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Sammanfattning
Företag har under lång tid använt sig av olika typer av beslutsstödjande system för att
fatta rätt beslut. Under 1990-talet har en typ av beslutsstödjande system som kallas
datalager utvecklats. Datalagret har utvecklats till ett beslutsstödjande system som
hjälper slutanvändarna att analysera data med hjälp av olika typer av verktyg med
användarvänliga gränssnitt.

I rapporten undersöks hur datalager används av företag i deras verksamhet. Som
underlag för rapporten har fem företag studerats. Bland företagen som ingick i
undersökningen blev svaret att de använde sina datalager främst till att ta fram
statistik och genomföra uppföljningar. Företagen visade även upp ett antal
företagsspecifika anpassningar av sina datalager.

De företag som ingick i undersökningen visade även på en bred spridning av
användandet av datalagren inom företagen. Antalet användare på företagen varierade
från 20 st till 200 st. Undersökningen visade även att spridningen av användandet
hierarkiskt i organisationen generellt var väl utvecklat.



I

Innehållsförteckning
1 Bakgrund...........................................................................................1

2 Introduktion......................................................................................3
2.1 Data – information........................................................................................... 3

2.2 Vad är ett datalager?........................................................................................ 3

2.2.1 Definitioner av datalager ............................................................................ 4

2.2.2 Vad gör datalager unika? ............................................................................ 5

2.2.3 Alternativ till datalager ............................................................................... 6

2.3 Fördelar med ett datalager............................................................................... 6

2.4 Faror med ett datalager.................................................................................... 7

2.5 Datalager – beskrivning av arkitektur ............................................................. 9

2.5.1 Datatvätt...................................................................................................... 9

2.5.2 Laddning ................................................................................................... 10

2.5.3 Modellering av datalagret ......................................................................... 10

2.5.4 Dataskafferi............................................................................................... 11

2.5.5 Analysverktyg........................................................................................... 11

2.5.6 Data mining .............................................................................................. 12

2.5.7 Metadata ................................................................................................... 13

2.5.8 Kommentar till beskrivning...................................................................... 13

2.6 Slutanvändare av datalagret........................................................................... 13

2.6.1 Användarkategorier .................................................................................. 13

2.6.2 Användning inom en organisation............................................................ 14

2.6.3 Användningssätt av ett datalager .............................................................. 15

2.6.4 Engagera slutanvändare av datalagret ...................................................... 16

2.7 Implementation av ett datalager .................................................................... 16

2.8 Återbetalningstid för ett datalager ................................................................. 17

2.9 Källkritik ....................................................................................................... 18

3 Problembeskrivning .......................................................................19
3.1 Problemprecisering........................................................................................ 19

3.2 Avgränsningar ............................................................................................... 19

3.3 Förväntat resultat ........................................................................................... 20

4 Metod ...............................................................................................21
4.1 Typ av undersökning ..................................................................................... 21

4.2 Kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning? ........................................... 21



II

4.3 Positivism och hermeneutik - vetenskapliga förhållningssätt ....................... 21

4.4 Undersökningsupplägg.................................................................................. 22

4.5 Tekniker för insamling av information ......................................................... 23

4.5.1 Dokument ................................................................................................. 23

4.5.2 Dagbok...................................................................................................... 23

4.5.3 Intervju och enkät ..................................................................................... 24

5 Val av metod....................................................................................26
5.1 Typ av undersökning ..................................................................................... 26

5.2 Forsknings inriktning .................................................................................... 26

5.3 Vetenskapligt förhållningssätt ....................................................................... 26

5.4 Upplägg av undersökning.............................................................................. 26

5.5 Val av tekniker för insamling av information ............................................... 27

6 Genomförande ................................................................................28
6.1 Val av frågor.................................................................................................. 28

6.2 Val av företag ................................................................................................ 28

6.3 Genomförande av intervjuer.......................................................................... 29

6.4 Erfarenheter under intervjuerna..................................................................... 29

6.5 Redovisning av intervjuer ............................................................................. 30

6.5.1 Intervju med datalageransvarig hos Företag A......................................... 30

6.5.2 Intervju med slutanvändare hos Företag A............................................... 31

6.5.3 Intervju med datalageransvarig hos Företag B ......................................... 31

6.5.4 Intervju med slutanvändare hos Företag B ............................................... 32

6.5.5 Intervju med datalageransvarig hos Företag C ......................................... 32

6.5.6 Intervju med slutanvändare hos Företag C ............................................... 33

6.5.7 Intervju med datalageransvarig hos Företag D......................................... 34

6.5.8 Intervju med datalageransvarig hos Företag E ......................................... 34

6.5.9 Intervju med slutanvändare hos Företag E ............................................... 35

6.6 Värdering av material .................................................................................... 36

7 Analys ..............................................................................................37
7.1 Problemprecisering........................................................................................ 37

7.2 Analys av svar från datalageransvariga......................................................... 37

7.3 Analys av svar från slutanvändare................................................................. 39

8 Resultat ............................................................................................40
8.1 Hur används datalager av företag i deras verksamhet? ................................. 40

9 Diskussion........................................................................................41



III

9.1 Diskussion om undersökningen..................................................................... 41

9.2 Diskussion om erfarenheter under projekttiden ............................................ 41

9.3 Förslag till framtida arbete ............................................................................ 42

Referenser………………………………………………………………43

BILAGA 1:………………………………………………………….….44

BILAGA 2:.………………………………………………………….…47



1. Bakgrund

1

1 Bakgrund
För att underlätta beslutsfattandet har företag under flera år använt sig av
beslutsstödjande system. Några av de första beslutsstödjande systemen där användare
arbetade direkt mot en databas konstruerades redan i början av 1970-talet (Devlin,
1997). Utvecklingen av beslutsstödjande system fortsatte under de följande
decennierna och 1988 skrevs en av de första artiklarna som beskrev arkitekturen för
ett data warehouse (Devlin, 1997). Den svenska benämningen för ett data warehouse
är datalager.

De som drev på utvecklingen av datalagren var företag som behövde ett sätt att
uppfylla krav som deras verksamhet ställde när det gällde tillgång till information
(Devlin, 1997). Datalagret utvecklades till ett beslutsstödjande system som skulle
underlätta för slutanvändarna att själva analysera data med hjälp av olika verktyg med
användarvänliga gränssnitt (Devlin, 1997).

En fördel med ett datalager är sättet på hur datan kan lagras för att möjliggöra
analyser. Enligt Chaudhuri och Dayal (1997) kan datan lagras i olika dimensioner.
Dessa dimensioner kan vara stad, produkt och datum. Med hjälp av dem kan ett
företag analysera fram försäljningen av en produkt i en stad vid ett datum. Detta hade
varit svårt att genomföra med hjälp av de vanliga transaktionssystemen.

Enligt Söderström (1997) är införandet av ett datalager en omfattande process som
omfattar hela företaget. Detta medför ofta att kostnaden för ett datalager blir stor.
Söderström (1997) ger exempel på fyra datalagerprojekt som genomfördes inom stora
organisationer. Kostnaden för projekten varierar mellan fyra miljoner till 32,5
miljoner.

Återbetalningstiden för ett datalager är svår att mäta exakt. Söderström (1997)
redovisar en undersökning som visar att återbetalningstiden för ett datalager är cirka
två år. Han reserverar sig samtidigt mot resultatet eftersom den bygger på
kvalificerade bedömningar. Söderström (1997) varnar även för att det finns ett antal
datalagerprojekt som misslyckas varje år p.g.a. bristande projektplanering och
felaktiga val av tekniska lösningar. Agosta (1999) visar med ett exempel, där
varulagerkostnaderna kan minskas för ett företag, att återbetalningstiden är fem år för
ett datalager.

Enligt Glassey (1998) är det vanligt att företag inte får den avkastning som de
förväntade av ett datalager. Detta beroende på att användarna får tillgång till fel
verktyg samt att de inte lyckas med att engagera slutanvändarna till att använda
datalagret för att utvinna information.

Under ett projektarbete våren 1999 kom jag i kontakt med datalager för första gången.
I projektet ingick det att genomföra en utvärdering av ett datalagerverktyg. Under det
arbetet väcktes även min nyfikenhet när det gällde hur och till vad företag använder
sina datalager. Detta med tanke på att det är en stor omställning för ett företag att
använda ett datalager enligt det användande som teorin beskriver (Glassey, 1998).
Samtidigt som det är en stor investering även när det gäller antalet satsade kronor
(Söderström, 1997).
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I mitt examensarbete vill jag undersöka hur datalager används av företag i deras
verksamhet. Jag vill i rapporten ge en bild av hur datalagret används av några svenska
företag som har implementerat ett datalager. Fokus kommer att vara på att belysa
användningsområdet för datalagret samt de olika typer av slutanvändare som finns i
företaget.
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2 Introduktion
Detta kapitel är tänkt som en introduktion till min problembeskrivning som
presenteras i kapitel 3. Introduktionen innehåller definitioner och förklaringar till
centrala begrepp som används i samband med datalager. Jag koncentrerar mig också
på de områden som är centrala med avseende på min problembeskrivning.

Innehållet i kapitlet är på grundläggande nivå eftersom även läsare som inte är insatta
i vad ett datalager är ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Om läsaren vill få djupare
kunskap om datalager hänvisar jag till min referenslista där det finns ett antal källor
inom området.

I kapitel 2.1 och 2.2 ges en introduktion till datalager och några viktiga begrepp som
används inom området. Kapitel 2.3 behandlar fördelar som kan uppnås med hjälp av
ett datalager och kapitel 2.4 tar upp faror som kan finnas med ett datalager.

Kapitel 2.5 visar hur en generell arkitektur för ett datalager ser ut och vilka tekniker
som ingår. Kapitel 2.6 behandlar användare av datalagret. Kapitel 2.7 ger en ytlig
inblick i vad som behövs för att ett datalager projekt ska lyckas. Kapitel 2.8 visar hur
återbetalningstiden för ett datalager projekt kan beräknas. I kapitel 2.9 finns det
reflektioner över de källor som har använts i rapporten.

2.1  Data – information
För att förstå detta kapitel är det viktigt att kunna skilja på innebörden av data och
information. I rapporten kommer de definitioner av data och information som Devlin
(1997) använder i sitt arbete att användas. Dessa definitioner är inte generella
definitioner av data och information utan är anpassade för att gälla Devlins syn på den
data och information som behandlas i ett datalager. Jag anser att dessa definitioner
passar att användas i rapporten för att förklara skillnaden mellan data och information.

I sitt arbete om datalager använder Devlin (1997, sid 10) följande definition av data:
”The computerized representation of business information”. Information definieras
enligt Devlin (1997, sid 11) som följer: ”A representation of the business understood
and used by end users”. Detta innebär att information representeras av ett antal data
som är satt i ett affärssammanhang för att uppnå en kunskap. Enligt Devlin (1997) är
det information som behövs i ett företag.

Andersen (1994, sid 16) definierar data mer generellt: ”En samling av
symboler/signaler som är bärare av information, kallas data”. Information definieras
enligt Andersen (1994, sid 14) som följer: ”Information är upplysningar om faktiska
eller tänkta förhållanden”. Jag anser att Andersen (1994) använder sig av korrekta
generella definitioner. Jag anser dock att Devlin (1997) definierar data och
information utifrån ett datalager perspektiv. Detta perspektiv är ett perspektiv där ett
företags verksamhet sätts i centrum.

2.2  Vad är ett datalager?
Enligt Chaudhuri och Dayal (1997) är ett datalager ett antal beslutsstödjande tekniker
som ska hjälpa de som sköter beslutsfattandet inom ett företag att fatta bättre och
snabbare beslut. Besluten som ska tas kan t.ex. röra försäljning av produkter inom
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olika regioner. Datalagret kan hjälpa till med bättre beslut genom att datan om
produktförsäljning inom de olika regionerna finns lagrade centralt i datalagret, istället
för utspritt i flera separata databaser. Snabbare beslut kan då också tas eftersom tiden
för att ställa frågor som besvarar frågeställningen kan kortas genom att datan finns i
datalagret.

Ett datalager är ett centrum för information som behövs för att kunna arbeta med ett
beslutsstödjande system (Inmon, 1994). Enligt Devlin (1997) är ett beslutsstödjande
system ett system som används för att styra affärsverksamheten mot de mål som finns
uppsatta. Detta med hjälp av data som är historisk eller gällande för en viss tidpunkt.
Systemet ska klara av att besvara komplexa ad hoc frågor som användarna ställer. En
ad hoc fråga är enligt Inmon et al. (1997) en unik fråga som ställs vid ett unikt
tillfälle.

Det är viktigt att datalagret är en spegelbild av den affärsverksamhet som företaget
bedriver, detta för att kunna stödja den på ett effektivt sätt (Devlin, 1997).

2.2.1 Definitioner av datalager

Enligt Gardner (1998) finns det ett antal olika definitioner av datalager som används
inom datalager branschen. I detta stycke presenterar jag tre definitioner som jag har
funnit i litteraturen.

Enligt Gardner (1998, sid 54) är en lämplig definition av ett datalager följande:

”Data warehousing is a process, not a product, for assembling and managing data
from various sources for the purpose of gaining a single detailed view of part or all of
a business.”

I sin definition fokuserar Gardner (1998) på att ett datalager är en process, inte en
produkt, som används för att sätta samman och sköta data från olika källor för att få
en detaljerad bild av en verksamhet.

Devlin (1997, sid 20) använder denna definition av datalager i sitt arbete:

”A single, complete, and consistent store of data obtained from a variety of sources
and made available to end users in a way they can understand and use in a business
context”

Även Devlin (1997) betonar att det är flera källor som är underlag för datalagret. Han
lägger även till att användarna ska kunna förstå och använda datalagret i företagets
affärsverksamhet.

En definition som citeras av Söderström (1997) och Chaudhuri och Dayal (1997) är
den definition av ett datalager som Inmon föreslagit. Inmon (1996, sid 33) beskriver
datalagret enligt följande definition:

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

Att datalagret är subject oriented innebär enligt Inmon (1996) att data lagras om de
huvudområden som ett företag arbetar med. Dessa områden kan vara kunder,
produkter och försäljning. I ett företags operativa system är det en fokusering på de
olika områden som företaget verkar inom. Dessa områden kan vara bilförsäkringar,
livförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. Operativa system är enligt Devlin (1997)



2. Introduktion

5

de system som direkt stödjer produktionen i ett företag. I systemen ingår det även
operativa databaser.

Enligt Inmon (1996) är den viktigaste egenskapen att datalagret är integrated. Att
datalagret är integrated innebär att data hämtas från olika källor och lagras på ett
konsistent format för att garantera att det är korrekta data som lagras. Problemen kan
t. ex. bestå av att kön lagras olika i de operativa system som finns. I ett system kan
kvinna/man lagras med hjälp av k/m och i ett annat system med hjälp av 1/0. För att
det ska bli tillförlitlig data som lagras måste detta konverteras till samma format innan
en lagring sker i datalagret.

Att datalagret är non-volatile innebär att data endast lagras och används för analyser.
Ingen uppdatering av datan sker i datalagret. I en operativ databas kan användarna
vanligtvis uppdatera enskilda poster i databasen. Detta är inte tillåtet i ett datalager.

Att datalagret är time variant innebär att tid har en central betydelse när det gäller att
lagra data i datalagret. I ett datalager lagras historiska data, normalt är mellan fem till
tio år av data. Nyckelstrukturer av data i datalagret lagras alltid med en tidsdimension.
I vanliga operativa databaser är det vanligt att lagringstiden för datan är mellan 60 till
90 dagar och att nyckelstrukturer ibland lagras tillsammans med en tidsdimension.

Jag anser att de tre definitionerna har det gemensamt att de visar att datalagret
innehåller data som har insamlats från olika källor. Dessutom visar definitionerna att
det är viktigt att datalagret är en bild av verksamheten som stödjer den. Skillnaden
mellan dem anser jag vara att författarna har olika utgångspunkter när det gäller vad
som är viktigast med ett datalager. Det medför att de betonar några olika egenskaper
hos ett datalager som är viktiga men i grunden har de en gemensam syn på vad som är
viktigt. Detta är att datalagret används för att sammanställa data för att underlätta för
användarna att förstå den verksamhet som de arbetar inom. I rapporten kommer jag att
utgå från den definition som Inmon (1996) använder sig av.

2.2.2 Vad gör datalager unika?

För att kunna förstå varför ett datalager behövs i en verksamhet är det viktigt att förstå
skillnaden mellan operativa databaser och ett datalager.

Enligt Gardner (1998) ordnas datan i operativa databaser efter de aktiviteter i
verksamheten som ska stödjas. I ett datalager lagras däremot data som sträcker sig
igenom flera olika system. Fördelen med detta är då att det går att besvara frågor som
inte går att besvara med hjälp av de operativa databaserna. Eftersom operativa
databaser inte är integrerade med varandra är det ett problem när information ska
utvinnas ur dem (Gardner, 1998). Resultatet blir att det finns mycket data i olika
system men lite information.

Devlin (1997) listar ett antal skillnader som han anser vara viktiga mellan operativa
databaser och datalager.

Operativa databaser Datalager

Sköter transaktioner i produktionen Styr och kontrollerar
affärsverksamheten

Innehåller aktuella data Innehåller historiska data
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Optimerade för snabba transaktioner Optimerade för frågor

Används av anställda som arbetar med Används av beslutsfattare för att
produkter och kunder på individnivå förstå verksamheten och därmed

kunna fatta beslut baserade på
kunskap

Inmon (1996) anger också ett antal skillnader som han anser vara väsentliga.

Operativa databaser Datalager

Datan är detaljerad Datan kan vara summerad

Datan gäller vid tidpunkten Datan är giltig över en tidsperiod

Systemet använder några få rader I en datalager transaktion
data vid en transaktion används många rader data

Jag tycker att båda författarna fokuserar på samma områden när det gäller skillnaden
mellan operativa databaser och datalager. Det är att enskilda aktuella data som stöttar
är av vikt när det gäller operativa databaser. När det gäller datalager däremot är det
viktigare med sammanställd data satt i ett sammanhang.

2.2.3 Alternativ till datalager

Det finns flera olika former av beslutsstödjande system som används av företag.
Inmon (1996) redovisar en form av beslutsstödjande system som bygger på att data
utvinns med hjälp av små program. Programmet väljer ut data med hjälp av ett villkor
och lagrar sedan datan i en ny databas. Nackdelen är att det kan bli svårt att
kontrollera strukturen på vad som utvinns. Risken finns att data utvinns i flera led och
därmed finns det en risk att den slutgiltiga informationen blir felaktig.

2.3  Fördelar med ett datalager
Det finns ett antal fördelar som kan uppnås genom att använda ett datalager. Devlin
(1997) anger ett antal fördelar som ett företag kan uppnå med hjälp av ett datalager.

All information finns samlad i en källa. Datan som finns i ett datalager kommer
ursprungligen från ett antal olika databaser. I denna data kan det finnas flera olika
feltyper. Det kan vara att värden fattas, olika beskrivningar av samma sak och olika
fältlängd (Chaudhuri och Dayal, 1997). Före lagring i datalagret sker en ”tvätt” av den
aktuella datan för att säkerställa att det som lagras har lite felaktigheter och därigenom
är av hög kvalité. Genom detta kan hela företaget använda sig av en källa när
information behövs.

Informationstillgänglighet. Hela företaget kan få tillgång till informationen som
finns i datalagret. Detta medför att det inte bara är den högsta ledningen som får
tillgång till information i ett företag.
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Informationen kopplas till den affärsverksamhet som bedrivs i företaget.
Användarna av datalagret hanterar enklast den information som de behöver när den
kopplas till det arbete som de utför. Genom detta kan de förstå den information som
används lättare.

Informationskvalité. Genom att använda sig av ett datalager kan ett företag
kvalitetssäkra den information som de använder. Detta beroende på att den
information som finns i datalagret är både dokumenterad och spårbar. Att data har
kvalité innebär att det är lite felaktigheter i de enskilda dataposterna som lagras. Har
datan kvalité blir resultatet även att den information som utvinns har kvalité d.v.s.
informationen ger en riktig bild av verkligheten.

Inmon (1996) anser också att en stor fördel är att informationen kommer från en källa
eftersom det ger samma resultat om fler personer genomför lika analyser. Hade
personerna varit tvungna att leta upp informationen själva i de system som den finns
spridd inom, är risken stor att analyserna ger olika resultat.

Watson och Haley (1998) anser att det främsta skälet för att bygga ett datalager är att
det går att förbättra kvalitén på informationen inom ett företag med hjälp av
datalagret, informationen blir oftare korrekt. De anser även att det är viktigt att inse att
ett datalager självt inte skapar några värden för ett företag. Värdet kommer först när
datan som finns i datalagret används. Vid användning av de data som finns lagrade i
operativa system finns det uppskattningar som gjorts som visar att användarna
använder tre till fyra gånger mer tid till att ta fram information jämfört med den tid
som de använder den (Watson och Haley, 1998).

Ett stort möjligt värde av ett datalager är när det används för att göra om
affärsprocesser samt när datalagret används för att fastställa långsiktiga affärsmål
(Watson och Haley, 1998). För att uppnå dessa fördelar krävs det att stora
förändringar genomförs inom ett företag. Stora förändringar innebär samtidigt att det
krävs stort engagemang för att genomföra dem. Resultatet blir då ofta att företag inte
utnyttjar den fördel som det innebär att utveckla affärsprocesserna med hjälp av den
information som finns i ett datalager (Watson och Haley, 1998).

Jag anser att det är naturligt att författarna lyfter fram informationskvalitén som den
största fördelen med ett datalager d.v.s. att informationen i ett företag är riktig. Om
det inte går att få en rättvisande bild av verksamheten på ett företag är det omöjligt att
fatta rätt beslut. Ett datalager ska bidra till att den rätta bilden kommer fram. Utan ett
datalager finns det en risk att data som ska bidra till att visa hur en verksamhet
fungerar inte kommer fram beroende på att datan kan finnas i en databas som är svår
att nå när analyser görs. Resultatet kan bli en bild av verkligheten som inte stämmer.

2.4  Faror med ett datalager
I litteraturen är det svårt att hitta några direkta nackdelar med ett datalager. Det finns
ett antal problem som kan uppstå när datalager används i ett företag.

Glassey (1998) anger att ett av de största problemen som kan uppstå med ett datalager
är när IT-avdelningen sköter utvecklingen själva av datalagret utan att ta hjälp av
användarna. Detta kan leda till att slutprodukten blir ett system som inte passar
slutanvändarna och därmed inte används av dem.

Watson och Haley (1998) anger risken att misslyckas med ett datalager projekt som
en stor fara. Det uppskattas att ca 50% av alla datalager misslyckas under det första
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försöket. Detta beroende på att det är ett stort antal tekniska och organisatoriska frågor
som inte direkt berör datalagret som måste lösas vid en implementation.

Genom att rätta till det som blev fel i första försöket lyckas dock ett större antal
företag när de fortsätter utvecklandet av datalagret (Watson och Haley, 1998). De
anger även att det finns en risk under utvecklingen av datalager att det uppstår s.k.
silos-of-information. Detta är enskilda dataskafferi med lagrad data som lagras
separat, i kapitel 2.5.5 förklaras begreppet dataskafferi vidare. Resultatet blir att det
skapas enskilda system utan koppling till varandra. I kapitel 2.7 på sidan 14 ges fler
exempel på faror vid en implementation av ett datalager.
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2.5  Datalager – beskrivning av arkitektur
Nedanstående stycke baseras på Chaudhuri och Dayal (1997).

Enligt författarna är en typisk arkitektur av ett datalager enligt figur 1.

Figur 1. Figuren visar en arkitektur för datalager (Chaudhuri och Dayal, 1997, sid 2).

Data utvinns ur ett antal olika operativa databaser med hjälp av ett antal verktyg.
Datan lagras i datalagret samt i de data marts som finns i organisationen. Den svenska
översättningen av data mart är dataskafferi. Till dessa lagringsplatser kopplas s.k.
OLAP servers som gör det möjligt att analysera den data som finns lagrad. Det finns
även en lagringsplats för den metadata som lagras om datalagret. Jag kommer vidare i
detta stycke att gå igenom de områden som nämnts lite noggrannare.

2.5.1 Datatvätt

Datan i ett datalager ska vara underlag för de olika typer av beslut som ska fattas i ett
företag (Chaudhuri och Dayal, 1997). Detta medför att det är viktigt att datan som
lagras där är fri från felaktigheter. Genom att använda verktyg som spårar upp och
korrigerar data anomalier under extraheringen kan datan i datalagret få en högre
kvalité jämfört med datan som finns i de operativa systemen. Det finns flera olika
verktyg som kan användas till datatvätt. Det som de har gemensamt är att de baseras
på tre olika kategorier (Chaudhuri och Dayal, 1997). Dessa är data migration, data
scrubbing och data auditing.
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Data migration verktyg är verktyg som använder enkla regler för att genomföra ett
moment. Det kan vara att ersätta ett värde i en kolumn. Data scrubbing verktyg är
verktyg som används för att t.ex. säkerställa att postnummer har korrekt format. Data
auditing verktyg är verktyg som används för att upptäcka mönster eller något som
bryter mot uppställda regler genom att söka igenom data. Detta kan t.ex. vara att det
inte finns några kundklagomål registrerade hos ett företag när det finns statistiska
beräkningar som fastställer hur många klagomål som är rimliga att förvänta.

2.5.2 Laddning

När datan har genomgått de processer som krävs för att garantera kvalitén på datan
som ska placeras i datalagret ska en laddning ske (Chaudhuri och Dayal, 1997). När
det gäller laddning av datalager finns det problem som måste hanteras. Vanligtvis är
det under en begränsad tidsperiod som datalagret kan stängas och därmed uppdateras.
Ska hela datalagret uppdateras med de data som finns, ofta terabyte med data,
kommer det att ta flera veckor att genomföra en laddning. För att lösa detta problem
går det att endast uppdatera datalagret med de data som är uppdaterade sen den
senaste laddningen av datalagret (Chaudhuri och Dayal, 1997).

2.5.3 Modellering av datalagret

För att kunna genomföra de analyser som ska ske av den data som finns lagrad i
datalagret lagras datan vanligtvis multidimensionellt (Chaudhuri och Dayal, 1997).
De dimensioner som kan användas när data lagras kan t.ex. vara när en vara har sålts,
vilken tidpunkt det skedde, vilket distrikt som sålde varan och vem som sålde varan.

Den konceptuella modell som oftast används när den multidimensionella modellen
ska skapas kallas stjärnstruktur (Chaudhuri och Dayal, 1997), se figur 2.
Stjärnstrukturen består av en faktatabell som finns i mitten av datastrukturen. I
faktatabellen finns det många rader lagrade med fakta, dock består varje rad oftast av
få kolumner (Söderström, 1997). De data som lagras i faktatabellen är data som är
väsentliga för en verksamhet.

Runt faktatabellen finns det ett antal tabeller som kallas dimensioner (Söderström,
1997). Dessa dimensioner består av ett mindre antal rader data men med fler
kolumner av data. Dimensions tabellerna innehåller data som visar vissa
verksamhetsaspekter som är av intresse för en verksamhet. Figur 2 visar ett exempel
på hur en stjärnstruktur kan se ut.
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Figur 2. Figuren illustrerar en stjärnstruktur (Söderström, 1997, sid 61).

2.5.4 Dataskafferi

Detta stycke är baserat på Devlin (1997). Ibland kan det vara effektivt att en
avdelning får ett eget datalager. Detta lokala datalager innehåller data som kommer
ifrån de aktiviteter som utförs på avdelningen, inte hela företaget. För att skilja ut det
kallas det ett dataskafferi, det engelska namnet är data mart.

Enligt Inmon (1996) innehåller dataskafferiet lätt summerad data jämfört med
datalagret där det även går att finna den enskilda atomära datan. Det medför att det
går att genomföra analyser av datan i dataskafferiet och sedan om det är nödvändigt
använda de dataposter som finns i datalagret för vidare analys. Inmon (1996) redogör
även för några viktiga skillnader mellan datalagret och dataskafferiet.

� Datalagret innehåller stora mängder data, dataskafferiet innehåller avsevärt
mycket mindre data.

� Datalagret är konstruerat för att användas för en begränsad mängd av analyser.
Dataskafferiet ska användas för många och avancerade analyser.

� Datan som finns i datalagret är från en tidsperiod som sträcker sig mellan fem till
tio år. Dataskafferiets data är från en mycket kortare tidsperiod.

2.5.5 Analysverktyg

För att kunna analysera den data som finns i datalagret finns det ett antal verktyg.
Enligt Söderström (1997) är de populäraste multidimentionella analysverktygen de
som baseras på s.k. OLAP teknik. OLAP är en förkortning av On-Line Analytical
Processing (Chaudhuri och Dayal, 1997). OLAP verktygen hämtar data från
datalagret och lagrar datan på den arbetsstation som ska användas under analysen
(Söderström, 1997). Verktygets gränssnitt är enkelt för att möjliggöra att även icke
tekniker kan hantera dem.
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Enligt Chaudhuri och Dayal (1997) finns det ett antal arbetssätt som kan användas för
att utvinna information med hjälp av ett OLAP verktyg. Dessa är:

� Rollup. Det innebär att ett antal summeringar sker för att få fram information på
en summerad nivå.

� Drill-down. Det innebär att analysen letar sig ner från summeringar till
detaljnivåer. Även enskilda data kan vara av intresse i en drill-down analys.

� Slice and dice. Det innebär att selektioner och projektioner sker i de data som
utvalts för analys. Enligt Elmasri och Navathe (2000) sker en selektion när några
rader väljs ut från en större mängd rader, detta med hjälp av ett villkor som måste
uppfyllas av de rader som selekteras fram. En projektion sker när ett antal
kolumner väljs ut från en mängd av kolumner, det kan vara förnamn och
efternamn i en tabell med personaluppgifter (Elmasri och Navathe, 2000).

� Pivot. Det innebär att datan analyseras utifrån nya perspektiv.

Enligt Glassey (1998) innebär datalagret nya förutsättningar för slutanvändarna.
Tidigare brukade slutanvändare mottaga information passivt om det områden som
kunde vara av intresse. Denna information togs fram av någon annan än
slutanvändaren. Med de verktyg som finns till datalagret kan nu slutanvändarna själva
aktivt ta fram den information som de behöver.

Det är viktigt att de verktyg som används för att utvinna information är
användarvänliga. Är verktygen inte användarvänliga används de inte av
slutanvändarna och fördelarna som ett datalager innebär utnyttjas inte av
organisationen (Glassey, 1998). Det är därför viktigt att personalen som utvecklar
datalagret samarbetar med de som ska använda datalagret (Glassey, 1998). Detta för
att säkerställa att de som utvecklar datalagret anpassar slutanvändarnas verktyg på ett
sätt som gör att de kommer att användas.

Inmon et al. (1997) anser att det först är när datalagret används direkt av
slutanvändarna genom att de tar fram egna rapporter och genomför egna analyser som
datalagret används på rätt sätt.

2.5.6 Data mining

Enligt Han (1999) är data mining en metod för att upptäcka intressant kunskap. Det
kan vara mönster, förbindelser och ändringar av förhållanden. Detta ske genom att
analysera den data som finns i ett datalager (Han, 1999). Enligt Söderström (1997)
består data mining av ett antal tekniker som används för att finna det som är intressant
i datan. Söderström (1997) beskriver att data mining kan ske enligt följande:

� Utgå från en mängd data.

� Sök mönster, konstruera hypoteser.

� Utvärdera hypoteser.

� Använd hypotesen för att hitta de data som är intressanta i en större datamängd.
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2.5.7 Metadata

Enligt Chaudhuri och Dayal (1997) är metadata en viktig del av arkitekturen för ett
datalager. Devlin (1997) definierar metadata enligt följande: metadata är data som
beskriver meningen och strukturen av datalagrets data samt hur den har skapats, görs
tillgänglig och används. Chaudhuri och Dayal (1997) beskriver tre sorters metadata
som används av ett datalager. Dessa är:

� Administrativ metadata. Datan innehåller information som gör det möjligt att
konstruera och använda ett datalager.

� Affärs metadata. Datan innehåller definitioner, affärsbegrepp och beskrivningar av
vart datan hämtas ifrån.

� Operativ metadata. Det är data som skapas under användningen av ett datalager.

Enligt Inmon (1996) är metadatan som finns om ett datalager ett viktigt hjälpmedel
för användarna av ett datalager. Detta beror på att metadatan hjälper användarna att
förstå hur datalagrets data kan användas.

2.5.8 Kommentar till beskrivning

Den beskrivning av datalager som jag har presenterat i kapitel 2.5 är en grov och
översiktlig beskrivning. Jag anser att denna beskrivning räcker för att få en bild av hur
ett datalager är uppbyggt. Jag anser också att den beskrivning som jag har presenterat
är en beskrivning som stämmer överens med de generella beskrivningar av datalager
som finns i litteraturen. För djupare och mer omfattande beskrivningar av datalager
och dess uppbyggnad hänvisar jag till de författare som finns uppräknade i min
referenslista.

2.6  Slutanvändare av datalagret
Detta kapitel baseras på Inmon och Hackathorn (1994) förutom där det finns någon
annan författare refererad. Slutanvändaren av ett datalager är främst en person som
kan företagets affärer, ofta är personen inte tekniskt kunnig. Målet för slutanvändarna
är att se till att företagets affärer fungerar på ett effektivt sätt. Detta kan ske genom att
öka marknadsandelar, minska kostnader och öka inkomsterna. Detta innebär att
datalagret är ett hjälpmedel för att uppnå detta.

2.6.1 Användarkategorier

Användarna av ett datalager använder informationen som finns lagrad i olika
utsträckning. Det finns två användargrupper som är varandras ytterligheter. Dessa är
power user och casual user. En power user använder datalagret frekvent och vet
vanligtvis vad de letar efter när de söker information i datalagret. De är också vana att
använda informationen som utvinns för att förbättra ett företags affärer. Ofta har en
power user kunskaper om affärsverksamheten samt även tekniska kunskaper.

En casual user är en användare som sällan använder datalagret i sin verksamhet. De
har ofta liten kunskap om hur de kan använda den information som finns i datalagret
för att förbättra ett företags affärsprocesser. De använder ofta förbestämda rapporter
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när de söker information i datalagret. Vanligtvis är de en affärskunnig person och inte
en tekniker.

I verkligheten är de flesta användarna en kombination av de båda användargrupperna.
Båda användargrupperna är viktiga för användningen av ett datalager. En power user
är viktig för att utnyttja den potential som finns i ett datalager. Detta genom att
använda sitt tekniska- och affärskunnande. En casual user är också viktig när det
gäller att hitta intressant information som är viktig för företaget som kan vara svår att
finna vid en första anblick. Detta kan de göra genom att de ofta har ett
verksamhetsperspektiv i sitt sökande.

Figur 3 visar de olika användargrupperna med de specifika kännetecken de har och
hur de använder datalagret.

Figur 3. Figuren visar en beskrivning av de kännetecken som finns för de olika
ytterligheter som finns inom användargrupperna (Inmon och Hackathorn, 1994, sid
116).

2.6.2 Användning inom en organisation

Informationen som finns i ett datalager kan användas av hela organisationen som har
implementerat det. Vilken information som är intressant för slutanvändarna varierar
dock beroende på vilken nivå som de befinner sig på inom en organisation. Tre nivåer
som har olika behov inom ett företag är följande:

� Företagsledningen. De vill nå information som är av strategisk betydelse för
verksamheten. Ofta är det översiktliga siffror som ger en överblick av
verksamheten. Detta kan vara olika nyckeltal som visar hur verksamheten
fungerar ur olika aspekter.

� Mellanchefer. På mellannivån används information som är av taktisk betydelse
för verksamheten. Informationen sträcker sig från en vecka till en månads tid. Det
är ofta standardrapporter men även anpassade rapporter som visar hur
verksamheten fungerar.
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� Linjechefer. Här ska informationen vara operativ och följas på daglig basis för att
kunna upptäcka avvikelser som sker i verksamheten. Datalagret kan här användas
för att analysera fram varför avvikelser uppstår och även producera dagliga
rapporter som visar effektiviteten i verksamheten.

I rapporten kommer följande definitioner att användas. Operativa beslut är beslut som
sträcker sig ca en månad framåt i tiden. Taktiska beslut är beslut som sträcker sig upp
till två år framåt i tiden. Strategiska beslut är beslut som sträcker sig mer än två år
framåt i tiden (Andersson, 1997).

2.6.3 Användningssätt av ett datalager

Användarna av datalagret kan även använda datalagret på två olika sätt, direkt eller
indirekt. Vid direktanvändning arbetar slutanvändarna direkt mot det datalager som
finns inom organisationen. Vid indirektanvändning arbetar användaren mot en
arbetsstation som har tankat över information från datalagret och lagrat den på den
arbetsstation som ska användas för analyser. Vanligtvis sker direktanvändning av
datalager när det är en liten mängd data som är lagrad i datalagret eller när det finns
summerad data som lagras regelbundet i datalagret. Är förhållande att det finns
mycket data i datalagret samt att lagring inte sker av summerad data är det vanligast
att indirekt användning används.

Det finns fler uppdelningar av användarkategorier. Inmon et al. (1997) delar upp
användarna i tre olika användargrupper:

� Användare av obegränsade ad hoc frågor. Dessa användare motsvarar en power
user. Men de kan även utveckla egna applikationer som hjälper dem och andra i
informationssökande. De hjälper även ledningen med att besvara komplexa frågor
samt att arbeta med data mining för att hitta intressanta samband. Denna grupp är
en liten del av de som använder ett datalager.

� Användare av begränsade ad hoc frågor. Gruppen är störst av användargrupperna.
De arbetar med analyser genom att använda OLAP-verktyg för att besvara frågor.
De är inte i första hand tekniker utan personer med en stor förståelse för
verksamheten som bedrivs.

� Användare av fördefinierade applikationer. Dessa användare är främst kännare av
verksamheten. De frågor som de behöver svaren på är oftast enkla och därför
möjliga att definiera i förväg. Det viktiga för användarna är att det ska vara lätt att
använda datalagret utan att behöva använda tid för att hantera ett avancerat
verktyg. Det innebär att det finns begränsningar av hur avancerade frågor som kan
ställas med hjälp av ett verktyg. Lösningen på detta är att användarna vänder sig
till någon av ovanstående användargrupper för att få hjälp med frågeställningen.

I mitt arbete med rapporten kommer jag främst att använda mig av den indelning som
Inmon (1996) gör för att se vart användarna befinner sig. Men jag anser även att det
kan vara av intresse att använda den indelning som Inmon et al. (1997) som ett
komplement eftersom den är en vidare utveckling av de ursprungliga kategorierna.
Det finns fler uppdelningar av användarkategorier. Bl.a. använder sig Glassey (1998)
av en uppdelning av användare i fyra olika kategorier. Dessa har dock egenskaper
som hittas i de användartyper som beskrivits ovan vilket gör att jag inte tar med dem i
rapporten.
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2.6.4 Engagera slutanvändare av datalagret

För att slutanvändarna ska engageras att använda datalagret är det viktigt att de är med
från början av utvecklingen. Söderström (1997) anser att slutanvändarna ska få avgöra
vilka verktyg som ska användas när arbete sker i datalagret. Slutanvändarna ska även
få skapa de begrepp och benämningar som används i den datamodell som används vid
konstruktionen av datalagret. Söderström (1997) anser också att det är viktigt att de
slutanvändare som är intresserade får utbildning först. Dessa slutanvändare måste
även få tillgång till stöd och dokumentation i sitt fortsatta arbete.

Det direkta användarstödet är viktigt för att engagera användningen av datalagret
(Söderström, 1997). Det som bör finnas är en helpdesk som kan hjälpa de
slutanvändare som behöver stöd. Det bör också finnas någon ansvarig som kan göra
klart analyser åt slutanvändare som inte klarar av att göra detta själva. Slutanvändarna
kan även få stöd genom generella analyser eller rapporter som tas fram centralt och
sedan anpassas av slutanvändaren själv. Detta innebär att slutanvändaren inte behöver
göra hela arbetet själv.

Både Söderström (1997) och Watson och Haley (1998) anser att det är viktigt att
engagera användarna genom utbildning i hur de kan använda datalagret. Denna
utbildning ska inte bara innehålla exempel hur datalagret praktiskt används utan även
exempel på det sätt som datalagret kan stödja slutanvändarna i deras dagliga arbete.

2.7  Implementation av ett datalager
Detta kapitel ska ses som en övergripande beskrivning av vad som krävs för att en
implementation av ett datalager ska lyckas. Det kan även vara en förklaring till varför
ett datalager projekt inte blir den succé som förväntas.

När ett datalager ska implementeras är det flera steg som ska gås igenom samt ett
antal frågor som måste besvaras. Gardner (1998) förelår sex generella frågor som
måste besvaras för att det ska bli en lyckad implementation. Frågorna visas nedan.

� Kostnader. Vad får projektet kosta när det gäller personal, service, hårdvara och
mjukvara?

� Tid. Hur lång tid får projektet ta i anspråk?

� Användare. Vad är det som användarna behöver använda i datalagret? Finns den
data som behövs? Går det att få tillgång till den datan?

� Personal. Vem kan bygga och underhålla datalagret? Kommer det att behövas
ytterligare personal som administrerar det?

� Hårdvara, mjukvara och verktyg. Vad ska användas?

� Tjänster. Vad kan genomföras på egen hand? Till vad behövs hjälp?

Det är också viktigt att tänka på att det är svårt att bygga ett datalager som täcker upp
hela företagets verksamhet på en gång. Sigal (1998) föreslår att datalagret ska byggas
ut med ett område i taget. Även Watson och Haley (1998) föreslår samma arbetssätt.
De föreslår även att de områden som först ska täckas upp är försäljning och
marknadsföring då dessa två områden kan generera stora intäkter.
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Watson och Haley (1998) varnar även för att denna strategi kan medföra att resultatet
blir att det bildas fristående dataskafferi istället för ett homogent datalager. Det
medför att det blir problem när information ska utvinnas. Det är viktigt att de
dataskafferi som bildas är en del av en plan som ska bilda ett företagsomspännande
datalager.

Gardner (1998) anger fem grundorsaker till att datalagerprojekt misslyckas. Dessa är:

� Dåligt samarbete mellan IT avdelningen och slutanvändarna.

� Felaktig datalager arkitektur.

� Inte tillräckligt erfaren personal.

� Dålig planering.

� Ett beroende av den senaste tekniken.

Kostnaden för att införa ett datalager variera mellan olika projekt. Söderström (1997)
redogör för fyra olika projekt som har genomförts inom stora organisationer i Sverige.
Kostnaden varierar från fyra till 32,5 miljoner kronor. Företagets storlek och typ
påverkar också vilken slutkostnaden blir, även omfattningen av datalagret spelar in
(Söderström, 1997)

2.8  Återbetalningstid för ett datalager
I detta kapitel behandlas hur det går att beräkna återbetalningstiden för ett datalager.
Detta är svårt och osäkert vilket bör beaktas innan en implementation sker av ett
datalager.

När en satsning på ett datalager ska genomföras är det viktigt att kunna visa på att
datalagret tillför företaget ett värde. Enligt Devlin (1997) är det svårt att försvara en
satsning på ett datalager med hjälp av argumenten att det sparar pengar och
effektiviserar arbetet. Istället anser han att de största fördelarna med ett datalager är
att det går att analysera data på ett sätt som annars är omöjligt. Detta kan leda till att
hela verksamheten kan förändras.

Enligt Watson och Haley (1998) är det svårt att beräkna återbetalningstiden för ett
datalager eftersom många av fördelarna som kan uppnås är abstrakta. Det kan vara att
kunna behålla marknadsandelar jämfört med konkurrenterna. Watson och Haley
(1998) betonar dock att ett datalager i sig självt inte skapar något värde, det är datan
som finns lagrad i datalagret som gör det.

Enligt Glassey (1998) är värdet som ett datalager tillför en verksamhet beroende av
hur det används av de användare som finns. Det är viktigt att datalagret blir en del av
användarnas dagliga arbetsverktyg för att datalagret ska generera ett värde för ett
företag (Glassey, 1998).

Eftersom vanliga metoder för att beräkna återbetalningstiden inte går att använda när
det gäller ett datalager får en beräkning ske allt eftersom datalagret byggs (Inmon,
1996). Efter varje del av datalagret som konstrueras är det viktigt att låta
verksamheten använda datalagret för att säkerställa att verksamheten kan dra nytta av
informationen som finns.

Söderström (1997) redogör för en undersökning gjord i USA som gäller
återbetalningstiden för ett datalager. I undersökningen visas det att genomsnittstiden



2. Introduktion

18

är drygt två år. Eftersom det är svårt att mäta effekten av bra beslut grundar sig
undersökningen på bedömningar som gjorts av vilken nytta som datalagret gjort.
Detta medför att det inte går att mäta effekterna exakt och även då de vinster som
görs.

Med hjälp av ett exempel där varulagerkostnaderna kan minskas genom en
effektivisering av affärsprocesserna visar Devlin (1999) att återbetalningstiden är ca
fem år. Men det är viktigt att inse att det inte enbart datalagret som är ansvarig för
besparingen, effekten uppstår först när datalagret kombineras med andra system inom
företaget (Devlin, 1999).

2.9  Källkritik
De källor som har används som underlag till detta arbete har jag valt ut p.g.a. deras
vetenskapliga kvalitéer. Böckerna som används är skrivna av auktoriteter inom
datalager branschen. De artiklar som används valdes p.g.a. att de är publicerade i väl
ansedda medier samt att de tillförde rapporten intressanta fakta. Jag har inte använt
mig av någon information som bara finns publicerad på internet, detta beroende på att
det kan vara oklart varför artiklarna har publicerats och vilken avsikt som finns med
publiceringen. Är en artikel publicerad i en vetenskaplig publikation är det oftast en
garanti för att det är en granskad artikel.
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3 Problembeskrivning
Som grund för min problemprecisering använder jag kapitel ett och två. För att kunna
genomföra arbetet under projekttiden har jag gjort ett antal avgränsningar som
redovisas nedan.

3.1  Problemprecisering
Om datalagret används av användarna innebär det att stora fördelar kan uppnås
jämfört med de företag som inte använder ett datalager i sin verksamhet. Hur ser det
ut i Sverige? Används datalagren som det planerades eller sker användningen enligt
andra principer? Engageras medarbetarna att använda datalagret? Detta är några
delfrågor som jag tycker är intressanta att besvara.

Min problemställning för rapporten blir då följande:

Hur används datalager av företag i deras verksamhet?

Inom problemområdet finns det tre delfrågor som ska besvaras:

� Hur och till vad används datalagret?

Under delfrågan vill jag bl.a. belysa om användarna av datalagret är passiva
mottagare av information eller om de själva aktivt söker efter information.

� Används datalagret som beslutsstöd eller används det på annat sätt?

Här vill jag bl.a. belysa om avsikten med datalagret har förändrats sedan första
implementationen?

� Vilken typ av beslut stödjer datalagret?

Under delfrågan vill jag även belysa de olika slutanvändare som finns av
datalagret, på vilka nivåer slutanvändarna befinner sig och hur de engageras att
använda datalagret.

3.2  Avgränsningar
För att kunna genomföra mitt arbete kommer jag att vända mig till medelstora företag
för att besvara de frågor som jag vill få svar på. Jag anser att medelstora företag har en
tillräckligt stor organisation och antal användare av datalagret för att besvara min
problemformulering. Jag anser att det finns en risk att det blir svårt att besvara min
problemformulering om en större organisation studeras. Detta beroende på att det kan
vara svårt att få fram en korrekt bild av användningen av datalagret i en stor
organisation. Företagen ska vara verksamma inom tillverkningsindustrin eller vara
företag med inriktning på handel.

Jag kommer att inrikta mig på att intervjua en person på varje företag som är ansvarig
för datalagret. Detta för att det ska vara möjligt att få den övergripande användningen
av datalagret inom företaget beskriven.

Den geografiska spridningen kommer att begränsas till Götaland och Svealand.
Antalet företag kommer att vara sex stycken till antalet. Jag väljer att använda sex



3. Problembeskrivning

20

företag därför att det är en rimlig mängd företag att använda under den utsatta
projekttiden för att belysa min problemformulering.

3.3  Förväntat resultat
Förväntat resultat med rapporten är att belysa de användningsområden för ett
datalager som finns ute i de företag som använder dem i sin verksamhet. Jag tror att
det kommer att finnas användningsområden som datalagret ursprungligen inte var
avsett för att stödja.

Jag hoppas även att kunna visa hur användningen av ett datalager är spritt inom
organisationen inom ett företag. Jag tror att några företag kommer att uppvisa en dålig
spridning inom företaget där vissa nyckelpersoner endast använder datalagret.

Jag tror också att några företag kommer att visa en bra spridning av användandet av
informationen genom hela organisationen. Jag tror även att jag kommer att hitta
företag där användarna inte är aktiva sökare av information i datalagret utan är
passiva mottagare.
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4 Metod
Detta kapitel beskriver de metoder som kan användas för att lösa min
problemformulering. Hela detta kapitel baserar sig på Patel och Davidson (1994). De
val av metoder som jag genomför redovisas i kapitel 5, sidan 26.

4.1  Typ av undersökning
Det finns ett antal olika typer av undersökningar som kan genomföras för att belysa
ett problemområde. Två typer som skiljer sig åt är de undersökningar som kallas
explorativa respektive deskriptiva. Dessa två typer används beroende på hur stor
kunskap som finns om problemområdet hos den som utför undersökningen.

Explorativa undersökningar används när den befintliga kunskapen inte är tillräcklig
om problemområdet. En explorativ undersökning ska leda till att ytterligare ny
kunskap om problemområdet inhämtas. Det är även viktigt att problemområdet
belyses allsidigt.

Deskriptiva undersökningar används när det finns en kunskap om det problemområde
som ska undersökas. Resultatet ska bli en beskrivning som belyser en avgränsad del
av ett problemområde detaljerat och grundligt.

4.2  Kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning?
Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning klassificeras efter det sätt som
information insamlas, bearbetas och analyseras. När det gäller kvantitativt inriktad
forskning används statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvantitativ forskning
passar för att besvara följande frågor: Var? Hur? Vilka är skillnaderna?.

Inom kvalitativt inriktad forskning används verbala analysmetoder. Denna inriktning
passar bra när människors upplevelser ska tolkas och förstås. Frågor som besvaras
med hjälp av en kvalitativt inriktad forskning är av typen: Vad är detta? Vilka är de
underliggande mönstren?

Den forskning som bedrivs idag har oftast inslag av de båda inriktningarna. Det finns
ofta inslag av metoder som används inom kvalitativt inriktad forskning när
kvantitativt inriktad forskning används. Det samma gäller när kvalitativt inriktad
forskning används.

4.3  Positivism och hermeneutik - vetenskapliga förhållningssätt
Det finns två olika vetenskapliga förhållningssätt som forskningen kan följa. Dessa
två förhållningssätt är positivism och hermeneutik.

Positivismen namngavs av den franske sociologen Auguste Comte vid mitten av
1800-talet. Idén med positivismen var att skapa en metodologi som var samma för alla
vetenskaper. Med hjälp av metodologin skulle det vara möjligt att utvinna kunskap
som var nyttig och möjlig att använda för att förändra samhället. Säkerheten skulle
garanteras genom att kunskapen som utvanns var logiskt provbar. Positivismen ville
skilja mellan vetenskap och icke vetenskap. Icke vetenskap är metafysik, spekulation,
religion etik och politik. För att kunna skilja dessa vetenskaper använde positivisterna
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den sk verifierbarhetsprincipen. Den innebär att en hypotes verifieras i verkligheten
genom observationer som genomförs. Positivisterna strävade även efter vetenskaplig
monism d.v.s. alla vetenskaper byggs upp efter samma principer.

Positivisterna arbetade även med att formulera hypoteser och teorier med hjälp av
matematiska formler som sedan användes för att formulera lagar som beskriver orsak-
verkan samband. Ett kännetecken för ett positivistiskt arbetssätt är att arbetet sker
enligt ett reduktionistiskt arbetssätt d.v.s. kunskap utvinns om helheten genom att
studera delarna separat. Inom positivismen är det viktigt att forskaren är objektiv i sin
forskning. Detta för att garantera att forskningsresultaten blir de samma oavsett vem
som utför forskningen.

Hermeneutik som betyder tolkningslära är en motsats till positivismen. Ursprungligen
användes hermeneutiken som en metod för att tolka bibeltexter under 1600- och 1700-
talet. Hermeneutiken utvecklades vidare under 1800-talet till att bli en metodologi för
humanvetenskapen. Slutligen under 1900-talet har hermeneutiken blivit en existentiell
filosofi för förståelse av den mänskliga existensens grundbetingelser. För att kunna få
kunskap om de mänskliga existensen analyseras och tolkas språket samt även
mänskliga handlingar och livsyttringar. En forskare som använder ett hermeneutiskt
förhållningssätt ser även till helheten i forskningsprojektet istället för de olika delarna.

Det finns flera skillnader mellan positivism och hermeneutik, en är att forskaren är
subjektiv inom hermeneutiken en annan är att forskaren koncentrerar sig på helheten
inom problemområdet inom hermeneutiken.

4.4  Undersökningsupplägg
När en undersökning ska genomföras finns det två typer av upplägg som kan
användas. Dessa är:

� Survey

� Fallstudie

I en survey används en stor avgränsad grupp för att genomföra en undersökning.
Undersökningen kan ske med hjälp av frågeformulär eller intervjuer. Denna typ av
undersökning används när frågor som rör vad, var, när och hur ska besvaras. Det är
viktigt att de personer som väljs ut ger en bild av de verkliga förhållandena.

I en fallstudie utförs undersökningen på en mindre avgränsad grupp. Det kan vara en
organisation eller några organisationer. I en fallstudie är utgångspunkten ett
helhetsperspektiv. Utifrån detta samlas information som ska täcka området.
Fallstudier används ofta när processer och förändringar ska studeras. När det gäller
generalisering av resultatet av undersökningen är den beroende av det urval av grupp
som gjordes.
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4.5  Tekniker för insamling av information
Det finns ett antal tekniker för att insamla information i en undersökning. För att
kunna besvara problemformuleringen i kapitel 3 anser jag att det finns fyra tekniker
som är aktuella. Dessa är:

� Dokument

� Dagbok

� Intervju

� Enkät

4.5.1 Dokument

Traditionellt har information som skrivits eller tryckt kallats för dokument.
Information innefattar även idag filmer, bandupptagningar och fotografier. Det finns
flera olika kategorier av dokument. Det kan vara dokument som rör statistik och
register, officiella handlingar, privata handlingar, kortlivade dokument och ljud- och
bild-dokument. Vilken kategori av dokument som används för att samla information
beror på den problemställning som ska besvaras.

Det är även viktigt att undersöka om det finns tillgängliga dokument som kan
användas för att besvara problemställningen redan när den skrivs. För att få tillgång
till sakliga och korrekta dokument är det viktigt att utsätta dokumenten för källkritik.
Källkritik kan innebära att besvara när, var och varför ett dokument har uppkommit.

Fördelen med dokumentstudier tycker jag är att de kan genomföras oberoende av
någon annan person. Det innebär att det enda som behövs är de dokument som ska
hjälpa till att besvara problemformuleringen för att projektet ska lyckas. Det är även
en stor fördel att dokumentstudierna kan genomföras efter den planering som jag själv
fastställer.

Nackdelen med att studera dokument är att den kan bli mycket omfattande för att få
en korrekt bild av det som ska studeras. Detta kan medföra att det blir problem att
hålla de tidsramar som finns för projektet. En annan nackdel är att det kan vara svårt
att få tillträde till de dokument som behövs. Det kan finnas dokument som inte är
offentliga som är viktiga för det arbete som ska utföras. Resultatet kan då bli att
problemformuleringen får göras om eftersom det inte går att utföra det som har
planerats.

Att studera aktuella dokument som visar användningen av datalager inom företag kan
användas som metod för att besvara min problemformulering. Detta beroende på att
dokumenten som studeras kan ge en bild av hur det ser ut idag på företag när det
gäller hur datalager används.

4.5.2 Dagbok

En dagbok är en bok som människor skriver kring ett ämne som är intressant att
undersöka. Till dagböcker räknas inte privata dagböcker som enskilda personer själva
tagit initiativet att föra, dessa böcker räknas som ett dokument. Med hjälp av
dagböcker kan både kvantitativ och kvalitativ bearbetning ske. Genom att använda
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dagböckerna för att besvara frågorna när, var och hur aktiviteter utförs kan
information som lämpar sig för kvantitativ bearbetning utvinnas. Om fokus istället är
på att genom dagböcker ta reda på vad människor tycker om sin egen tillvaro kan
information som lämpar sig för kvalitativ bearbetning utvinnas.

Tidsperioden för att föra dagbok beror på den problemformulering som ska besvaras.
Det är dock viktigt att tänka på att föra en dagbok kräver en insats av en individ under
en period. Därför är det viktigt att se till att personerna är motiverade att föra dagbok
för att informationskvalitén ska bli hög i dagböckerna. Detta kan ske genom att
forskaren håller kontakten med de som för dagbok för att visa att det är en viktig
informationskälla.

Jag tycker att det som är mest positivt med en dagbok är att det går att få information
om de frågor som ska belysas direkt av de personer som ingår i undersökningen.
Tillfrågas de efter en tid om händelser som inträffat finns det en risk att de minns fel, i
dagboken antecknas det som de tycker vid händelsens inträffande.

Nackdelen med en dagbok är att den kräver en insats av personen som för den under
en längre tid. Detta kan medföra att personen blir omotiverad efter en tid och kvalitén
på det dom skrivs sjunker. Detta leder till att dagboken kan förlora sitt värde för
undersökningen.

Dagbok är aktuellt att använda för att besvara min problemformulering eftersom det
går att få en bra bild av hur datalager används av olika typer av användare. Detta
berättat direkt av användarna under en begränsad tidsperiod.

4.5.3 Intervju och enkät

De båda teknikerna intervju och enkät syftar till att insamla information med hjälp av
frågor som ställs till en intervjuperson. Skillnaden mellan dem är att en intervju sker
personligen mellan en intervjuare och de som ska intervjuas, även kontakt via telefon
kan användas. Vid en enkät däremot sker oftast ett utskick av frågeformulär som ska
besvaras av de som är berörda.

När frågorna utformas till informationsinsamlingen via en intervju eller enkät måste
frågornas standardisering och strukturering beaktas. Standardiseringen anger vilket
utrymme som finns vid en intervju angående frågornas utformning och i vilken
ordning de kommer. En helt standardiserad intervju kan användas som en enkät då
varje person ska få samma fråga i samma ordning. Graden av strukturering anger
vilket utrymme för svar som intervjupersonerna får. Vid en helt strukturerad intervju
finns det få möjliga svarsalternativ, i en ostrukturerad däremot finns det ett stort antal
möjliga svarsalternativ.

I en intervjusituation är det viktigt att få intervjupersonerna positivt inställda till
intervjun. Om intervjupersonerna inte kan se varför en intervju utförs kan det vara
svårt att motivera dem till att besvara frågorna. Det går att motivera dem genom att
klargöra syftet tydligt med intervjun och varför det är viktigt att personen medverkar.
Det är även viktigt att klargöra vid enkäter om personen kan vara anonym eller om
uppgifterna är konfidentiella. Är det en anonym enkät finns det inget som identifierar
den svarande. Vid en konfidentiell enkät finns det uppgifter om den svarande men de
lämnas inte ut till någon.

Jag tycker att fördelen med intervjuer är att det går att få en direktkontakt med
personen som intervjuas. Detta gör att det går att se och höra reaktioner som
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intervjupersonerna uttrycker. Det kan även innebära att det går att förklara oklarheter
som finns i frågorna för att garantera att personerna uppfattar den på rätt sätt.

Jag tycker att nackdelen med intervjuer och enkäter är att det kan vara svårt att
motivera de personer som ska ingå i undersökningen. Misslyckas detta är det en
betydande risk att personerna inte svarar seriöst på frågorna som ställs. I en
enkätundersökning är risken större att svar uteblir.

Intervju och enkät är båda aktuella för att besvara problemformuleringen. Detta
beroende på att de ger en aktuell bild av hur användningen av datalager ser ut på ett
företag.
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5 Val av metod
I detta kapitel motiverar jag de val som gjorts angående val av metoder och tekniker.

5.1  Typ av undersökning
De två typer som är aktuella är explorativa- och deskriptiva undersökningar. Eftersom
det inte finns någon heltäckande information som beskriver mitt problemområde kan
undersökningen kallas explorativ, att mycket kunskap ska inhämtas om ett bestämt
problemområde. Denna information ska belysa problemområdet allsidigt. Detta är
något som jag inte kommer att genomföra eftersom jag begränsar mig till några
aspekter.

Jag tycker dock att en deskriptiv undersökning passar bättre för att besvara min
problemformulering. Detta beroende på att en deskriptiv undersökning resulterar i
beskrivningar av nutid eller dåtid. I mitt fall vill jag genomföra ett projekt som ska
resultera i en beskrivning av nutiden. I deskriptiva studier koncentreras
undersökningen till några aspekter inom ett problemområde vilket jag kommer att
göra i min undersökning.

5.2  Forsknings inriktning
De inriktningar som finns att välja på är kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning.
Huvuddelen av mitt arbete kommer att använda sig av kvalitativt inriktad forskning
eftersom den information som jag har för avsikt att samla in ska inhämtas via
intervjuer vilket är en kvalitativt inriktad forskning. Det är dock inte uteslutet att viss
del kommer att inhämtas via kvantitativt inriktad forskning, det kan finnas ett antal
frågor som resulterar i svar av kvantitativ inriktning.

5.3  Vetenskapligt förhållningssätt
Det finns två vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella. Dessa två är positivism
och hermeneutik. Det är inte helt lätt att klassificera mitt arbete efter dessa två
förhållningssätt eftersom de båda har egenskaper som jag eftersträvar. Jag väljer dock
att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta beroende på att inom
hermeneutiken finns det ett intresse av att förstå helheten och det är jag intresserad av
att göra inom mitt problemområde. Det kommer även att bli aktuellt att i viss mån
analysera och tolka de svar som jag får vilket bidrar till mitt hermeneutiska
förhållningssätt.

5.4  Upplägg av undersökning
De två typer av upplägg av en undersökning som kan användas för att besvara min
problemformulering är survey och fallstudie. Då en survey används till för att besvara
en problemformulering mot en större avgränsad grupp med personer anser jag att det
inte passar bra för att besvara min problemformulering. Jag tycker att ett antal
fallstudier passar bättre när min problemformulering ska besvaras eftersom det går att
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studera de utvalda organisationerna utifrån ett helhetsperspektiv. I litteraturen finns
det dock beskrivningar av fallstudier där de beskrivs som mycket djupa och
omfattande, detta kommer jag dock inte hinna med under projekttiden.

5.5  Val av tekniker för insamling av information
Valet av teknik som ska användas för att insamla information som ska besvara
problemformuleringen ska ske med hjälp av den teknik som ger bäst svar i
förhållande till den tid som finns tillförfogande. Med tanke på detta har jag valt att
använda intervju som den teknik som ska samla in information som ska besvara min
problemformulering. Jag anser att fördelen med att använda intervjuer är att det går att
få en bild av användningen av datalager hos företag. Detta under en kort tidsperiod
under projektet. Detta ska leda till att problemformuleringen som finns i kapitel 3 kan
besvaras under projekttiden.

Jag kommer att använda besöksintervjuer där det är praktiskt möjligt. Detta beroende
på att det ger en bättre kontakt när det går att se reaktioner på de frågor som ställs. Det
är även lättare att avgöra hur motiverad personen är vid intervjutillfället om det går att
träffa dem personligen. Telefonintervjuer kommer att användas när det inte är
praktiskt möjligt att träffa personerna personligen. En fördel med att använda
intervjuer är också att det går att ställa följdfrågor till de som intervjuas om det är
något som är oklart i deras svar eller om det är något som är intressant att förtydliga.

Intervjuerna kommer att ha en låg grad av strukturering eftersom det ska finnas
möjlighet för de intervjuade att fritt berätta om de förhållande som gäller inom det
företag som de verkar. Graden av standardisering kommer att vara låg. Detta beroende
på att de frågor som används kommer att vara lika för alla intervjuade men de
intervjuade kommer att få olika följdfrågor på de svar som avges. Ordningen på
frågorna kommer även att variera för de som intervjuas.

Jag har valt bort att använda studier av dokument som teknik för att insamla
information om mitt ämne p.g.a. att jag inte har funnit någon tillgänglig
dokumentation som beskriver den problemformulering som jag vill besvara.

Dagbok hade varit ett intressant alternativ att använda som underlag till att besvara
min problemformulering. Tyvärr kräver det att det finns mer utrymme tidsmässigt sett
i ett projekt än vad som finns tillgängligt i detta examensarbete. Skulle jag använt mig
av dagböcker hade jag behövt lämna dem till de berörda i ett tidigare skede i
projektet.

I en enkät används frågor med en hög grad av både strukturering och standardisering.
Detta innebär att det finns lite utrymme för svarsalternativ. Detta passar inte då jag
ska besvara min problemformulering eftersom jag kommer att ställa mer öppna frågor
när jag genomför de intervjuer som behövs för att besvara min problemformulering.
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6 Genomförande
I detta kapitel redovisar jag hur jag har utfört det arbetet som ska leda till att
problemformuleringen besvaras. Även de erfarenheter som gjorts under
arbetsprocessen presenteras.

6.1  Val av frågor
Det är viktigt att frågorna som ställs till de intervjuade verkligen besvarar
problemformuleringen. För att undvika de fällor som finns vid konstruktion av frågor
till en intervju valde jag att följa de råd som finns presenterade i Patel och Davidson
(1994). Jag upplevde det som svårt att hitta de rätta frågorna som skulle leda till att
min problemformulering besvarades. Efter ett antal omformuleringar blev jag dock
nöjd med de frågor som jag skulle använde mig av. Dessa frågor skulle vara ett
ramverk för en diskussion som jag ville genomföra med de som intervjuades. Under
intervjuerna ville jag även ha möjlighet att ställa följdfrågor kring intressanta svar.

Jag valde att ställa 17 st frågor till en person som var ansvarig för datalagret på ett
företag samt 8 st frågor till en användare av datalagret på ett företag. Jag ställde frågor
med korta svar i början av intervjun för att sedan övergå till att ställa frågor som gav
längre svar i slutet av intervjun. Detta för att låta respondenterna komma in i intervjun
på ett mjukt sätt. De frågor som jag använde i mina intervjuer finns publicerade som
bilaga 1.

Det var även viktigt att inga överflödiga frågor fanns med i mina intervjuer. Detta
beroende på att irrelevanta frågor kan medföra att den som intervjuas tröttnar och då
minskar även engagemanget i intervjun hos respondenten. För att dokumentera mina
intervjuer använde jag mig av anteckningar. Dessa anteckningar är inte gjorda ord för
ord utan koncentreras på att visa det som är intressant i svaren med avseende på min
problemformulering. Det viktiga var att visa det som respondenten svarade med
avseende på min problemformulering.

6.2  Val av företag
I min problembeskrivning angav jag att sex medelstora företag skulle kontaktas för att
genomföra intervjuer. På dessa företag planerade jag att intervjua en person som var
ansvarig för datalagret, detta för att få en övergripande bild. Efter samtal med min
examinator beslutade jag mig dock för att ändra mitt upplägg av intervjuerna.

Jag beslutade att använda mig av fem stycken företag. Detta beroende på att jag insåg
att undersökningen skulle ta längre tid än jag planerat att genomföra per företag. Om
jag hade tid i slutet av projekttiden skulle jag kontakta ett par företag till och
genomföra ytterligare ett antal intervjuer.

På de fem företag som jag kontaktade skulle jag intervjua en person med
övergripande ansvar samt en slutanvändare. Genom att ta med slutanvändarna blev
det möjligt att få ett större perspektiv på användningen av datalagret på de aktuella
företagen. Hade jag bara intervjuat en person per företag är risken stor att det blir en
felaktig bild av användningen ute på företaget.
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Jag fick kontakt med lämpliga företag genom att kontakta företag som arbetar med att
konstruera datalager. Detta ansåg jag vara det mest effektiva sättet att komma i
kontakt med företag som använder datalager eftersom det är ett begränsat antal
företag som använder datalager i sin verksamhet. Detta sätt fungerade bra eftersom de
personer som jag kom i kontakt med var positivt inställda till mitt examensarbete.

När jag sökte efter lämpliga företag till min undersökning upptäckte jag att det var
problematiskt att hitta företag som använt sig av datalager under en längre tid. Flera
företag som kontaktades var i uppstartnings- och planeringsskeden av datalager. Detta
innebar att jag fick kontakta ca 20 företag innan jag hade hittat fem som var lämpliga
för min undersökning.

Tyvärr var det svårt att hitta fem medelstora företag som kunde användas i min
undersökning. Detta medförde att jag beslutade att även använda mig av stora företag.
Eftersom jag samtidigt använder mig av slutanvändare ute i organisationen upplever
jag det inte som ett problem då jag även fick en bild av hur slutanvändaren själv
upplevde situationen. Om jag bara hade intervjuat datalageransvariga hade det varit
olyckligt att använda stora företag eftersom den datalageransvarige kan ha en felaktig
bild av användningen ute på företaget om det är ett stort företag som används i
undersökningen.

6.3  Genomförande av intervjuer
Min ursprungliga tanke var att jag skulle genomföra de flesta intervjuerna som s.k.
besöksintervjuer. Tyvärr blev det i realiteten omöjligt att genomföra alla intervjuer via
besök. Detta beroende på att avstånden till de aktuella företagen var långt samt att
tiden för intervjuerna var begränsad. Detta medförde att endast tre intervjuer blev s.k.
besöksintervjuer och de resterande sju blev telefonintervjuer. Alla respondenter fick
tillgång till frågorna i god tid innan intervjuerna genomfördes. Det medförde att de
var väl förberedda inför intervjuerna och därmed minimerades riskerna för
missförstånd och överraskningar under intervjuerna.

Tyvärr fick jag ingen kontakt med en slutanvändare på företaget D. Detta
kompenserade jag genom att intervjua två slutanvändare på företaget E. Detta innebar
att jag intervjuade totalt fem slutanvändare.

6.4  Erfarenheter under intervjuerna
Under intervjuerna visade det sig att respondenterna var väl förberedda på de frågor
som jag ställde. Detta innebar att lite tid behövdes för att förtydliga eller förklara
frågorna som jag ställde. Under intervjuerna var det viktigt att vara alert, detta för att
följa upp intressanta svar med lämpliga följdfrågor. Detta upplevde jag som det svåra
under intervjuerna, att hitta rätt följdfrågor som belyste det jag ville ha svar på. Detta
blev jag dock bättre på allt eftersom jag genomförde intervjuerna.

Att använda telefonintervjuer istället för besöksintervjuer innebar att det ställdes
högre krav på mig som intervjuare att engagera respondenterna. Detta försökte jag
hantera genom att förklara mitt syfte med undersökningen och vilken roll som de hade
i den. Jag bokade även tider i förväg för att undvika att de skulle vara stressade när de
skulle besvara mina frågor. Jag bokade även om några intervjuer då respondenten inte
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hade tid att besvara frågorna. Jag tycker att jag lyckades med att engagera mina
respondenter till att seriöst besvara de frågor som jag ställde.

Under intervjuerna antecknade jag vad som sades, detta skedde inte ordagrant utan jag
koncentrerade mig på att anteckna nyckelmeningar. Detta innebar att jag var tvungen
att renskriva en intervju direkt efter jag hade genomfört den för att jag inte skulle
glömma något viktigt som hade sagts under intervjun. Att föra anteckningar fungerade
bra under alla intervjuer. Ett alternativ hade varit att spela in intervjuerna på band. Jag
ansåg att detta hade riskerat att inverkat negativt på respondenterna då de kan uppleva
det som obehagligt att bli inspelade.

En svårighet var att komma i kontakt med rätt personer för att genomföra
intervjuerna. Detta innebar att jag fick tillbringa mycket tid i telefon när jag sökte
lämpliga företag och personer. Detta var ett moment som tog längre tid att genomföra
än jag hade planerat. Orsaken till detta var att det är ett begränsat antal företag som
använder datalager i sin verksamhet. De personer som arbetar med datalagret var
oftast positivt inställda till att vara med i undersökningen, men flera tackade nej p.g.a.
tidsbrist.

6.5  Redovisning av intervjuer
De företag som har ingått i mina intervjuer är anonyma i rapporten. I detta kapitel
redovisar jag en sammanfattning av de svar som de har avgett under de intervjuer som
jag har genomfört. Frågorna som jag har använt mig av finns redovisade i bilaga 1. De
fullständiga intervjuerna finns redovisade i bilaga 2.

6.5.1 Intervju med datalageransvarig hos Företag A

Företaget arbetar med distribution och produktion av musik. De har totalt 117
personer anställda i tre länder. Länderna är Sverige, Norge och Finland. Omsättningen
var under förra året ca 250 miljoner kr. Respondenten i intervjun arbetar som
systemansvarig för datalagret vilket omfattar arbete med support, utbildning, drift och
utveckling.

Företaget använder sitt datalager till flera olika uppgifter. Det används bl.a. till
följande uppgifter:

� Order uppföljning

� Lager uppföljning

� Fakturerings uppföljning

� Planera marknadsföringsåtgärder

� Genomföra statistikberäkningar, inköpsberäkningar och royaltiesberäkningar.

Besluten som stödjs av datalagret är främst operativa och taktiska beslut. Men även
strategiska beslut stödjs av datalagret.

Av användarna av datalagret är ca 10-15% mycket kunniga användare. 5% av
användarna är dåligt insatta i användandet av datalagret. Användarna finns spridda
inom hela organisationen. För att kunna använda datalagret får användarna både
intern- och extern utbildning. Utbildningarna är både grundutbildningar och specifika
utbildningar som anpassas till de tjänster som användarna har.
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Under utvecklingen av datalagret har avsikten alltid varit den samma men datalagret
har utvecklats till att innehålla mer detaljer. Nästa steg i utvecklingen av datalagret är
att koppla samman de olika ländernas datalager med huvudkontorets datalager. Detta
datalager finns placerat i London.

De problem som har uppstått med datalagret har varit av teknisk natur. Det har även
funnits problem att engagera användarna att hämta information själva från datalagret.

6.5.2 Intervju med slutanvändare hos Företag A

Respondenten arbetar som inköpare på företaget och har varit anställd under två år.
Respondenten använder datalagret till att ta fram information om de olika produkter
de har. Bl.a. är det intressant att se på lager situationen och hur efterfrågan ser ut för
tillfället. Det är främst till olika former av uppföljning som respondenten använder
datalagret.

Respondenten upplever det som enkelt att använda datalagret för att hämta
information. Datalagret täcker även de flesta behov som finns när det gäller
information. Att använda datalagret har respondenten lärt sig genom att se andra
använda det och få tips om användningen genom de som använder datalagret. För att
öva upp skickligheten har respondenten praktiserat ”learning by doing”.

Det är viktigt att rätt information kommer in i datalagret. Är det dåliga data som
lagras in i datalagret blir effekten den att det kan bli mycket fel i flera led om detta
inte rättas till. Resultatet blir att informationen är felaktig och måste korrigeras.

6.5.3 Intervju med datalageransvarig hos Företag B

Företaget arbetar med livsmedelsproduktion. De har 6000 personer anställda runt om i
Sverige. Omsättningen var under förra året 13 miljarder kronor. Respondenten i
intervjun var projektledare vid införandet av datalagret, han är även
systemadministratör för datalagret.

Datalagret används inom företaget till att ta fram statistik. Det sker även en
avstämning mot de ekonomisystem som finns i företaget De beslut som stödjs av
datalagret är huvudsakligen operativa beslut. Detta beroende på att informationen som
hämtas från datalagret används till uppföljning av verksamheten.

De användare som finns arbetar med standardrapporter när de letar information. De är
under upplärning, detta medför att inga superanvändare finns förutom de
utbildningsansvariga Användarna finns utspridda i företaget på alla nivåer på
tjänstemannasidan. En nackdel är att datalagret upplevs som svåråtkomligt av stora
delar av användarna. Detta medför att vissa grupper av användare får rapporter
utskickade till sig.

All utbildning av slutanvändare sker via IT-avdelningen. De utbildar nyckelpersoner
som blir ansvariga för vidareutbildning på de lokala kontor som finns runt om i
landet. Utbildningen består av en grundutbildning och repetitionsutbildningar. På
företagets intranet finns det även ett rum för tips om användningen av datalagret. Där
presenteras administratörens egna tips. Även de tips som användarna själva kommer
med publiceras där.



6. Genomförande

32

Datalagrets fokus är det samma som ursprungligen, de utgick från ett befintligt system
som skulle översättas till ett datalager system. En önskvärd utveckling av datalagret
kommer att bli ett datalager som är gemensamt för hela koncernen.

Det har varit problem med att få användarna engagerade att använda det nya
datalagerverktyget. Det har även varit problem med långa svarstider när de använder
datalagret.

6.5.4 Intervju med slutanvändare hos Företag B

Respondenten arbetar som säljcontroller och han har varit anställd 23 år.
Respondenten använder datalagret främst till att ta fram statistik och göra
uppföljningar. Informationen som tas fram används även till budgetarbete,
lönsamhetsberäkningar och kontroll av försäljningsutvecklingen. De hjälper även
kunder med statistikunderlag. Detta genom att kunna förse dem med trender och
historik rörande de inköp som gjorts. Respondenten tillverkar egna rapporter som
distribueras vidare till andra användare, till viss del använder han standard mallar som
modifieras.

Problem har varit att analyserna kan ta lång tid att genomföra, speciellt när analyser
ska ske på kundnivå eller artikelnivå. Det har även varit vissa omställningsproblem
när datalagret togs i bruk vilket gör att mycket av arbetet i början består av att arbeta
med problemlösning för att få det att fungera som tänkt.

Respondenten har fått en central utbildning och sedan har stor del av inlärningen skett
genom ”trial and error”. Det som är viktigt vid arbetet med datalagret är att man
förstår siffrorna. Man ska veta vad man tar fram och vad som fördelas vidare. Genom
detta kan en logisk kontroll göras, denna kan göras med hjälp av den erfarenhet som
fås genom att arbeta i ute i verksamheten.

Respondenten anser att det är viktigt med användarmedverkan under utvecklingen för
att anpassa datalagret till den verksamhet som finns. Det är också viktigt med en
dialog under utvecklingen och driften av datalagret mellan användare och utvecklare
för att forma datalagret efter verksamhetens krav.

6.5.5 Intervju med datalageransvarig hos Företag C

Företaget är en grossist i textilbranschen. De har cirka 200 personer anställda runt om
i Sverige. Omsättningen var förra året 1,4 miljarder. Respondenten är även
systemansvarig för datalagret. Detta innebär bl.a. arbete med support, utbildning, drift
och utveckling av datalagret.

Datalagret används för att analysera fram vad som ska göras i verksamheten. Främst
är datalagret ett beslutsstöd för inköp. Även försäljnings- och marknadsavdelningen
använder sig av datalagret i mer begränsad omfattning. Under praktisk användning
upptäcker de dock fler och fler användningsområden för sitt datalager. De använder
datalagret främst till uppföljning och därmed operativa beslut. De arbetar även med
att förbereda användning av de prognosverktyg som finns till datalagret, det skulle
innebära en mer strategisk användning av datalagret i framtiden.

Användarna använder oftast standardrapporter i sitt arbete. Användarna vill gärna bli
servade med de uppgifter som de behöver istället för att leta upp dem själva.
Användarna börjar nu generellt bli mer självständiga i sitt arbete med datalagret. Den
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största användargruppen är controllers som använder standardrapporter. Användarna
av datalagret finns främst på de mellan nivåer som finns i företagets hierarki.

Utbildningen av slutanvändare sker på IT-avdelningen. En introduktionsutbildning till
datalagret skedde med hjälp av återförsäljaren. Den utbildningen som ges är anpassad
till de tjänster som användarna arbetar med.

Inga ändringar har skett när det gäller fokus för datalagret. Detta beror på att de hade
en bra uppfattning om vad de ville uppnå med datalagret när de startade sin
utveckling. Det finns planer på att vidareutveckla datalagret. Bl.a. med andra/nya
typer av datalager. Generellt har det fungerat bra med datalagret. Det var dock vissa
problem under utvecklingen när det gäller vissa tekniska lösningar som inte blev som
de hade tänkt sig. Ett annat problem har varit att engagera användarna att använda
datalagret. Det har funnits rädsla och ovilja att övergå till det nya systemet. Detta har
börjat att gå över under den senaste tiden.

6.5.6 Intervju med slutanvändare hos Företag C

Respondenten arbetar som inköps controller på företaget och har varit anställd sex år.
Respondenten använder datalagret till analyser av olika slag. Främst
försäljningsanalyser och utleveransprognostisering. Respondenten använder datalagret
även till uppföljning, det gäller att kunna avgöra när de ska gasa och bromsa
verksamheten. Detta innebär att datalagret används även till strategiska och taktiska
beslut. Respondenten gör även egna rapporter och även bearbetar de rapporter som
finns tillgängliga.

Respondenten tycker att det är positivt att använda datalagret. Det är en stor fördel att
informationen kan vridas och vändas för att möjliggöra analyser. Respondenten
upplever det som att det tar mycket kortare tid att ta fram de uppgifter som behövs
genom att använda datalagret. Det finns information som inte går att få fram i
datalagret. Bl.a. går det inte att följa försäljningen när det gäller färg- och
storleksdata. Detta är en medveten begränsning som gjorts för att göra det möjligt att
komma igång med datalagret snabbare. Dessa uppgifter finns just nu i ett annat
system men ska integreras in i datalagret med tiden.

Respondenten var med i utvecklingsarbetet och lärde sig därigenom mycket om hur
datalagret fungerar och hur de verktyg som finns fungerar. Respondenten anser att en
förutsättning för att arbeta effektivt i datalagret är att användaren har en kunskap om
hur grundsystemen är uppbyggda och vilka definitioner som används i dem.
Respondenten har även lärt sig mycket genom att använda arbetssättet ”learning by
doing”, det är även bristen på tid som är begränsningen när det gäller att utveckla
kunskaperna om datalagret.

En viktig sak att komma ihåg när det gäller att arbeta med datalager är att det inte går
att lita blint på de siffror som kommer från datalagret utan man måste se hela bilden
när ett beslut ska fattas.
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6.5.7 Intervju med datalageransvarig hos Företag D

Företaget är ett producerande företag i livsmedelsbranschen. De ingår i en koncern
som har flera bolag i Sverige. De har totalt cirka 250 personer anställda och en
omsättning på cirka 585 miljoner. Respondenten i intervjun är en av grundarna av
datalagret och var aktiv i utvecklingen av det.

Datalagret används bl.a. till att ta fram:

� Försäljningsstatistik

� Logistiska nyckeltal

� Reklamationer.

Datalagret används till största del till operativ uppföljning av produktionen och
därmed stödja operativa beslut. Information från datalagret kan dock användas till att
stödja strategiska beslut. Ett exempel är om försäljningsstatistiken visar onormala
siffror kan detta leda till att strategiska beslut tas för att öka försäljningen på lång sikt.

Den största gruppen av användare använder standardrapporter, men det finns även
superanvändare som gör egna rapporter. Användare av datalagret finns främst på
”middle management” nivån. De andra hierarki nivåerna har möjlighet att använda
datalagret men gör det endast i begränsad omfattning.

Användarna får internutbildning på företaget en gång per år. Denna utbildning sköts
av IT-avdelningen. Utbildningen omfattar både repetition och vidareutbildning när det
gäller att använda datalagret.

Avsikten med datalagret är den som de ursprungligen hade. Det finns dock planer på
att knyta samman de bolag som ingår i koncernen för att göra det möjligt att
implementera ett datalager som sträcker sig genom flera bolag.

De problem som har uppstått med datalagret har varit att informationen som kommer
fram inte alltid stämmer med verkligheten. Grunden till detta har varit att det har
funnits skiljaktigheter när det gäller vad som ska ingå i datalagrets underlag. Detta
åtgärdas när felaktigheterna uppstår.

6.5.8 Intervju med datalageransvarig hos Företag E

Företaget arbetar med tillverkning av isoleringsmaterial som används av
byggindustrin. De har totalt 1640 personer anställda och en omsättning på 1,4
miljarder finska mark. Verksamheten bedrivs i fem länder. Respondenten driver
utvecklingen av datalagret. Respondenten sköter även den löpande driften, utbildar
användarna, skapar rapporter samt sköter den support som behövs till datalagret.

De använder datalagret till flera olika uppgifter. De viktigaste uppgifterna är följande:

� Ta fram försäljningsstatistik

� Lönsamhetsuppföljning

� Ta fram underlag för utbetalning av bonus till kunder

� Kundsupportsystem

� Prognosinstrument

� Följa upp internhandel
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De beslut som datalagret stödjer är strategiska, operativa och taktiska beslut. Operativ
användning är mest förekommande inom företaget genom den uppföljning som sker
av t.ex. försäljningen. De strategiska besluten sker inte så ofta per år men de är
mycket viktiga eftersom de anger riktningen för företaget under en längre tid.

Det finns flera olika användargrupper av datalagret, dessa har också skiftande
kunskaper. De tre grupper som finns listas nedan.

� Säljare. De använder fördefinierade rapporter för att få uppföljning på
försäljningen.

� Handläggare/Produktansvarig. De använder datalagret på samma sätt som
säljarna.

� Superanvändare. De tar fram egna rapporter som passar de behov som de har.

Säljarna dominerar som användargrupp av datalagret. Förr skickades det mycket
information ut till de olika säljarna. Nu är situationen den att säljarna själva aktivt
söker fram den information som de vill komma åt. Användningen sträcker sig igenom
hela hierarkin. Från marknads-, sälj- och produktionschefer ner till enskilda säljare,
controller och planeringsansvariga. Alla använder det mer eller mindre, de hänvisas
till datalagret för att själva hämta information som behövs i verksamheten. Detta
medför att de måste förstå hur systemet är uppbyggt för att de ska förstå hur de ska
komma åt rätt information.

Utbildningen av slutanvändare sker med hjälp av de anställda på IT-avdelningen.
Utbildningen anpassas efter de olika tjänsterna som finns i företaget. Det som är
svårast att lära sig är den datamodell som datalagret är byggd på och därmed förstå
hur information kan utvinnas. Är det någon användare som behöver stöd för att ta
fram information kontaktas IT-avdelningen.

Fokus för datalagret har inte ändrat sig ännu. Om ca två år hoppas de att de kan börja
med att planera för ett datalager som kan sträcka sig genom hela koncernen och de
länder som produktion finns i. Under utvecklingen deltog även några nyckelpersoner
som hade kunskap om både verksamheten och IT. Dessa personer var en förutsättning
för att datalagret skulle tjäna den verksamhet som bedrivs inom företaget.

6.5.9 Intervju med slutanvändare hos Företag E

Slutanvändare 1: Respondenten arbetar med ekonomiservice på företaget och har
varit anställd 24 år. Respondenten använder datalagret till bonusberäkningar,
ekonomiservice och kundfrågor. Respondenten lär sig mer och mer under den
praktiska användningen av datalagret. Det fungerar även bättre och bättre att använda
datalagret. I början kändes det ovant och osäkert att använda datalagret. Nu känns det
som det är roligt och intressant att använda det.

Den utbildning som respondenten har fått är via IT-avdelningen. Respondenten
känner även stort stöd när det gäller att lära sig mer om datalagrets funktioner. IT-
avdelningen engagerar även till användning och vidareutveckling av kunskaper om
datalagret.

Respondenten hade först en känsla av rädsla men nu har de känslorna försvunnit och
nu finns det bara möjligheter med datalagret. Det är enklare och mer exakt att ta fram
rapporter med hjälp av datalagret än med hjälp av de tidigare systemen. Arbetet går
fortare.
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Slutanvändare 2: Respondenten arbetar som innesäljare på företaget och har varit
anställd 24 år. Respondenten kan systemets uppbyggnad och är en s.k.
superanvändare. Respondenten använder systemet till att ta fram säljstatistik, div.
statistik, följer upp kunder kunders beteenden (historik/senaste köp) och tar fram egna
rapporter. Genom en stor kunskap om både verksamheten och IT är det enkelt för
henne att använda datalagret.

Den utbildning respondenten har fått är en grundutbildning av IT-avdelningen.
Skickligheten har utvecklats genom aktivt användande och experimenterande i de
verktyg som finns kopplade till datalagret. Det som mest positivt är att de flesta frågor
som kunder ställer kan besvaras snabbt och effektivt ofta medan kunden är i telefon.
Informationen från datalagret är lättillgänglig och säker.

6.6  Värdering av material
De personer som har deltagit i intervjuerna har varit engagerade och lämpliga att
intervjua p.g.a. deras kunskap om datalager. Jag anser även att de svarade noggrant på
de frågor som jag ställde. De företag som var med i min undersökning är av skiftande
typer. Detta tycker jag var en fördel eftersom undersökningen då ger en bild av hur
datalager används i olika typer av företag.
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7 Analys
I detta kapitel kommer jag att redovisa den analys som jag har gjort utifrån den
insamlade informationen och den problemprecisering som jag har haft som grund för
denna rapport. Jag kommer även att redovisa intressanta aspekter som har kommit
fram när analysen av det insamlade materialet har genomförts. De kursiva frågor som
förekommer i kapitel 7.2 har jag hämtat från min problemprecisering.

7.1  Problemprecisering
I denna rapport har jag försökt att belysa och besvara följande: hur används datalager
av företag i deras verksamhet? Jag preciserade tre delfrågor som skulle besvaras i
rapporten. Dessa var följande delfrågor:

� Hur och till vad används datalagret?

Under delfrågan ville jag bl.a. belysa om användarna av datalagret är passiva
mottagare av information eller om de själva aktivt söker efter information.

� Används datalagret som beslutsstöd eller används det på annat sätt?

Här ville jag bl.a. belysa om avsikten med datalagret har förändrats sedan första
implementationen?

� Vilken typ av beslut stödjer datalagret?

Under delfrågan ville jag även belysa de olika slutanvändare som finns av
datalagret, på vilka nivåer slutanvändarna befinner sig och hur de engageras att
använda datalagret.

7.2  Analys av svar från datalageransvariga
Hur och till vad används datalagret? De företag som var med i undersökningen hade
olika svar på denna fråga. Gemensamt för alla företag var att de angav att de använde
datalagret i stor utsträckning till att ta fram statistik och därmed genomföra olika typer
av uppföljningar av verksamheten. Den vanligaste funktionen som datalagret omfattar
var försäljning. Fem av de intervjuade uppgav att datalagret användes för att
kontrollera och följa upp försäljningen.

Tre företag angav också ett antal funktioner som var specifika för det intervjuade
företaget. Exempel på detta är royalties beräkningar hos företag A, bevaka
reklamationer hos företag D och bevakning av internhandel hos företag E.

Jag anser att de företag som anpassar och utnyttjar sitt datalager till fler områden än
endast några få, uppnår en stor fördel jämfört med de som nöjer sig med att endast
använda sitt datalager i begränsad omfattning. Detta kan dock bero på att företag som
är i uppstartningsskeden av sina datalager koncentrerar sig på några nyckel områden
för att senare vidare utveckla datalagret. Detta är en strategi som jag har beskrivit i
kapitel 2.9.

Används datalagret som beslutsstöd? Företagen uppgav att alla av dem använde
datalagret som beslutsstöd i sin verksamhet. Alla företag angav även att avsikten med
datalagret var det samma som vid första implementationen. Vilken typ av beslut
stödjer datalagret? Typerna av beslut som fattas med hjälp av datalagret är främst
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operativa beslut. Alla fem företagen som ingick i min undersökning uppgav detta som
det största användningsområdet. Tre företag uppgav att de använde datalagret för att
stödja taktiska beslut. Fyra företag angav att de använde datalagret för att stödja
strategiska beslut. Alla företag angav att de operativa besluten är den största gruppen.
Med operativa beslut menas beslut som sträcker sig ca en månad framåt i tiden.
Taktiska beslut är beslut som sträcker sig upp till två år framåt i tiden. Strategiska
beslut är beslut som sträcker sig mer än två år framåt i tiden (Andersson, 1997).

I kapitel 2.6.1 beskriver jag två användar kategorier som kallas casual user och power
user. Dessa två kategorier befinner sig på var sin ända på en skala. Alla företag har
angivit att de har representanter från de båda ytterligheterna. De flesta användarna
befinner sig dock utmed den glidande skalan.

Kan användarna söka information själva? När det gäller förmågan att söka
information själv bland användarna uppger alla att de har användare som klarar detta
själva. Två företag anger dock att de har användargrupper som är passiva mottagare
av information. Tre företag anger att det finns användare på alla nivåer i
organisationen. Två företag anger dock att användarna finns på mellan nivåerna i
organisationshierarkin.

Jag anser att det är naturligt att datalagret främst stödjer operativa beslut då de största
användargrupperna finns på mellan nivåer i företagens hierarkier. Strategiska beslut
fattas oftast på höga nivåer i en organisation. I undersökningen uppgav två företag att
datalagret används i liten eller ingen omfattning av de högsta cheferna. De strategiska
beslut som fattas med hjälp av datalagret är ändå mycket viktiga eftersom de anger
riktningen under en längre tid för verksamheten. I kapitel 2.6.2 presenterar jag vilken
typ av information som används på de olika hierarkinivåer som finns i ett företag.

Hur engageras användarna att använda datalagret? För att engagera användarna sker
utbildningar av användare, detta svarade alla företag som intervjuades. Alla företag
angav också att användarna får support om de inte klarar av användningen av
datalagret. Alla företag angav också att de bedrev repetitionsutbildningar av
användarna av datalagret.

Hos de intervjuade företagen fanns det önskemål om vidareutveckling av datalagren.
Fyra av företagen hade en önskan om att koppla samman det egna datalagret med ett
centralt datalager för hela koncernen. Ett företag hade som mål att utveckla fler
datalager som skulle innehålla specialområden.

De problem som har varit under utvecklingen och användningen av datalagret har
varit hos tre företag av teknisk natur. Tre företag angav även att det har varit eller är
problem med att engagera användarna att använda datalagret. Ett företag angav att det
har varit problem med att det har varit dåliga data in i datalagret och därmed dålig
information ut ur det.

I kapitel 2.6.4 presenteras hur slutanvändare kan engageras till att använda datalagret i
sitt arbete. I kapitlet fokuseras det på att användarna ska få stöd och utbildning i
användandet av datalagret. Jag anser att det finns förutsättningar för att användarnas
engagemang att använda datalagret kan öka eftersom alla företag genomför
utbildningar. Det är även viktigt att användarna kan få stöd under det löpande arbetet
med datalagret, detta för att de inte ska känna sig utelämnade. Att användarna
engageras att använda datalagret är viktigt för ett företag. Sker inte detta kommer de
värden som ett datalager innebär att mistas, detta presenteras i kapitel 2.8.
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7.3  Analys av svar från slutanvändare
Slutanvändarna av datalagret använder det till flera olika saker. Fyra av de intervjuade
uppgav dock att de använde informationen i datalagret till att genomföra
uppföljningar av olika slag. Dessutom uppgav användarna ett antal specifika
användningsområden.

Användarna upplevde det som positivt och enkelt att använda datalagret. Fyra
användare uppgav detta. Den femte respondenten uppgav att det hade varit och var
problem att använda datalagret, detta berodde främst på tekniska problem.

Att lära sig att använda datalagret är viktigt. Fyra av respondenterna uppgav att de
hade fått centrala utbildningar. En respondent uppgav att inlärningen hade skett
genom att se och lära av andra när de använde datalagret. Det som är viktigt är också
det personliga engagemanget att lära sig att hantera datalagret. De fem respondenterna
uppgav alla att de vidare utvecklade sina kunskaper genom att praktiskt använda
datalagret. Vissa av de intervjuade kallade detta arbetssätt ”learning by doing”.

Tre respondenter svarade under intervjuerna att det var viktigt att kritiskt granska den
information som kommer från datalagret. Det är inte alltid som siffrorna stämmer
eller inte visar hela sanningen när ett beslut ska fattas. Tre respondenter angav också
att det var viktigt att ha en bra kunskap om verksamheten för att kunna använda
datalagret på ett effektivt sätt.
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8 Resultat
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de resultat som kom fram under
analysen. Detta satt i relation till den problemformulering som finns presenterad i
kapitel 3.

8.1  Hur används datalager av företag i deras verksamhet?
I det material som insamlades och analyserades fanns det flera exempel på
användningsområden för datalagret som var företagsspecifika. Det fanns dock två
användningsområden som alla företag använde datalagret till. Dessa två var att med
hjälp av datalagret ta fram statistik och genomföra uppföljningar. Den funktion i
verksamheten som fanns representerad hos alla företag var försäljningen.

Alla företag använde sitt datalager till beslutsstöd. De typer av beslut som datalagret
stödjer varierar dock mellan företagen. Alla angav att operativa beslut stöddes av
datalagret. Till taktiska beslut använde tre företag informationen från datalagret. Till
strategiska beslut använde fyra företag sitt datalager. Alla företag angav att avsikten
med datalagret var den samma som vid den första implementationen.

På alla företag fanns det både casual- och power users. Två företag angav även att de
hade användargrupper som var passiva mottagare av information. När det gäller
spridningen av användningen av datalagret anger tre företag att det finns användare på
alla nivåer i organisationen. Två företag anger dock att användarna finns på mellan
nivåerna i organisationshierarkin.

Att engagera användare sker på alla företag genom att ge användarna grundutbildning
i användning av datalagret. Dessutom får användarna repetitionsutbildningar. För att
stödja användarna i det dagliga arbetet ger alla företag även support till sina
användare när de inte klarar av att lösa problem själva. Tre företag angav dock att de
hade problem att engagera användare till användning av datalagret.
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9 Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet av rapporten samt de erfarenheter som jag har fått
under arbetet med rapporten. I kapitlet presenteras även ett förslag till fortsatt arbete.

9.1  Diskussion om undersökningen
Under arbetet med rapporten har jag märkt att datalager är ett relativt nytt system.
Detta visade sig genom att det var många företag som planerade att implementera ett
datalager i sin verksamhet, men det var få som redan hade gjort det. Detta ledde till att
jag fick kontakta ca 20 företag innan jag hade hittat de fem som var lämpliga att
använda i undersökningen.

Den undersökning som genomfördes anser jag besvarade min problemformulering.
Genom att endast fem företag användes som underlag anser jag att jag inte kan dra
några säkra slutsatser som gäller generellt för fler företag. Jag anser dock att
undersökningen ger en bild av hur användningen ser ut på de företag som ingick i den
undersökning som genomfördes.

Resultatet visar en positiv bild av användningen på de företag som ingick i
undersökningen. Datalagren var anpassade för verksamheten och användes aktivt av
användare ute på företagen. Det som var negativt var att tre företag angav att de hade
haft eller hade problem att engagera sina användare till användning av datalagret.

Inför undersökningen hade jag ett antal förväntade resultat som jag angav. Jag trodde
att jag skulle finna användningsområden som datalagret ursprungligen inte var avsett
för att stödja. Detta fann jag genom de olika typer av företagsspecifika
användningsområden som datalagren har ute på företagen.

Jag trodde även att några företag skulle uppvisa en dålig spridning av användningen
av datalagret inom företaget där vissa nyckelpersoner endast använder datalagret.
Detta stämde inte i min undersökning eftersom det var ett stort antal användare på de
intervjuade företagen. Det fanns från 20 användare till 200 användare.

Jag trodde också att några företag kommer att visa en bra spridning av användandet av
informationen genom hela organisationen. Jag trodde även att jag skulle hitta företag
där användarna inte var aktiva sökare av information i datalagret utan var passiva
mottagare. Det var positivt att se att datalagret användes av användare spridda i hela
organisationen inom tre företag. Det var också positivt att se att det bara var två
företag som hade användargrupper som var passiva användare av datalagret.

9.2  Diskussion om erfarenheter under projekttiden
Under hela projekttiden har jag insett fördelarna med att arbeta med hjälp av
tidsplaner och fastställda mål. Detta har gjort mitt arbete strukturerat eftersom jag hela
tiden har kunnat se vart jag har befunnit mig i mitt arbete jämfört med hur min
planering. Detta har medfört att jag har haft full kontroll på mitt arbete, tidsmässigt
sett. Jag har även insett vikten av att diskutera det arbete som genomförs med någon
annan person, i mitt fall min handledare. Genom dessa diskussioner var det lättare att
arbeta vidare med rapporten eftersom jag fick nya idéer till hur projektet skulle drivas
vidare.
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Arbetet under projekttiden har inte stött på några större problem. Det som har varit det
största problemet är att hitta bra litteratur som behandlar datalager. Genom att
använda bl.a. fjärrlån och tidningsartiklar löste sig dock detta. Ett annat problem har
varit att hitta lämpliga företag för den undersökning som skulle genomföras. Detta
beroende på att många företag är i planerings- och uppstartningsskeden av sina
datalager. Jag hade också underskattat tidsåtgången när det gällde att genomföra
intervjuer. Det gick åt mycket tid när intervjuerna skulle bokas och genomföras
eftersom det kan vara svårt att komma i kontakt med personer ute på företagen.

Det som var mest intressant under mitt examensarbete var att genomföra intervjuerna.
Det ställde stora krav på mig att genomföra dem på ett sådant sätt att de kunde
användas i rapporten. Det som var viktigt och lärorikt var att engagera respondenterna
på ett sätt som gjorde att de kände sig säkra och därmed pratade fritt och engagerat.
Detta gjorde jag genom att inte följa frågorna noggrant utan att ha dem mer som ett
diskussionsunderlag. Det var även viktigt att ställa rätt följdfrågor för att följa upp
intressanta svar.

9.3  Förslag till framtida arbete
Under undersökningen kom det fram att tre företag hade haft problem med att
engagera användarna till att använda datalagret. Jag tycker att det skulle vara
intressant att gå vidare och undersöka varför det var svårigheter att engagera
användarna att använda datalagret. Det skulle också vara intressant att arbeta fram en
metod eller riktlinjer som kan visa hur användarna kan engageras till att använda
datalagret.
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Bilaga 1

Frågor till datalageransvarig

1. Vad är huvudverksamheten för företaget?

2. Hur många anställda har företaget?

3. Hur har företagets IT-utveckling sett ut genom åren?

4. Hur länge har ni använt datalager?

5. Hur många användare finns det av datalagret?

6. Vad har du för relation till datalagret?

7. Hur används datalagret inom företaget?

8. Vilka typer av användningsområden har datalagret hos er?

� Använder avdelningarna som finns inom företaget datalagret på olika sätt?

9. Vilka typer av beslut stödjer datalagret?

� Strategiska?

� Taktiska?

� Operativa?

10. Vilken typ av beslut dominerar?

11. Vilka kategorier av slutanvändare finns det?

� Kan slutanvändarna arbeta självständigt med datalagret?

� Använder de datalagret frekvent?

12. Vilken kategori av slutanvändare dominerar?

13. På vilka nivåer inom organisationen finns det slutanvändare?
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14. Hur får slutanvändarna stöd och utbildning för att använda datalagret?

15. Har avsikten förändrats med datalagret sedan den första implementationen?

16. Finns det planer på att vidareutveckla datalagret?

17. Är det något som inte kommit fram som kan vara betydelsefullt att belysa?
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Frågor till en slutanvändare

1. Vilken befattning har du i företaget?

2. Hur många år har du varit anställd?

3. När startade du att använda datalagret?

4. Hur använder du datalagret?

� Använder du datalagret direkt?

� Till vad använder du datalagret?

� Till vilka typer av användningsområden använder du datalagret?

� Till vilken typ av beslut använder du informationen från datalagret?

5. Hur upplever du att det fungerar att använda datalagret?

6. Vilken information kan du inte få fram med hjälp av datalagret?

7. Vilken utbildning har du fått när det gäller att använda datalagret?

8. Är det något som inte kommit fram som kan vara betydelsefullt att belysa?
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Bilaga 2

Intervju med datalageransvarig hos Företag A

Företaget arbetar med distribution och produktion av musik. De har totalt 117
personer anställda i tre länder. Länderna är Sverige, Norge och Finland. Omsättningen
var under förra året ca 250 miljoner kr.

De har en lång historik när det gäller att använda IT inom företaget. Redan 1968
användes det för första gången. Då användes hålkort och en stordator i verksamheten.
I början av 1970-talet övergick de till att hyra datorkraft av ett företag och de arbetade
med terminaler ute på företaget. De använde sig då av system som utvecklades av de
som de hyrde datorkraften från. 1987 övergick de till en minidator som terminaler
kopplades till, systemen som användes utvecklades av datoravdelningen. I början av
1990-talet ersattes minidatorn med client/server teknik. Alla system som har använts
sedan 1987 har utvecklats på IT-avdelningen.

Under tiden som IT har används har det funnits olika former av datalager. Redan 1968
togs den första varianten fram och användes i företagets verksamhet. Idag finns det
117 användare av datalagret inom företaget. Respondenten i intervjun arbetar som
systemansvarig för datalagret vilket omfattar arbete med support, utbildning, drift och
utveckling.

Datalagret har flera användningsområden inom företaget. Det används bl.a. till att
följa upp order, lager och fakturering inom verksamheten. Datalagret används även
till marknadsföringsåtgärder, statistikberäkningar, inköpsberäkningar och royalties-
beräkningar. De beslut som fattas är av olika typer. Inom planering av försäljning och
inköp är det främst operativa och taktiska beslut som datalagret stödjer. Men även
analyser av vad som säljer på lång sikt genomförs och då är det strategiska beslut som
stödjs.

De användare som finns har skiftande kompetens när det gäller att använda datalagret.
Det finns de som använder standardrapporter och de som konstruerar egna frågor och
rapporter. Vanligtvis hämtar användarna informationen från datalagret och bearbetar
den i Excel. Av användarna är ca 10-15% mycket kunniga användare. 5% av
användarna är dåligt insatta i användandet av datalagret. Ofta använder sig
användarna av datalagret flera gånger per dag. Användarna finns spridda inom hela
organisationen. För att kunna använda datalagret får användarna både intern- och
extern utbildning. Utbildningarna är både grundutbildningar och specifika
utbildningar som anpassas till de tjänster som användarna har.

Under utvecklingen av datalagret har avsikten alltid varit den samma men datalagret
har utvecklats till att innehålla mer detaljer. Nästa steg i utvecklingen av datalagret är
att koppla samman de olika ländernas datalager med huvudkontorets datalager. Detta
datalager finns placerat i London.

Under användningen av datalagret har det funnits problem. Det var svårigheter när
omställningen av datalagret skulle ske mellan övergången från minidatormiljö till
client/server miljö, dessa problem var av teknisk natur. Användarna hade även svårt
att ställa om sitt användande från det statiska systemet som fanns i stordatormiljön till
den mer dynamiska systemet som finns i client/server miljön. Detta eftersom det
ställer mer krav på användaren när det gäller att hämta information själv.
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Intervju med slutanvändare hos Företag A

Respondenten arbetar som inköpare på företaget och har varit anställd under två år.
Under hela anställningstiden har respondenten använt datalagret för att hämta
information. Respondenten använder datalagret till att ta fram information om de
olika produkter de har. Bl.a. är det intressant att se på lager situationen och hur
efterfrågan ser ut för tillfället. Respondenten kan även se den försäljning som har
skett, både per land och sammantaget. Även hur försäljningen ser ut inom de olika
kundkategorierna som finns är viktig att följa upp. Det är främst till olika former av
uppföljning som respondenten använder datalagret.

Respondenten upplever det som enkelt att använda datalagret för att hämta
information. Datalagret täcker även de flesta behov som finns när det gäller
information, det finns ingen information som hon behöver som inte täcks upp av
datalagret. Att använda datalagret har respondenten lärt sig genom att se andra
använda det och få tips om användningen genom de som använder datalagret. För att
öva upp skickligheten har respondenten praktiserat ”learning by doing”.

Det är viktigt att rätt information kommer in i datalagret. Är det dåliga data som
lagras in i datalagret blir effekten den att det kan bli mycket fel i flera led om detta
inte rättas till. Resultatet blir att informationen är felaktig och måste korrigeras.

Intervju med datalageransvarig hos Företag B

Företaget arbetar med livsmedelsproduktion. De har 6000 personer anställda runt om i
Sverige. Omsättningen var under förra året 13 miljarder kronor.

Under 1970-talet började de att använda stordatorer som IT-stöd i verksamheten.
Systemen som användes var egenutvecklade. Under slutet av 1980-talet övergick
företaget till att köpa in standardsystem. Detta medförde att egenutvecklade system
utvecklades i mindre skala. Samtidigt började de lämna stordator miljön och övergick
till client/server teknik. Plattformar som började användas var AS/400 och Windows
NT. I samband med arbetet med 2000 anpassningen försvann de flesta stordatorerna
och nu finns det bara ett fåtal kvar.

Datalager har används av dem sedan 1997 i liten skala. Det var först under slutet av
1999 som datalagret började att användas allmänt på företaget. Nu finns det cirka 200
användare utspridda i Sverige. Respondenten i intervjun var projektledare vid
införandet av datalagret, han är även systemadministratör för datalagret.

Datalagret omfattar nu främst försäljningsmoduler där statistik kan tas fram. De som
använder datalagret är främst försäljnings- och marknadsavdelningen. Det sker även
en avstämning mot ekonomisystemen som görs av ekonomiavdelningen och de
controllers som finns i företaget. De beslut som stödjs av datalagret är huvudsakligen
operativa beslut. Detta beroende på att informationen som hämtas från datalagret
används till uppföljning av verksamheten. Datalagret uppdateras med ny information
1 ggr per vecka.

Det finns flera användarkategorier av datalagret. Bl.a. säljare, planeringsavdelningen,
marknadsavdelningen, ekonomiavdelningen och ledningsgruppen. Gemensamt för de
olika grupperna är att de arbetar med standardrapporter när de letar information. De är
under upplärning, detta medför att inga superanvändare finns förutom de
utbildningsansvariga som finns utspridda på de platser som verksamhet bedrivs på i
Sverige. Användarna använder datalagret olika ofta. Några använder det dagligen till
ekonomisidan som använder det 1 ggr per månad. Den största användargruppen av
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datalagret är försäljarna. Användarna finns utspridda i företaget på alla nivåer på
tjänstemannasidan. En nackdel är att datalagret upplevs som svåråtkomligt av stora
delar av användarna. Detta medför att vissa grupper får rapporter utskickade till sig.

All utbildning av slutanvändare sker via IT-avdelningen. De utbildar nyckelpersoner
som blir ansvariga för vidareutbildning på de lokala kontor som finns runt om i
landet. Utbildningen består av en grundutbildning och repetitionsutbildningar.
Grundutbildningen är samma för alla användare, under repetitionen bestämmer
avsändarna själva vad som ska behandlas. På företagets intranet finns det även ett rum
för tips om användningen av datalagret. Där presenteras administratörens egna tips.
Även de tips som användarna själva kommer med publiceras där.

Datalagrets fokus är det samma som ursprungligen, de utgick från ett befintligt system
som skulle översättas till ett datalager system. Datalagret har dock förbättrats
efterhand allt eftersom brister upptäcks. En fusion planeras mellan företaget och ett
utlandsbaserat företag. Detta innebär att en önskvärd utveckling kommer att bli ett
datalager som är gemensamt för de båda företagen.

Det har varit problem med att svarstiderna har varit långa när datalagret har används.
Användarna har även tyckt att det har varit svårt att ställa om från stordatormiljön till
det nya datalager verktyget. Det har medfört ett visst motstånd bland användarna när
det gäller användning av datalager verktyget. De långa svarstiderna och användarnas
motstånd hänger också ihop eftersom det upplevs frustrerade att använda datalagret
om användaren gör fel och samtidigt får vänta på det felaktiga resultatet.

Intervju med slutanvändare hos Företag B

Respondenten arbetar som sälj controller och han har varit anställd 23 år.
Respondenten har använt olika former av beslutsstöd sedan 1979. Det nuvarande
datalagret började att användas under november 1999.

Respondenten använder datalagret främst till att ta fram statistik och göra
uppföljningar. Informationen som tas fram används även till budgetarbete,
lönsamhetsberäkningar och kontroll av försäljningsutvecklingen. Datalagret förser
dem med information som är strategisk betydelse (genom budgetarbetet) och operativ
betydelse (genom uppföljningen). De hjälper även kunder med statistikunderlag.
Detta genom att kunna förse dem med trender och historik rörande de inköp som
gjorts. Respondenten tillverkar egna rapporter som distribueras vidare till andra
användare, till viss del använder han standard mallar som modifieras.

Eftersom respondenten sitter ute på ett avdelningskontor är inte datorkraften lika stark
som på huvudkontoret eftersom de är närmare datorcentralen. Det medför i sin tur att
analyserna kan ta längre tid än det gör på huvudkontoret, speciellt när analyser ska
ske på kundnivå eller artikelnivå. När de övergick från det gamla systemet till
datalagret övergick de samtidigt från ett fast till en lös modell när det gäller
informationshämtning. Det har inneburit att det har varit vissa omställningsproblem
vilket gör att mycket av arbetet i början består av att arbeta med problemlösning för
att få det att fungera som tänkt.

Den mesta informationen finns i något datalager, dock kan flera datalager få användas
för att få fram all information. All information är inte lagrad i ett centralt datalager.

Respondenten har fått en central utbildning och sedan har stor del av inlärningen skett
genom ”trial and error”. Det som är viktigt vid arbetet med datalagret är att man
förstår siffrorna. Man ska veta vad man tar fram och vad som fördelas vidare. Genom



Bilaga 2

50

detta kan en logisk kontroll göras, denna kan göras med hjälp av den erfarenhet som
fås genom att arbeta i ute i verksamheten.

Respondenten anser att det är viktigt med användarmedverkan under utvecklingen för
att anpassa datalagret till den verksamhet som finns. Det är också viktigt med en
dialog under utvecklingen och driften av datalagret mellan användare och utvecklare
för att forma datalagret efter verksamhetens krav.

Intervju med datalageransvarig hos Företag C

Företaget är en grossist i textilbranschen. De har cirka 200 personer anställda runt om
i Sverige. Omsättningen var förra året 1,4 miljarder.

De har använt IT för att stödja verksamheten under en lång tid. Under åren 1980 till
1996 användes ett terminalbaserat system. Under 1993 till 1994 byttes de flesta gamla
systemen ut mot nya egenutvecklade system. Bl.a. implementerades ett nytt
egenutvecklat inköps- och logistiksystem under 1997. Under 1997 utvecklades även
ett kassa- och butiksdatasystem. Detta system utvecklades utifrån en stomme från en
standardprodukt som anpassades till de krav som fanns från verksamheten.

Datalagret började användas under november 1999. Totalt är det cirka 20 personer
som använder det i sin verksamhet. Respondenten har tillsammans med konsulter från
leverantören varit med och utvecklat datalagret. Respondenten är även systemansvarig
för datalagret. Detta innebär bl.a. arbete med support, utbildning, drift och utveckling
av datalagret.

Datalagret används för att borra sig ner i siffrorna för att analysera fram vad som ska
göras. I de egenutvecklade systemen som fanns tidigare var detta inte möjligt. I dessa
system kunde de bara arbeta mot statiska bilder utan möjligheter till djupare analyser.
Främst är datalagret ett beslutsstöd för inköp, detta för att göra det möjligt att
genomföra ”rätt” inköp. Försäljnings- och marknadsavdelningen använder sig även av
datalagret i mer begränsad omfattning. Under praktisk användning upptäcker de dock
fler och fler användningsområden för sitt datalager. Uppdatering av datalagret sker en
ggr per vecka.

De använder datalagret främst till uppföljning och därmed operativa beslut. I
uppföljningen kan de se vad som säljer och vad som behöver fyllas på i de butiker
som är knutna till företaget. De arbetar även med att förbereda användning av de
prognosverktyg som finns till datalagret, det skulle innebära en mer strategisk
användning av datalagret i framtiden.

Det finns alla varianter bland användarna. De grupper som finns är avdelningschefer,
produktchefer och controllers. De använder mest standardrapporter i sitt arbete.
Användarna vill gärna bli servade med de uppgifter som de behöver istället för att leta
upp dem själva. Användarna börjar nu generellt bli mer självständiga i sitt arbete med
datalagret. Den genomsnittlige användaren använder datalagret näst intill dagligen.
Den största användargruppen är controllers som använder standardrapporter.
Användarna av datalagret finns främst på de mellan nivåer som finns i företagets
hierarki.

Utbildningen av slutanvändare sker på IT-avdelningen. En introduktionsutbildning till
datalagret skedde med hjälp av återförsäljaren. Den utbildningen som ges är anpassad
till de tjänster som användarna arbetar med.
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Inga ändringar har skett när det gäller fokus för datalagret. Detta beror på att de hade
en bra uppfattning om vad de ville uppnå med datalagret när de startade sin
utveckling. Det finns planer på att vidareutveckla datalagret. Bl.a. med andra/nya
typer av datalager. T.ex. ett datalager som lagrar uppgifter om deras kundklubb. Detta
skulle innebära att det blev möjligt att följa upp olika köpbeteenden hos kunderna.

Generellt har det fungerat bra med datalagret. Det var dock vissa problem under
utvecklingen när det gäller vissa tekniska lösningar som inte blev som de hade tänkt
sig. Detta innebär dock inte några större problem. Ett annat problem har varit att
engagera användarna att använda datalagret. Det har funnits rädsla och ovilja att
övergå till det nya systemet. Detta har börjat att gå över under den senaste tiden.

Intervju med slutanvändare hos Företag C

Respondenten arbetar som inköps controller på företaget och har varit anställd sex år.
Under november 1999 började respondenten att använda sig av datalagret.
Respondenten var även med under utvecklingsarbetet med datalagret.

Respondenten använder datalagret till analyser av olika slag. Främst
försäljningsanalyser och utleverans prognostisering. I dessa analyser kommer det fram
en helhetsbild av hur verksamheten fungerar, det blir en bild av läget just nu.
Respondenten använder datalagret även till uppföljning, det gäller att kunna avgöra
när de ska gasa och bromsa verksamheten. Detta innebär att datalagret används även
till strategiska och taktiska beslut. De tittar på prognos verktygen som finns till
datalagret för att eventuellt använda dem i framtiden. Respondenten gör även egna
rapporter och även bearbetar de rapporter som finns tillgängliga.

Respondenten tycker att det är positivt att använda datalagret. Det är en stor fördel att
informationen kan vridas och vändas för att möjliggöra analyser. Respondenten
upplever det som att det tar mycket kortare tid att ta fram de uppgifter som behövs
genom att använda datalagret. Det innebär i sin tur att arbetet blir effektivare och
tidsbesparande.

Det finns information som inte går att få fram i datalagret. Bl.a. går det inte att följa
försäljningen när det gäller färg- och storleksdata. Detta är en medveten begränsning
som gjorts för att göra det möjligt att komma igång med datalagret snabbare. Dessa
uppgifter finns just nu i ett annat system men ska integreras in i datalagret med tiden.

Respondenten var med i utvecklingsarbetet och därigenom lärde sig mycket om hur
datalagret fungerar och hur de verktyg som finns fungerar. Respondenten anser att en
förutsättning för att arbeta effektivt i datalagret är att användaren har en kunskap om
hur grundsystemen är uppbyggda och vilka definitioner som används i dem. Kan man
detta går det fort att lära sig att arbeta i datalagret. Respondenten har även lärt sig
mycket genom att använda arbetssättet ”learning by doing”, det är även bristen på tid
som är begränsningen när det gäller att utveckla kunskaperna om datalagret.

En viktig sak att komma ihåg när det gäller att arbeta med datalager är att det inte går
att lita blint på de siffror som kommer från datalagret utan man måste se hela bilden
när ett beslut ska fattas.
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Intervju med datalageransvarig hos Företag D

Företaget är ett producerande företag i livsmedelsbranschen. De ingår i en koncern
som har flera bolag i Sverige. De har totalt cirka 250 personer anställda och en
omsättning på cirka 585 miljoner.

Företaget började att använda IT i sin verksamhet i början av 1970-talet. Systemen
som användes var dels egenutvecklade och köpta standardsystem. Dessa byttes ut
under 1994-1995 och ersattes med affärssystemet Movex. Under våren 1995 togs
datalagret i bruk. Totalt finns det 96 licenser och ungefär lika många användare.
Respondenten i intervjun är en av grundarna av datalagret och var aktiv i utvecklingen
av det.

Datalagret används till att ta fram försäljningsstatistik till försäljningsavdelningen,
logistiska nyckeltal (omsättningshastighet, lagerbindning) och reklamationer. Även
marknads- och produktionsavdelningen använder datalagret till viss del. Datalagret
används till största del till operativ uppföljning av produktionen och därmed stödja
operativa beslut. Information från datalagret kan dock användas till att stödja
strategiska beslut. Ett exempel är om försäljningsstatistiken visar onormala siffror kan
detta leda till att strategiska beslut tas för att öka försäljningen på lång sikt.

Det finns alla varianter när det gäller slutanvändare av datalagret. Vanligast är den
grupp som använder standardrapporter, men det finns även superanvändare som gör
egna rapporter. Försäljningsstatistiken uppdateras varje dag, det innebär att den
används dagligen av en grupp personer. Nyckeltalen uppdateras en ggr varje månad.
Användare av datalagret finns främst på ”middle management” nivån. De andra
nivåerna har möjlighet att använda datalagret men gör det endast i begränsad
omfattning.

Användarna får internutbildning på företaget en gång per år. Denna utbildning sköts
av IT-avdelningen. Utbildningen omfattar både repetition och vidareutbildning när det
gäller att använda datalagret. IT-avdelningen står även för den support som finns.

Avsikten med datalagret är den som de ursprungligen hade. Det finns dock planer på
att knyta samman de bolag som ingår i koncernen för att göra det möjligt att
implementera ett datalager som sträcker sig genom flera bolag.

De problem som har uppstått med datalagret har varit att informationen som kommer
fram inte alltid stämmer med verkligheten. Grunden till detta har varit att det har
funnits skiljaktigheter när det gäller vad som ska ingå i datalagrets underlag. Detta
åtgärdas när felaktigheterna uppstår.

Intervju med slutanvändare hos Företag D

Ingen intervju med slutanvändare på företag D kunde genomföras.

Intervju med datalageransvarig hos Företag E

Företaget arbetar med tillverkning av isoleringsmaterial som används av
byggindustrin. De har totalt 1640 personer anställda och en omsättning på 1,4
miljarder finska mark. Verksamheten bedrivs i fem länder.

De började använda datorer i sin verksamhet redan under tidigt 1970-tal. De har även
haft stordatorer placerade ute hos sig på företaget. Under 1970- och 1980-talet
genomfördes ett antal projekt där egna system utvecklades inom företaget. Det var
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främst affärskritiska system som utvecklades, detta för att de skulle skräddarsys för att
passa verksamheten som bedrevs inom företaget. Under början av 1990-talet fram till
1995 var en kritisk tid för verksamheten. Detta medförde att egenutvecklingen av
system till stor del upphörde och verksamheten övergick till att omfatta förvaltning
och underhåll av de befintliga systemen.

Under de senaste åren har egenutvecklingen av system minskat istället har
standardsystem införskaffats. Dessa innebär oftast en lägre utvecklingskostnad för
företaget samtidigt som den senaste tekniken finns med i systemen. Fördelen med
standardsystem är att utvecklingskostnaderna delas mellan flera företag samt att
systemen inte blir beroende av några få nyckelpersoner för att fungera. Nackdelen
med standardsystem är att oftast måste verksamheten anpassas till de system som
installeras istället för att systemen anpassas till verksamheten.

Det första systemet som var en variant på datalager konstruerades 1997. En
vidareutveckling togs i bruk under 1998. Det nuvarande datalagret implementerades
och började användas under slutet av 1999. Totalt har de cirka 25 personer som
använder datalagret inom företaget. Respondenten driver utvecklingen av datalagret.
Respondenten sköter även den löpande driften, utbildar användarna, skapar rapporter
samt sköter den support som behövs till datalagret.

De använder datalagret till flera olika uppgifter. De viktigaste uppgifterna listas
nedan.

� Ta fram försäljningsstatistik. Den kan tas fram på flera olika sätt. Försäljningen
kan följas upp ända ner på fakturaradsnivå, detta innebär att en hög spårbarhet
finns i systemet. Denna funktion används främst av försäljningsavdelningen.

� Lönsamhetsuppföljning. Datalagret kan bl.a. visa försäljningsvolymer,
självkostnad, fraktkostnaden och aktuell bonus. Även här kan analyser ske ända
ner på fakturaradsnivå. Denna funktion används främst av management och
ekonomiavdelningen.

� Ta fram underlag för utbetalning av bonus till kunder. Detta är viktigt då det
handlar om stora pengar för kunder och företaget.

� Kundsuportsystem. Det är viktigt att kunder ska kunna få information om vad de
handlat och hur mycket det har kostat under tidsperioder. Det går även att se
trender i beteendet hos kunder över fler år då det finns data som sträcker sig från
1996 och framåt.

� Prognosinstrument. Utifrån den data som finns lagrad i datalagret kan prognoser
tas fram. Detta med hjälp av speciella verktyg som kan använda olika parametrar
för att ta fram tillförlitliga prognoser.

� Följa upp internhandel. För att se flöden mellan fabriker och länder inom
koncernen. Detta för att kunna kontrollera vilken fabrik som är den levererande
fabriken av en specifik vara.

De beslut som datalagret stödjer är strategiska, operativa och taktiska beslut. Operativ
användning är mest förekommande inom företaget genom den uppföljning som sker
av t.ex. försäljningen. De strategiska besluten sker inte så ofta per år men de är
mycket viktiga eftersom de anger riktningen för företaget under en längre tid.

Det finns flera olika användar grupper av datalagret, dessa har också skiftande
kunskaper. De tre grupper som finns listas nedan.
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� Säljare. De använder fördefinierade rapporter för att få uppföljning på
försäljningen. Detta sker genom att de arbetar mot datalagret via företagets
intranet. Denna uppföljning sker ca 1-3 ggr per vecka. De kan själva ändra i de
färdiga rapporterna för att få fram informationen på rätt nivå.

� Handläggare/Produktansvarig. De använder datalagret på samma sätt som
säljarna.

� Super användare. De tar fram egna rapporter som passar de behov som de har.
De gör även spontana sökningar i datalagret (Ad Hoc). Dessa användare använder
sin kunskap om verksamheten för att utveckla användningen av datalagret.
Kunskap om verksamheten och IT är ett måste för att komma upp i denna nivå.

Säljarna dominerar som användargrupp av datalagret. Förr skickades det mycket
information ut till de olika säljarna, nu är situationen den att säljarna själva aktivt
söker fram den information som de vill komma åt. Användningen sträcker sig igenom
hela hierarkin. Från marknads-, sälj- och produktionschefer ner till enskilda säljare,
controller och planeringsansvariga. Alla använder det mer eller mindre, de hänvisas
till datalagret för att själva hämta information som behövs i verksamheten. Detta
medför att de måste förstå hur systemet är uppbyggt för att de ska förstå hur de ska
komma åt rätt information.

Utbildningen av slutanvändare sker med hjälp av de anställda på IT-avdelningen. De
anställda på IT-avdelningen har själva gått kurser samt deltagit i utvecklingen av
datalagret. Under utvecklingen deltog även några nyckelpersoner som hade kunskap
om både verksamheten och IT. Dessa personer var en förutsättning för att datalagret
skulle tjäna den verksamhet som bedrivs inom företaget.

Utbildningen anpassas efter de olika tjänsterna som finns i företaget. Säljarna behöver
bara kunna arbeta med färdiga rapporter och behöver hjälp med att lära sig hur det
fungerar. Superanvändarna behöver inte mycket hjälp, detta beroende på att det är
lätta verktyg att använda för vana datoranvändare. Det som är svårast att lära sig är
den datamodell som datalagret är byggd på och därmed förstå hur information kan
utvinnas. Är det någon användare som behöver stöd för att ta fram information
kontaktras IT-avdelningen.

Fokus för datalagret har inte ändrat sig ännu. Om ca två år hoppas de att de kan börja
med att planera för ett datalager som kan sträcka sig genom hela koncernen och de
länder som produktion finns i. Ett datalager gemensamt för hela koncernen skulle
innebära att mycket skulle underlättas när det gäller kommunikationen i koncernen.

Intervju med slutanvändare hos Företag E

Slutanvändare 1: Respondenten arbetar med ekonomiservice på företaget och har
varit anställd 24 år. Respondenten började att använda datalagret under mars 2000.
Det tidigare beslutstödssystemet har respondenten använt under tre års tid.

Respondenten använder datalagret till bonusberäkningar, ekonomiservice och
kundfrågor. Respondenten lär sig mer och mer under den praktiska användningen av
datalagret. Det fungerar även bättre och bättre att använda datalagret. I början kändes
det ovant och osäkert att använda datalagret. Nu känns det som det är roligt och
intressant att använda det.

Det som sätter gränserna för informationsutvinningen är kunskapen. Det finns några
områden som inte fullt ut går att utvinna information om med hjälp av datalagret.
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Detta är dock beroende på att kunskapen inte finns för tillfället hur det görs hos
respondenten. Den utbildning som respondenten har fått är via IT-avdelningen.
Respondenten känner även stort stöd när det gäller att lära sig mer om datalagrets
funktioner. IT-avdelningen engagerar även till användning och vidareutveckling av
kunskaper om datalagret.

Respondenten hade först en känsla av rädsla men nu har de känslorna försvunnit och
nu finns det bara möjligheter med datalagret. Det är enklare och mer exakt att ta fram
rapporter med hjälp av datalagret än med hjälp av de tidigare systemen. Arbetet går
fortare.

Slutanvändare 2: Respondenten arbetar som innesäljare på företaget. Respondenten
har varit anställd 24 år och började att använda datalagret i slutet av 1999.

Respondenten kan systemets uppbyggnad och är en s.k. superanvändare.
Respondenten använder systemet till att ta fram säljstatistik, div. statistik, följer upp
kunder kunders beteenden (historik/senaste köp) och tar fram egna rapporter. Genom
en stor kunskap om både verksamheten och IT är det enkelt för henne att använda
datalagret. En nackdel med datalagret är att det inte går att blanda tidsperioder i
rapporterna hur som helst. Detta är förståeligt men det gick i det förra systemet.

Den utbildning respondenten har fått är en grundutbildning av IT-avdelningen.
Skickligheten har utvecklats genom aktivt användande och experimenterande i de
verktyg som finns kopplade till datalagret. Det som mest positivt är att de flesta frågor
som kunder ställer kan besvaras snabbt och effektivt ofta medan kunden är i telefon.
Informationen från datalagret är lättillgängligt och säker.


