rapporterna visar att verksamheten ökar och den andra 
rapporten visar att verksamheten minskar. När ledningen får rapporterna vet de inte 
vilken av rapporterna som är korrekt. Det medför att ledningen måste fatta beslut som 
mer grundar sig på känsla och förnuft än fakta. 

Varför uppstår den här typen av problem med rapporter? Nedan räknas det upp ett 
antal orsaker och förklaringar (Inmon, 1996): 

• Avsaknad av tidskoordination mellan data. En rapport tas fram på söndag 
kväll och den andra rapporten på onsdag. Mellan rapporternas framtagande har 
data i någon källa ändrats vilket leder till att rapporterna visar olika resultat. 

• Algoritmiska skillnader av data. En avdelning analyserar gamla konton och 
den andra avdelningen analyserar stora konton. Troligtvis finns det inget 
samband mellan de olika typerna av konton och rapporterna kommer därmed 
att visa olika resultat. 

• Antalet nivåer av extraheringsprogram. Varje gång en extrahering görs ökar 
sannolikheten för att någon av de två första punkterna inträffar. 

• Externa data. Det är enkelt att med dagens PC-teknologi hämta in externa data. 
I exemplet med rapporterna hämtar en avdelning in data från en extern källa 
medan den andra avdelningen använder sig av en annan källa. 

• Ingen gemensam datakälla att utgå ifrån. En avdelning utgår från källa A och 
den andra avdelningen utgår från källa B. Mellan de här källorna finns det 
ingen synkronisering av data. 

2.2.2 Produktiviteten 

För att illustrera problemen med produktiviteten ges ett exempel från Inmon (1996). 
En organisation som varit verksam en längre tid har under den här tiden samlat på sig 
en mängd data som är utspridd på ett stort antal källor. Ledningen för organisationen 
önskar en företagsrapport som baserar sig på datan som är utspridd på organisationens 
olika källor. För att ta fram rapporten måste ett antal arbetssteg genomgås.  

I första steget ska datan lokaliseras och analyseras. Analysen syftar till att förstå 
betydelsen av datan. I två olika källor kan det finnas data som har samma namn men 
har olika betydelse. För två andra källor kan det finnas data som har olika namn men 
som har samma betydelse. Den här analysen är viktig att göra. Innehållet i rapporten 
riskerar annars att blanda begrepp som försvårar tolkandet av rapporten. 

När datan är lokaliserad och analyserad ska datan som behövs till rapporten samlas 
ihop. För att samla ihop datan ska det skrivas ett stort antal program där varje program 
anpassas till de olika teknologier som finns inom organisationen. 

Nästa gång som ledningen önskar en ny rapport finns risken att hela processen måste 
göras om. I många fall är det inte troligt att föregående rapport kan användas eftersom 
ledningens krav förändrats. Genom uppskattning från ett företag som brottas med de 
här problemen tar det mycket lång tid att genomgå de ovan beskrivna stegen vilket 
innebär att framtagandet av informationen inte är effektivt. 
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En egen tanke om det här problemet är att det kan bli svårt att styra verksamheten i 
rätt riktning. Eftersom det tar lång tid att ta fram information kan förhållanden hinna 
ändras under tiden. De förhållanden som informationen ger besked om är inte längre 
giltiga när informationen är framtagen. Därmed finns risken att mindre bra beslut 
fattas. 

2.2.3 Transformera data till information 

Vid frågor där det krävs data från flera olika applikationer uppstår problem med att 
integrera datan mellan olika applikationer (Inmon, 1996). Data har olika namn för 
samma begrepp och data har samma namn men betyder helt olika saker. Att 
sammanställa den här datan till information är i stort sett omöjligt. Ytterligare ett 
problem är bristen på historiska data. En applikation lagrar data för ett år, den andra 
lagrar data i en månad och en tredje applikation lagrar data för två år. Det här 
försvårar för slutanvändaren att göra analyser bakåt i tiden. 

Vad det gäller problemet med att integrera data från olika applikationer med olika 
betydelser anser jag att det kan finnas en lösning. Genom att ha någon funktion inom 
organisationen som har ansvar för vilka begrepp som används samt att förmedla 
begreppen inom organisationen kan det här problemet lösas. 

2.3 Utveckling av beslutsstödssystem 
För att ge en förståelse till varför arkitekturen i figur 1 på sidan 5 uppstått kommer det 
här kapitlet att beskriva hur beslutsstödssystem utvecklats. Beskrivningen baseras på 
Devlin (1997). 

Ordermottagning 
(Kundanpassat)

Ordermottagning 
(Massproducerat)

Verktyg typ B 
Verktyg typ A

Fordringar

Verktyg typ C

Kopieprogram

Försäljningsavdelning                                   Ekonomi

Försäljningsplanering              Lagerstyrning Uppföljning skulder

Operativa  
system

Informativa  
system

Figur 2. Grafisk beskrivning över beslutsstödssystem uppbyggnad. (Efter Devlin, 
1997, sid 32) 

Figur 2 illustrerar hur de första beslutsstödssystemen designades. Data kopierades 
från ett operativt system till ett informativt system med hjälp av kopieprogram. Med 
kopieprogram avses program som skrivs av en IT-avdelning för att hämta data från ett 
operativt system och presentera data anpassat till slutanvändaren (se även 
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extraheringsprogram, kap. 2.2). De informativa systemen var baserade på olika 
teknologier och verktyg. Det här första utvecklingsskedet var relativt enkelt eftersom 
datan kopierades från ett operativt system till ett informativt system som befann sig 
inom samma del av organisationen (fig 2, heldragen pil från triangel till oval). De 
informativa systemen fungerade bra och medförde att ytterligare system utvecklades 
inom andra områden. 

Med tiden ökade slutanvändarnas krav på data. De nöjde sig inte längre med enkla 
kopior och summeringar utan önskade mer komplexa urval och kombinationer av 
data. Det här medförde att komplexiteten hos kopieprogrammen ökade och 
underhållet av kopieprogrammen blev ett problem. Komplexiteten ökade också av en 
annan anledning. Slutanvändarna upptäckte att det fanns fel i datan de erhöll. Det här 
löstes genom att införa funktioner i kopieprogrammen som hanterade felen. 

Nästa steg i utvecklingen var att slutanvändarna behövde data från mer än ett 
operativt system inom sin avdelning (fig 2, punktad linje från triangel till oval). Ett 
problem som uppenbarade sig var inkonsistens mellan data från olika operativa 
system. Det finns två typer av inkonsistens. En typ av inkonsistens är datadefinitioner 
där en datadefinition betyder en viss sak i ett operativt system men i ett annat 
operativt system betyder något annat. Den andra typen är olika format på datan. I ett 
operativt system skrivs namn som ”förnamn, efternamn” och i ett annat system som 
”efternamn, förnamn”. 

Snart uppstod det dock nya behov. Avdelningar var i behov av data från operativa 
system som administrerades av andra avdelningar (fig 2, streckad linje). De tidigare 
problemen som nämnts tidigare kvarstod men även nya problem dök upp. Ett problem 
av ny karaktär var relaterat till organisationen. Hur skulle de olika avdelningarnas 
behov av data balanseras? När en slutanvändare inom ekonomi ville ha data från ett 
operativt system inom försäljning medförde det att vissa ändringar var nödvändiga att 
göra i det operativa systemet hos försäljningsavdelningen. Försäljningsavdelningen 
var dock inte i behov av de här ändringarna. 

Ett annat problem var tidsomfånget på datan i de operativa systemen. 
Försäljningsavdelningen följer upp försäljningen veckovis medan 
ekonomiavdelningen arbetar månadsvis. Konsekvenserna av detta blir att data inte 
kan kombineras hur som helst. 

Resultatet av den här metodiken att ta fram beslutsstödssystem resulterade i en 
arkitektur som enligt Devlins (1997) beskrivning liknar arkitekturen i figur 1 på sidan 
5. 

2.3.1 Problem kopplat till utvecklingen av beslutsstödssystem 

Begreppet datalager härstammar från kombinationen av två olika behov (Devlin, 
1997). De två behoven är: 

• Organisationens krav på information som ska ge en helhetsbild av 
verksamheten 

• Ge organisationens IT-avdelning möjlighet att på ett bättre sätt hantera 
informationen 

Dock har metodiken att utveckla beslutsstödssystemen varit motstridig mot de här 
kraven (Devlin, 1997). 
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Följande problem uppstod för slutanvändarna (Devlin, 1997): 

1. Jag kan inte hitta den data jag behöver 

2. Jag kan inte erhålla den data jag behöver 

3. Jag kan inte förstå datan jag fått 

4. Jag kan inte använda datan jag fått 

Av de ovan uppräknade problemen anser jag att det finns en koppling mellan problem 
1 och 2 samt mellan problem 3 och 4. I punkt 1 tas det upp slutanvändarna inte kan 
hitta datan som behövs. Den naturliga följden av detta blir att slutanvändarna inte kan 
erhålla den data som behövs vilket omnämns i punkt 2. Under punkt 3 står det att 
slutanvändarna inte förstår datan. I det här fallet anser jag att den naturliga 
konsekvensen blir att slutanvändarna inte kan använda datan (punkt 4) eftersom de 
inte förstår den. 

Vid typen av arkitektur som visas i figur 1 på sidan 5 leder det till problem för 
slutanvändaren att hitta datan (Devlin, 1997). Devlin (1997) säger vidare att orsaken 
till detta är att datan är utspridd på en mängd olika måldatabaser vilket kan leda till att 
slutanvändaren inte hittar rätt data. Det kan också finnas flera måldatabaser som kan 
innehålla den data som behövs. Problemet är att hitta den rätta måldatabasen. 
Måldatabaserna kan också använda sig av olika verktyg och gränssnitt vilket försvårar 
arbetet. 

Slutanvändarna uppger att de inte kan erhålla datan som behövs (Devlin, 1997). 
Vidare säger Devlin (1997) att i många fall behöver slutanvändarna hjälp från IT-
avdelningen som sedan tidigare är överbelastade med arbete och en del av 
informationen går inte att nå utan att omarbeta existerande applikationer till höga 
kostnader. Problemen för slutanvändarna att förstå datan härstammar från att datan 
som är tillgänglig är dåligt dokumenterad. Förklaringen till datan speglar i många fall 
inte slutanvändarens syn på verksamheten vilket också försvårar arbetet med att förstå 
datan. 

Slutligen uppger slutanvändarna att de inte kan använda datan (Devlin, 1997). Detta 
beroende på att datan är omatchad i fråga om betydelse och tid samtidigt som datan 
manuellt flyttas till omgivningen där slutanvändaren arbetar. 

Ovanstående uppräknade problem leder till mindre nöjda slutanvändare (Devlin, 
1997). Slutanvändarna upplever att det tar längre tid att fatta beslut och att besluten i 
många fall baseras på ett dåligt informationsunderlag. Det här leder i vissa fall till 
felaktiga beslut. De som får skulden för de felaktigt fattade besluten är i många fall 
IT-avdelningens personal som tillhandahåller informationen. 

Följande problem uppstod för IT-avdelningens personal (Devlin, 1997): 

1. Det är inte enkelt att utveckla kopieprogram (Kopieprogram är Devlins 
benämning för extraheringsprogram, se kapitel 2.2) 

2. Underhåll av kopieprogram innebär svårigheter 

3. Data som lagras växer snabbt 

4. Dataadministrationen är komplex 
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IT-personal uppger två huvudskäl till att det är svårt att utveckla kopieprogram 
(Devlin, 1997). Det första är att i många kopieprogram är det nödvändigt att använda 
samma typ av funktioner. IT-personal uppger dock att det är svårt att identifiera 
existerande funktioner och att återanvända de här funktionerna på grund av barriärer 
inom organisationen och tekniska begränsningar. Det andra skälet är komplexiteten 
med att logiskt transformera data från operativa system till information som är 
anpassad till slutanvändare. 

Underhåll av kopieprogram innebär ett antal problem (Devlin, 1997). Vid ändring i en 
källdatabas kan det påverka ett stort antal relaterade och beroende kopieprogram. De 
kopieprogram som berörs måste analyseras och ändras. Kopieprogram som är 
beroende av varandra är dock i många fall okända eller odokumenterade. 
Komplexiteten med att logiskt transformera data och att samtidigt underhålla 
kopieprogrammen leder i många fall till ”spaghettikod” hos kopieprogrammen. 

Till sist en förklaring till de två avslutande problemen (Devlin, 1997). På grund av 
okontrollerad dataduplicering vid användning av kopieprogrammen leder det till att 
datavolymerna ökar kraftigt. Till det sista problemet uppger IT-personal att 
avsaknaden av standardiserade datadefinitioner leder till förlorad kontroll över 
informationens betydelse och att det existerar flera källdatabaser för samma 
datadefinition. 

På grund av de ovan uppräknade problemen upplever IT-avdelningar svårigheter med 
underhåll och hantering av data som ska användas som beslutsstöd (Devlin, 1997). 
Vidare säger Devlin (1997) att kostnaderna för beslutsstödssystem därmed blir höga. 
Konsekvenserna av arkitekturen för beslutsstödssystem blir att IT-avdelningar inte 
kan lita på datan som slutanvändarna förses med. I slutändan finns risken att fel beslut 
fattas på grund av den felaktiga datan. Det här kan medföra allvarliga konsekvenser 
för ett företag. 

2.3.2 Egna reflektioner angående utvecklingen av beslutsstödssystem 

Jag bedömer att företag och organisationer som utvecklar sina beslutsstödssystem 
enligt Devlins (1997) beskrivning kan få problem i framtiden om de inte ändrar 
inriktning på sin utveckling av beslutsstödssystem. Det största problemet som jag 
bedömer det är att snabbt ha tillgång till information. Devlin (1997) pekar på en rad 
problem. Problemen kan leda till att företag och organisationer arbetar ineffektivt och 
att de inte reagerar tillräckligt snabbt. Med detta menar jag att en stor del av tiden går 
åt till att leta information vilket medför att det tar lång tid innan företag kan agera. 
Under den här tiden kan det också ske förändringar som medför att den ursprungliga 
informationen som söktes är inaktuell när den är framtagen. 

2.4 Vad är ett datalager? 
Många företag befinner sig i den situationen att de har den typ av arkitektur som 
illustreras i figur 1 på sidan 5 (Inmon, 1996). Arkitekturen är inte anpassad till det 
framtida informationsbehovet (Inmon, 1996). För att lösa problemen krävs det en ny 
form av arkitektur. Enligt Inmon (1996) och Devlin (1997) är datalager lösningen på 
problemen. Datalager kan betraktas som en enskild och integrerad källa för data som 
därmed ska underlätta arbetet för slutanvändaren jämfört med arkitekturen i figur 1 på 
sidan 5 (Inmon, 1996). 

Enligt Söderström (1997) används begreppet datalager i olika sammanhang med olika 
betydelser. Detta styrks av den mängd olika beskrivningar som finns i litteraturen. 
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Nedan ges exempel på två beskrivningar. Den första är framtagen av Söderström 
(1997, sid 10) och den andra av Inmon (1996, sid 33). 

Ett datalager är en logiskt sammanhållen datamängd som är avsedd för analys 
och som speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet hämtas från 
andra register. 

A data warehouse is a subject oriented, integrated, non-volatile and time 
variant collection of data in support of management decisions. 

Ett annat begrepp som har likartad betydelse som datalager är Data Mart (Singh, 
1999). Skillnaden mellan de två begreppen är att ett datalager samlar ihop hela 
organisationens informationsbehov medan ett Data Mart fokuserar på en enskild 
funktion som till exempel försäljning/marknad (Singh, 1999). Anledningen till att 
använda ett Data Mart är svårigheter med att integrera en organisations sammanlagda 
informationsbehov i ett datalager. 

Eftersom det anses att Bill Inmon definierat begreppet datalager ska en förklaring ges 
vad som avses med definitionen. Förklaringen baseras på Inmon (1996). 

Operativa system hanterar specifika applikationer. Exempel på applikationer hos ett 
försäkringsbolag kan vara bil-, sjuk- och olycksfallsapplikationer. Ämnesorienterat 
innebär för ett försäkringsbolag att data om kunder eller klagomål samlas ihop från de 
olika applikationerna. 

Det mest framträdande draget hos datalagret är integreringen av data. När operativa 
system utvecklas finns det ingen konsistent namngivning och formatering av data. 
Innan data lagras i ett datalager måste inkonsistens mellan data tas bort. 

Ett annat karaktärsdrag hos ett datalager är uppdateringen av data. I ett operativt 
system ändras data post för post och därmed sker uppdateringen i den operativa 
miljön. Datan i ett datalager förs över från operativa system och ska endast vara 
läsbar. 

Det sista karaktärsdraget är tidshorisonten hos datan. Datan i ett datalager har en 
längre tidshorisont jämfört med operativa system och har alltid någon form av 
tidsdimension knutet till sig. 

Hos de två definitionerna anser jag att det finns vissa likheter. I Söderströms 
definition står det ”sammanhållen datamängd” vilket jag anser ha samma betydelse 
som ”integrated” i Inmons definition. Söderström och Inmon har det gemensamt att 
de också anser att datan i ett datalager speglar en längre tidshorisont jämfört med 
exempelvis operativa system. I Söderströms definition står det att datan är avsedd för 
analys och i Inmons definition att datan ska stödja ledningens beslut. Här anser jag det 
finnas en viss koppling. För att få stöd i beslut är det högst troligt att någon form av 
analys måste göras innan beslut fattas. I och med detta har jag förklarat den koppling 
jag ser mellan orden ”analys” i Söderströms definition och ”stödja ledningens beslut” 
i Inmons definition. Det som inte framgår i Inmons definition är att datan hämtas från 
andra register. Av den utläggning jag gjort här beskriver de två författarna datalager 
på ett likartat sätt men de använder olika ord för att beskriva datalager. Mitt eget sätt 
att beskriva ett datalager är att det är en teknik för att slå samman delar av information 
till en helhet för att kunna få en bättre överblick. Det här grundar jag på dels på 
definitionerna ovan samt figur 3 som beskriver en tänkbar datalagerarkitektur. 
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2.4.1 Arkitektur och verktyg 

Ett datalager är inte en färdig produkt som kan köpas utan är en form av 
systemarkitektur (Agosta, 2000). Vidare säger han att som arkitektur betraktat, 
kombinerar ett datalager ett antal verktyg som var för sig kan utföra särskilda 
operationer. Uttryckt på ett annat sätt är datalagerarkitekturen en ritning över hur 
information ska hämtas och presenteras. När ett datalager implementeras 
tillhandahålls en arkitektur som gör det möjligt för en slutanvändare att erhålla 
information. I figur 3 visas ett exempel på en arkitektur för ett datalager. 

Källa

Källa

Källa Dataintegrering

 
 

Data 
lager

  Slutanvändare   Slutanvändare

Transaktionssystem

 

Figur 3. Tänkbar arkitektur för ett datalager. (Efter Poe et al, 1998, sid 19) 

Enligt Söderström (1997) kan ett datalager fungera enligt följande: 

Varje natt förs data över från de system som stödjer den löpande verksamheten. Dessa 
data uppdaterar datalagret med ny aktuell information. Nästföljande arbetsdag kan 
olika delar av verksamheten utnyttja den nya datan i sitt arbete. Aktualiteten hos 
informationen medför att jämförelser mellan olika perioder och analys av trender kan 
göras fram till föregående dag. Eftersom datalagret inte ändras under dagen uppnås 
den effekten att alla analyser som görs under dagen är jämförbara eftersom de utgår 
från samma material. Det här är en viktig förutsättning vid avstämningar. 

Enligt vad som tidigare skrivits i detta kapitel består ett datalager av olika sorters 
verktyg. Verktygen behövs för att uppnå den funktionalitet som beskrivits enligt 
Söderström (1997, sid 12). 

Verktygen kan delas in i följande tre grupper; datahämtning, datalagring och 
datautvinning (Singh, 1999). Datalagringsverktygen kommer inte att beskrivas 
närmare eftersom Singh (1999) inte ger någon närmare beskrivning av den här typen 
av verktyg. 

Datahämtning består av att identifiera och hämta datan från de olika 
transaktionssystemen samt att föra över datan till datalagret (Singh, 1999). Singh 
(1999) säger vidare att datan som regel är detaljerad och enskild. Eftersom datan har 
sitt ursprung i olika transaktionssystem som är utvecklade var för sig kan det innebära 
att datan är inkonsistent, ej standardiserad och lagrad på olika format. På grund av 
detta måste datan tvättas. Under tvättningen elimineras redundant data, inkonsistent 
data elimineras och data lagrat på olika format förs över till ett enhetligt format. Innan 
datan förs över till datalagret summeras den upp till en förutbestämd nivå. Det här 
görs främst på grund av en anledning. Nämligen att ett datalager är avsett för 
trendanalyser baserat på historiska data. Exempel på trendanalys kan vara att se 
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försäljning per produkt per region. När datan ska hämtas och föras över till datalagret 
kan detta schemaläggas med hjälp av datahämtningsverktygen, vilket innebär att det 
inte behövs någon arbetsinsats av personal. 

Datautvinningsverktygen är avsedda att hjälpa slutanvändare med att ge svar på frågor 
från den lagrade datan (Singh, 1999). Det sker med hjälp av grafiska OLAP-verktyg. 
OLAP-verktygen beskrivs närmare i nästa kapitel. 

2.4.2 OLAP-verktyg 

Datan i ett datalager lagras multidimensionellt för att komplexa analyser av datan ska 
vara möjliga (Chaudhuri och Dayal 1997). I ett datalager som lagrar uppgifter om 
försäljning kan försäljningsdatum, säljområde, försäljare och produkt vara exempel på 
dimensioner. Dimensionerna är hierarkiskt ordnade. Exempel på hierarkier för 
försäljningsdatum kan vara dag-månad-kvartal-år, för produkt kan hierarkin vara 
produkt-kategori-industri och för säljområde stad-region-land. 

För att stödja komplexa analyser använder sig datalager av verktyg som baseras på en 
teknik som benämns OLAP vilket betyder on-line-analytical-processing (Chaudhuri 
och Dayal 1997). Exempel på OLAP-operationer är rollup (ökar nivån av 
sammanslagningar längs en dimension), drill-down (minskar nivån av 
sammanslagningar längs en dimension), slice and dice (urval och projektion) och 
pivot (visar olika vyer av datan). Exempel på rollup kan vara när försäljningsdata 
grupperat per stad summeras upp till en gruppering per region. Drill-down fungerar på 
motsatt sätt. Med hjälp av slice and dice kan ett urval av en specifik produkt göras 
och för denna produkt visa stad och dag för försäljningen. 

OLAP-verktygen kan delas in i olika kategorier (Singh, 1999). OLAP-verktygen 
baseras i många fall på webbgränssnitt. Det innebär att frågor kan exekveras från en 
webbläsare och där svaret på frågan blir i form av en webbsida som kan publiceras på 
ett intranät. En kategori av verktyg är rapportgenereringsverktyg. Rapporterna kan 
genereras med vissa intervall eller på begäran av slutanvändare. Innehållet i 
rapporterna är bestämt på förhand. Exempel på rapporter är lönsamhets- och 
försäljningsrapporter. Betydligt mer avancerade verktyg finns i form av strukturerade 
frågor som kan generera olika vyer av datan. SQL-verktyg är en typ som kan 
användas för att ta fram information som på förhand inte är bestämd. SQL är ett 
standardspråk för frågeställning mot databaser (Beekman et al, 1997) 

För den som vill läsa närmare om OLAP-verktyg rekommenderas att läsa Söderström 
(1997). 

2.4.3 Användningsområden 

Kapitlet baseras på Poe et al (1998). Exemplen som ges är ett urval av olika 
användningsområden för datalager. 

Inom riktad marknadsföring har datalager visat sig vara till stor hjälp. I hopp om att 
förbättra sin marknadsföring har företag tidigare samlat in mer namn att kontakta och 
därefter ökat antalet kontakter med kunder. I dag är inte den här strategin effektiv. Det 
är viktigare att nå ut till rätt kunder med sin marknadsföring jämfört med att nå ut till 
så många som möjligt. Genom att förstå kundernas demografi, beteenden och 
köpbehov blir det möjligt att rikta rätt marknadsföring till rätt kund. Den historiska 
datan i ett datalager kan hjälpa till med att förstå kunderna. Genom att göra analyser 
på datan som finns i datalagret kan olika kundkategorier urskiljas. Till de här 
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kundkategorierna kan sedan anpassad marknadsföring riktas. Det optimala målet är att 
all marknadsföring ska vara personligt riktad till varje kund. 

Många företag känner inte till hur lönsamheten fördelas på sina kunder. En enkel 
metod för att få fram lönsamheten för en kund är att dela total lönsamhet på antalet 
kunder. Inom många organisationer är det här otillräckligt. I de flesta fallen är 
lönsamheten inte genomsnittligt fördelad. Som regel svarar 20 % av kunderna för 80 
% av lönsamheten. Enligt källan upplever banker i USA problem med att identifiera 
vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det. Ett datalager kan bistå med 
att identifiera lönsamheten hos kunder. Genom att använda sig av aktivitetsbaserade 
kostnadsmodeller kan kostnader spåras direkt till kunderna. Detta gör det möjligt att 
analysera enskilda kunder och kundkategorier. För de kunder som visar sig vara 
olönsamma kan olika former av åtgärder sättas in för att göra kunderna lönsamma. 
Inom bankbranschen kan ett exempel vara att få kunder att övergå från traditionella 
banktjänster till att använda sig av automatiska banktjänster. 

Inom detaljhandeln är information nyckeln till att effektivt hantera efterfrågan på 
varor. För att lyckas gäller det att ha rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Innan 
marknaden övergick till att fokusera på kundens behov var det vanligt att kunden 
återkom om varan var slut. I dag går kunden till en konkurrent om varan är slut. I 
slutändan kan det leda till att kunden helt övergår till en konkurrent. Samtidigt som 
det inte är bra att ha brist på varor kan stora lager också innebära problem. Kapital 
binds upp som kan användas till andra ändamål. Nyckeln till framgångsrik 
lagerstyrning är tillgång till information om efterfrågan och tillförlitligheten hos 
leverantörer. Ett datalager behöver som regel minst 15-27 månaders historiska data 
för att visa trender om varor och butiker. Genom att få kunskap om hur årstider 
påverkar efterfrågan och möjligheten att jämföra nya likartade varor med gamla varor 
ges det möjlighet att prognostisera efterfrågan. Detaljhandlare som använder sig av 
datalager kan analysera butik för butik och därmed anpassa lagernivåer och 
varusortimentet för de enskilda butikerna. 

Jag anser att för de företag som kan lära sig att använda datalager inom de här 
exemplen på användningsområden kan det innebära konkurrensfördelar. Inom riktad 
marknadsföring kan det leda till att företag kan knyta till sig kunderna på ett bättre 
sätt eftersom kunden kan få personligt anpassade erbjudanden. För de två andra 
användningsområdena ser jag en möjlighet till att öka intäkterna. Särskilt för exemplet 
med detaljhandeln där det gäller att tillhandahålla de produkter som efterfrågas. 
Sammantaget av detta kan datalager vara ett verktyg för att förbättra lönsamheten. 

De olika exemplen på användningsområden baseras endast på en bok. Av den 
litteratur jag läst är detta den enda som tydligt klargör olika användningsområden för 
datalager. En stor del av den resterande litteraturen jag läst är till stor del tekniskt 
inriktad. Därför bygger det här kapitlet på endast en bok. 

2.5 Motiv till datalager 
Det här kapitlet ger en kort introduktion till motiv för att implementera datalager. 
Underkapitlen som följer kommer att mer detaljerat ta upp och förklara olika motiv. 
Kapitlen 2.5.1-2.5.4 baseras på Poe et al (1998). Introduktionen i det här kapitlet 
baseras på Singh (1999) om inget annat anges. 

Datalager är en databas som har till uppgift att förbättra tillgången till information. Ett 
datalager med dess tillhörande OLAP-verktyg ger tillgång till utspridd information 
snabbare och bättre jämfört med om informationen lagras på flera källor. Grundtanken 
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med ett datalager är att sammanställa data från flera källor som sedan används av 
chefer och affärsanalytiker. När datan är samlad använder slutanvändarna OLAP-
verktyg för att ta fram information, behandla informationen och skapa rapporter. 

Stora och komplexa företag lider av ett vanligt informationsproblem. Data lagras på 
olika platser inom organisationen, på olika format och använder sig av olika tekniska 
plattformar. Det här medför i vissa fall att information är svår att nå för slutanvändare. 
Enda sättet att nå informationen är att ta hjälp av företagets IT-avdelning som skriver 
program för att utvinna information. Det här sättet att ta fram information kan få 
konsekvensen att det är svårt att få en helhetsbild av verksamheten sett ur ett 
informationsperspektiv. Svårigheten ligger i att föra samman information och jämföra 
data från olika funktionella system. I många fall är datan även organiserad och 
sammanslagen på ett sätt som inte gynnar beslutsfattande. 

Enligt en undersökning genomförd 1997 i USA var den förbättrade kvalitén på 
information den största anledningen till att implementera datalager (Watson och 
Haley, 1998). Enligt samma undersökning uppgav 38 % av företagen att de hade 
bättre tillgång till information, 21 % svarade att de hade bättre och mer korrekt 
information och slutligen svarade 20 % att de hade en källa till information. 

2.5.1 Komplett bild av organisationen 

Tidigare har det nämnts att transaktionssystem används för specifika funktioner. 
Operativt sett är transaktionssystemen effektiva och kostnaderna för driften är låga. 
Resultatet blir att systemen är organiserade runt olika funktioner och där interaktionen 
mellan systemen är liten. Det här försvårar beslutsstödet för exempelvis 
kundorienterade verksamheter. För en affärsverksamhet som vill utveckla strategier 
för kundrelationer är det otillräckligt med information om kunden från en källa. 
Information behövs från flera källor som ska integreras ihop. Det här är dock svårt när 
informationen finns i flera källor. Det här kan ett datalager lösa genom att integrera 
information från olika transaktionssystem till en gemensam källa. Det här ger en 
komplett bild av organisationen. Den kompletta bilden som ett datalager kan ge gör 
det möjligt för slutanvändaren att fatta korrekta beslut som har en positiv påverkan på 
organisationen. 

2.5.2 Historiska data kan förutspå framtiden 

Genom att få insyn i historiska trender och beteenden och sedan se hur verksamheten 
utvecklats kan företag utveckla analysmodeller för beslutsstöd. För ett företag som 
vill öka sin marknadsandel genom att sänka priset på sin produkt är tillgången till 
historiska data av betydelse. Utan historiska data om pris och efterfrågan tvingas 
beslutsfattare lita på sin erfarenhet för att fatta beslut. Därefter får de invänta resultatet 
av sitt beslut. Genom att ha tillgång till historiska data kan olika 
prissättningsstrategier provas tills ett optimalt pris, marknadsandel och lönsamhet 
hittas. Det här exemplet visas hur viktigt det kan vara att ha tillgång till historiska 
data. 

2.5.3 En utgåva av information 

Eftersom ett datalager integrerar data och definitioner fungerar datalagret som en 
entydig källa till information. När organisationer använder ointegrerade 
rapporteringssystem medför det att beslutsfattare har olika utgåvor av information 
som ska beskriva samma del av verksamheten. Utan en gemensam källa till 
information tvingas beslutsfattare att lägga ner tid på att söka förklaringar till varför 
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det finns avvikelser i informationen. Den här tiden ska egentligen användas för att 
lösa problem inom verksamheten. Avvikelser i information behöver inte betyda att en 
rapport är fel och en annan rapport är korrekt. Tidpunkten för när rapporterna togs 
fram, när datan fördes över till rapporteringssystemet och att olika 
rapporteringssystem tolkar information på olika sätt kan vara orsaker till avvikelser. 
Ett datalager som källa till all information innebär att beslutsfattare har en gemensam 
utgångspunkt för rapporter och tolkningen av rapporterna blir gemensam för hela 
organisationen. Med ledning av detta bedömer jag att beslutsprocesser inom 
organisationer kan effektiviseras. 

2.5.4 Ingen påverkan på transaktionssystemen 

Beslutsstödssystem kräver mycket resurser. Exekvering av komplexa 
beslutsstödsfrågor som slår ihop miljontals rader av data förbrukar minne-, CPU- och 
I/O-resurser. När transaktionssystem och beslutsstödssystem befinner sig i samma 
datormiljö innebär det problem. Vid exekvering av en beslutsstödsfråga samtidigt som 
belastningen på transaktionssystem är hög uppstår det konflikter i fråga om 
datorresurser. Svarstiderna från transaktionssystemen riskerar att bli orimligt långa. 
Det här är inte bra om till exempel en kund vill lägga en order men det visar sig att det 
inte går på grund av att belastningen på systemen är för hög. För att lösa det här 
problemet tillåts inte vissa beslutsstödsfrågor att exekveras även om de är av stor 
betydelse för verksamheten. Att serva kunden är trots allt det viktigaste.  

Lösningen är att skilja på transaktionssystemen och beslutsstödssystemen. Det här 
görs med hjälp av ett datalager. Datalagret gör det möjligt för slutanvändare att ta 
fram information utan att påverka transaktionssystemen. Tekniskt sett är det här också 
en bra lösning eftersom verktygen för beslutsstödssystem skiljer sig åt från de som 
återfinns i transaktionssystemen. 

2.5.5 Internet/Intranät 

Enligt Glassey (1998) är slutanvändare i behov av information när som helst och var 
som helst. Det här behovet kan tillgodoses eftersom i kapitel 2.5.2 omnämns det att 
slutanvändarverktyg kan baseras på webbgränssnitt. Genom att använda sig av en 
webbläsare ökar det också möjligheten att fler personer inom ett företag, som är i 
behov av information, får tillgång till den på ett enkelt och smidigt sätt via företagets 
intranät (Agosta, 2000). 

Enligt Agosta (2000) finns det också fördelar betraktat ur en IT-avdelnings 
perspektiv. I stället för att underhålla mjukvara hos slutanvändare kan underhållet 
koncentreras till en central server. När en ny utgåva av mjukvara släpps är det inte 
nödvändigt att installera mjukvaran hos varje slutanvändare. Det här anser jag kan 
leda till insparade kostnader och tid. 

2.5.6 Vilken nytta kan ett datalager skapa? 

Följande vinster kan enligt Watson och Haley (1998) uppnås genom att använda ett 
datalager: 

• Förbättrade affärsprocesser 

• Mer och bättre information 

• Bättre beslut 

• Tidsbesparing för slutanvändare och IT-personal 
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Innan datalager utvecklades var slutanvändarna beroende av IT-personal för att få 
tillgång till den information de behövde (Glassey, 1998). Glassey (1998) säger vidare 
att konsekvensen av detta blev att IT-personalen överbelastades med arbete som 
gällde att ta fram information till slutanvändarna. Det här medförde att slutanvändarna 
kunde få vänta lång tid och när informationen kom var risken stor att informationen 
var felaktig eftersom IT-personalen inte förstod slutanvändarnas krav. Enligt 
undersökningar som är gjorda lägger slutanvändare och IT-personal ner tre till fyra 
gånger mer tid på att hitta information jämfört med den tid de använder den (Watson 
och Haley, 1998). Med hjälp av datalager och OLAP-verktyg kan slutanvändarna 
själva ta fram rapporterna och utforma rapporterna utifrån sina behov (Glassey, 1998). 
Därmed är de inte beroende av att vänta på rapporterna och IT-personalen behöver 
inte bistå slutanvändarna (Glassey, 1998). 

Genom ett datalager förbättras informationskvalitén och därigenom ökar chanserna 
till bättre beslut (Watson och Haley, 1998). Tillverkningsföretag söker ständigt nya 
sätt att öka kvalitén och sänka priset på sina produkter. Om ett företag hittar en ny och 
bättre komponent som ingår i en slutprodukt monteras den nya komponenten i en 
provserie. Uppgifterna om provserien lagras i ett datalager tillsammans med uppgifter 
om inkomna reklamationer. Därigenom kan kvalitetsutfallet på den nya komponenten 
följas upp. För företaget i det här exemplet var det möjligt att fatta beslut sex månader 
tidigare och besluten grundades på fakta. 

Den kanske största nyttan är när ett datalager används för att förbättra 
affärsprocesserna och för att stödja strategiska mål (Watson och Haley, 1998). Dock 
är den här nyttan den svåraste att uppnå på grund av det stöd och engagemang som 
behövs från företagsledning. Som ett resultat av detta är det inte många företag som 
insett den här nyttan. 

2.5.7 Sammanfattning motiv 

I det här kapitlet ska en huvudsammanfattning till tänkbara motiv för att implementera 
datalager göras. Det här görs med tanke på att underlätta för läsaren eftersom motiv 
återfinnas i kapitlet om den historiska utvecklingen mot datalager samt i kapitlet som 
redogör för olika motiv. Nedanstående punkter är omnämnda tidigare i rapporten. 

Enligt Inmon (1996) finns följande motiv: 

1. Utvecklingen av de första beslutsstödssystemen har medfört att datans 
pålitlighet varit dålig 

2. Det har tagit lång tid att ta fram information från olika källor vilket medfört en 
låg produktivitet 

3. Sammanställning av data till information 

Enligt Devlin (1997) finns följande motiv: 

4. Slutanvändarna har upplevt problem med att hitta och förstå data 

5. IT-avdelningar har upplevt problem med att ta fram information till 
slutanvändare och administrationen är svår att hantera 

Enligt Poe et al (1998) finns följande motiv: 

6. Ett datalager kan ge en komplett bild av organisationen eftersom information 
lagras på ett ställe 

7. Tillgången till historiska data kan hjälpa till att förutspå framtiden 
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8. Ett datalager tillhandahåller en utgåva av information 

9. Ett datalager tillåter att slutanvändare ställer komplicerade frågor utan att de 
operativa systemen påverkas 

Enligt Agosta (2000) finns följande motiv: 

10. Genom att använda sig av ett datalager som använder verktyg baserat på 
webbgränssnitt underlättas spridningen av information 

Av de ovan uppräknade punkterna anser jag att det finns en del som har 
beröringspunkter. Punkterna 1 och 8 säger delvis samma sak fast på olika sätt. Genom 
att det endast finns en utgåva av information kan det innebära att informationen blir 
mer pålitlig eftersom slutanvändare inte behöver ifrågasätta varifrån informationen 
kommer. En bidragande orsak till detta är också troligen att ett datalager hämtar 
information från olika källor och lagrar informationen på ett ställe, vilket innebär att 
ursprungskällan till informationen kan spåras. 

Punkterna 2, 4 och 5 har även de en del gemensamt. Punkt 2 säger att det tagit lång tid 
att ta fram information, punkt 5 att IT-avdelningar har problem med att ta fram 
information och punkt 4 att slutanvändare upplevt problem med att hitta data. 
Eftersom slutanvändare upplevt problem med att hitta data är det rimligt att det tagit 
lång tid för dem att ta fram information. Det här innebär enligt min åsikt att punkt 2 
och 4 ger uttryck för samma sak men är beskrivet på olika sätt. 

Punkterna 4 och 10 har en viss koppling till varandra. Punkt 4 säger att 
slutanvändarna har svårt att hitta data. Genom att använda sig av webbgränssnitt som 
hjälper till med navigeringen (punkt 10) kan problemen i punkt 4 lösas. 

I de källor som använts nämns det inte uttryckligen att det finns ekonomiska motiv. I 
kapitlet som beskriver nyttan med ett datalager finns det resultat från en undersökning 
som visar att tid sparas in för slutanvändare och IT-personal. Detta i sin tur borde 
innebära att pengar kan sparas in vilket kan innebära att det även finns ekonomiska 
motiv. 

2.6 Att tänka på vid införande av datalager 
Hittills har det givits en positiv bild av datalager. Intryck som kan fås är att datalager 
är lösningen på ett företags informationsförsörjning. För att ge en något mer 
nyanserad bild ska det ges exempel på vad ett företag bör tänka på vid införande av ett 
datalager. 

Enligt Watson och Haley (1998) är det förenat med stora ekonomiska åtaganden att 
implementera ett datalager. Det är inte ovanligt att kostnaden ligger på 7-8 miljoner 
kronor. Implementation av ett datalager är också en stor utmaning på grund av 
tekniska och organisatoriska åtaganden. Det finns uppgifter som säger att initialt 
misslyckas 50 % av installationerna. Misslyckandena beror på dålig 
projektuppläggning och användning av fel teknik (Söderström, 1997). De som 
misslyckas brukar som regel komma till rätta med sina problem efter stora 
ansträngningar. Detta är något som jag anser talar emot att installera datalager. 

Företag som satsar på datalager erhåller ofta inte den återbetalning de förväntat sig 
(Glassey, 1998). Enligt en undersökning genomförd i USA är återbetalningstiden i 
genomsnitt två år, men den talar inte om hur stor chansen är att uppnå den 
återbetalningstiden (Söderström, 1997). Det är svårt att beräkna nyttan av ett 
beslutsstödssystem (Söderström, 1997). Det beror till stor del på att det är svårt att 
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konstatera om det är datalagret som är orsaken till de positiva effekter som uppnås 
(Söderström, 1997). 

Andra saker som är värda att tänka på visas nedan (Gardner, 1998): 

• Tid. Hur lång tid tar det att implementera ett datalager och har vi den här 
tiden? 

• Slutanvändare. Vad behöver slutanvändarna från datalagret? Finns datan som 
behövs? Var finns datan? Är den bra? Är datan konsistent i alla systemen? 

• Resurser i form av människor. Vilka ska bygga och underhålla datalagret? 
Kommer datalagret att växa så att det krävs en stor administration för att 
underhålla datalagret? 

• Hårdvara, mjukvara och verktyg. Vad använder vi? Var får vi tag på detta? 

• Service. Vad kan vi göra själva? Var får vi hjälp någonstans? 

Som synes är det många faktorer att tänka på vid ett införande av ett datalager. För 
att lyckas med en implementation är det förmodligen viktigt att ha de här 
faktorerna i åtanke. Det som jag bedömer kan vara den kritiska punkten är resurser 
i form av människor. Det intryck som fås från dagens företag är att bemanningen 
precis räcker till. Att då införa ett datalager kan vara problematiskt. För de som är 
med och bygger ett datalager är det viktigt att de känner ett stöd från företaget och 
att de får den tid som behövs. Detta kan öka möjligheterna att lyckas med en 
implementation av ett datalager. 
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3 Problemformulering 
Beslutsstödssystem har som mål att hjälpa organisationer med att styra sin verksamhet 
mot uppsatta mål (Avison och Fitzgerald, 1995). Med tiden har utvecklingen av 
beslutsstödssystem medfört en systemarkitektur (figur 1, sid 5) där informationen är 
utspridd. Det här innebär en del problem. Exempel på problem för slutanvändare är 
svårigheter att hitta rätt information och att de inte kan lita på informationen (Inmon, 
1996). För IT-personal har systemarkitekturen medfört ökad arbetsbelastning (Devlin, 
1997). Med anledning av ovan nämnda problem har en ny systemarkitektur utvecklats 
som benämns datalager. 

Datalager integrerar information från skilda operativa system (Poe et al, 1998). 
Uttryckt på ett annat sätt innebär det snabbare och bättre tillgång till information som 
tidigare var utspridd (Singh, 1999). Grundtanken med ett datalager är att förse 
slutanvändare med operativa data på ett ställe för att bättre utnyttja datan. Men vilka 
är de bakomliggande faktorerna till att datalager behövs? Finns det exempelvis 
ekonomiska skäl till att införa datalager? De här frågeställningarna resulterar i min 
huvudfråga nedan som sedan delas in i underliggande frågeställningar. 

3.1 Problemprecisering 
Huvudfrågan är: 

• Vilka är motiven för att införa datalager hos företag? 

Ovanstående fråga delas upp i tre underliggande frågeställningar 

• Vilka är de ursprungliga motiven vid en implementation hos företag? 

• Vad finns det för erfarenheter av en implementation? 

• Hur ser framtiden ut för datalager? 

Syftet med att dela in huvudfrågeställningen i ett antal underliggande frågeställningar 
är att kunna få olika perspektiv på en implementation av datalager. Den första 
frågeställningen kan betraktas som en förberedande fas inför en implementation som 
lyfter fram olika tänkbara motiv. Den andra frågeställningen ska försöka ge svar på 
om det finns märkbara resultat av en implementation. Den här frågan är viktig 
eftersom en installation av ett datalager ska tjäna ett syfte och för att fånga upp 
ytterligare motiv. Den tredje frågeställningen ska ge svar på om det finns en 
utvecklingspotential för datalager. Som motivering till den tredje frågeställningen är 
att se hur långt företag kommit med användandet av datalager och därmed se om 
användandet kan utvecklas. 

3.2 Avgränsning 
För att få svar på de ovan redovisade problemställningarna ska en undersökning 
genomföras där företag ska svara på frågor som anknyter till problemställningarna. 
Företagen som kontaktas bör ha en implementation av datalager. Någon hänsyn till 
vilka verktyg som bygger upp datalagret kommer inte att tas eftersom ett datalager 
består av olika sorters verktyg som kan tillhandahållas av olika leverantörer. Hänsyn 
kommer heller inte att tas till vilket användningsområde datalagret används inom. 
Genom att företagen har en implementation anser jag att de har kunskap och 
erfarenhet av datalager. Detta i sin tur borde leda till att svaren på frågorna blir så 
rättvisande som möjligt. För att få ytterligare precisering av svaren på frågorna ska en 
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viss kategori av företag väljas ut. Den kategori av företag som väljs ut ska vara 
medelstora till stora och tillhöra tillverkande företag. Ingen hänsyn tas till vilken 
bransch de verkar inom. Genom att inte vara styrd till en viss bransch är 
förhoppningen att det ska ge en så bred syn som möjligt över motiven till datalager. 
Antal företag som ska intervjuas är fem stycken. Intrycket som jag fått är att datalager 
är relativt nytt och ännu inte har någon större utbredning. Det kan innebära 
svårigheter med att få kontakt med ett större antal företag. Därför görs en begränsning 
till fem företag. 

3.3 Förväntat resultat 
Grundtanken med datalager som grund för beslutsstödssystem ser ut att kunna lösa ett 
antal problem som är förknippat med traditionella beslutsstödssystem (se kapitel 2.2 
och 2.3). Till den första frågeställningen hoppas jag få bekräftat att de motiv som 
framförs av författare inom ämnet har en koppling till organisationers motiv till att 
implementera datalager och få fram för mig inte kända motiv. 

Den andra frågeställningen är intressant eftersom en implementation av datalager bör 
resultera i något. Om det sedan är frågan om positiva eller negativa erfarenheter 
återstår att se. Min förhoppning är att fånga upp fler motiv som utkristalliserar sig 
efter en tids användande.  

Enligt Söderström (1997) ligger Sverige åtminstone tre till fem år efter USA när det 
gäller användande av datalager. Därmed borde det finnas en utvecklingspotential för 
datalager i Sverige.
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4 Metoder och metodval 
I kapitel tre har en problemformulering framställts som ska besvaras på något sätt. För 
att få svar på problemformuleringen är det nödvändigt att använda någon form av 
metod som kan hjälpa till att lösa problemet. 

En metod kan enligt Andersen (1994) betraktas som en form av beskrivning som ger 
vägledning till hur ett problem kan lösas. En del metoder är lämpliga till en viss typ 
av problem medan andra metoder är mindre lämpliga till samma problem. Metoden 
som sådan hjälper till att förklara hur arbetet ska genomföras och hur arbetet ska 
struktureras. 

För att lösa min problemformulering är det nödvändigt att samla in information. Det 
här kan göras på olika sätt. Enligt Patel och Davidsson (1994) kan det göras med hjälp 
av följande metoder: 

• Dokument 

• Intervju 

• Enkät 

Ovanstående är ett urval av metoder. De är utvalda med anledning av att vid en första 
genomläsning av metoder har jag fått en uppfattning om att de kan lösa min 
problemformulering. Det finns exempelvis metoder som benämns observation och 
dagbok som inte är uppräknade. Enligt Patel och Davidsson (1994) används 
observation för att studera beteenden och skeenden vilket inte är lämpligt med tanke 
på min problemformulering. Vad beträffar dagbok anser jag den inte vara tillämpbar 
eftersom jag knappast tror att någon person på ett företag är villig att föra dagbok över 
olika motiv till datalager. Metoderna kommer att beskrivas längre fram i rapporten. I 
samband med att metoderna beskrivs kommer jag att ge för- och nackdelar för 
respektive metod kopplat till min problemformulering. Detta kommer slutligen att 
utmynna i ett val av en metod. 

4.1 Kategorisering av undersökningar 
Beroende på vad det är för typ av undersökning som genomförs delas de enligt Patel 
och Davidsson (1994) in i följande tre kategorier: 

• Explorativa 

• Deskriptiva 

• Hypotesprövande 

Explorativa undersökningar används när ny kunskap ska inhämtas om ett område som 
är outforskat. När en explorativ undersökning genomförs ska så mycket information 
som möjligt om problemområdet inhämtas. För problemområdet innebär detta att 
informationen belyser problemområdet från olika perspektiv och aspekter. 
Informationen som insamlas om problemområdet används sedan till fördjupade 
studier. 

Deskriptiva undersökningar används inom områden där det redan finns en viss 
kunskap. Den här kunskapen kan ha erhållits från en tidigare explorativt genomförd 
undersökning. Till skillnad från explorativa undersökningar som är övergripande 
syftar en deskriptiv undersökning till att beskriva vissa avgränsningar inom 
problemområdet. Avgränsningarna medför att undersökningarna kan göras mer 
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detaljerade och noggranna. Undersökningarna kan beskriva avgränsningarna var för 
sig eller se om det finns samband mellan avgränsningarna. 

Hypotesprövande undersökningar används inom områden där det finns en stor 
kunskap och där olika teorier tagits fram. Som namnet på undersökningsformen 
antyder syftar den till att pröva antaganden från den kunskap som finns inom området. 
Antagandena prövas sedan för att se om de gäller i verkligheten. Antagandena 
beskrivs på formen ”om x så y”. 

Undersökningarna kan bedrivas på olika sätt beroende på hur resultatet från 
undersökningen ska presenteras och karaktären på problemformuleringen. De två 
sätten är kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ innebär att resultatet 
presenteras med hjälp av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ 
innebär att analyser görs med hjälp av verbala metoder. Beroende på vad det är för typ 
av undersökningsproblem som formulerats kommer arbetet att bedrivas på olika sätt. 
Frågor av typen ”Var?” och ”Hur?” förknippas som regel med kvantitativ forskning 
medan människors beteenden och frågor av typen ”Vad är detta?” kopplas till 
kvalitativ forskning. 

4.2 Dokument 
Den här metoden är medtagen därför att en tänkbar lösning till min 
problemformulering är att använda sig av exempelvis tidigare genomförda 
undersökningar. Detta under förutsättning att undersökningar är gjorda och att de är 
dokumenterade. 

Med dokument avses information om förhållanden som skrivits ned och som sedan 
arkiveras. Beroende på vad det är för typ av dokument kan de klassificeras enligt 
nedan (Patel och Davidsson, 1994): 

• Statistik och register 

• Officiella handlingar 

• Litteratur 

De ovan uppräknade dokumenttyperna är ett urval av de som kan anses vara relevanta 
för problemformuleringen. 

Som tidigare nämnts arkiveras dokumenten. Dokumenten kan återfinnas hos olika 
instanser som bibliotek, Statistiska centralbyrån och länsstyrelser (Carlsson, 1990). 
Fördelen är att informationen är lättillgänglig och att personen i fråga som genomför 
undersökningen inte behöver samla in data om förhållanden i verkligheten (Carlsson, 
1990). Dock måste en viss insamling av data göras men det görs utifrån redan 
insamlad data. Enligt min åsikt kan därmed den här typen av undersökningar 
genomföras relativt snabbt, vilket kan vara en fördel. En fördel enligt Carlsson (1990) 
är att kostnaderna är relativt låga för en sådan här undersökning. En nackdel kan vara 
att material saknas (Carlsson, 1990). 

Vid urvalet av dokument är det viktigt att de speglar problemområdet ur olika 
perspektiv (Patel och Davidsson, 1994). Vidare säger Patel och Davidsson (1994) att 
det här är nödvändigt för att inte visa en felaktig bild av problemområdet. Görs inte 
detta kan allt bevisas om endast material presenteras som stödjer 
problemformuleringen. Det här medför att man som läsare av sådana här 
undersökningar bör ha ett kritiskt förhållningssätt. En nackdel är också att 
pålitligheten kan vara mindre god. 
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De dokument som används i undersökningen bör genomgå någon form av granskning 
(Patel och Davidsson, 1994). Det här görs enligt Patel och Davidsson (1994) för att 
bedöma om dokumenten kan användas för problemområdet. Exempel på förhållanden 
som ska granskas är när dokumentet framställdes, hur har dokumentet tagits fram och 
vem är författaren. 

Slutligen beskrivs för- och nackdelar kopplat till min problemformulering. Fördelen 
kan vara att det inte behöver läggas ner tid på uppsökande verksamhet. Med 
uppsökande verksamhet avses kontakter med företag som har installationer av 
datalager. Därmed kan mer tid läggas ner på själva kärnan i problemformuleringen. 
Undersökningen ska dock inte omfatta mer än fem företag, vilket gör att jag inte 
betraktar den uppsökande verksamheten som något större problem. 

Nackdelen är att det kan vara svårare att ge en överblick över vilka motiven till 
datalager är för tillfället eftersom det med största säkerhet förflyter tid från en 
undersöknings genomförande tills den är tillgänglig. Jag anser också att det är 
betydligt mer intressant att få en direktkontakt med de som arbetar med datalager, 
vilket är svårt vid en dokumentstudie. 

4.3 Enkäter 
En utbredd metod för att samla in information är att använda sig av enkäter (Carlsson, 
1990). Det finns flera orsaker till att enkäter blivit populära. Av många uppfattas det 
som relativt enkelt att konstruera frågeformulär. Det är också möjligt att samla in 
stora mängder information och kostnaderna är relativt låga jämfört med andra 
metoder. I samband med enkäter finns det dock svårigheter. 

• Frågorna ska täcka problemområdet. 

• De som valts ut för undersökningen svarar inte på enkäten. Svarsfrekvensen 
kan vara så låg som 50 %. 

• Frågorna missförstås av de som deltager i undersökningen. 

Enkäter kategoriseras i två typer beroende på hur de distribueras (Carlsson, 1990). De 
två typerna är gruppenkät och postenkät. Utmärkande för gruppenkäten är att det finns 
en undersökningsledare som distribuerar enkäten som vid behov förtydligar 
instruktioner och kan svara på frågor rörande enkäten. Det utmärkande draget för 
postenkäten är att den skickas ut med post till de som ska besvara den. Till 
postenkäten bör det bifogas ett följebrev. Det här brevet kallas missiv (Patel och 
Davidsson, 1994). Syftet med följebrevet är att klargöra syftet med undersökningen, 
hur informationen kommer att användas och vilket svarsdatum som gäller för enkäten. 

Kommande stycken baseras på Patel och Davidsson (1994). Ordningen på frågorna i 
enkäten bör inledas med neutrala frågor som samlar in information om 
bakgrundsvariabler. Enkäten avslutas med utrymme där intervjupersonen kan lämna 
egna kommentarer eller lägga till något som inte framkommit med hjälp av frågorna. 
Mellan inledningen och avslutningen ska frågorna som berör problemområdet finnas. 
Genom att ha en bra formulerad problemprecisering underlättar det framtagandet av 
frågorna. Om problempreciseringen är indelad i olika frågeställningar är det lämpligt 
att frågorna struktureras utifrån de olika frågeställningarna. Ordningen på de här 
frågorna bör ordnas utifrån problemformuleringens olika frågeställningar för att täcka 
problemområdet. En enkät har ju den begränsningen att det inte kan göras några 
kompletteringar. Frågorna som tas fram kan ha olika grad av standardisering och 
strukturering. Vad detta innebär kommer att tas upp i kapitel 4.4. 
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När frågorna formuleras bör följande typer av frågor undvikas: 

• Långa frågor 

• Ledande frågor 

• Negationer 

• Dubbelfrågor av typen: Brukar Ni stanna hemma på semestern eller brukar Ni 
åka utomlands? 

• Förutsättande frågor 

• Varför-frågor?: Den här typen av frågor kan användas som uppföljningsfrågor. 

Att också tänka på när frågorna utformas är språket som används. Respondenten ska 
förstå frågorna och uppfatta innebörden av frågorna. 

För att erhålla ett bra resultat från undersökningen är det viktigt med förberedelser. I 
första skedet är det bra att kontrollera om problemområdet är täckt med hjälp av 
innehållet i enkäten. Som nästa steg är det lämpligt att granska frågorna mera 
ingående. Exempel på granskning kan vara att ta bort icke relevanta frågor. Det här 
medför att enkäten inte blir för lång. En alltför lång enkät kan leda till att enkäten inte 
besvaras. Ett annat exempel på granskning är frågornas utformning. Det är viktigt att 
frågorna inte kan missuppfattas. Som sista steg bör en utprovning av enkäten göras. 
Utprovningen kan ge svar på om enkäten fungerar som avsett och att den information 
som söks utvinns med hjälp av enkäten. 

Den dåliga svarsfrekvensen på enkätundersökningar bidrar till att jag inte väljer denna 
metod. För att få svar på min problemformulering kommer frågorna att vara relativt 
öppna, vilket kan innebära att personen som deltager i undersökningen behöver 
vägledning för att svara på frågorna. Detta talar emot att använda sig av en 
enkätundersökning. 

4.4 Intervjuer 
Precis som enkätundersökningar, bygger intervjuer på frågor, för att få fram 
information. Enligt Patel och Davidsson (1994) genomförs en intervju på sådant sätt 
att det är två personer som träffas personligen. Intervjun kan också genomföras över 
telefon. När en intervju genomförs finns det två olika roller (Carlsson, 1990). Den ena 
rollen är intervjuaren, som söker information, den andra rollen är respondenten som 
ger information (Carlsson, 1990). 

Intervju som datainsamlingsmetod har en del fördelar jämfört med enkäter. Enligt 
Carlsson (1990) blir svarsfrekvensen högre, missförstånd och missuppfattningar kan 
lättare klaras upp eftersom det sker ett personligt möte och respondenten kan uttrycka 
sig mer spontant och nyanserat. Det finns också nackdelar. Enligt Carlsson (1990) kan 
nackdelarna vara att kostnaderna är höga, det är svårare att vara anonym vid intervjuer 
och reliabiliteten kan bli sämre. 

När frågor ska tas fram som grund för intervjuer och enkäter finns det två aspekter att 
beakta (Patel och Davidsson, 1994). Betraktat ur intervjuarens perspektiv är det 
frågornas utformning och inbördes ordning, vilket kallas grad av standardisering. Sett 
ur respondentens perspektiv är det vilket utrymme respondenten har att svara inom, 
vilket innebär grad av strukturering. 

När frågorna formuleras och ordningen på dessa bestäms under intervjun innebär det 
att intervjun har en låg grad av standardisering (Patel och Davidsson, 1994). 



4. Metoder 

 26 

Personligen tror jag att det krävs stor erfarenhet för att göra den här typen av 
intervjuer. Kommer inte intervjuaren på bra frågor under intervjun finns risken att 
intervjun inte ger svar på det som avses med intervjun. När intervjun har en hög grad 
av standardisering gäller det motsatta. Frågorna är formulerade på förhand och 
ordningen på frågorna är bestämda innan intervjun genomförs (Patel och Davidsson, 
1994). Det här tror jag kan upplevas som en trygghet för en ovan intervjuare. 

En intervju där respondenten måste hålla sig till vissa svarsalternativ kallas helt 
strukturerad (Patel och Davidsson, 1994). Det motsatta gäller då respondenten har fritt 
svarsutrymme. När respondenten har fritt svarsutrymme benämns intervjun 
ostrukturerad (Patel och Davidsson, 1994). 

Genom att sekvensera frågorna på olika sätt kan intervjun utformas på olika sätt (Patel 
och Davidsson, 1994). Tekniken som används för detta ändamål kallas tratt-teknik. 
Det innebär att intervjun börjar med öppna frågor för att därefter övergå till mer 
specifika och detaljerade frågor. Genom att utforma intervjun på det här sättet anses 
det vara motiverande och aktiverande för respondenten att deltaga i intervjun. Detta 
eftersom respondenten får uttrycka sig relativt fritt till en början. Det finns också en 
teknik som kallas omvänd tratt-teknik. Den här tekniken kan också användas vid 
enkäter. I stället för att börja med övergripande frågor inleds intervjun eller enkäten 
med specifika frågor. Tekniken används när en respondents inställning till något ska 
undersökas och det förväntas att respondenten inte har någon bestämd åsikt. 

Intervjuer och enkäter har en del gemensamt. I kapitel 4.3 tas det upp bland annat hur 
frågorna ska formuleras och vikten av förberedelser inför undersökningen. Detta 
gäller också för intervjuer. 

I problemformuleringen är en avgränsning satt till att undersökningen ska omfatta fem 
företag. Det innebär att det tidsmässigt är möjligt att genomföra intervjuer. Problem 
kan dock vara om respondenterna befinner sig geografiskt på stora avstånd. Det kan 
dock lösas genom att använda sig av telefonintervjuer. Fördelen som jag ser det är 
också att jag kommer att få svar på frågorna betydligt snabbare vid en personlig 
intervju. Möjligheten finns också att få en snabb återkoppling om respondenten har 
uppfattat frågan rätt. Som avslutning tror jag att det är betydligt mer intressant och 
givande att ha en personlig kontakt med de som deltager i undersökningen jämfört 
med en enkätundersökning. 

4.5 Val av metod 
Undersökningarna kan kategoriseras (explorativ, deskriptiv och hypotesprövande) 
beroende på den tidigare kunskapen inom området. Undersökningen i det här fallet 
kommer att beskriva förhållanden inom en avgränsad del av problemområdet 
datalager. Därmed kan undersökningen kategoriseras som deskriptiv. 

I ett tidigare kapitel har det beskrivits att forskning kan bedrivas på olika sätt, 
kvalitativ och kvantitativ forskning. Sättet att bedriva arbetet bör styras av hur 
problemformuleringen är preciserad. Huvudfrågan i min problemställning är ”Vilka är 
motiven för att införa datalager?”. Frågor av typen ”Vad är…?” förknippas som regel 
med kvalitativ forskning. Inledningen i min problemformulering ”Vilka är…?” anser 
jag ligger nära ”Vad är…?”. Av detta kommer min undersökning att ha en kvalitativ 
inriktning på svaren. Analysen kommer sedan att göras verbalt. 

Under beskrivningen av de olika metoderna har för- och nackdelar betraktat från 
metodens perspektiv beskrivits. I slutet av varje metodbeskrivning har jag också 
beskrivit för- och nackdelar kopplat till min problemformulering. Utifrån de 
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beskrivningarna anser jag att intervjumetodens fördelar väger tyngst. Argumenten är 
bland annat att undersökningen inte omfattar mer än fem företag. Det innebär att det 
med den tid som finns till förfogande inte bör vara några större problem att hinna 
genomföra intervjuerna. Vidare är argumenten att jag kan få svar på frågorna snabbt, 
det finns möjlighet att få en uppfattning om respondenten uppfattat frågan rätt och det 
är intressant med en personlig kontakt med de som deltager i undersökningen. Därför 
blir metodvalet intervju för att lösa problemformuleringen. Jag väljer exempelvis bort 
att studera dokument eftersom jag vill få en nulägesbeskrivning av motiv till 
datalager. 

Med tanke på att det finns risk för att respondenterna befinner sig på geografiskt stora 
avstånd kommer intervjuerna att genomföras per telefon. Problem med detta kan vara 
svårigheter med att anteckna svaren på frågorna samt att det saknas ögonkontakt med 
respondenten. Om det finns möjlighet, med tanke på avståndet, kommer intervjun att 
genomföras som ett personligt besök. För att respondenterna ska få möjlighet att 
förbereda sig för intervjun kommer jag att skicka ut frågorna per brev innan intervjun 
äger rum. En annan avsikt med detta är att intervjun inte ska ta för lång tid. 

Frågorna som intervjuerna ska baseras på kommer att tas fram innan intervjuerna 
genomförs och kommer att ha en bestämd ordning. Därmed kan intervjuerna anses ha 
en hög grad av standardisering. Jag anser det kommer att kännas tryggare för mig och 
jag riskerar inte att missa något. Frågorna kommer inte att ha några fasta 
svarsalternativ. Detta för att inte styra respondenten för mycket. I och med detta tror 
jag att svaren kommer att bli mer intressanta. Intervjuerna kommer därmed att ha en 
låg grad av strukturering. 

Eftersom det inte finns någon närmare kontakt med respondenten är det viktigt att inte 
starta med alltför specifika frågor. De första frågorna ska därför vara breda för att få 
en bra inledning på intervjun. Detta innebär att intervjun kommer att läggas upp enligt 
tratt-tekniken. 

Nedan görs en sammanfattning i punktform över hur problemformuleringen ska lösas: 

• Kontakt tas med respondenten för att bestämma tid för intervjun 

• Frågorna skickas ut per brev 

• Intervjun genomförs enligt överenskommen tid 

• Eventuellt kan kompletteringar behöva göras 
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5 Arbetsprocessen 
I ett relativt tidigt skede av examensarbetet var tanken att intervjua en person som på 
något sätt varit inblandad i ett företags implementation av ett datalager. Exempel på 
en lämplig person kan vara en projektledare. I samband med den första 
delinlämningen av examensarbetet väcktes idéer om att intervjua slutanvändare. Först 
var jag lite tveksam till att intervjua slutanvändare. Men vid genomläsning av min 
problemformulering finns det en frågeställning som benämns ” Vad finns det för 
erfarenheter av en implementation?”. Till den här frågeställningen kan det vara 
intressant att även höra slutanvändares åsikter. Eftersom en slutanvändare får komma 
till tals fås olika perspektiv på den här frågeställningen. Det innebär att resultatet från 
intervjuerna får en större bredd och djup. 

5.1 Ta fram namn på företag som använder datalager 
För att komma i kontakt med företag som använder sig av datalager har jag valt att 
kontakta företag som säljer datalagerlösningar. Anledningen till detta är att datalager, 
enligt min uppfattning, ännu inte är så utbrett. Jag anser att kontakta företag på måfå 
för att fråga om de använder sig av datalager skulle ta för mycket tid i anspråk. Den 
här delen av arbetsprocessen påbörjades några veckor innan det var dags att göra 
intervjuer. 

För att komma i kontakt med företag som säljer datalagerlösningar har jag använt mig 
av personliga kontakter och Internet. Via personliga kontakter och Internet har 
kontaktpersoner för de här företagen tagits fram. Jag har ringt upp kontaktpersonerna 
och presenterat mig själv och frågat om de kan förmedla namn på företag som har 
någon form av datalagerlösningar. Bemötandet från återförsäljarna av 
datalagerlösningar har varierat. En del har varit positivt inställda till att hjälpa till 
medan andra sagt nej. De som sagt nej har uppgett skäl som att de inte har tid och att 
datalager är av stor strategisk betydelse för företag som implementerat detta. Till det 
sista skälet har de därför inte velat förmedla namn på företag med datalagerlösningar. 

Från de återförsäljare som ställt upp på att förmedla namn har jag fått ett antal namn 
på företag. Det som förvånade mig är att de inte hade fler namn på företag att 
förmedla. Visserligen har jag fått ett intryck att datalager ännu inte är så utbrett men 
jag hade hoppats på fler företag att välja ut för intervjuer. Något som kan vara värt att 
beakta är hur väl de företagsnamn jag fått från återförsäljarna lyckats med sina 
implementationer. Det kan vara så att de namn jag fått är exempel på företag som 
lyckats med sina implementationer. Det här kan påverka resultatet. 

5.1.1 Företagskontakter 

Av de namn på företag som erhållits har ett urval gjorts. Urvalet har gjorts med tanke 
på avgränsningen att företagen ska ha någon form av tillverkning. Någon hänsyn till 
bransch är inte tagen. När urvalet gjorts har en första kontakt med de här företagen 
tagits per telefon. Detta är gjort för att få en uppfattning om de är intresserade av att 
ställa upp på en intervju. Ett avsteg från avgränsningen har gjorts med avseende på 
antalet företag. Antalet intervjuade företag har minskats till fyra eftersom jag inte fått 
tag på fler tillverkande företag. Kontakter har gjorts för att intervjua företag som faller 
utanför avgränsningen tillverkande företag men de har inte varit så intresserade att 
ställa upp på intervju. I detta skede fanns det ännu inget förslag på att involvera 
slutanvändare i intervjuerna. 
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Vid telefonkontakterna har jag presenterat mig själv och vilket ärende jag har. Alla 
fyra företag som valts ut var positivt inställda till att ställa upp på intervju. Vid 
samtalen har jag förklarat att frågorna kommer att skickas ut innan intervjun äger rum 
samt att jag kommer att kontakta respondenterna för att bestämma ungefärlig tid för 
intervjuerna. 

I detta skede väcktes tanken på att använda slutanvändare i intervjuerna. Därför togs 
nya kontakter med de utvalda företagen för att kunna komma i kontakt med 
slutanvändare. Då visade det sig att ett av företagen ännu inte tagit sitt datalager i 
drift. Därmed kan inte någon slutanvändare från detta företag intervjuas. Kontakter 
med slutanvändare från de andra företagen togs också. De slutanvändarna var 
tveksamma om de kunde lämna ett bidrag som jag har nytta av. 

I detta läge funderade jag på hur jag ska gå vidare. En tanke väcktes om att göra 
intervjuer med mer än en slutanvändare från samma företag. En ny kontakt togs med 
ett av företagen som valts ut där intryck fåtts att slutanvändarna har åsikter om sitt 
datalager. Företaget finns också inom geografisk närhet vilket medför att intervjuer 
kan göras på plats. Detta kan underlätta när det gäller att intervjua slutanvändare. 
Andra argument är att mer än en slutanvändare får komma till tals om en specifik 
datalagerlösning. Det här medför att en bred syn av en datalagerlösning kan ges. Om 
intervjuer med en slutanvändare från varje företag görs finns risken att den 
slutanvändaren enbart har positiva erfarenheter. Det här kan därmed ge en skev bild 
av en specifik datalagerlösning. 

I samband med denna process bokades tider för intervjuer och frågeformulär 
skickades ut tillsammans med ett missiv (se bilaga 1 och 2). 

5.2 Framtagande av frågeformulär 
Det här kapitlet är med därför att det ska ge en förklaring varför frågorna är med och 
varför de kan anses relevanta. Utan en förklaring till detta kommer en läsare med 
största säkerhet undra varför just de här frågorna är med. 

Utgångspunkten vid framtagandet av frågorna är de olika frågeställningarna i 
problemformuleringen och materialet som presenteras i kapitel 2. Det är särskilt 
viktigt att titta på problemformuleringen så att frågorna som ska användas till 
intervjuerna besvarar problemställningen. Min problemformulering är indelad i tre 
frågeställningar. Därför kommer frågorna att delas in i tre kategorier A, B och C. 
Kategori A hör till frågeställning ”Vilka är de ursprungliga motiven hos företag?”, B 
hör till ”Vad finns det för erfarenheter av en implementation?” och slutligen C hör till 
”Inför framtiden, finns det en utvecklingspotential för datalager?”. Indelningen i 
kategorier görs för att få en struktur på frågorna som kan underlätta när svaren på 
frågorna ska analyseras. 

Det första utkastet till ett frågeformulär gjordes med utgångspunkt från de olika motiv 
som finns i kapitel 2.5. Vid en genomgång av det första utkastet ansåg jag att frågorna 
var ledande och specifikt inriktade från början samt att respondenten skulle få ett litet 
svarsutrymme. Med den här utformningen hade det också funnits en risk att 
företagens motiv inte kommit fram. Vid genomläsning av metodvalet står det att 
intervjun ska utformas enligt tratt-tekniken och frågorna ska ha en låg grad av 
strukturering. Därmed frångicks metodvalet eftersom respondenterna skulle få ett litet 
svarsutrymme och intervjun utformades inte enligt tratt-tekniken. Det första utkastet 
till frågeformulär arbetades om i och med detta. 
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Det andra utkastet utformades på annat sätt. Dels har jag försökt tänka på att inleda 
med en bredare fråga och utforma frågorna på ett sätt som inte är ledande för 
respondenten. Genom att läsa igenom de olika motiv och problem som beskrivs i 
kapitel 2.2, 2.3 och 2.6 finns det motiv betraktat från olika perspektiv, bland annat en 
slutanvändares perspektiv och en IT-avdelnings perspektiv. Med utgångspunkt från 
olika perspektiv har frågorna utformats för att inte vara ledande och ge möjlighet för 
respondenten att få ett stort svarsutrymme. 

5.2.1 Allmänna frågor 

Frågorna återfinns i bilaga 2. Frågeformuläret inleds med frågor som är indirekt 
kopplade till problemformuleringen. Syftet med de inledande fyra frågorna är att 
skaffa en överblick över företaget och respondenten samt att inleda intervjun på en 
allmän nivå enligt tratt-tekniken. Av de fyra frågorna som inleder intervjun anser jag 
att fråga 2, ”Vilken är din roll i förhållande till Erat datalager?”, är den viktigaste. 
Frågan är tänkt att ge svar på vilken roll respondenten har i förhållande till det 
intervjuade företagets datalager. Det här ger en möjlighet att värdera svaren av mig 
som intervjuar och även läsaren av rapporten ges denna möjlighet. Jag kan också få en 
insikt i varför respondenten svarar som han/hon gör. Resultatet från de allmänna 
frågorna redovisas under företagspresentationerna. 

5.2.2 Kategori A-frågor 

Fråga A1 tar upp kärnan i problemformuleringen. Frågan ska belysa motiv från olika 
perspektiv. Perspektiven utgår från Devlins (1997) beskrivning av hur 
beslutsstödssystem utvecklats. I sin beskrivning tar han upp problem/motiv betraktat 
från en slutanvändares respektive en IT-avdelnings perspektiv. Ett annat perspektiv 
beskriver Inmon (1996) och Poe et al (1998). Inmon (1996) tar upp hur en komplex 
systemarkitektur utvecklats som gett upphov till ett antal problem och Poe et al 
(1998) beskriver att ett datalager kan lösa problem där transaktionssystemen påverkas 
på ett negativt sätt. Det här perspektivet har jag valt att benämna ”ett tekniskt 
perspektiv”. För att täcka upp andra perspektiv finns en punkt som kallas ”andra 
perspektiv”. 

Fråga A2 tar upp vilket som är huvudmotivet till att företag implementerar datalager. 
Det kan till exempel vara intressant att se om det återfinns samma motiv hos olika 
företag. 

Fråga A3 ska fungera som en motvikt till A1. För att inte ge en alltför ensidig bild av 
olika motiv till datalager tar fråga A3 upp eventuella problem och negativa aspekter 
som kan uppstå vid ett införande av ett datalager. 

Fråga A4 ska belysa om det finns ekonomiska motiv till att införa datalager. Av det 
material jag studerat nämns det inte uttryckligen om det finns ekonomiska motiv. Det 
finns källor som säger att tid kan sparas in och bättre beslut kan fattas. Av detta drar 
jag en slutsats att det kan finnas ekonomiska motiv med i bilden. 

5.2.3 Kategori B-frågor 

Kategori B är tänkt att ta upp vilka resultat och erfarenheter som är gjorda efter en 
implementation av ett datalager. För att inte låsa respondenten är frågorna öppet 
utformade. Frågorna ska ta upp både positiva och negativa erfarenheter för att inte ge 
en alltför ensidig bild. Frågorna som hör till kategori B ska också besvaras av 
slutanvändare samt ytterligare en fråga (B3) som är tillagd (bilaga 3). Svaret på fråga 
B3 redovisas inte öppet utan den ingår i presentationen av slutanvändarna. 
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5.2.4 Kategori C-frågor 

Kategori C ska belysa hur utbrett användandet av datalager är inom Sverige. Det här 
ska kunna ge en bild om datalager kan utvecklas. En annan intressant aspekt är om 
företagen som intervjuas tror att de kommer att satsa ytterligare på datalager. 

5.3 Presentation av intervjuade företag 
Vid intervjuer med ett av företagen framkom önskemål om att de ville vara anonyma. 
Med anledning av detta är alla deltagande företagen i intervjun benämnda vid företag 
A, B, C och D. 

Företag A 

Kontakten till detta företag är förmedlad av en konsultfirma. Företaget verkar inom 
fordonsindustrin. Respondenten fungerar som projektledare och kreatör för införandet 
av deras datalager. Datalagret ska tas i drift den närmaste månaden. Företagets 
datalager ska användas för ekonomisk finansiell information. Grundsystemet är 
SAP/R3:s ekonomimodul. Från detta system och ytterligare system ska information 
föras över till ett datalager. Målgrupperna för systemet är två. Den första målgruppen 
är verksamhetsansvariga som kan se det ekonomiska utfallet med hjälp av 
webbgränssnitt. Den andra målgruppen är ekonomer som med hjälp av Excel-
liknande verktyg kan göra djupare analyser. 

Företag B 

Företag B har kontaktats via egen personlig kontakt. Företaget tillverkar material för 
byggbranschen. Respondenten har verkat som projektledare för införandet av deras 
datalager. Datalagret togs i drift under november månad 1999. Det nuvarande 
datalagret är den tredje generationen. De tidigare generationerna har varit enklare 
egenutvecklade applikationer, medan det nuvarande datalagret är en inköpt lösning 
med betydligt större möjligheter. Datalagret består av två delar. Den första delen visar 
uppgifter om försäljningsstatistik. Försäljningsstatistiken kan brytas ner på enskilda 
fakturarader. Den andra delen visar lönsamheten för produkter och kunder. Hänsyn 
tas till direkta och indirekta kostnader för att beräkna lönsamheten. 

Företag C 

Kontakten till detta företag är förmedlad av en konsultfirma. Företaget tillverkar 
medicinteknisk utrustning i form av maskiner och förbrukningsmaterial. 
Respondenten verkar som innovatör, projektledare och databas-tekniker för 
datalagret. Arbetet med datalagret inleddes våren 1997 med att identifiera den data 
som datalagret ska ha. Datalagret har tagits i drift under år 2000 och kommer att 
vidareutvecklas under innevarande år. Datalagret hämtar data från tjugo olika 
delsystem som är utspridda över världen. Innan datalagret kom till fanns det ingen 
möjlighet till samordning annan än vid redovisning på koncernnivå. 

Företag D 

Det här företaget har jag kommit i kontakt med via broschyrmaterial där de är 
uppsatta som ett referensföretag. Företaget verkar som underleverantör inom 
fordonsindustrin. Respondenten har varit med i delar av projektet med att ta fram 
datalagret och fungerar i dag som systemförvaltare för systemet. Datalagret togs i drift 
i januari 1999. Systemet används till att följa upp kassationer och utnyttjandegraden 
av maskiner. Informationen i datalagret uppdateras en gång per vecka. Informationen 
presenteras grafiskt med möjlighet att i detalj studera siffror. 
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5.4 Genomförande av intervjuer 
Som tidigare redovisats i metodvalet ska problemformuleringen lösas med hjälp av 
intervjuer. Intervjuerna ska antingen ske via telefon eller genom ett personligt besök. 
Av de företag som valts ut för intervjuer genomfördes tre intervjuer via telefon och en 
intervju gjordes på plats hos det intervjuade företaget. Anledningen till detta är att tre 
av företagen inte finns i en geografisk närhet medan det fjärde företaget finns i 
närområdet. Företag A, C och D intervjuades via telefon medan företag B intervjuades 
på plats. Slutanvändarna som intervjuades hos företag B gjordes dels genom 
personligt besök och med hjälp av telefon. Slutanvändare 1 och 2 intervjuades på plats 
medan slutanvändare 3 och 4 intervjuades via telefon. Resultatet från intervjuerna 
presenteras i bilaga 4. 

En tanke som då kan väckas är att det företaget där intervjun gjordes som ett 
personligt besök får ett helt annat innehåll i svaren på frågorna och därmed avviker 
från de övriga tre företagen. Jag anser att så är inte fallet. Det var inte någon större 
skillnad på att göra telefonintervjuer jämfört med en intervju som genomförs som ett 
personligt besök. Jag hade förväntat mig större svårigheter med att göra 
telefonintervjuer. Svårigheter jag hade väntat mig var att anteckna svaren på frågorna 
eftersom jag ska prata i en telefon samtidigt och att få till stånd en bra dialog med 
respondenten. 

I efterhand anser jag att det inte var några större problem med de svårigheter som 
omnämnts. Respondenterna som intervjuades per telefon var lätta att prata med. De 
hade också uppfattat frågorna som jag hade förväntat mig. Eftersom jag hade skickat 
ut frågorna innan intervjuerna genomfördes gavs respondenterna möjlighet att tänka 
igenom svaren på frågorna, vilket också förmodligen underlättat genomförandet av 
intervjuerna. Slutanvändarna fick inte frågorna utskickade innan intervjuerna 
genomfördes. Jag gjorde dock en bedömning att frågorna var relativt enkla att besvara 
och att de berörde deras dagliga arbete. Därmed ansåg jag det inte vara nödvändigt att 
skicka ut frågorna innan intervjuerna genomfördes. När intervjuerna genomfördes 
med slutanvändarna hade de inte några svårigheter med att besvara frågorna. 
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6 Analys 
Analysen kommer att göras fråga för fråga. För varje fråga görs det en 
sammanfattning av svaren där det exempelvis ska framgå vilka de vanligast 
förekommande motiven är och hur svaren fördelar sig på de olika företagen. Genom 
att göra en sammanfattning av svaren ska det underlätta när resultatet presenteras. 

6.1 Kategori A-frågor 
Fråga A1: Vilka har Era motiv varit för att införa datalager utifrån följande 
perspektiv? 

a: Slutanvändarens perspektiv 

Betraktat ur en användares perspektiv har alla fyra företagen uppgett att de haft motiv. 
Tre av fyra företag säger att deras motiv varit att öka tillgängligheten till information 
(A, B och C) samt att informationen kan anpassas till respektive slutanvändares 
verksamhetsområde (A, B och D). Det finns bättre möjligheter till att grafiskt 
presentera information. Det här motivet framförs av företag A och D. De två 
företagen har det gemensamt att tidigare presenterades siffror på utskriftslistor som är 
svåra att ta till sig. Med hjälp av grafisk presentation uppger det ena företaget att 
uppföljningar kan göras snabbare och enklare. 

Andra motiv som framförs är att slutanvändarna har ett gemensamt beslutsunderlag 
när jämförelser ska göras (C) och datalager ger större möjlighet till enhetlighet inom 
företaget (D). Slutligen framförs att datalager är en ny möjlighet till att styra och följa 
upp verksamheten med avseende på olika mål (D). 

b: IT-avdelningens perspektiv 

Betraktat ur en IT-avdelnings perspektiv är det hälften av företagen som uppgett att de 
haft motiv. De två företagen, B och C, har det gemensamt att de har tagit fram och 
försett slutanvändare med information. Med hjälp av datalager kan de till viss del 
komma ifrån arbetet med att förse slutanvändarna med information. Tiden som frigörs 
kan användas till andra uppgifter. Företag B uppger att IT-avdelningen avlastas från 
vissa rutinuppgifter. Företag C anser att datalager är ett hjälpmedel som 
tillhandahåller teknik och metodik som underlättar informationsförsörjningen till 
slutanvändare. 

c: Tekniskt perspektiv 

Betraktat ur ett tekniskt perspektiv har alla fyra företagen haft motiv. De uppger dock 
olika motiv. Företag A säger att rapporteringsverktyget i deras affärssystem inte 
fungerar tillfredsställande. Företag B uppger att källdatan är utspridd i olika miljöer 
och system. Målet för företag B är att slutanvändarna ska använda ett fåtal verktyg för 
sina analyser. Företag C ser att datalager ger en flexibilitet för framtida förändringar 
inom organisationen, exempelvis när inköp av företag sker och deras information ska 
integreras med den övriga organisationen samt att de operativa systemen inte belastas. 
Slutligen uppger företag D att informationen funnits i stordatormiljö som inte varit 
tillgänglig på ett enkelt sätt. 

d: Andra perspektiv 

Hälften av företagen har angett motiv betraktat ur övriga perspektiv. Företag B säger 
att de betraktar datalager som ett nytt koncept att distribuera information. Målet är att 
slippa distribuera information via utskriftslistor. I stället ska informationen nås på 
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intranätet via webbgränssnitt. Företag C säger att datalager kan hjälpa till med 
kunskapsspridningen inom företaget. 

Fråga A2: Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att Ni infört datalager? 

Alla fyra företagen har slutanvändarna i fokus för sina huvudmotiv. Av de fyra 
företagen säger två företag att huvudmotivet varit att göra information tillgänglig för 
slutanvändare (A och B). Företag C säger att motivet varit att samordna information 
för slutanvändare. Att samordna information anser jag vara det samma som att göra 
information tillgänglig. Av detta följer att tre av fyra företag uppger att deras 
huvudmotiv varit att göra information tillgänglig för slutanvändare (A, B och C). Det 
fjärde företaget uppger att deras huvudmotiv varit att förenkla uppföljningen för 
slutanvändare (D). 

Fråga A3: Har Ni sett några nackdelar/problem utifrån följande perspektiv? 

Tre av de fyra företagen ser vissa problem/nackdelar. Av de här tre företagen 
omnämns slutanvändarna hos två företag. Företag B säger att kompetensen vad det 
gäller att förstå datan i datalagret kan vara ett problem medan företag D säger att det 
är viktigt att engagera slutanvändarna från början. Företag C:s problem är av teknisk 
karaktär då information ska integreras från ett stort antal olika källsystem. 

Fråga A4: Har det funnits ekonomiska motiv för att installera datalager? Om Ni 
haft ekonomiska motiv, är det i form av minskade kostnader eller intäkter? 

Tre av fyra företag uppger att de ser en ekonomisk nytta med ett datalager (B, C och 
D). Företag A tror indirekt att en viss ekonomisk nytta kan erhållas genom att bättre 
information leder till bättre beslut.  

De tre företagen uppger sänkta kostnader som motiv. De faktorer som leder till sänkta 
kostnader är enklare distribution, det blir enklare att ta fram information samt att 
åtgärder kan sättas in i rätt tid. Gemensamt hos företagen som uppgett att de ser en 
ekonomisk nytta är tidsfaktorn. Med ett datalager ges möjlighet att reagera snabbare, 
fatta snabbare beslut samt att åtgärder kan sättas in i rätt tid. Två företag, B och C, ser 
en möjlighet att öka sina intäkter. 

6.1.1 Analys av kategori A 

Vad det gäller motiven till att införa datalager gör jag den tolkningen att det är 
slutanvändarna som står i fokus. Alla fyra företag har angett motiv och jag anser att 
flest motiv återfinns inom detta perspektiv. Det viktigaste skälet till att företagen 
infört datalager är att förbättra tillgången till information. Tre av fyra företag anger 
detta som det viktigaste motivet. Det fjärde företaget säger att deras huvudmotiv varit 
att underlätta uppföljningen för slutanvändare. Under fråga A1a framgår andra motiv 
såsom att slutanvändare kan anpassa sin information (tre företag) och presentera 
informationen på ett enklare sätt (två företag). 

Ett motiv som framförs av ett företag är att slutanvändarna har ett gemensamt 
beslutsunderlag. Detta motiv anser jag också framförts av företag A som lämnat ett 
liknande svar på fråga C1 (se bilaga 4). Därmed är det två företag som framfört detta 
motiv. 

Andra motiv som framförts av ett företag är att en enhetlighet inom företaget kan 
uppnås och att datalager är en ny möjlighet att styra och följa upp verksamheten. 
Enhetligheten är ett intressant motiv. Det här leder till att slutanvändarna kan använda 
samma datastrukturer. Detta innebär att de använder sig av samma begrepp och att 
begreppen har samma betydelse. I förlängningen medför detta att jämförelser blir 
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lättare att göra. Det här motivet anser jag också ha en koppling till motivet att 
användarna har ett gemensamt beslutsunderlag. 

Betraktat ur ett tekniskt perspektiv har alla fyra företagen angett motiv. Av de svar jag 
fått tolkar jag det som att företagen har system som inte klarar att tillhandahålla 
information. Det här har tre företag angett som skäl. Ett motiv som avviker från de 
andra företagen är att datalager ger en flexibilitet för framtida 
organisationsförändringar. Detta är ett intressant motiv då det i dag sker mycket 
sammanslagningar av företag. Datalagret blir som en länk som knyter ihop företagen. 
Det kan också föra med sig att företagen inte behöver byta ut fungerande 
transaktionssystem när företagen slås ihop. Från ett företag har också framförts motiv 
om att de operativa systemen inte påverkas. 

Mindre antal förekommande motiv finns det betraktat ur en IT-avdelnings perspektiv 
respektive övriga perspektiv. För varje perspektiv har två företag angett motiv. Från 
en IT-avdelnings perspektiv anges att de till viss del kommer ifrån arbetet med att 
förse användare med information samt att datalager är en metodik som underlättar 
informationsförsörjningen. Under övriga perspektiv anses det att datalager är ett nytt 
koncept att distribuera information samt att datalager bidrar till kunskapsspridning 
inom organisationen. De här motiven anser jag ha en viss koppling till varandra 
eftersom distribution och spridning delvis har samma betydelse. 

Ett problem som är viktigt att uppmärksamma är det som framförs av två företag 
under fråga A3. Där framgår det att ett företag anser att slutanvändarna kan vara ett 
problem vad det gäller deras kompetens att förstå datan i datalagret. Det kan medföra 
att datalagret inte utnyttjas som det är tänkt. Det andra företaget anser det viktigt att 
engagera slutanvändarna. Engageras slutanvändarna anser jag personligen att det finns 
större möjligheter till att uppnå positiva effekter. 

Vad det gäller ekonomiska motiv uppger tre av fyra företag att de ser en ekonomisk 
nytta med datalager både i form av minskade kostnader och ökade intäkter. 
Kostnaderna för att ta fram och sprida information minskar samt att företaget kan 
agera snabbare och därmed vidta åtgärder. Två företag uppger att de kan öka 
intäkterna. Detta tror jag till stor del beror på vilket användningsområde datalagret 
används inom. De här två företagen lagrar uppgifter om försäljning som förmodligen 
kan bidra till att öka intäkterna. 

Den tolkning jag gör av ovanstående är att motiven betraktat ur slutanvändarnas 
perspektiv är huvudmotivet till att företag implementerar datalager. Jag anser att flest 
motiv återfinns inom detta perspektiv samt att alla fyra företagen angett motiv inom 
detta perspektiv. En bidragande orsak till att implementation görs är att företagen har 
grundsystem som inte är lämpade för att ta fram information. Följderna av en 
implementation kan leda till ekonomisk nytta, främst i form av minskade kostnader. 
Andra motiv som återfinns är ur en IT-avdelnings perspektiv och andra perspektiv. 
Inom de här motiven återfinns inte lika många motiv och det är inte lika många 
företag som angett motiv inom de här perspektiven. Därmed kan de betraktas som 
underliggande motiv. Något som bör finnas i åtanke när en implementation görs är 
slutanvändarna. 
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6.2 Kategori B-frågor 
Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Fråga B1 baseras på tre företag eftersom ett av företagen ännu inte tagit sitt datalager i 
drift. 

De positiva erfarenheter som företagen har skiljer sig åt på de flesta punkterna. Det 
som finns gemensamt mellan två företag är att datalager ger möjlighet att 
kvalitetssäkra datan (B och C). 

Erfarenheter som uppnåtts av företag B är att slutanvändarna inte behöver utnyttja IT-
avdelningen i lika stor utsträckning som tidigare och slutanvändare söker svar på 
frågor som inte tidigare varit möjligt. Slutanvändarna börjar också lita mer på 
informationen eftersom informationen kan spåras till sin ursprungskälla. 

Företag C säger att gemensamma mål kan sättas upp eftersom alla utgår från samma 
data. Datalagret är också ett hjälpmedel för att hålla ordning på data. Företaget säger 
också att med hjälp av metadata kan ett tydligare ägarskap till information uppnås. 

Företag D säger att bättre uppföljningar av verksamheten kan göras och att datalagret 
bidrar till en enhetlighet inom företaget. Enhetligheten tillåter att erfarenheter kan 
utbytas och jämförelser kan göras mellan olika delar av företaget. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter  av Erat datalager? 

Precis som föregående fråga baseras den här frågan på tre företag. 

Två av de tre företagen upplever att slutanvändarna kan vara en kritisk punkt (B och 
D). Svårigheter som de upplever är att få slutanvändarna till att använda datalagret. 
Hos företag B finns det fortfarande slutanvändare som vill få informationen 
”serverad”.  

Företag D har sett att det utkristalliseras olika typer av användare. En del blir experter 
på att använda datalagret medan andra kan utnyttja datalagret betydligt mindre. 
Respondenten hos det här företaget säger att det krävs kunskap om verksamheten för 
att förstå hur det ska användas. 

Företag C säger att kostnaderna för att implementera ett datalager är höga. Det är 
väldigt svårt att räkna hem den här kostnaden. Vidare säger de att det är ansträngande 
för organisationen att göra en implementation samt att en implementation är lågt 
prioriterad jämfört med operativa uppgifter. 

6.2.1 Analys av kategori B 

Bland de positiva erfarenheterna finns det en erfarenhet som förekommer mer än de 
andra, nämligen att datalager ger möjlighet att kvalitetssäkra datan. Två företag har 
den här erfarenheten. Övriga erfarenheter skiljer sig åt. 

Vad det gäller positiva erfarenheter finns det i vissa fall en koppling till de motiv som 
företagen angivit under kategori A-frågorna. Ett företag har som motiv angett att IT-
avdelningen kan avlastas från rutinuppgifter och de har den erfarenheten att så har det 
också blivit (företag B). Företag D har som motiv angett enklare och bättre 
uppföljningar samt att en enhetlighet inom företaget kan uppnås. Deras erfarenhet är 
att de uppnått detta. Detta får anses som positivt när företags motiv uppfylls. Företag 
C angav samordning av data som ett motiv. För deras del har detta lett till att 
gemensamma mål kan sättas upp. 
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Vad det gäller negativa erfarenheter finns det även här en koppling till kategori A-
frågorna. Två företag, B och D, har i fråga A3 angett att slutanvändarna kan vara en 
kritisk faktor. Hos företag B är det i vissa fall svårt att få användarna till att utnyttja 
datalagret medan företag D har sett att olika användargrupper utkristalliserats. En del 
blir experter medan andra kan utnyttja datalagrets möjligheter betydligt mindre. 
Företag C upplever att en implementation är resurskrävande och kostsam. De här 
negativa erfarenheterna kan vara faktorer som bromsar utvecklingen av datalager. 

Det som är positivt är att de positiva erfarenheterna uppnåtts efter relativt kort tids 
användande av datalager. Det företag som använt sig av datalager längst tid har vid 
intervjuns genomförande använt detta något mer än 1 år medan övriga två ligger 
mellan 3 och 5 månader. Sammanfattningsvis anser jag att de positiva erfarenheterna 
är betydligt fler än de negativa erfarenheterna. 

6.3 Slutanvändarna 
Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av att använda datalager? 

De fyra respondenterna har upplevt en mängd positiva erfarenheter. En erfarenhet 
delas av alla fyra medan resterande delas av en till två respondenter. 

Alla fyra slutanvändarna har med ordet ”snabbt” i sina svar. Två slutanvändare säger 
att arbetet snabbas upp (1 och 4), snabbare tillgång till information säger en annan 
slutanvändare (2) och den sista slutanvändaren (4) säger att det går att få en snabbare 
överblick över verksamheten. 

Beroendet från IT-avdelningen har minskat uppger två slutanvändare (2 och 4). 
Beroendet har minskat eftersom de själva kan ta fram sina rapporter. En av de här 
slutanvändarna säger att rapporterna kan utformas efter sitt eget verksamhetsbehov, 
vilket kan vara en fördel (4). 

Två slutanvändare anser att en fördel med datalagret är att informationen hela tiden är 
aktuell eftersom datalagret fylls på med ny information en gång per vecka (2 och 3). 
En av slutanvändarna säger att den aktuella informationen ger bättre möjligheter att se 
hur situationen är för stunden (3). 

En annan erfarenhet som två slutanvändare delar är att det är lättare att följa upp 
verksamheten (2 och 3). Andra erfarenheter som framförts är att till följd av att 
informationen är kvalitetssäkrad är informationen mer pålitlig. Därmed känner sig 
respondenten säkrare i sitt arbete (1). Samma respondent uppger att datalagret ger 
detaljerad information. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av att använda datalager? 

Vad det gäller negativa erfarenheter har alla fyra slutanvändarna överensstämmande 
åsikter. De har inte några negativa erfarenheter av datalagret som arbetsredskap. En 
del synpunkter framförs dock som skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. 

• Slutanvändare 1 uppgav att det fanns en viss rädsla i början, men allt eftersom 
man lär sig nya saker har den här rädslan försvunnit. 

• En del rapporter kan inte utformas på samma sätt som tidigare uppger 
slutanvändare 2. Detta är dock inte något större problem. 

• Slutanvändare 3 säger att systemet kan upplevas som långsamt. 

• När systemet inte fungerar är slutanvändare 4 beroende av IT-avdelningen. 
Detta kan upplevas som ett problem. 
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6.3.1 Analys av slutanvändarna 

Slutanvändarnas erfarenheter är av det positiva slaget. Införandet av datalagret har 
medfört förbättringar av deras arbetssituation. Det som är intressant är att datalagret 
inte varit i drift någon längre tid (november 1999). Trots den korta tiden som 
datalagret varit i drift har tydliga resultat märkts av slutanvändarna Slutanvändarna 
har använt sig av datalagret mellan en till sex månader. Vad det gäller negativa 
erfarenheter har slutanvändarna inte direkt angivit några sådana. Några synpunkter 
har dock framförts men där användarna själva inte ansåg att det räknades till negativa 
erfarenheter. 

Gemensamt hos alla fyra slutanvändarna är att de använt ordet ”snabbt” i olika svar 
som de lämnat. Den tolkning jag gör av ordet ”snabbt” är att slutanvändarna kan spara 
tid. Det här är också något som framförs av Watson och Haley (1998). 

Två slutanvändare delar samma erfarenhet som den intervjuade projektledaren för 
företag B. Datalagret har medfört att slutanvändarna är mindre beroende av IT-
avdelningen. Projektledaren för det här företaget har som motiv angett att 
slutanvändarna ska kunna fatta beslut utifrån sitt eget verksamhetsområde. Den här 
uppfattningen delas av en slutanvändare som kan utforma rapporter utifrån sitt eget 
verksamhetsområde. Till följd av att informationen är kvalitetssäkrad har arbetet blivit 
säkrare och informationen mer pålitlig uppger en annan slutanvändare. Den här 
erfarenheten delas av projektledaren. Jag anser att det är positivt när motiv och 
erfarenheter delas av ansvariga för införandet av ett datalager och slutanvändare. Det 
här kan tyda på att budskapet vad ett datalager kan åstadkomma har gått fram. 

Det finns också erfarenheter från slutanvändarna som inte projektledaren framfört. 
Två slutanvändare tycker det är positivt att informationen är aktuell och att det är 
lättare att följa upp verksamheten. Trots att detta inte framförts av projektledaren 
tycker jag att det är positivt att slutanvändarna själva får insikter i vad datalagret kan 
medföra för slutanvändarna. Slutanvändarnas åsikter att det är lättare att följa upp 
verksamheten har framförts av en respondent från ett annat företag. 

Sammantaget väger de positiva erfarenheterna över jämfört med de negativa. För 
slutanvändarna som alla representerar företag B kan detta bero på att just det här 
företaget lyckats väl med sin implementering. 

6.4 Kategori C-frågor 
Fråga C1: Vad är Era planer för framtiden vad gäller användandet av 
datalager? 

Alla fyra företagen är positivt inställda till datalager. Företag B och C har konkreta 
planer på att utöka sitt datalager. 

Företag A säger att datalager är början på någonting som kan växa. Det här företaget 
har också stöd av företagsledningen. I framtiden ger datalagret möjligheter att 
slutanvändarna har ett gemensamt beslutsunderlag samt att kvalitetssäkra information. 
Vad det gäller den egna utvecklingen av datalager är det fantasin som sätter 
begränsningarna. Min egen tolkning av detta blir att datalager kan vara en lösning där 
tekniken inte sätter begränsningar. 

Liknande åsikter framförs av företag D. De ser stora möjligheter med datalager, men 
har i dagsläget inga planer på en utbyggnad. Diskussioner ska dock föras med 
slutanvändare om eventuell utökning. 
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Fråga C2: Hur långt anser Ni att Sverige kommit i användandet av datalager? 

Tre av fyra företag har den uppfattningen att datalager kommit för att stanna (A, B 
och D). Vad det gäller hur långt Sverige kommit i utvecklingen råder det en viss 
osäkerhet om. Två av företagen, A och D, säger att de har svårt att bedöma hur långt 
utvecklingen kommit. Två företag har den uppfattningen att vissa branscher kommit 
en bit på väg medan ett annat säger att det finns mycket att göra i Sverige. 

Två av företagen säger att om företag kan utnyttja informationen som genereras av 
verksamheten kan företag agera snabbare och bättre uppföljningar kan göras (B och 
D). Det som kan hindra utvecklingen är kostnaderna för verktygen och det är svårt att 
se nyttan med datalager (D). Företag C uppger att det finns mycket att göra i Sverige. 
De upplever att det inte finns så många kundreferenser samt att det behövs mer 
kompetens hos konsulter. 

6.4.1 Analys av kategori C 

Alla fyra företagen är positivt inställda till datalager och tre företag har uppfattningen 
att datalager kommit för att stanna. De erfarenheter som framkommit under kategori 
B talar också för att företagen är positivt inställda. Av de fyra företagen planerar två 
stycken att utöka sitt datalager. Ett företag anger att kostnaderna för att implementera 
datalager kan bromsa utvecklingen. Ett av företagen har under fråga B2 angett att 
deras erfarenhet är att det är resurs- och kostnadskrävande att införa datalager. En 
annan faktor som är viktig att ta hänsyn till för en framtida utveckling är 
slutanvändarna. Under fråga B2 har det framförts synpunkter angående 
slutanvändarna. 

Vad det gäller hur långt Sverige kommit i användandet av datalager råder det en viss 
osäkerhet om. Ett företag har svarat att det inte finns så många referensföretag. 
Uppfattningen jag får av två företag är att en del branscher kommit en bit på väg 
medan två företag har svårt att göra en bedömning. I framtiden kommer det vara 
viktigare att agera snabbare och följa upp verksamheten uppger två företag. Det här 
kan göras med hjälp av den information som finns genererad och lagrad hos 
företagen. 
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7 Resultat 
Med analysen som underlag ska någon form av resultat presenteras. Resultatet 
kommer att presenteras utifrån de olika frågeställningarna som ska besvaras i 
problemformuleringen och hur svaren fördelar sig. Stor hänsyn kommer också att tas 
till titeln på arbetet när resultatet presenteras. 

7.1 Vilka är de ursprungliga motiven hos företag? 
För de olika motiven som företagen framfört vid intervjuerna kan jag dra en slutsats 
att betraktat ur vissa perspektiv har olika antal företag angett motiv samt att det finns 
motiv som förekommer mer än andra. Därför kommer en form av rangordning av de 
olika motiven att göras. Rangordningen kommer först att göras utifrån det antal 
företag som angett motiv för ett visst perspektiv och under de olika perspektiven 
anges motiven. 

1) Slutanvändarens perspektiv (4 av 4 företag) 

1) Förbättrad tillgång till information. För de här företagen var detta 
huvudmotivet till att implementera datalager (3 av 4 företag). Slutanvändare 
får tillgång till information som inte kunnat nås tidigare. 

2) Slutanvändare kan anpassa sin information (3 av 4 företag) 

3) Enklare presentation av information (2 av 4 företag). Främst beroende på att 
informationen kan presenteras grafiskt. 

4) Gemensamt beslutsunderlag (2 av 4 företag). Med detta avses en källa till 
information. 

5) Underlätta uppföljning av verksamheten för slutanvändare. För detta företag 
var detta huvudmotivet till att implementera datalager (1 av 4 företag). 

6) Enhetlighet inom företaget (1 av 4 företag). Till stor del beroende på att 
gemensamma begrepp kan användas. 

7) Ny möjlighet att styra och följa upp verksamheten 

2) Tekniskt perspektiv (4 av 4 företag) 

1) System som inte klarar av att tillhandahålla information (3 av 4 företag) 

2) Flexibilitet för framtida organisationsförändringar (1 av 4 företag) 

3) De operativa systemen påverkas inte (1 av 4 företag) 

3) Ekonomiska motiv (3 av 4 företag) 

1) Minskade kostnader (3 av 3 företag). Kostnaderna minskar främst genom att 
det blir lättare att ta fram och distribuera information samt att företag kan 
agera snabbare och vidta rätt åtgärder. 

2) Ökade intäkter (2 av 3 företag). Till stor del beroende på att datalagret används 
inom försäljningsområdet. 

4) IT-avdelnings perspektiv (2 av 4 företag) 

1) IT-avdelningen kommer till viss del ifrån arbetet med att förse slutanvändarna 
med information. Tid frigörs som kan användas till andra uppgifter (2 av 2 
företag). 
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2) En metodik som underlättar informationsförsörjningen (1 av 2 företag) 

5) Andra perspektiv (2 av 4 företag) 

1) Nytt koncept att distribuera information. På sikt ska information inte spridas 
via utskriftslistor (1 av 2 företag). 

2) Bidrar till ökad kunskapsspridning inom företaget (1 av 2 företag) 

I min problemformulering har jag förväntat mig att dels finna motiv hos företagen 
som har en koppling till de motiv som framförs i kapitel 2.5 samt att finna andra 
motiv. Av de ovan uppräknade motiven finns det fem motiv som har en koppling till 
de motiv som framförs i kapitel 2.5 med tillhörande underkapitel. Resterande motiv är 
motiv som jag inte funnit i den litteratur som jag använt mig av. För mig är detta nya 
motiv som jag inte känt till tidigare. De motiv som har en koppling till kapitel 2.5 
redovisas nedan. Inom parantes anges i vilket kapitel motivet framförts. 

• Förbättrad tillgång till information (2.5) 

• Gemensamt beslutsunderlag (2.5.3) 

• De operativa systemen påverkas inte (2.5.4) 

• Ekonomiska motiv (2.5.7) 

• IT-avdelningar kan till viss del komma ifrån arbetet med att förse 
slutanvändare med information (2.5.6) 

Under den här frågeställningen har också nackdelar/problem tagits upp. Tre av fyra 
företag har sett vissa nackdelar/problem. 

• Slutanvändarna (2 av3 företag). Problemen som omnämns är kompetensen hos 
slutanvändarna att förstå datan och att engagera slutanvändarna. 

• Integrera information från ett stort antal källsystem (1 av 3 företag). 

7.2 Vad finns det för erfarenheter av en implementation? 
Den här frågeställningen är uppdelad i positiva och negativa erfarenheter. Det som 
upplevs som positiva erfarenheter anser jag också kunna vara tänkbara motiv. Inget av 
företagen har använt datalager mer än ett drygt år vid intervjuernas genomförande. 
Det kan innebära att ytterligare erfarenheter kan framträda efter en längre tids 
användande som jag inte får med här. Det som är viktigt att komma ihåg är att endast 
3 av 4 företag svarat på den här frågeställningen. Först presenteras de erfarenheter 
som företagen upplevt och som inte framgått som ursprungliga motiv. Därefter 
presenteras de erfarenheter som framgått som ursprungliga motiv samt slutligen de 
negativa erfarenheterna. 

• Kvalitétssäkring av datan (2 av 3 företag). Främst beroende på att det går att 
spåra datan till ursprungskällan. 

• Slutanvändare litar på informationen (1 av 3 företag). Detta kan bero på att 
datan kan kvalitétssäkras 

• Slutanvändare söker svar på frågor (1 av 3 företag) 

• Gemensamma mål kan sättas upp (1 av 3 företag). Jag bedömer att detta till 
stor del beror på att alla har tillgång till gemensamma data. 

• Ordning och reda på data (1 av 3 företag) 
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• Tydligare ägarskap till information (1 av 3 företag). Till stor del beroende på 
att datalager ställer krav på att metadata ska finnas. Metadata är data som 
beskriver data. 

Det har framkommit erfarenheter som även figurerat som ursprungliga motiv hos två 
företag. Ett av de ursprungliga motiven var att avlasta IT-avdelningen från 
rutinuppgifter vilket även är deras erfarenhet (företag B). För företaget D var de 
ursprungliga motiven enklare och bättre uppföljningar samt att få en enhetlighet inom 
företaget. Deras erfarenhet är att de lyckats uppnå detta. 

Nedan redovisas de negativa erfarenheterna som framkommit. Det som tagits upp 
under negativa erfarenheter är kopplat huvudsakligen till slutanvändarna. 

• I vissa fall är det svårt att få användarna till att utnyttja datalagret (2 av 3 
företag) 

• Resurskrävande och kostsamt att implementera datalager (1 av 3 företag) 

Av de problem som tas upp ovan av företagen finns det en koppling mellan det sista 
problemet och punkter som tas upp i kapitel 2.6, ”Att tänka på vid införande av 
datalager”. Där har jag utvecklat egna tankar vad det kan få för konsekvenser vad det 
gäller bristande resurser. 

Den slutsats jag drar av ovanstående är att det efter relativt kort tids användande 
framträder ytterligare motiv samt att de positiva erfarenheterna överväger de negativa. 

7.3 Vad finns det för erfarenheter av en implementation hos 
slutanvändare? 

Precis som föregående kapitel är den här frågeställningen uppdelad i positiva och 
negativa erfarenheter. Först presenteras de erfarenheter som slutanvändarna upplevt 
och som tidigare inte framkommit. Det här görs med tanke på titeln på arbetet som är 
”Datalager –identifiering av motiv”. De erfarenheter som redovisas kan vara tänkbara 
motiv som kan föranleda en implementation av datalager. Därefter presenteras 
slutanvändarnas erfarenheter som sammanfaller med tidigare redovisade motiv. De 
här motiven är ställda mot företag B eftersom alla slutanvändarna representerar 
företag B. 

• Arbetet snabbas upp (2 av 4 slutanvändare) 

• Informationen är aktuell (2 av 4 slutanvändare) 

• Snabbare tillgång till information (1 av 4 slutanvändare) 

• Snabbare överblick över verksamheten (1 av 4 slutanvändare) 

De erfarenheter som slutanvändarna delar med tidigare framförda motiv är följande: 

• Beroendet från IT-avdelningen minskar (2 av 4 slutanvändare) 

• Fatta beslut utifrån sitt eget verksamhetsområde (1 av 4 slutanvändare) 

• Till följd av kvalitetssäkring av information är informationen mer pålitlig (1 
av 4 slutanvändare) 

Vad det gäller de negativa erfarenheterna har slutanvändarna ansett att de inte upplevt 
några. Resultatet av detta är att de positiva erfarenheterna överväger de negativa 
eftersom slutanvändarna inte framfört några negativa erfarenheter. 
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7.4 Sammanfattning motiv 
För att ge en enklare överblick över de motiv som framkommit som ett resultat av 
intervjuerna kommer de att punktas upp nedan. Endast de nya motiv som framkommit 
för varje frågekategori redovisas. 

Företagens ursprungliga motiv 

1) Slutanvändarens perspektiv (4 av 4 företag) 

1) Förbättrad tillgång till information. För de här företagen var detta 
huvudmotivet till att implementera datalager (3 av 4 företag). 

2) Slutanvändare kan anpassa sin information (3 av 4 företag) 

3) Enklare presentation av information (2 av 4 företag) 

4) Gemensamt beslutsunderlag (2 av 4 företag). Med detta avses en källa till 
information. 

5) Underlätta uppföljning av verksamheten för slutanvändare. För detta företag 
var detta huvudmotivet till att implementera datalager (1 av 4 företag). 

6) Enhetlighet inom företaget (1 av 4 företag) 

7) Ny möjlighet att styra och följa upp verksamheten 

2) Tekniskt perspektiv (4 av 4 företag) 

1) System som inte klarar av att tillhandahålla information (3 av 4 företag) 

2) Flexibilitet för framtida organisationsförändringar (1 av 4 företag) 

3) De operativa systemen påverkas inte (1 av 4 företag) 

3) Ekonomiska motiv (3 av 4 företag) 

1) Minskade kostnader (3 av 3 företag). Kostnaderna minskar främst genom att 
det blir lättare att ta fram och distribuera information samt att företag kan 
agera snabbare och vidta rätt åtgärder 

2) Ökade intäkter (2 av 3 företag). Till stor del beroende på vilket 
användningsområde datalagret har. 

4) IT-avdelnings perspektiv (2 av 4 företag) 

1) IT-avdelningen kommer till viss del ifrån arbetet med att förse slutanvändarna 
med information. Tid frigörs som kan användas till andra uppgifter (2 av 2 
företag). 

2) En metodik som underlättar informationsförsörjningen (1 av 2 företag) 

5) Andra perspektiv (2 av 4 företag) 

1) Nytt koncept att distribuera information. På sikt ska information inte spridas 
via utskriftslistor (1 av 2 företag). 

2) Bidrar till ökad kunskapsspridning inom företaget (1 av 2 företag) 

Företagens erfarenheter från en implementation 

• Kvalitetssäkring av datan (2 av 3 företag) 

• Slutanvändare litar på informationen (1 av 3 företag) 

• Slutanvändare söker svar på frågor (1 av 3 företag) 
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• Gemensamma mål kan sättas upp (1 av 3 företag) 

• Ordning och reda på data (1 av 3 företag) 

• Tydligare ägarskap till information (1 av 3 företag) 

Slutanvändarnas erfarenheter 

• Arbetet snabbas upp (2 av 4 slutanvändare) 

• Informationen är aktuell (2 av 4 slutanvändare) 

• Snabbare tillgång till information (1 av 4 slutanvändare) 

• Snabbare överblick över verksamheten (1 av 4 slutanvändare) 

7.5 Hur ser framtiden ut för datalager? 
Den bedömning av svaren som jag gör är att datalager har framtiden för sig och att 
datalager kan utvecklas ytterligare. Det här grundar jag på att alla fyra företagen är 
positivt inställda till konceptet datalager samt att tre av fyra företag uppgett att 
datalager kommit för att stanna. Andra faktorer som talar för detta är intrycket jag fått 
att en del branscher kommit en bit på väg. Därmed borde det finnas möjligheter att 
datalager sprids vidare inom fler branscher. Företags förmåga att agera snabbare i 
framtiden talar också för datalager. 

Något som bör finnas i åtanke hos de företag som implementerar datalager är bland 
annat att kostnaderna är höga, det är resurskrävande samt att det kan vara svårt att se 
nyttan med ett datalager. Även slutanvändarna bör det tas hänsyn till eftersom de 
negativa erfarenheter som tagits upp huvudsakligen berör slutanvändarna. 
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8 Diskussion 
Vid en återblick över arbetet som bedrivits sedan slutet av januari upplever jag att 
arbetet som helhet gått bra. De inledande två faserna  kommer att beröras under 
arbetsprocessen. Under arbetsprocessen har jag fått göra några ställningstaganden som 
kommer att diskuteras. Ställningstaganden berör att avsteg från antal intervjuade 
företag gjorts och att endast slutanvändare från ett företag intervjuats. I 
resultatdiskussionen berörs den tredje fasen.  

8.1 Arbetsprocessen 
Den första fasen av arbetet har jag upplevt som relativt tung periodvis. Det som till 
stor del gjort att det känts tungt är avsaknaden av att arbeta med någon. Framför allt är 
det möjligheten att få diskutera och bolla idéer med någon som jag saknat. Visserligen 
har handledare funnits tillhands, men handledaren träffas inte mer än 1 timme per 
vecka. 

Dock finns det positiva inslag att ta med sig från att arbeta ensam. Det jag tänker på i 
första hand är ansvaret över att bedriva ett arbete självständigt och att planera arbetet. 
Även om mycket arbete bedrivs i projektform bedömer jag det som viktigt att kunna 
arbeta självständigt. I ett projekt anser jag det vara vanligt att ha ansvar för en del av 
projektet och därmed kan det vara nyttigt att arbetat självständigt. Vad det gäller min 
planering har den fungerat bra. Jag har haft en nedtecknad övergripande plan för de 
olika faserna av arbetsprocessen. Den övergripande planen har jag sedan delat upp i 
olika delmål. Delmålen har varit uppsatta veckovis över hur långt jag ska ha kommit 
när veckan varit slut. Planeringen har medfört att jag inte upplevt någon större 
tidsbrist inför de olika delinlämningarna. 

Den andra fasen har varit den mest intressanta och roligaste delen av arbetet. Det 
beror till största delen på att det är jag som författare som producerat, tagit fram och 
bearbetat materialet. I den här delen av arbetet gjordes också metodvalet. Valet föll på 
intervju. Inför intervjuerna fanns det en viss osäkerhet om hur respondenterna skulle 
uppfatta frågorna samt om jag skulle få in något material att bearbeta. En annan 
svårighet var hur det skulle fungera att göra telefonintervjuer. Efter att intervjuerna 
genomförts kunde jag konstatera att respondenterna uppfattat frågorna som jag tänkt 
mig och det var inte särskilt svårt att genomföra telefonintervjuer. Respondenterna var 
lätta att prata med och hade mycket att berätta. Därmed fick jag också ett material att 
bearbeta. Något som också underlättat är att frågorna skickades ut innan intervjuerna 
genomfördes. I efterhand anser jag att mitt metodval fungerat bra och även sättet jag 
tillämpat metoden på. 

Under arbetets gång har avsteg gjorts från den ursprungliga problemformuleringen 
vad det gäller antalet intervjuade företag. Det har berott på att jag inte fått tag på så 
många företag som jag tänkt mig inom kategorin tillverkande företag. Kontakter med 
ytterligare företag har tagits men de har inte varit speciellt intresserade av att ställa 
upp på intervju. Det här är något som kan ha påverkat resultatet. Om fem företag 
intervjuats hade det exempelvis kunnat förstärka en del motiv ytterligare. 
Slutanvändarna representerar endast ett företag. Det här gjordes med tanke på att ett 
av de intervjuade företagen ännu inte tagit sitt datalager i drift och att slutanvändarna 
hos ett företag inte trodde att de kunde bidra med något. Styrkan med att intervjua 
flera slutanvändare från ett företag är att det kan ge en betydligt bredare och djupare 
bild av vad en specifik datalagerlösning kan medföra. Svaren från de här 
slutanvändarna var uteslutande av det positiva inslaget. Det bör kommas ihåg att just 
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det här företaget eventuellt kan ha lyckats väl med sin implementation. De här 
avstegen har i första hand gjorts för att komma vidare i arbetsprocessen. Om inte de 
här avstegen gjorts hade risken funnits att arbetet inte kunnat slutföras i tid. 

8.2 Resultatdiskussion 
Min avsikt har varit att förmedla en generell bild av olika motiv samt att belysa om 
hur framtiden för datalager kan te sig. I arbetet har jag inte studerat varför de svarat 
som de gjort och hur det kan påverka företaget i framtiden. Det här är något som kan 
fungera som ett uppslag till ett fortsatt arbete. Vad det gäller att få fram företags motiv 
till datalager anser jag att resultat uppnått. Dels har en bekräftelse på en del motiv som 
framförts i introduktionen erhållits samt motiv som inte varit kända för mig. Sedan 
kan det alltid diskuteras huruvida det finns ytterligare motiv som inte framkommit i 
den här undersökningen. Undersökningen omfattar trots allt inte mer än fyra företag. 
Eftersom undersökningen inte omfattar mer än fyra företag bedömer jag att den 
rangordning som gjorts i kapitel 7.1 inte vara statistiskt säkerställd. Det enda som jag 
anser kunna fastslå med största säkerhet är att de flesta motiven återfinns inom 
slutanvändarnas perspektiv. 

De resultat som återfinns i undersökningen kan ställas mot en undersökning 
genomförd i USA 1997 (Watson och Haley, 1998). Undersökningen omfattade 121 
företag. Huvudmotivet för de här företagen till att implementera datalager var att 
förbättra kvalitén på informationen inom organisationen. Andra svar som förekom var 
att 38 % av företagen hade bättre tillgång till information, 21 % att de hade bättre och 
mer korrekt information och 20 % svarade att de hade en källa till information. Det 
här är svar som återfinns även i den här undersökningen. Detta visar att det finns en 
liknande syn på datalager i USA och i Sverige. Vad det gäller hur svaren i min 
undersökning fördelas procentuellt väljer jag att inte beräkna detta. Detta eftersom jag 
anser att underlaget är för litet.  

En egen reflektion jag gör är varför huvudmotivet hos de flesta företagen är att 
förbättra tillgången på information. Till stor del bedömer jag att det beror på att 
grundsystemen inte kan tillhandahålla informationen. Det här framgår också under 
svaren betraktat ur ett tekniskt perspektiv. Där har 3 av 4 företag uppgett att de har 
system som inte kan tillhandahålla information. 

Ett annat motiv som 3 av 4 företag angett är att slutanvändarna kan anpassa sin 
information. Inom en organisation har de anställda olika roller. Jag bedömer att för en 
IT-avdelning kan det vara svårt att förstå de anställdas informationsbehov och att 
förse slutanvändarna med rätt information. Med datalager kan detta lösas. En 
slutanvändare borde rimligtvis vara den som bäst förstår sitt informationsbehov i 
förhållande till sin roll inom organisationen. 

I mitt arbete har jag försökt att belysa om det finns problem eller om de intervjuade 
företagen har negativa erfarenheter i samband med att de implementerat datalager. 
Det som framkommit är att det finns ett fåtal problem och negativa erfarenheter. 
Motiven och de positiva erfarenheterna är i majoritet som jag bedömer det. Det här 
kan bero på att de företagsnamn som lämnats ut är bra representanter för 
datalagerlösningar. Min egen personliga uppfattning är dock att de som 
implementerar datalager noga tänkt igenom detta innan de gör en satsning på 
datalager. Om det fanns för mycket problem med datalager tror jag knappast att jag 
fått svar från de intervjuade företagen om att de tror på konceptet datalager. Datalager 
är också en relativt dyr investering. I dag tror jag knappast att ett företag investerar i 
ett datalager utan att ha klart för sig att uppnå någon form av resultat. 
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Skövde 2000-04-10 

  

Hej! 
 

Mitt namn är Niklas Hendrikson. Jag studerar på det dataekonomiska programmet vid 
Högskolan i Skövde. Vid tidigare telefonsamtal med Er har jag berättat att jag skriver ett 
examensarbete om Data Warehouse med inriktning mot vilka motiv det finns till att 
implementera Data Warehouse. 

 

Vid tidigare telefonsamtal med Er har jag lovat att skicka ut de frågor jag vill ha svar på. 
Frågorna bifogas med detta brev. Jag tror att det förenklar både för Er och för mig att Ni får 
frågorna innan intervjun. I samband med intervjun har Ni möjlighet att välja om 
intervjuresultatet ska behandlas konfidentiellt. Det innebär att det är endast jag som känner till 
vad Ni svarat. I rapporten innebär det att namnet på företaget samt att Erat namn inte 
redovisas i rapporten. 

 

Frågorna är indelade i olika kategorier utifrån de olika frågeställningar jag har. De allmänna 
frågorna syftar till att samla in bakgrundsfakta. Kategori A hör till en frågeställning som jag 
valt att kalla ”Vilka är motiven för att implementera datalager hos företag?”. Till kategori A 
är jag ute efter att få svar på de ursprungliga motiven. B hör till ”Vad finns det för 
erfarenheter av en implementation?” och slutligen C ”Hur ser framtiden ut för datalager?”. 
Tanken med frågorna är att Ni ska besvara dem utifrån Er erfarenhet och verksamhet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Niklas Hendrikson 

0500-415138 

niklas.hendrikson@ebox.tninet.se
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Frågeformulär 
Allmänna frågor 
Fråga 1 

Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis antal anställda, verksamhetsområde). 

Fråga 2 

Vilken är din roll i förhållande till Erat datalager? 

Fråga 3 

Kan Ni berätta kort om Erat datalager? 

Fråga 4 

När installerade Ni Erat datalager? 

 

Kategori A 
Fråga A1 

Vilka har Era motiv varit för att införa datalager utifrån följande perspektiv? 

a) Slutanvändarens perspektiv 

b) IT-avdelningens perspektiv 

c) Tekniskt perspektiv (exempelvis blandad datormiljö, komplexa grundsystem) 

d) Andra perspektiv 

Fråga A2 

Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att Ni infört datalager? 

Fråga A3 

Har Ni sett några nackdelar/problem utifrån de perspektiv som finns i fråga A1? 

Fråga A4 

Har det funnits ekonomiska motiv för att installera datalager? Om Ni haft ekonomiska motiv, 
är det i form av minskade kostnader eller ökade intäkter? 

 

Kategori B 
Fråga B1 

Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Fråga B2 

Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 
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Kategori C 
Fråga C1 

Vad är Era planer för framtiden vad gäller användandet av datalager? 

Fråga C2 

Hur långt anser Ni att Sverige kommit i användandet av datalager?
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Frågeformulär slutanvändare 
Kategori B 
Fråga B1 

Vad har Ni för positiva erfarenheter av att använda datalager? 

Fråga B2 

Har Ni några negativa erfarenheter av att använda datalager? 

Fråga B3 

Hur ofta använder Ni datalagret?
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Företag A 
Fråga A1: Vilka har Era motiv varit för att införa datalager utifrån följande 
perspektiv? 

a: Slutanvändarens perspektiv 

Företaget bytte ekonomisystem för att börja använda sig av SAP/R3:s ekonomimodul. 
Rapporteringsfunktionen i det här systemet var dock ej tillfredsställande. Rapporteringen 
bestod av listor med siffror ordnat i rader och kolumner som är svåra att ta till sig. Med hjälp 
av den applikation som nu införs ges det möjlighet att grafiskt visualisera och öka 
tillgängligheten till finansiell information. Informationen kan anpassas till respektive 
slutanvändares verksamhetsområde. 

b: IT-avdelningens perspektiv 

Detta är inget som företaget tittat närmare på. Beslutet att införa en datalagerlösning fattades 
av företagsledningen. 

c: Tekniskt perspektiv 

Rapporteringsverktyget i SAP/R3:s ekonomimodul fungerar inte tillfredsställande. 

d: Andra perspektiv 

Primärt har de inte haft några andra motiv. Sekundärt ser de en utvecklingspotential att samla 
annan information. Det är dock viktigt att välja lämpligt användningsområde. 

Fråga A2: Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att Ni infört datalager? 

Huvudmotivet har varit att göra information tillgänglig för slutanvändare. Ett indirekt motiv 
har varit att slutanvändarna inte behöver vända sig till ekonomer för att få hjälp med att ta 
fram information eftersom datalagerlösningen låter slutanvändarna ta fram sin information 
själva. 

Fråga A3: Har Ni sett några nackdelar/problem utifrån de perspektiv som finns i fråga 
A1? 

I dagsläget ser vi inga problem/nackdelar. 

Fråga A4: Har det funnits ekonomiska motiv för att installera datalager? Om Ni haft 
ekonomiska motiv, är det i form av minskade kostnader eller ökade intäkter? 

Nej. Eftersom det är frågan om ekonomisk information visar siffrorna saker som redan hänt. 
Den ekonomiska nytta som kan finnas är att bättre information leder till bättre beslut. I 
förlängningen kan det finnas möjligheter till effektiviseringar. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Kan inte uttala sig om detta eftersom systemet ännu inte är taget i drift. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Kan inte uttala sig om detta eftersom systemet ännu inte är taget i drift. 

Fråga C1: Vad är Era planer för framtiden vad gäller användandet av datalager? 

Respondenten tror att datalager är början på någonting som kan växa. Företagsledningen är 
positivt inställda till datalager. På sikt ger det möjlighet att slutanvändare har ett gemensamt 
underlag för att exempelvis ta fram prognoser. Datalager ger också en möjlighet till att 
kvalitetssäkra informationen. För att ta fram nya applikationer är det fantasin som sätter 
begränsningarna. 
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Fråga C2: Hur långt anser Ni att Sverige kommit i användandet av datalager? 

Respondenten har svårt att bedöma hur de själva ligger till och hur långt andra företag 
kommit. Respondenten tror dock att utvecklingen kommer att ta fart och att datalager har 
framtiden för sig. 
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Företag B 
Fråga A1: Vilka har Era motiv varit för att införa datalager utifrån följande 
perspektiv? 

a: Slutanvändarens perspektiv 

Motivet har varit att tillhandahålla information till slutanvändare på olika nivåer inom 
företaget. Genom tillgången av information kan slutanvändarna fatta egna beslut utifrån sitt 
eget verksamhetsområde. 

b: IT-avdelningens perspektiv 

Tidigare har alltid IT-avdelningen tagit fram statistik. I och med införandet av datalagret kan 
IT-avdelningen avlastas från de här rutinuppgifterna. Tidigare har det också funnits risk att 
IT-avdelningen tagit fram information som inte motsvarat slutanvändarnas krav och därmed 
har processen med att ta fram informationen gjorts om. Därmed har en viss tidsfördröjning av 
distributionen av information till slutanvändare skett. 

c: Tekniskt perspektiv 

All källdata finns i olika system. Målet har varit att sammanföra datan i ett system där 
slutanvändarna kan utnyttja ett fåtal verktyg för att göra analyser. 

d: Andra perspektiv 

Företaget uppger att det är ett nytt koncept att distribuera information. Målet är att slippa 
distribuera information med hjälp av papperslistor. Åtkomsten ska i stället ske med hjälp av 
webbgränssnitt via intranätet. 

Fråga A2: Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att Ni infört datalager? 

Huvudmotivet har varit att tillgängliggöra information för slutanvändare samt att kunna göra 
lönsamhetsberäkningar som tidigare inte var möjligt. 

Fråga A3: Har Ni sett några nackdelar/problem utifrån de perspektiv som finns i fråga 
A1? 

Kompetensen hos användarna kan vara ett problem vad det gäller att förstå datan som finns i 
datalagret. Finns inte den här förståelsen kan felaktig information erhållas. 

Fråga A4: Har det funnits ekonomiska motiv för att installera datalager? Om Ni haft 
ekonomiska motiv, är det i form av minskade kostnader eller ökade intäkter? 

Ja. Det finns rationaliseringseffekter vad det gäller distributionen av information. Företaget 
ges också möjligheter att reagera snabbare för att styra verksamheten rätt. Genom att göra 
lönsamhetsberäkningar på exempelvis kundnivå kan olönsamma kunder bearbetas för att få 
upp lönsamheten på dessa och därmed öka intäkterna. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Slutanvändare behöver inte i lika stor utsträckning som tidigare nyttja IT-avdelningen för att 
ta fram information. Vetskapen om att information finns tillgänglig för slutanvändare gör att 
slutanvändarna kan få svar på frågor som de tidigare inte försökte få svar på eftersom det var 
för besvärligt. Slutanvändarna börjar också lita mer på informationen eftersom spårning till 
källdatan är möjlig att göra. Eftersom spårning till källdatan är möjlig kan informationen från 
transaktionssystemen kvalitetssäkras. 
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Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten upplever vissa svårigheter med att få en del av slutanvändarna att nyttja det nya 
systemet. För slutanvändarna innebär det en viss omställning att själva ta fram sin information 
jämfört med att tidigare erhållit information. En del slutanvändare vill fortfarande få sin 
information ”serverad”. I övrigt uppger respondenten att konceptet med det nya systemet inte 
upplevs som negativt eller problematiskt. 

Fråga C1: Vad är Era planer för framtiden vad gäller användandet av datalager? 

Respondenten uppger att det finns planer för en koncerngemensam datalagerlösning för 
försäljningsstatistik och lönsamhetsberäkningar. Förutsättningen är dock att det finns 
gemensamma datastrukturer som kan användas av hela koncernen. Med gemensamma 
datastrukturer avses att det finns en enhetlig begreppsdefinition. 

Fråga C2: Hur långt anser Ni att Sverige kommit i användandet av datalager? 

Respondenten tror att utvecklingen kommit en bit på väg och att datalager kommit för att 
stanna. En del storföretag med stora transaktionsmängder som bank, telekom och försäkring 
har kommit långt. Behovet av att göra analyser kommer att öka. Företag måste agera snabbare 
och det görs med hjälp av information som genererats av verksamheten som bedrivs. 

Slutanvändare 1 
Användare 1 har använt datalagret i drygt en månads tid. Respondenten använder datalagret 
flitigast vid månadsskiftena. Dock sker ett visst utnyttjande varje dag. Arbetsuppgifterna 
består av ekonomiservice och bonushantering. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten har mycket positiva erfarenheter. Personen upplever att arbetet blivit säkrare 
eftersom informationen är pålitlig. Informationen är pålitlig eftersom den är kvalitetssäkrad. 
Datalagret har möjlighet att ge detaljerad information. Det nya systemet har snabbat upp och 
förenklat arbetet eftersom respondenten inte längre behöver leta i pärmar för att få fram 
uppgifter. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten har inte upplevt något negativt med det nya systemet. I början var det en viss 
omställning i arbetet. Respondenten uppgav att en viss rädsla fanns i början för att göra fel. 
Men allt eftersom tiden går lär man sig nya saker och rädslan för att göra fel som fanns i 
början har försvunnit. 

Slutanvändare 2 
Användare 2 arbetar som innesäljare och har använt datalagret i tre månader. Respondenten 
använder datalagret regelbundet vid månadsskiften och en gång i veckan för att ta fram fasta 
rapporter. Därutöver kan utnyttjande ske dagligen när det sker slumpvisa förfrågningar. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten uppger att arbetet underlättats. Saker som datalagret underlättat är ta fram 
rapporter utan hjälp från IT-avdelningen, slipper leta efter information, snabbare tillgång till 
informationen samt att bättre uppföljningar av verksamheten kan göras. Ytterligare en fördel 
är att informationen är aktuell eftersom datalagret fylls på med ny information varje vecka. 
Det som sätter begränsningarna är fantasin vad det gäller att ta fram rapporter och dylikt. 
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Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten har inte några negativa erfarenheter av det nya systemet. Uppger dock att vissa 
rapporter som tidigare tagits fram inte kan utformas på samma sätt i det nya systemet. Det här 
anser respondenten inte vara något större problem. 

Slutanvändare 3 
Användare 3 arbetar som säljare och har använt datalagret sedan starten i november 1999. 
Respondenten använder sig av datalagret en gång per vecka. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten anser sig ha stor nytta av datalagret. Eftersom datalagret fylls på med ny 
information varje vecka ges det betydligt bättre möjligheter att se hur situationen är för 
stunden. För respondenten som arbetar som säljare går det snabbt att få en överblick över 
vilka kunder som köper vad och göra uppföljningar på detta. Systemet som arbetsredskap är 
enkelt att använda. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten har inte upplevt något negativt med systemet som arbetsredskap. Ibland 
upplevs systemet som långsamt. 

Slutanvändare 4 
Användare 4 arbetar som controller och har använt datalagret sedan starten i november 1999. 
Respondenten använder datalagret dagligen. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten uppger att beroendet från IT-avdelningen minskat. Tidigare använde sig 
respondenten av IT-avdelningen för att få fram nödvändig information. I och med införandet 
av datalagerlösningen kan respondenten arbeta mer självständigt och behöver inte invänta 
information från IT-avdelningen. Det här har snabbat upp arbetet betydligt. Datalagret ger 
möjligheter att själv ta fram sin information utifrån sitt eget verksamhetsbehov och skapa de 
rapporter som behövs. Respondenten säger att det är han själv som bäst känner till vilken 
information som behövs. Datalagret ger den fördelen att själv kunna ta fram sin information. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Respondenten har inte upplevt något negativt med systemet. Det som kan upplevas som ett 
problem är att systemet ibland inte fungerar riktigt bra. Vid dessa tillfällen är respondenten 
beroende av IT-avdelningen. 
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Företag C 
Fråga A1: Vilka har Era motiv varit för att införa datalager utifrån följande 
perspektiv? 

a: Slutanvändarens perspektiv 

Motivet från slutanvändarnas perspektiv har varit att öka tillgängligheten till information samt 
att samordna data och analysverktyg. Med samordning avses att två personer ska ha samma 
utgångspunkt när de gör jämförelser av exempelvis rapporter. Används inte samma 
utgångspunkt kan olika resultat erhållas och diskussionerna ägnas åt att reda ut varför det 
finns skillnader. 

b: IT-avdelningens perspektiv 

IT-avdelningen betraktar datalager som en teknik och metodik för att hantera information och 
på att ett bättre sätt försörja slutanvändare med information. IT-avdelningen kommer till viss 
del ifrån att förse slutanvändare med information. Med datalagret kan slutanvändarna själva ta 
fram sin information. 

c: Tekniskt perspektiv 

Datalagret är en arkitektur som ger en flexibilitet för framtida förändringar. Exempel på detta 
kan vara när uppköp av andra företag sker och information från dessa ska integreras samman 
med övriga koncernen. De operativa systemen avlastas också. 

d: Andra perspektiv 

Möjlighet till kunskapsspridning inom organisationen. 

Fråga A2: Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att Ni infört datalager? 

Huvudmotivet har varit att samordna information för slutanvändare på hög nivå inom 
koncernen. 

Fråga A3: Har Ni sett några nackdelar/problem utifrån de perspektiv som finns i fråga 
A1? 

Problematiken för oss är ett stort antal olika och spridda källsystem. 

Fråga A4: Har det funnits ekonomiska motiv för att installera datalager? Om Ni haft 
ekonomiska motiv, är det i form av minskade kostnader eller ökade intäkter? 

Ja. Datalagret ger en möjlighet till bättre beslutsstöd som är förknippat med högre datakvalitet 
och enklare användning för att ta fram information. Detta leder till lägre kostnader. Datalagret 
ger också möjligheter till bättre och snabbare beslut som leder till ökad försäljning. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Datalagret ger bra möjligheter till samordning av information inom koncernen. Som en följd 
av detta kan gemensamma mål sättas upp eftersom alla utgår från samma data. Det ges också 
bättre möjligheter till att hålla ordning och reda på data. Med detta avses att datalager är ett 
hjälpmedel för att samordna och förbättra datakvalitet. Ett tydligare ägarskap till information 
kan uppnås med hjälp av metadata som beskriver begrepp och vem som exempelvis tagit fram 
en rapport. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Det är dyrt att implementera datalager och det är svårt att räkna hem kostnaden. Processen 
med att implementera ett datalager är ansträngande för organisationen. Processen är lågt 
prioriterad jämfört med operativa uppgifter. 
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Fråga C1: Vad är Era planer för framtiden vad gäller användandet av datalager? 

Det befintliga datalagret ska utökas med fler källsystem, utökning av funktionalitet, öka 
antalet användare. Målet är också att använda sig av den modernaste tekniken 

Fråga C2: Hur långt anser Ni att Sverige kommit i användandet av datalager? 

Respondentens uppfattning är att det finns mycket att göra i Sverige. Det finns inte så gott om 
kundreferenser och det behövs mer kompetens hos konsulter. 
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Företag D 
Fråga A1: Vilka har Era motiv varit för att införa datalager utifrån följande 
perspektiv? 

a: Slutanvändarens perspektiv 

Datalagret ses som en ny möjlighet att styra och följa upp verksamheten med avseende på 
olika mål. Det ska också förenkla för slutanvändaren. Tidigare har siffror på listor använts 
men med hjälp av grafisk presentation kan uppföljningar göras snabbare och enklare. 
Slutanvändarna kan också anpassa sitt informationsbehov utifrån sitt eget 
perspektiv/verksamhetsområde. Datalagret möjliggör också att enhetlig uppföljning kan 
göras. 

b: IT-avdelningens perspektiv 

Inga motiv utifrån detta perspektivet. 

c: Tekniskt perspektiv 

Information har tidigare funnits i stordatormiljö som inte varit tillgänglig. 

d: Andra perspektiv 

Inga andra motiv. 

Fråga A2: Vad anser Ni vara det viktigaste skälet till att Ni infört datalager? 

Motivet har varit att få en enkelhet i uppföljningen för slutanvändare. Om uppföljningen är 
svår och krånglig görs inte den uppföljning som är nödvändig. Ett annat motiv är att en snabb 
överblick över verksamheten kan fås. 

Fråga A3: Har Ni sett några nackdelar/problem utifrån de perspektiv som finns i fråga 
A1? 

Det är viktigt att engagera användarna från början. Eftersom det finns en inmatningsdel i 
datalagret är det viktigt att användarna förstår hur det ska göras för att få en enhetlighet och 
därmed få en kvalitetssäkring av datan. 

Fråga A4: Har det funnits ekonomiska motiv för att installera datalager? Om Ni haft 
ekonomiska motiv, är det i form av minskade kostnader eller ökade intäkter? 

Ja. Främst genom minskade kostnader. Genom att kunna följa upp verksamheten kan åtgärder 
sättas in i rätt tid och på rätt plats. Tydliga resultat har märkts. 

Fråga B1: Vad har Ni för positiva erfarenheter av Erat datalager? 

Betydligt bättre uppföljningar kan göras. Datalagret gör att det finns en enhetlighet inom 
företaget. Enhetligheten gör att erfarenheter kan utbytas och jämförelser kan göras mellan 
olika delar av företaget. 

Fråga B2: Har Ni några negativa erfarenheter av Erat datalager? 

Ibland har det blivit fel i överföringen av data till datalagret. Det som kan upplevas som 
problematiskt är att få användarna till att utnyttja datalagrets möjligheter. En del 
slutanvändare blir experter medan andra utnyttjar det betydligt mindre. För att använda 
datalagret krävs det också kunskap om verksamheten för att förstå hur datalagret ska 
användas. 
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Fråga C1: Vad är Era planer för framtiden vad gäller användandet av datalager? 

Respondenten ser stora möjligheter med datalager. I dagsläget finns det inga planer på en 
utbyggnad. Dock ska det föras diskussioner med slutanvändare för att se om det finns 
möjligheter att använda datalager inom andra områden. 

Fråga C2: Hur långt anser Ni att Sverige kommit i användandet av datalager? 

Respondenten är osäker på hur långt Sverige kommit i användandet av datalager. 
Uppfattningen är den att detaljhandeln kommit längst. Respondenten tror att datalager kommit 
för att stanna.  Kan ett företag utnyttja information som företaget genererat samt att den finns 
lagrad finns bättre möjligheter till att följa upp verksamheten. Det som kan hindra 
utvecklingen är kostnaderna för verktygen. Verktygen är dyra och i vissa fall är det svårt att se 
nyttan med ett datalager. 


