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Sammanfattning 
Ett datalager är ett beslutstödssystem som integrerar stora mängder data från interna 
och externa källor. Dessutom är datalagret subjektorienterat, vilket innebär att det är 
organiserat kring ett antal betydelsefulla affärsdomäner som företaget lagrar data om. 
Många menar att det börjar bli allt viktigare för företag att söka information utanför 
verksamheten. Detta kan göras genom att de externa affärsdomänerna skannas av på 
information.  

Syftet med detta arbete är att ta reda på i vilken utsträckning i nuläget som 
organisationer lagrar data om externa affärsdomäner i sitt datalager. För att ta reda på 
detta har företag som använder datalager kontaktats och intervjuats.  

Resultatet visar att företag lagrar data om externa affärsdomäner, fast i ganska liten 
utsträckning. Däremot visar resultatet att intresset för att lagra information om dessa 
externa affärsdomäner håller på att öka bland företag.  

 

Nyckelord: Datalager, Data Warehouse, Externa affärsdomäner, Extern data, 
Beslutstödssystem 
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1 Introduktion 
Sedan 1970-talet har företag använt sig av beslutstödssystem för att kunna fatta bättre 
och snabbare beslut (Devlin, 1997). Enligt Poe et al (1998) är datalager en viktig del i 
ett beslutstödssystem. Singh (1999) menar att ett datalager är ett system som 
integrerar stora mängder data från olika källor, interna såväl som externa. Enligt 
Inmon (1993), är datalagret subjektorienterat d.v.s. det är organiserat kring ett antal 
betydelsefulla affärsdomäner som företaget lagrar extern och intern data om. Intern 
data är data som har hämtats inom verksamheten medan extern data är data som har 
hämtats utanför verksamheten. Michman (1983) anser att det generellt börjar bli allt 
viktigare att söka mer efter extern information. Enligt Michman (1983) kan detta 
göras genom en s.k. omvärldsanalys vilket innebär att företag skannar av de externa 
affärsdomänerna på information. Denna tolkning och förståelse för omvärlden ökar 
organisationers prestationsförmåga samt chans till framgång på marknaden. Porter 
(1985) anser att det finns fem externa affärsdomäner som företag bör lagra data om. 
Michman (1983) tar upp fyra externa affärsdomäner som Porter (1985) inte nämner. 
Porter (1985) och Michman (1983) anser det vitalt att få förståelse för samspelet 
mellan dessa affärsdomäner, deras innebörd samt deras potentiella inverkan nu och i 
framtiden. 

Eftersom avsökning och tolkning av ett företags omgivning har visat sig väldigt 
avgörande till organisationers prestationer och framgångar, är det av intresse att ta 
reda på om organisationer lagrar data i sina datalager om de här externa 
affärsdomänerna som Porter (1985) och Michman (1983) finner viktiga.  

Då tidigare undersökningar (Olsson, 2002) visar att tillgången av litteratur är väldigt 
begränsad, bygger arbetet på intervjuer, gjorda på företag i olika branscher, som 
använder datalager. Dessutom har en intervju genomförts tillsammans med en svensk 
författare och konsult som har lång erfarenhet av datalager.  

Resultatet visar att företagen lagrar data om de externa affärsdomänerna, men i en 
relativt liten utsträckning. Anledningen är att den externa informationen ofta är 
ostrukturerad och därmed svår att integrera med den redan befintliga data som finns i 
datalagret. Resultatet visar emellertid att intresset för att lagra information om 
omvärlden kommer att öka i framtiden. 

Inledningsvis kommer problemområdet datalager att redogöras i kapitel 2. Kapitlet 
ska också ge läsaren insikt i de externa affärsdomäner som Porter (1985) och 
Michman (1983) framhåller. Därefter beskrivs arbetets problemområde, 
problemprecisering samt det förväntade resultatet i kapitel 3. Kapitel 4 presenterar 
lämpliga metoder för att kunna besvara den problemprecisering som ställts i kapitel 3. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för vald metod. Kapitel 5 avser att beskriva 
genomförandet av den metod som valdes i kapitel 4. I kapitel 6 redovisas det material 
som metoden har hjälpt till att få fram. Detta material analyseras sedan i kapitel 7. 
Resultat och slutsatser som kan dras från analysen i kapitel 7 presenteras därefter i 
kapitel 8. Arbetet avslutas med en diskussion i kapitel 9 över egna funderingar kring 
arbetet gång samt framkommet resultat. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 
arbete.
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2 Bakgrund 
Sedan 1970-talet har organisationer mestadels fokuserat sina investeringar på nya da-
torsystem som automatiserar affärsprocesserna (Connolly & Begg, 2002). Ett exempel 
är hantering av produktinformation t.ex. lagersaldo. Dessa investeringar gav organisa-
tioner konkurrensfördelar genom att en mer produktiv och kostnadseffektiv service 
erbjöds kunderna (Connolly & Begg, 2002). Datalager är ett datorsystem som på det 
senaste decenniet har vuxit fram för att ge organisationen ett övertag på marknaden.  

I detta kapitel kommer en introduktion och beskrivning att ges till problemområdet. 
Olika centrala begrepp kommer att redovisas för att ge läsaren en uppfattning om 
begreppet datalager. Inledningsvis kommer olika definitioner på datalager att 
diskuteras, samt vad som skiljer dessa åt. Därefter kommer en jämförelse att göras 
mellan operativa system och datalager. Vidare beskrivs de olika komponenterna i 
datalagrets arkitektur och hur de samverkar med varandra. Datalagrets för- och 
nackdelar tas därefter upp för att visa de goda och dåliga sidor som har framkommit 
vid datalagerprojekt. Sedan nämns och redogörs olika användningsområden för 
datalager. Slutligen beskrivs begreppet externa affärsdomäner samt vad som menas 
med en omvärldsanalys. 

2.1 Vad är ett datalager? 
Det finns ett flertal olika definitioner på datalager. Den mest framgångsrika föresprå-
karen för datalager är W.H Inmon som av många anses vara datalagrets fader 
(Connolly & Begg, 2002). Inmon (1993, s 29) definierar datalager enligt följande: 

”Ett datalager är en subjektorienterad, integrerad, beständig (eng. nonvola-
tile) och tidsstämplad (eng. time-variant) samling av data i syfte att stödja 
ledningens beslut” 

 

En vidare förklaring av de olika begreppen är:  

• Subjektorienterat. Att ett datalager är subjektorienterat innebär att datalagret är 
organiserat kring ett antal huvudsakliga subjekt såsom kunder, produkter och 
försäljning, till skillnad från operativa system, vilka är organiserade kring 
verksamhetens applikationer (Inmon, 1993). En applikation kan t.ex. vara 
företagets lönesystem. Kelly (1996) menar att kunder är det vanligaste 
subjektet. 

• Integrerat. Att ett datalager är integrerat betyder att källdata integreras då den 
ofta kommer ifrån olika applikationssystem i företaget. Med källdata avses 
data från operativa system och extern data. Inmon (1993) hävdar att denna 
integrationsaspekt är den viktigaste i datalagret. Källdata som förs in är ofta 
inkonsistent, exempelvis beroende på att källdata har olika format då den förs 
in i datalagret. För att data ska kunna presenteras för användaren måste 
integrerad data göras konsistent (Connolly & Begg, 2002). Ett exempel är då 
värden från flera applikationer med olika antal decimaler ska hanteras. När 
värdena integreras ges alla värden samma antal decimaler. Att ett datalager är 
integrerat innebär också att data definieras. En variabel som kön kan 
exempelvis betecknas med m och k eller med man och kvinna.  
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• Tidsstämplat (eng. time-variant). Att ett datalager är tidsstämplat betyder att 
data i ett datalager endast är tillämpbar och giltig vid en viss tidpunkt eller 
under ett visst tidsintervall (Connolly & Begg, 2002). Tidsintervallet i 
datalagret är väldigt långt, jämfört med tidsintervallet i operativa system. Detta 
för att operativa system innehåller aktuell data som används direkt medan 
datalagret innehåller mer sofistikerad och historisk data som är mer användbar 
under längre tidsintervall (Inmon, 1993).  Data i ett datalager är ofta 
sammanställd i månader, kvartal eller år (Bischoff & Alexander, 1997).   

• Beständigt (eng. non-volatile). Att ett datalager är beständigt innebär att en 
mängd data laddas och blir tillgänglig samtidigt, till skillnad från operativ nivå 
där en post laddas och blir tillgänglig i taget. (Inmon, 1993). Vidare är data i 
ett datalager beständigt dvs. data förändras aldrig. Figur 1 visar att data på den 
operativa nivån, kontinuerligt laddas med en post i taget medan datalagret 
väntar och samlar ihop data till en stor datamängd som sedan laddas samtidigt.  

 

Figur 1. Datalager som beständigt (efter Inmon, 1993, sid 32) 

 

Söderström (1997, s 10) använder följande definition på datalager: 

”Ett datalager är en logiskt sammanhållen datamängd, som är avsedd för ana-
lys och som speglar flera tidsperioder, genom att data regelbundet hämtas från 
andra register.” 

 

Söderström (1997) anser att ett datalager kan ses som en kunskapsbank för en organi-
sation. Söderström (1997) menar vidare att datalager inte är ett system utan en ordnad 
lagringsplats som inriktar sig på ett fåtal verksamhetsområden och att data i ett 
datalager måste samordnas och kvalitetssäkras av en organisation. Denna samordning 



2 Bakgrund 

 4 

och kvalitetssäkring av data kan enligt Söderström (1997) också definiera ett 
datalager. 

När olika författares definitioner granskas, kan både likheter och olikheter upptäckas. 
Söderströms (1997) definition på datalager kan ses som relativt snarlik Inmons (1993). 
Enligt båda definitionerna har datalagret någon form av sammanhållen eller integrerad 
data. Dessutom antyder författarna att data i ett datalager speglar en längre historik och 
hämtas regelbundet från andra register/källor. Söderström (1997) menar att datalagret 
är avsett för analys medan Inmon (1993) menar att det är avsett för att stödja 
ledningens beslut. Här kan en viss koppling urskiljas, då analyser ofta ligger till grund 
för framtida beslut. I detta avseende är det flera författare som har gemensamma åsik-
ter. Berild (1997) har här ett liknande synsätt och menar att ett datalager är en konti-
nuerlig process innebärande ett långsiktigt åtagande som fundamentalt ingriper i en 
verksamhets organisation, beslutsfattande, ansvar och informationshantering. 
Chaudhuri & Dayal (1997) betonar att ett datalager är en samling beslutsstödstekniker 
som gör att företagsledning och analytiker ska kunna fatta bättre och snabbare beslut. 
Greenfield (1995) hävdar dock att datalagring inte nödvändigtvis behöver användas 
som stöd för beslutfattarna. Greenfield (1995) påstår att de flesta datalager istället an-
vänds för att belysa effekterna av tagna beslut.  

Det som avses med termen datalager i denna rapport, är i linje med Inmons (1993) 
definition, eftersom den anses täcka stora grundläggande delar av vad som betecknar 
ett datalager dvs. att datalagret är integrerat, beständigt (eng. nonvolatile) och 
tidsstämplat (eng. time-variant). En annan anledning är att Inmon (1993) betonar att 
datalagret är subjektorienterat, vilket är centralt i rapporten eftersom arbetet fokuserar 
på externa affärsdomäner. 
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2.2 Skillnad mellan datalager och operativa system 
Det finns ett flertal olikheter mellan operativa system och datalager. Dessa olikheter 
kommer att redogöras i syfte att visa vad som skiljer ett operativt system från ett da-
talager. Skillnaderna har hämtats från Connolly & Begg (2002) för att de ger en bra 
sammanfattning på området men också för att den stämmer överens med övriga 
författares syn. Syftet samt de karaktäristiska dragen hos de båda systemen kommer 
att granskas. Tabell 1 sammanfattar vilka skillnader som har framkommit. 

 

Tabell 1. Skillnaden mellan ett operativt system och ett datalagersystem (efter 
Connolly & Begg, 2002, sid 1049) 

 

 

 

Operativa system är utvecklade för att maximera transaktionsprocessers kapacitet, till 
skillnad från datalager som är framställda för att stödja situationsanpassade (eng. ad 
hoc) frågor. Med situationsanpassade frågor menas unika och sällan förekommande 
frågor. Vanligtvis brukar en organisation använda ett flertal olika operativa system för 
affärsprocesser, såsom inventeringskontroll, kundfakturering och försäljningsgrad 
(eng. point-of-sale). Operativa system genererar data som är aktuell och detaljerad 
(Connolly & Begg, 2002). I kontrast till detta använder en organisation endast ett 
datalager, vilket hanterar historisk, detaljerad och summerad data om olika subjekt. 
Vidare är operativa system optimerade för att hantera stora mängder transaktioner 
som är återkommande, förutsägbara och uppdateringsintensiva, medan datalager ska 
stödja relativt små mängder av transaktioner som är ostrukturerade, oförutsägbara och 
som kräver svar till frågor som är situationsanpassade och heuristiska (Connolly & 
Begg, 2002). En fråga som ställs till ett datalager kan enligt Inmon et al (1999) ta från 
30 sekunder upp till 24 timmar att behandla, till skillnad från en fråga från ett 
operativt system som tar 2 till 3 sekunder att få svar på. Denna tidsskillnad beror på 
att en fråga mot ett datalager är ställd, för att fylla en annorlunda funktion i jämförelse 
med en fråga till ett operativt system. Exempelvis är en fråga mot ett datalager mer 
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karaktäristisk, då användaren är ansvarig för att genomföra långsiktiga och strategiska 
beslut, jämfört med en fråga mot ett operativt system, där användaren ofta fattar 
kortsiktiga och snabba beslut (Inmon et al, 1999). Dessutom innehåller ett datalager 
mycket stora mängder data som medför längre svarstider, till skillnad från operativa 
system som inte lagrar så stora mängder data (Chaudhuri & Dayal, 1997).  

 

2.3 Datalagrets arkitektur  
Datalagrets arkitektur består av ett antal huvudsakliga komponenter samt relaterade 
verktyg. Figur 2 visar en tänkbar arkitektur på ett datalager.  

 

 

Figur 2. En arkitektur för datalager (efter Chaudhuri & Dayal, 1997, sid 66). 

 

Figur 2 ska visa flödet av data genom de olika komponenterna i arkitekturen. Data 
identifieras och hämtas (eng. extract) från källor som antingen är externa eller interna 
(operativa). Därefter transformeras data för att göras användbar i datalagret. Data 
laddas in i datalagret. I anslutning till datalagret kan det finnas en eller flera data 
marts, vilka är delmängder av datalagret, tänkta att möta olika användargruppers 
behov. Dessutom finns ett metadata repository, vilket lagrar all data om data. 
Slutligen kan data som befinner sig i datalagret behandlas med hjälp av olika verktyg 
för att få fram olika analyser och tidigare okänd information. 

2.3.1 Operativa och externa källor 

Källorna utgörs av operativa system och externa källor. Ett operativt system är en 
lagringsplats för aktuell data (Connolly & Begg, 2002). Exempel på operativa system 
kan vara ERP (eng. Enterprise Resource Planning) system och ECS (eng. Electronic 
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Commerce Systems) vilka genererar bland annat produkt- och kunddata. Operativ 
data används för att mata datalagret (Bischoff & Alexander, 1997) 

Till skillnad från operativa system som finns internt i företaget, hittas externa källor 
utanför företaget och är ofta tillgängliga för en mindre kostnad via olika informa-
tionsutgivare (Kelly, 1996). SCB (statistiska centralbyrån) är ett exempel på en sådan 
informationsutgivare. Connolly & Begg (2002) nämner Internet som en annan extern 
källa. Extern data kan enligt Kelly (1996) delas in i olika kategorier, vilka exempelvis 
är: 

• Data från konkurrenter. Kan vara information om konkurrenternas aktuella 
produkter, serviceutbud, rådande prissättning på en vara och satsning på 
marknadsföring. 

• Ekonomisk data. Kan vara information om rådande växelkurser för valuta, 
politiska indikatorer t.ex. räntehöjningar och inflation. 

• Industriell data. Kan vara teknologiska trender t.ex. att en ny 
revolutionerande produkt har tagits fram, marknadstrender t.ex. en stor 
efterfrågan på en produktgrupp.  

• Försäljnings och marknadsföringsdata. Kan vara information om eventuella 
framtida kunder. 

 

Från de operativa och externa källorna hämtas utvald data. Denna process kallas för 
extrahering (eng. extraction). 

2.3.2 Transformation av data 

Efter att data har extraherats, måste den också transformeras innan den laddas in i 
datalagret (Poe, Klauer & Brobst, 1998). Verktyget som ansvarar för 
transformationen och inmatningen av källdata brukar benämnas middleware. Orsaken 
till transformationen grundar sig i att data kan vara inkonsistent då den kommer ifrån 
olika källor. Bischoff & Alexander (1997) redogör för fyra olika typer av 
transformationer som används för att göra data användbar. Bischoffs & Alexanders 
(1997) typer kommer att kompletteras med andra referenser. Om ingen referens 
anges i ett stycke är det Bischoff & Alexander (1997) som avses. 

• Enkel transformation. Enkel transformation omfattar byte av datatyp t.ex. hur 
många decimaler datavärden som kommer ifrån källan ska ha. Datum- och 
tidsformatering är andra enkla transformationer som standardiserar format för 
datum och tid. Vidare finns avkodning, vilket innebär att data försöker 
omvandlas till lättförstålig data, men också till utrymmessnål data. 

• Tvättning. Tvättning innebär till exempel rensning av ogiltiga värden. Ett 
produktnummer får t.ex. endast ligga mellan 1000 och 9999. Nummer utanför 
gränsen avvisas eller beräknas om. Tvättning omfattar också omvandling av 
komplex data. Adresser är ett vanligt exempel på komplex data. Ett standard 
format väljs för att data inte ska misstolkas utan uppfattas som lättläst. 

• Integration. Integration betyder att operativ data tas från en eller flera källor 
och mappas in till en ny datamodell. Som sagts tidigare är källdata som 
hämtas ofta inkonsistent. Inkonsistensen kan t.ex. bero på att källdata har 
olika format då den hämta från de olika källorna. Integrerad data måste göras 
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konsistent för att den ska kunna presenteras för användaren (Connolly & 
Begg, 2002).  

• Aggregering. Aggregering är en viktig process för att öka den informativa 
densiteten av data. Detta innebär att en mängd summerad data ofta är av 
större värde för en organisation i jämförelse med samma kvantitet av 
detaljerad data och är sålunda mer användbar på en ledande eller verkstäl-
lande nivå. Aggregering betyder att data grupperas in efter vissa kriterier 
(Devlin, 1997), exempelvis:  

o Total försäljning per dag, vecka eller månad. 

o Totala kostnader baserat på geografiska områden.  

o Genomsnitt på olika avdelningars produktivitet. 

Det finns två huvudskäl till att aggregera data, det ena är för att minska lag-
ringsutrymmet och det andra för att förbättra svarstiden (Bischoff & 
Alexander, 1997). 

Underhållet av transformationen är enligt Singh (1999) den svåraste och framförallt 
dyraste pågående uppgiften som behövs för att driva ett datalager.  

 

2.3.3 Data mart 

I anslutning till datalagret kan det finnas ett antal s.k. data marts  (Chaudhuri & 
Dayal, 1997). En ”data mart” är en delmängd av ett datalager som har skapats för att 
möta behoven från en specifik användargrupp (Bischoff & Alexander, 1997). T.ex. 
kan en ”data mart” vara organiserad kring marknadsföring, finansiering, tillverkning 
eller kundrelationer (King, 2000). Enligt Sing (1999) har ”data marts” samma 
kännetecken som datalagret dvs. att datalagret är subjektorienterat, integrerat, 
beständigt (eng. nonvolatile) och tidsstämplat (eng. time-variant). Inmon (1999) 
hävdar dock att data i ”data marts” innehåller mer summerad eller aggregerad data till 
skillnad från ett datalager som innehåller mer detaljerad data. Det finns två slag av 
”data marts”, beroende och oberoende. En beroende ”data mart” har datalagret som 
sin källa. En oberoende data mart har andra applikationsmiljöer (eng. legacy 
application environment) som sina källor. Alla beroende ”data mart” får sin data från 
samma källa, nämligen datalagret, medan alla oberoende ”data mart” matas unikt och 
separat av andra applikationsmiljöer (Inmon, 1999). Ofta byggs flera oberoende ”data 
marts” för att senare slås samman till ett datalager (Sing, 1999).  

 

2.3.4 Metadata  

En annan komponent i arkitekturen är metadata. Metadata är data om data (Connolly 
& Begg, 2002). Metadata beskriver vad det är för typ av data, var data finns 
tillgänglig och hur tillgång kan fås till data. Administrationen av metadata i ett 
datalager är ofta en mycket komplex och svår uppgift eftersom det ständigt är stora 
datamängder som ska hanteras och att dessa inte alltid härstammar från förenliga 
databaser (Connolly & Begg, 2002). Beskrivning av data sker genom att metadata 
spårar data genom de transformationer som data gått igenom (Inmon, 1993). Detta 
medför förbättrad datakvalitet, säkerställning av att data stämmer överens med 
standarddata, reducering av redundans och enkelhet i att lokalisera data (King, 2000). 
Metadatans uppgift blir därför påtagligt viktig då användaren behöver spåra data från 
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datalagret till den operativa källan (Inmon, 1993). Metadata förvaras i ett metadata-
lager (King, 2000).  

 
2.3.5 Verktyg för att behandla data i datalager 

Sedan förra årtiondet har många olika typer av verktyg utvecklats för användning i 
datalager (King, 2000). Verktygen kan enligt King (2000) delas in i nedanstående ka-
tegorier: 

• OLAP (Online Analytical Processing). King (2000) använder följande 
definition på OLAP.  

”OLAP är en typ av analysverktyg, framtaget på en databas som 
erbjuder multidimensionella vyer av aggregerad data och som förser 
användarna med snabb tillgång av strategisk information för besluts-
stöd.”  

OLAP transformerar data från datalagret till summerad och detaljerad data. 
Verktyget används i flera syften såsom finansiella aktiviteter som budgete-
rings- och kostnadsanalyser. Vidare kan OLAP även användas på försäljnings-
avdelningar, för att ta fram prognoser och analyser. Marknadsföringsavdel-
ningen kan använda OLAP för att göra marknadsundersökningar, 
kundanalyser och för att utvärdera marknadsföringskampanjer samt 
segmenteringar på marknaden. Produktionsavdelningen kan utnyttja OLAP för 
produktionsplanering och för att analysera brister. Nedanstående bild visar hur 
OLAP-verktyget används i datalagerarkitekturen. Data hämtas från interna och 
externa källor, förs sedan in i datalagret och sammanställs till OLAP. 

 

Figur 3. Ett enkelt OLAP system.  

 

• Frågor och rapporteringsverktyg. Frågor och rapporteringsverktyg är 
applikationer som används för att komma åt och analysera information i 
datalagret. Rapporteringsverktyg är lämpliga att använda, när en situation 
kräver varsam kontroll och en effektiv distribution av information. 
Frågeverktyget bör användas när fokus ligger på situationsanpassade frågor. 
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Rapporter som finns i MRE (eng. Managed Report Environments) bryts ner 
till informationselement. Redan uttagen (eng. pre-extracted), förformaterad 
(eng. pre-formatted) information lagras på en server. Då en användare frågar 
efter en specifik rapport, samlas nödvändig information ihop från dess plats 
och levereras som en rapport till slutanvändaren. MQE (eng. Managed Query 
Environment) tillåter användaren att bestämma hur information ska 
kombineras i en given analys. 

• Datamining. Datamining är en process som plockar ut meningsfull och tidi-
gare okänd information från stora databaser. Informationen kan resultera i att 
företag kan lösa affärsproblem väldigt effektivt, vilket ger dem ett konkurrens-
kraftigt övertag (Singh, 1999). Detta innebär att företag kan erbjuda produkter 
och tjänster som är speciellt skräddarsydda till olika marknadssegment. Ge-
nom en fullständig förståelse för kunderna och framtidsutsikterna, ger 
datamining också företag möjligheten att besvara marknadens villkor inom 
timmar istället för veckor (Barth, 1997). King (2000) jämför OLAP och 
datamining och menar att OLAP används för att bekräfta antaganden medan 
datamining används för att generera dem. 

 

2.4 Datalagrets användningsområden  
Det finns flera orsaker till varför företag implementerar datalager (Fuller, 2002). 
Vissa datalager har byggts för att kunna utföra olika slag av analyser på organisatio-
nens databaser. Exempelvis kan ett datalager användas för att analysera ledtider vid 
tillverkning av produkter eller för att analysera leverantörernas förmåga att leverera i 
tid. En återförsäljare kan ha för avsikt att vilja använda data grundat på tidigare för-
säljningssiffror, uppdelat på vissa perioder tillsammans med data på leverantörens 
förmåga att leverera i tid, för att kunna ta fram en inköpsplan för dess säsongsbero-
ende produkter. Ett annat vanligt skäl till varför ett företag implementerar ett datala-
ger är för att kunna ge slutanvändarna möjligheter att utföra egna situationsanpassade 
funktioner, såsom frågor och rapportering, istället för att behöva ta hjälp av IT-
personal (Fuller, 2002).  

Bischoff & Alexander (1997) redovisar en undersökning som visar att datalager ofta 
används för att stödja försäljnings och marknadsföringsfunktioner. Alla företag har 
behov av att förstå sina kunders karaktäristiska sammansättning. Då företagen har fått 
insikt i sina nuvarande kunder måste de ta reda på vilka som inte köper deras 
produkter (Bischoff & Alexander, 1997). Datalagret används sedan för att förutse 
potentiella kunder för marknadsföringsmässiga ändamål (Bischoff & Alexander, 
1997). Poe et al. (1998) menar att företag kan marknadsföra sig till segmenterade och 
även individuella mål, genom att göra mer sofistikerade analyser, baserade på 
information som utvinns i datalagret. Vid individuell marknadsföring ökar 
träffsäkerheten och sannolikheten att få positiv respons av kunden blir därför mycket 
stor (Poe et al., 1998). 

 
Berild (1997) hävdar att datalager ofta används i organisationer som har stora mäng-
der kunder, transaktioner och händelser att hålla ordning på och finna kunskap ur. I 
följande lista nämner Berild (1997) typiska verksamheter som datalager återfinns i. 
Verksamheterna kompletteras med andra författares idéer. 



2 Bakgrund 

 11 

• Konsumentproduktleverantörer. Konsumentproduktleverantörer använder 
datalagret för att samla ihop information samt utvärdera vilka produktgrupper 
som kan ses som lönsamma (Chaudhuri & Dayal, 2002). Ett exempel är ett 
företag som tillverkar sportartiklar. Med hjälp av datalagret kan ledningen 
urskilja att vissa produktgrupper t.ex. joggingskor, är mer lönsamma än t.ex. 
fotbollsskor. 

• Detaljhandel. Detaljhandeln använder datalager för att lyckas få en effektiv 
hantering av inventarier samt att minimera bundet kapital i lagren (Poe et al., 
1998). Framgångsrik detaljhandel handlar om att ha rätt produkt på rätt plats 
vid rätt tillfälle och till rätt pris (Poe et al., 1998).  

• Transport. Transportbranschen använder datalagret t.ex. för att få en 
effektivare transportplanering. Transportföretag kan med hjälp av datalager 
förutse leveransproblem på ett snabbt och enkelt sätt (Chaudhuri & Dayal, 
2002). 

• Banker. Banker använder datalager i syftet att utvärdera lönsamma kunder, för 
att bestämma vilka kundsegment som skall lyftas fram i säljkampanjer och 
vilka kunder som ska erhålla prisökningar, i hopp om att bli mer vinstgivande 
för banken (Karakizis, 2002). Ett datalager kan också minimera en banks 
kreditförluster (Söderström, 1997).  

• Försäkringsbolag. Försäkringsbolag använder datalager bland annat för att 
skicka ut individuella utskick om försäkringserbjudande. En kund kan t.ex. få 
ett erbjudande om en produkt som han eller hon inte ens vet att de vill ha. Ett 
exempel kan vara att en försäkringskund som äger en dyr BMW, segelbåt och 
motorcykel troligen har ganska gott om pengar och således borde vara 
intresserad av olika kapital- och pensionsförsäkringar. Datalager används 
också för att hålla reda på hur mycket vinst varje kund ger försäkringsbolaget, 
hur ofta kunden handlar av försäkringsbolaget, hur snart kunden kommer att 
handla igen samt hur många kunder bolaget har. Det innebär att kunder kan 
bearbetas vid sådana tillfällen i deras liv då de är mer mottagliga för 
försäkringsbolagens information än annars. Det kan t.ex. vara när kunderna 
får barn, byter jobb eller flyttar. (Tornwall, 1999).  

• Telekommunikation. Använder datalager för att kunna leverera högkvalitativa 
tjänster på tillförlitliga nätverk (Söderström, 1997). Det används också för att 
göra samtalsanalyser samt spåra upp bedrägerier (Chaudhuri & Dayal, 1997).  

 

2.4.1 Fördelar med datalager 

Watson och Haley (1998) anser att ett datalager i sig själv inte skapar något värde. 
Ett värde blir däremot påtagligt, då data används i datalagret. Huvudmålet med 
datalagret är att företaget ska ha en större möjlighet att tjäna mer pengar. Watson och 
Haley (1998) redogör nedan för fyra fördelar som användning av ett datalager kan ge 
upphov till. Om ingen referens anges i ett stycke är det Watson och Haley (1998) 
som avses.  

 

• Tidsbesparingar: Innan datalager användes spenderade IT-personal och 
användare mycket tid på att samla in information och ställa situationsanpas-
sade frågor för användare. Användarna spenderade dessutom mycket möda på 
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att få tillgång till data och bearbeta den på ett meningsfullt sätt. Tids-
besparingar innebär i längden att kostnader kan reduceras kraftigt (Agosta, 
2000). 

• Mer och bättre information: Med hjälp av datalagret kan mer information 
bearbetas. Ett skäl till detta är att data blir mer lättåtkomligt (McKnight, 
1999). En annan orsak är att datalagret är enkelt att använda eftersom data som 
hämtas endast kommer ifrån en plats (King, 2000). Problemen minskar och 
medför därför bättre information. Inmon (1993) menar att en stor fördel är att 
informationen kommer ifrån en källa, eftersom det ger samma resultat om 
flera 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. Bättre information kan enligt Connolly & 
Begg (2002) ge konkurrensfördelar, vilka erhålls genom att låta beslutsfattarna 
få tillgång till data som kan uppenbara okänd och outnyttjad information om 
t.ex. kunder och trender. Bättre information ger även ett företag möjligheten 
att på ett effektivare sätt reagera på sin omgivning och att bättre utnyttja sina 
egna resurser (Söderström, 1997). 

• Bättre beslut: Genom att data transformeras till meningsfull information kan 
ett datalager ge ledningen bättre möjlighet till att utföra mer lämpliga och kon-
sistenta analyser (Connolly & Begg, 2002). Bättre information medför att led-
ningen kan fatta bättre beslut (Watson & Haley, 1998). Enligt Agosta (2000) 
kan bättre beslut göras, eftersom datalagret medför en ökad synlighet för vinst-
drivande produkter och kunder.  

• Förbättrade affärsbeslut och stöd för strategiska affärsmål: Den största 
potentialen hos ett datalager finns då det används för att återuppbygga affärs-
processer och för att stödja strategiska affärsmål. Vidare framhålls att dessa 
fördelar är svårast att nå, då de kräver ett stort stöd och engagemang från led-
ningen men också en omfattande organisationsförändring.  

 

2.4.2 Nackdelar med datalager 

King (2000) nämner nedanstående nackdelar som har framkommit vid undersök-
ningar gjorda på företag.  

• Komplexitet i, och förväntan på utvecklingen. En projektgrupp kan inte gå ut 
och köpa ett datalager, eftersom varje datalager har en unik arkitektur och sär-
skilda behov i en specifik organisation. Ett datalager är en unik företeelse som 
är en mycket komplex och svår process.  

• Tar tid att bygga. Ett datalager tar mellan två och tre år att designa och imple-
mentera. Därför är det enligt Greenfield (1995) väldigt vanligt att ett företags 
ROI (eng. Return on Investment) tar mycket längre tid än väntat. 
Inlärningskurvan kan därmed bli för lång för otåliga företag. 

• Dyrt att bygga. Kostnaden varierar då datalager skräddarsys till varje 
organisation, beroende på behov och ambition (Rosengren, 1995). Rosengren 
(1995) hävdar att det finns uppgifter som pekar på att ett datalager i snitt kos-
tar 3 miljoner dollar, drygt 25 miljoner svenska kronor. Ett datalager fordrar 
dessutom ett omfattande och dyrt underhåll som många organisationer inte är 
beredda att stödja. Ju mer framgångsrikt ett datalager är för användarna desto 
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mer underhåll kräver det. Detta kan förklaras med att ett framgångsrikt 
datalager ställer stora krav på användarna. Enligt Greenfield (1995) är 
underhållet den största kostnaden i ett datalagerprojekt.  

• Brist på erfarenhet av samspelet mellan metoder och verktyg (eng. Lack of 
application programming interfaces). Många företag lever i tron att 
mjukvaruverktyg som associeras med datalagerprojekt ännu inte är fullt 
utvecklade och därför inte kan samarbeta effektivt. I och med detta förloras 
tidigare erfarenheter inom området (King, 2000). 

• Lång och intensiv träning. För att datalagrets potential ska förstås fullt ut, 
måste slutanvändarna genomgå intensiv träning. Denna process kräver dess-
utom ett stort användardeltagande (Rosengren, 1995). Stora förändringar kan 
bli väldigt svåra att introducera för många organisationer (King, 2000).  

 

2.5 Omvärldsanalys (eng. environmental scanning) 
En omvärldsanalys är ett begrepp som har funnits en längre tid och avser ett tidigt 
varningssystem som samlar ihop och analyserar information beträffande externa 
affärsdomäner och dess inverkan på nuvarande och framtida strategi för en 
organisation (Michman, 1983). Hambrick (1982) anser att omvärldsanalysens uppgift 
är att reducera strategisk osäkerhet. Ett företags förmåga att förstå den externa 
omgivningens inverkan är ingen garanti för strategisk framgång, men att ignorera 
den vore att i allra högsta grad försumma en distinkt möjlighet till framgång 
(Michman, 1983). En omvärldsanalys kan ofta ses som en svår organisatorisk 
process på grund av att omgivningen är komplex. Därför kan ledningen aldrig få en 
fullständig förståelse för omgivningen (Cyert & March, 1963). Nedan kommer två 
synsätt att redogöras, för vilka externa affärsdomäner i omgivningen organisationer 
bör lagra information om. Det första synsättet beskriver Porters (1985) 
”konkurrerande krafter”. Dessa ”krafter” kommer fortsättningsvis att benämnas 
affärsdomäner i rapporten, eftersom de båda begreppen har snarlika innebörder. 
Porter (1985) har haft en mycket betydande inverkan på hur företag strategiskt 
konkurrerat de senaste 20 åren. Det andra synsättet skildrar Michmans (1983) 
uppfattning om vilka externa affärsdomäner som kan ses som vitala att lagra in-
formation om. Rapporten avser att utgå från Porters (1985) synsätt och därefter 
kompletteras med Michmans (1983) synsätt. 

2.5.1 Porters (1985) konkurrerande affärsdomäner  

Konkurrens är nyckeln till ett företags framgång eller nedgång. För alla företag, oav-
sett om de är nationella eller internationella, om de erbjuder produkter eller tjänster, 
finns det enligt Porter (1985) fem konkurrerande affärsdomäner som styr 
konkurrensen på marknaden. Figur 4 illustrerar de fem affärsdomäner som Porter 
(1985) framhåller:  

• Konkurrens från nyetablerade företag  

• Hot från ersättningsbara produkter  

• Konkurrens från köpare 

• Konkurrens från leverantörer 

• Rivalitet mellan existerande konkurrenter.  
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Företag påverkas olika mycket av dessa affärsdomäner. Affärsdomänerna påverkar 
också företagets lönsamhet och ROI på grund av att de influerar priserna, kostnaderna 
och företagets behov av investeringar. Konkurrens från köpare påverkar de priser som 
företaget kan sätta t.ex. genom hot av ersättande produkter. Konkurrens från köparna 
kan också inverka på kostnader och investeringar då kraftfulla köpare kan kräva 
kostsam service. Konkurrerande företag kommer att strida hårt genom att föra priskrig 
eller genom att lansera nya produkter. Konkurrens från leverantörer bestämmer 
kostnaden av råmaterial samt annat material och kan därmed eliminera en 
vinstgivande möjlighet för företaget (Porter, 1985). De fem affärsdomänerna kan ses 
som hot mot företaget men också som möjligheter till att snabbt anpassa sig till 
marknaden.  

 

 

Figur 4. De fem konkurrerande krafterna (efter Porter, 1985, sid 5).  

 
2.5.2 Andra viktiga affärsdomäner 

 
Michman (1983) menar att det också är viktigt att lagra data om:  

• Politiska och rättsliga affärsdomäner 
• Sociala och kulturella affärsdomäner 
• Ekonomiska affärsdomäner 
• Teknologiska affärsdomäner. 

  
Michman (1983) redogör för dessa affärsdomäner på nästa sida.  

Granskning av politiska och rättsliga affärsdomäner handlar bland annat om att 
företaget ska känna till hur lagstiftningen påverkar verksamheten nationellt och 
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internationellt. Det kan handla om att lagra data om lagstiftning för monopol, policy 
för beskattning, regler för utländsk handel, anställningsregler och regeringens 
stabilitet. Vidare är det viktigt att beakta förändringar för landets politiska styrning.  

Ekonomiska faktorer som företag bör lagra data om kan vara trender för BNP (Brutto 
National Produkt), folkets tillgång på pengar, inflation, arbetslöshet, disponibel in-
komst, energitillgångar och kostnader. 

Sociala och kulturella affärsdomäner som organisationer bör lagra information om, 
kan vara data om befolkningens demografi dvs. vetenskapen om befolkningens 
sammansättning och förändringar mm, social mobilitet dvs. rörlighet mellan 
samhällsklasserna, livsstilsförändringar, attityder till arbete och fritid, 
konsumentpolitik och nivån på landets utbildningar. 

De teknologiska affärsdomäner som en organisation bör beakta är bland annat 
huruvida regeringen satsar pengar på forskning, nya upptäckter/utveckling inom 
organisationens område och hastighet på teknologins framfart. De här 
affärsdomänerna visas i figur 5 tillsammans med Porters fem konkurrerande 
affärsdomäner. 

 

 

Figur 5. Kompletterad bild av Porters (1985) fem konkurrerande affärsdomäner. 
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2.5.3 Datalager och externa affärsdomäner 

En extern affärsdomän är en annan benämning för subjekt i ett datalager. Subjekt är, 
som sagts tidigare något som företagen organiserar sitt datalager kring och därmed 
något som företagen lagrar data om (Inmon, 1993). En extern affärsdomän är således 
något som företag lagrar extern data om, alltså data som kommer utifrån 
verksamheten. Detta arbete kommer att beakta Porters (1985) och Michmans (1983) 
externa affärsdomäner (figur 5) i ett datalagersammanhang.
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3 Problembeskrivning 
I detta kapitel beskrivs det problemområde och de delproblem som arbetet ska ge svar 
på. Förväntat resultat kommer också att diskuteras. 

3.1 Problemområde 
Industriella trender som ökad konkurrens, mer krävande kunder, kortare ledtider, 
krav på snabbare reaktion på förändringar av marknadsindikationer och kortare 
produktlivscykler ökar organisationers behov av att ha passande och bra framtagna 
beslutsunderlag. Ett datalager är, enligt Berild (1997), en lösning på framtagandet av 
dessa beslutsunderlag. Som sagts på ett flertal ställen i rapporten är ett datalager, 
enligt Inmon (1993), subjektorienterat, d.v.s. det är organiserat kring ett antal 
huvudsakliga affärsdomäner som företaget lagrar information om. Ackoff (1981) 
hävdar att det mest kritiska handikappet för många informationssystem är att de 
verkar under brist på relevant information. Istället visar det sig allt oftare att 
informationssystem har ett stort överflöd av irrelevant information (Ackoff, 1981). 
Datalager är idag ett exempel på ett informationssystem där beslutsfattarna ofta har 
svårt att avgöra vilken relevant information som ska lagras (Bischoff & Alexander, 
1997). Exempelvis kan företag ha svårt att avgöra vilka verksamhetsområden som 
data ska lagras om. Michman (1983) menar att det blir allt viktigare för en 
organisation att söka information externt. Detta görs genom en s.k. omvärldsanalys, 
vilket innebär att organisationen skannar av de externa affärsdomänerna på 
information. Processen med avskanning och tolkning av förändringar i omgivningen 
är, enligt Michman (1983), tydligt avgörande till organisationens förmåga till 
prestation och möjligheter.  

Porter (1985) kallar dessa externa affärsdomäner för ”de konkurrerande krafterna”. 
Enligt Porter (1985) finns det fem externa affärsdomäner vilka är köpare, leverantö-
rer, konkurrenter, nya företag och ersättningsbara produkter (se figur 4). En eller flera 
av dessa affärsdomäner kan sätta stor press på företag. För att en organisation ska 
kunna överleva och få framgång på marknaden är det, enligt Porter (1985), mycket 
vitalt att få förståelse för samspelet mellan dessa affärsdomäner, deras innebörd samt 
deras potentiella inverkan nu och i framtiden. Men det finns fler centrala externa 
affärsdomäner som Porter (1985) inte tar upp. Michman (1983) betonar att även 
politiska och rättsliga, sociala och kulturella, teknologiska samt ekonomiska 
affärsdomäner kan påverka organisationens ställning på marknaden. Rapporten 
kommer därför att ta hänsyn till både Porters (1985) och Michmans (1983) externa 
affärsdomäner (se figur 5). 

Eftersom avsökning och tolkning av ett företags omgivning har visat sig väldigt 
avgörande till organisationers prestationer och framgångar, är det av intresse att ta 
reda på om organisationer lagrar data i sina datalager om de här externa 
affärsdomänerna som Porter (1985) och Michman (1983) anser viktiga.   

3.2 Problemprecisering 
Huvudfrågan är: 

I vilken utsträckning i nuläget lagrar organisationer data om externa 
affärsdomäner i ett datalager? 
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Frågeställningen går ut på att ta reda på om organisationer lagrar data om Porters 
(1985) och Michmans (1983) externa affärsdomäner i sina datalager, samt i vilken 
utsträckning de gör det. Med utsträckning menas hur mycket data som företag lagrar 
om de externa affärsdomänerna. Om det visar sig att ett företag inte lagrar data om 
någon av affärsdomänerna, vad finns det för orsaker till det? Utöver ovanstående 
huvudfråga ämnar arbetet att ta reda på huruvida olika branschers användning av 
externa affärsdomäner skiljer sig från varandra eller inte. Rapporten avser också att få 
reda på vilka av affärsdomänerna som företagen värderar högst samt vilka externa 
affärsdomäner som företag lagrar mest data om. Slutligen ämnar arbetet att undersöka 
från vilka källor som organisationer hämta data ifrån till de externa affärsdomänerna. 
Därmed kan följande delproblem anges: 

 

• Skiljer sig olika branschers val av externa affärsdomäner? 

• Vilken/Vilka externa affärsdomän(er) lagrar organisationer mest data om i sitt 
datalager? 

• Vilken av de externa affärsdomänerna värderar organisationer högst?  

• Vilka källor hämtar organisationer data ifrån till de externa 
affärsdomänerna? 

 

3.3 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet av undersökningen är att kunna redogöra för i vilken 
utsträckning organisationer lagrar data om externa affärsdomäner i sina datalager. 
Resultatet förväntas också informera huruvida företag lagrar data om de externa 
affärsdomänerna som Porter (1985) och Michman (1983) anser viktiga.  
Förhoppningen är även att rapporten ska ge svar på om användning av externa 
affärsdomäner skiljer sig mellan olika branscher. Vidare hoppas arbetet kunna uppge 
vilken eller vilka externa affärsdomän(er) som företagen lagrar mest data om samt 
vilken affärsdomän som värderas högst. Slutligen förväntas resultatet kunna uppge 
några vanligt förekommande källor varifrån företag hämtar extern data ifrån. 

Resultatet ska först och främst ge företag större insikt i vilka möjligheter som företag 
kan få genom att lagra extern data. Vidare ska företag få en uppfattning om vilka 
externa affärsdomäner som företag lagrar data om samt anledning till varför data 
lagras om dessa affärsdomäner.  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras lämpliga metoder för att kunna besvara den 
problemprecisering som ställs i kapitel 3, nämligen ”I vilken utsträckning i nuläget 
lagrar organisationer data om externa affärsdomäner i ett datalager?”. Inledningsvis 
kommer en introduktion ges till vad som är viktigt att tänka på vid val av metoder. 
Här redogörs även de olika typer av undersökningar som kan göras samt vilka 
inriktningar som forskningen kan ha. Därefter görs en översiktlig beskrivning av 
möjliga metoder som anses lämpliga för att lösa rapportens problemprecisering. För 
varje metod kommer för- och nackdelar att redogöras. Vidare kommer en diskussion 
att föras varför vald undersökning, forskningsinriktning samt metod är mest lämpad 
för att lösa problemet. Kapitlet avslutas med en uppställning över genomförandets 
tillvägagångssätt. 

4.1 Metodansatser 
För att kunna besvara en problemformulering behövs en eller flera lämpliga 
analysmetoder. När en metod väljs, måste den alltid enligt (Bell, 1987) granskas 
kritiskt, för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är som fås fram. 
Tillförlitlighet (eng. reliability) är något som säger, huruvida ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter. 
Giltighet (eng. validity) är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad 
användaren vill att den ska mäta eller beskriva. Bell (1987) menar vidare att hög 
reliabilitet inte behöver innebära hög validitet. En fråga som ställs vid ett tillfälle kan 
ju ge samma eller nästan samma svar vid ett annat tillfälle men ändå inte mäta det 
som den är ämnad att mäta. 

4.1.1 Undersökningskategorier:  

Det finns ett flertal olika typer av undersökningar. Patel och Davidson (1994) delar in 
dessa undersökningar i kategorier, vilka exempelvis är: 

• Explorativa. Explorativa undersökningar används då ny kunskap ska sökas 
inom ett bestämt problemområde som ofta är outforskat. Kunskapen som 
kommer att erhållas i denna rapport är delvis ny kunskap som ämnas sökas hos 
olika branschföretag. Rapporten riktar även in sig på ett speciellt 
problemområde, nämligen att ta reda på huruvida företag lagrar data om 
externa affärsdomäner i sitt datalager. När en explorativ undersökning utförs, 
ska så mycket information som möjligt inhämtas om problemområdet för att 
belysa området från olika perspektiv och aspekter. I rapporten kommer mycket 
information om problemområdet datalager inhämtas föra att sedan analyseras. 
Informationen som samlas in om problemområdet används därefter till 
fördjupande studier. I rapportens fall är det externa affärsdomäner som 
fördjupande studier kommer att göras på. 

• Deskriptiva. Deskriptiva undersökningar nyttjas inom områden där det redan 
finns en viss mängd kunskap. Kunskapen kan ha erhållits från en tidigare 
genomförd explorativ undersökning. Denna rapport kommer att använda 
tidigare kunskap eftersom arbetet kommer att utgå från de affärsdomäner som 
Porter (1985) och Michman (1983) framhåller. Till skillnad från explorativa 
undersökningar som är övergripande, syftar en deskriptiv undersökning till att 
beskriva vissa avgränsningar inom problemområdet. Avgränsningarna medför 
att beskrivningen kan göras mer detaljerad och noggrann. Detta arbete avser 
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att göra en avgränsning inom området datalager. Som tidigare sagts är 
inriktningen externa affärsdomäner som organisationer lagrar data om i sina 
datalager 

4.1.2 Forskningsinriktning 

Undersökningstyperna kan bedrivas mot två olika inriktningar, beroende på hur re-
sultatet från undersökningen ska presenteras samt karaktären på problemformule-
ringen. Dessa olika inriktningar är kvalitativ och kvantitativ forskning. Enligt 
Berntsson, Hansson, Olsson & Lundell. (2002) syftar kvalitativa metoder i första hand 
till att öka förståelsen inom ett utvalt område. Allwood & Erikson (1999) menar att 
det första steget i dataanalysen alltid innehåller ett kvalitativt moment, eftersom en 
forskare alltid (explicit eller implicit) tar ställning till vad det är för typ av data som 
har samlats in. Vidare menar Allwood & Erikson (1999) att kvalitativa och 
kvantitativa aspekter ofta låter sig kombineras på ett naturligt sätt. T.ex. kan 
intervjudata från två klasser av informanter kategoriseras som kvalitativt. Därefter kan 
mängden svar jämföras i en viss typ av kategori mellan de två klasserna av 
informanter, vilket kan kategoriseras som kvantitativt. Beroende på hur problemet är 
formulerat kommer arbetet att bedrivas på olika sätt. Frågor av typen ”Var?” och 
”Hur?” förknippas som regel med kvantitativ forskning medan människors 
upplevelser och frågor av typen ”Hur görs detta?” refereras med kvalitativ forskning 
(Patel & Davidson, 1994).  

Arbetet kan ses som kvalitativt eftersom det avser att öka förståelsen inom ett utvalt 
område, närmare bestämt huruvida organisationer lagrar data om externa 
affärsdomäner i sina datalager. Arbetet kan även ses som kvalitativt eftersom data ska 
samlas in från företag ur olika branscher. Rapporten anses även ha en kvantitativt 
inriktad forskning eftersom svaren från de olika företagen ska jämföras. En annan 
anledning till att rapporten kan ses som kvalitativ är att problemet i rapporten har 
följande typ av formulering ”I vilken utsträckning…?”, vilken kan likna 
formuleringarna Var? och Hur?.  

 

4.2 Metoder och metodval 
Det finns flera olika typer av metoder för att samla in information. Alla metoder är 
inte lämpliga för att lösa rapportens problemformulering. I rapporten kommer därför 
följande metoder enligt Kylén (1994) att diskuteras: 

• Enkät  

• Intervju 

Enkät och Intervju är mycket användbara metoder eftersom ny kunskap ska sökas. 
Eftersom tidigare undersökningar (Olsson, 2002) visar att det finns en stor brist på 
litteratur, kommer metoden litteratursökningen inte att användas. Övriga metoder som 
t.ex. dagboksintervju och observation har bedömts som oanvändbara för att lösa 
problemet.  

4.2.1 Enkät  

Enkät är en skriftlig förfrågan som skickas till flera mottagare. Förfrågan besvaras 
antingen enskilt eller i grupp. En enkät kan utformas från ett enkelt brev med en fråga 
eller två till en mer avancerad struktur med en mängd frågor i ett häfte (Kylén, 1994). 
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Kylén (1994) beskriver två olika sätt att ställa frågor i en enkät, nämligen: 

• Öppna frågor. Här svarar den tillfrågade med egna ord. Det medför att 
respondenten får stor frihet och utrymme för att fritt resonera kring olika 
frågor, men ställer samtidigt krav på att respondenten skriver tydligt och 
begripligt. Ett exempel kan vara: Vad anser du om den kommunala servicen i 
ert område? I blanketten begränsas utrymmet för att visa hur långa svar som 
önskas. Detta sätt att ställa frågor i en enkät skulle kunna användas för att få 
svar på rapportens problem, men en påtaglig nackdel är att 
tolkningssvårigheter skulle kunna förekomma. Dessutom kan det medföra 
svårigheter att sammanställa svaren om respondenterna svarar otydligt. 

• Frågor med fasta svarsalternativ. Den här typen av enkät är väldigt lätt att be-
svara och lätt att bearbeta. Respondenten behöver bara sätta ett eller flera 
kryss vid svarsalternativen. Det medför att det blir mycket enkelt att 
generalisera svarsutfallet. Nackdelen är att respondenten inte ges något 
utrymme för att diskutera frågorna. En annan nackdel med denna typ av enkät 
är att färdiga alternativ styr tanken hos svararen. Det är därmed svårt att 
bedöma, om respondenten ger uttryck för det sätt han svara på. I denna 
undersökning skulle frågor med fasta svarsalternativ medföra ett snabbt 
tillvägagångssätt för att få svar på frågeställningen. En nackdel är dock att 
många frågor skulle krävas för att erhålla ett stort intag av kvalitativ 
information, eftersom varje enskild fråga ger ett begränsat intag av 
information. 

Enligt Kylén (1994) är de främsta fördelarna med en enkät att den når många samt att 
respondenterna får samma frågor. Att enkäten når många respondenter medför att 
denna undersökning skulle kunna få ett mer tillförlitligt resultat dvs. svaret på 
huruvida organisationer lagrar data om externa affärsdomäner i sitt datalager skulle 
bli mer pålitligt. Bell (1987) tycker att en enkät är en bra metod för att samla in en 
viss typ av information på ett snabbt och förhållandevis billigt sätt. Detta är också 
något som kan ses som fördelaktigt i denna rapport, i tanke på att tid är en begränsad 
faktor i undersökningen. En nackdel med enkäter är att bortfall kan uppkomma samt 
att respondenterna tolkar frågorna olika (Kylén, 1994). En annan nackdel är att 
enkäter inte möjliggör för några kompletteringar, vilket t.ex. intervjuer gör (Patel & 
Davidson, 1994). Att kompletteringar inte kan göras, kan ses som en mycket stor 
nackdel eftersom svaren i en enkät eventuellt kan bli svåra att tolka. Med tanke på att 
rapportens problemområde är något komplicerat anses risken för att oklarheter ska 
uppstå som ganska stor. Möjligheten till att ställa en motfråga i en sådan situation är 
därmed förlorad. Det argument som talar mest mot att använda enkät som metod är att 
intaget av information blir väldigt begränsat, till skillnad från exempelvis intervju.   

4.2.3 Intervju 

En intervju är ett samtal mellan en eller flera personer. En person som intervjuar har 
till uppgift att få fram vissa uppgifter från den som intervjuas. Vidare är intervjuarens 
roll att stimulera de intervjuade till att berätta eller svara på frågor samt anteckna det 
som framkommer (Kylén, 1994). 

Det finns olika sätt att genomföra en intervju på. Patel & Davidsson (1994) skiljer på 
hög resp. låg nivå av strukturerad intervju. Intervjuformer med samma innebörd 
benämner Berntssons et al. (2002) för stängd resp. öppen intervju. Beträffande 
struktureringsgrad handlar det enligt Patel och Davidson (1994) om vilket 
svarsutrymme som lämnas till respondenten. Om intervjun har hög grad av 
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strukturering lämnas inte mycket svarsutrymme för den intervjuade. Svaren som kan 
förväntas här är till stor del förutsägbara. Exempel på en strukturerad fråga är en fråga 
som det endast går att svara ja eller nej på. Som tidigare sagts kallar Berndtsson et al. 
(2002) denna form av intervju för stängd. Nackdelen med stängda intervjuer är att det 
inte går att ställa följdfrågor som kan komma fram under intervjuns gång. Det är 
heller inte troligt att intervjuaren i denna undersökning kan ta till sig all relevant 
information genom att endast ställa strukturerade frågor till den intervjuade. 
Anledningen är att respondenternas kunskap inom datalager med största sannolikhet 
överstiger intervjuarens. Om endast strukturerade frågor skulle användas i denna 
undersökning, är risken stor att relevant information går förlorad, vilket i sin tur leder 
till försämrad kvalitet på resultatet. Det skulle också krävas väldigt många frågor för 
att kunna föra en diskussion på svarsmaterialet i rapporten. 

Låg struktureringsgrad innebär enligt Patel & Davidsson (1994) att ett stort 
svarsutrymme lämnas till respondenten. Berndtsson et al. (2002) som benämner denna 
intervjuform för öppen intervju, menar att intervjuaren skall kunna styra riktningen 
under intervjuns gång. Detta medför att intervjuaren i denna undersökning skulle 
kunna få ut mer relevant information, jämfört med stängd intervju. Vidare finns 
möjligheten till att leda in den intervjuade på områden som han eller hon har bra 
kunskap om. Vid intervjutillfället kan också tankar och funderingar framkomma som 
intervjuaren inte tidigare beaktat.  

Övriga generella fördelar som kan nämnas är att en intervju är en mycket 
anpassningsbar och följsam metod. Dessutom kan intervjuaren fånga upp information 
om på vilket sätt respondenten svarar, genom att studera respondentens tonfall, mimik 
och pauser, något som skriftliga svar inte avslöjar (Bell, 1987).  

 

4.3 Val av metod 
Som sagts tidigare i rapporten, kan undersökningar delas in i olika kategorier t.ex. 
explorativa och deskriptiva. Denna undersökning kan i första hand ses som explorativ 
eftersom den riktar in sig på ett speciellt problemområde och för att den belyser 
området från olika perspektiv genom att undersöka flera olika typer av 
företagsbranscher. Men undersökningen kan också ses som deskriptiv, eftersom 
arbetet kommer att utgå från de affärsdomäner som Porter (1985) och Michman 
(1983) framhåller. 

Rapportens forskningsinriktning kan ses som både kvalitativ och kvantitativ. 
Inriktningen är kvalitativ eftersom arbetet avser att öka förståelsen inom ett utvalt 
område, nämligen huruvida organisationer lagrar data om externa affärsdomäner i sitt 
datalager. Kvantitativ är forskningsinriktningen därför att svaren från de olika 
företagen kommer att jämföras. 

Av de två metoder som har beskrivits i rapporten, kommer intervjumetoden att använ-
das. Detta val har gjorts efter att båda metodernas för- och nackdelar har beaktats. 
Metoden intervju ses som mest fördelaktig av olika skäl. Ett skäl är att en intervju är 
anpassningsbar. Det gör att det finns möjligheter till att följa upp speciellt intressanta 
frågor med motfrågor. Denna möjlighet finns inte vid enkätundersökningar. Om re-
spondenten skulle ha svårt att förstå frågan, kan frågan enkelt förtydligas i en intervju. 
Vid en enkätundersökning måste frågorna vara väl ställda från början, för att respon-
denten ska förstå vad som efterfrågas. När det gäller struktureringsgraden på 
intervjufrågorna avses två typer av intervjufrågor användas, nämligen öppna och 
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stängda. De inledande frågorna i intervjun kommer att ha en något högre grad av 
strukturering. Dessa frågor styrs av att intervjuaren skall få en insikt i respondentens 
arbetsuppgifter samt det företag han eller hon representerar. De övriga frågorna 
kommer att hålla en lägre grad av strukturering. Anledningen till detta är att det anses 
värdefullt att i viss mån kunna improvisera och ställa följdfrågor allteftersom 
intervjun fortlöper. 

 

Slutligen kommer en översikt att visas över de metodsteg som intervjun ämnar 
genomgå. Dessa metodsteg är: 

 

• Välja respondenter  

• Välja intervjufrågor  

• Genomföra intervjuer 

• Presentera materialet 

 

Dessa metodsteg kommer att beskrivas mer ingående i kapitel 5 förutom sista steget 
som redogörs i kapitel 6. Syftet med metodstegen är att de ska fungera som riktlinjer 
för fortsatt läsning.
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5 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur intervjuerna har genomförts för att ge svar på arbetets 
problemställning. Inledningsvis kommer tillvägagångssättet för hur respondenter har 
kontaktats redogöras. I samband med detta redogörs också vilka respondenter som har 
valts ut. Därefter beskrivs vilka typer av frågor som har valts samt syftet med dessa. 
Slutligen presenteras hur genomförandet av intervjun gick till.  

Samtliga intervjuer har genomförts tillsammans med Ulrika Karlsson med anledning 
av att våra problemställningar är väldigt närliggande till varandra. Det innebär att 
vissa intervjufrågor har tagits fram under samarbete.    

 

5.1 Val av respondenter 
För att hitta lämpliga respondenter som använder datalager söktes inledningsvis 
kontakt med företag som konstruerar datalager. Dessa företag hittades genom att flera 
sökningar gjordes på Internet. Ett datalagerföretag som påträffades var Cognos som är 
ett världsledande företag inom affärsintelligens (eng. business intelligence). På  
Cognos (2003) hemsida hittades ett stort antal kundreferenser inom de flesta 
branscher som t.ex. bank, försäkring, tjänster och tillverkning. Samtliga företag som 
påträffades, klassas som stora och välkända företag. Från början fanns inget avseende 
att endast välja storföretag till undersökningen men när Cognos (2003) hemsida 
hittades, föll det sig naturligt eftersom sidan endast representeras av storföretag. När 
dessa valdes bedömdes dock möjligheten till att företagen skulle lagra extern data som 
större än om det hade varit småföretag. Motivet är just att storföretag ofta har större 
resurser och många gånger ligger längre fram tekniskt sett än mindre företag. 
Eftersom arbetet dessutom bl.a. avser att jämföra huruvida olika branschers val av 
externa affärsdomäner skiljer sig, ansågs det lämpligt att kontakta några av dessa 
företag. Detta gjordes genom att ringa eller e-posta någon på företaget som hade ett 
övergripande ansvar för datalagret.  
 
Målet var att försöka göra intervjuer med företag inom så många branscher som 
möjligt. Respondenten för varje företag skulle vara väl insatt i datalagret samt besitta 
kunskaper på organisationsnivå snarare än på en teknisk nivå. Cirka tjugo företag 
kontaktades och av dessa företag ställde fem företag från fem olika branscher upp på 
intervju. Företagen är: 
 

• Företag 1: Företag 1 representerar försäkringsbranschen och är ett av Sveriges 
största inom verksamheten. Bolaget har 70 kontor i Sverige med ca 3 000 
anställda. Koncernen består av de två ömsesidiga bolag samt ett antal 
dotterbolag. Att bolaget är ömsesidigt innebär att bolaget ägs av kunderna. I 
rapporten kommer företaget att benämnas: företag 1. 

• Företag 2: Företag 2 representerar bank- och finansbranschen och är en av 
Nordens största bankkoncerner med totalt ca 16 000 anställd varav ca 9700 
arbetar i Sverige.  Koncernen har ca 4,2 miljoner privatkunder i Sverige och 
ytterligare ca 3,4 miljoner privatkunder i Baltikum. Fristående sparbanker och 
delägda banker har ytterligare ca 1,7 miljoner privatkunder. I rapporten 
kommer företaget att benämnas: företag 2. 
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• Företag 3: Företag 3 representerar tillverkningsbranschen med inriktning på 
kontorsmöbler. Företaget är i dag den fjärde största kontorsmöbeltillverkaren i 
Europa. Företaget är familjeägt och har till skillnad från ovanstående företag 
inte lika många anställda, ca 900. All tillverkning står företaget själva för. I 
rapporten kommer företaget att benämnas: företag 3. 

• Företag 4: Företag 4 representerar detaljhandelsbranschen. Företaget är ett 
stort internationellt företag inom möbelbranschen med totalt ca 70000 
anställda. Företaget har ungefär 170 varuhus runt om i hela världen, varav 20 
varuhus är s.k. franchiseföretag. Företaget säljer precis som föregående företag 
möbler men ansvarar inte för någon egen tillverkning. Däremot tar företaget 
hand om hela distributionsledet själva. I rapporten kommer företaget att 
benämnas: företag 4. 

• Företag 5: Företag 5 representerar den offentliga sektorn med inriktning på 
sjukvård. Organisationen har verksamhet på fyra orter i Skaraborg. 
Organisationen har ca 265 000 invånare inom sitt närområde och ca 4 400 
anställda varav ca 2850 arbetar i Skövde. Totalt finns 900 vårdplatser, varav 
500 i Skövde. I rapporten kommer företaget att benämnas: företag 5. 

 
Anledningen till att övriga företag inte ställde upp på en intervju var dels att flera av 
företagen var i uppstartnings- och planeringsskedet av datalagret, dels att vissa företag 
hade brist på tid. 

För att dessa fem företag skulle få större insikt i undersökningen, skickades ett mail ut 
innehållande en kort presentation av oss själva, syftet med intervjun samt beräknad tid 
för intervjun (se appendix 1). 

Utöver ovanstående företag kontaktades även Peter Söderström som är författare samt 
delägare i ett konsultföretag. Söderström har en lång erfarenhet av datalager och 1997 
skrev han en bok inom området. Det ansågs väsentligt att kontakta Söderström 
eftersom Ulrika Karlssons arbete ämnar jämföra Söderströms (1997) tankar kring 
vilka analysbehov olika branscher har, med hur branschers analysbehov ser ut i 
dagsläget. Intervjun skulle då också kunna ge svar på detta arbetes frågeställningar 
från ett annat perspektiv, nämligen från hur en författare och konsult inom området 
ser på problemet. 

 

5.2 Val av intervjufrågor 
Inför intervjun listades tänkbara frågor spontant. Efter överläggning med handledaren 
valdes därefter någon fråga bort samt att några frågor förtydligades. Dessutom 
ändrades frågornas inbördes ordning, så att likartade frågor placerades i en logisk 
följd. Dessa frågor (se appendix 2) skickades ut till respondenten två till tre dagar 
innan intervjun skulle äga rum. Detta för att respondenten skulle kunna vara väl 
förberedd inför intervjun samt för att ha möjlighet att ställa frågor på eventuella 
oklarheter.  

5.2.1 Allmänna frågor 

Inledningsvis ställdes åtta allmänna frågor som var gemensamma för båda arbetena. 
Frågorna ställdes för att få en uppfattning om företagets verksamhet, respondentens 
och datalagrets roll i företaget. Flertalet av frågorna har en kvantitativ inriktning då de 
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åsyftar att jämföra de olika branscherna. Vidare har samtliga åtta frågor en relativt 
hög grad av strukturering eftersom respondenten kan svara på frågorna utifrån de 
arbetsuppgifter denne har i organisationen och utifrån de sätt som datalagret används 
på.  

 

Företagspresentation 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och antal 
anställda). 

Fråga 1 har ställts för att få en kort presentation av företaget som respondenten 
representerar. Meningen är att läsaren ska bli informerad om, inom vilken verksamhet 
företagen arbetar, samt få en bild av företagens omfattning. 

 

Respondenten 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

Fråga 2 har ställts med anledning av att kunna jämföra respondenternas definition på 
datalager med de definitioner som anges i kapitel 2.1. Detta för att avgöra om 
respondenterna har en generell uppfattning om vad datalager är, eller om dessa enbart 
ser till hur organisationen definierar sitt datalager. 

 

3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager?  

Fråga 3 har ställts för att kunna skapa en uppfattning om hur respondenten arbetar i 
förhållande till företagets datalager. Frågan är tänkt att kunna ge intervjuaren och 
läsaren en möjlighet att värdera de svar som framkommer av respondenterna. Vidare 
kan en förståelse fås varför respondenterna svarar som de gör.  

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

Fråga 4 har ställts för att få insikt om vilka erfarenheter respondenterna har av 
datalager. Intervjuaren och läsaren kan då skapa sig en uppfattning om hur stor 
kunskap respondenterna har inom området. 

 

Organisationen och datalagret 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

Fråga 5 har ställts för att få insikt i hur företagets datalager är uppbyggt och hur det 
används. Frågan har också ställts för att få insikt om datalagrets omfattning.  

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

Fråga 6 har ställts för att få svar på hur lång erfarenhet företaget har av datalager. Svar 
från ett företag som har använt datalager i tio år väger troligtvis tyngre än ett företag 
som har använt datalager i ett år. 
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7. Vilka motiv hade organisationen till införande av ett datalager? 

Fråga 7 har ställts för att få fram huvudmotivet till varför företaget implementerade ett 
datalager. Det kan bl.a. vara intressant att se om samma motiv återfinns hos olika 
företag, speciellt när företagen representerar olika branscher.   

  

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

Fråga 8 har ställts för att få veta om företaget har fått en positiv eller negativ 
inställning till införandet av datalagret. Här kan det vara intressant att beakta hur 
länge företaget har använt datalager. Det skulle ju vara ganska allvarligt, om ett 
företag som har haft ett datalager i tio år, ännu inte har observerat några positiva 
effekter som datalagret har genererat. 

 

5.2.2 Avgränsade frågor 

Resterande frågor (9-12) är enbart ställda för att lösa detta arbetes 
problemformulering. De ska därmed ge svar på problempreciseringen samt de 
delproblem som är uppställda i kapitel 3. Inriktningen på dessa frågor är kvalitativ 
eftersom de avser att öka förståelsen inom ett utvalt område. Men frågorna är också 
kvantitativa därför att arbetet eftersträvar att jämföra svaren från de olika branscherna. 
Frågorna har dessutom en låg grad av strukturering eftersom det är tänkt att frågorna 
ska leda till en diskussion. Därmed ska följfrågor kunna ställas vid behov till 
respondenten.  
 

9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 
• Vad är anledningen till detta? 
• Vilken information erhåller Ni från dessa domäner? 

Fråga 9 har ställts för att få svar på i vilken utsträckning företaget lagrar data om 
externa affärsdomäner i sitt datalager. Syftet är att också att ta reda på om 
affärsdomänerna finns representerade i figur 5, vilken visar de nio affärsdomäner som 
Porter (1985) och Michman (1983) anser är viktiga att lagra data om. Vidare har två 
följdfrågor ställts, för att få veta orsaken till varför företaget lagrar data om de 
nämnda affärsdomänerna och för att få veta vilken information som erhålls från dessa. 
Om det har visat sig att företaget inte lagrar data om några externa affärsdomäner har 
en fråga ställts angående orsak till detta.  

 

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland de externa? 
• Bland externa och interna? 

Fråga 10 har ställts för att se vilken affärsdomän som företaget lagrar mest data om 
bland de externa samt för att se vilken affärsdomän som företaget lagrar mest data om 
bland de interna och externa. Den senare frågan kan vara intressant att ställa, för att se 
om något företag lagrar mer data om någon extern affärsdomän jämfört med en intern 
affärsdomän. 
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11. Vilken av organisationens externa affärsdomäner värderas högst? 

Fråga 11 har ställts för att få klarhet i om det finns någon extern affärsdomän som 
företaget värderar högre än andra. Det kan vara av intresse att se om svaren skiljer sig 
mellan olika branscher. 

 

12. Från vilka källor hämtar organisationer data till de externa affärsdomänerna?  

Fråga 12 har slutligen ställts för att få svar på vilka källor företaget hämtar extern data 
ifrån. Frågan har också ställts för att ge svar på om denna data har köpts in eller om 
den inhämtats på annat sätt. 

 

5.2.3 Frågor till Peter Söderström 

Eftersom Peter Söderström representerar ett konsultföretag som utvecklar datalager 
och inte ett företag som använder datalager, kommer materialet från intervjun med 
Söderström att användas i kapitel 7 för att stödja de resultat som har framkommit i 
övriga intervjuer. Detta har vidare krävt att somliga av ovanstående frågor har behövts 
strykas eller omformuleras något. Frågorna till Söderström hittas i appendix 3. 
Söderström kommer att benämnas respondent 6 i arbetet. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 
Som tidigare redovisats i metodkapitlet har problemformuleringen lösts med hjälp av 
intervjuer. Intervjuerna har gjorts antingen via telefon eller genom personliga besök. 
Av totalt sex genomförda intervjuer gjordes fyra med hjälp av telefon och två genom 
personligt besök. Anledningen till detta är att tre företag samt författaren Söderström 
är stationerade väldigt långt bort geografiskt. De två övriga företagen är placerade 
inom fem mils avstånd. Vid telefonintervjuerna användes en högtalartelefon. 
Anledningen var dels att vi var två stycken som skulle genomföra intervjun samtidigt 
men också för att vi skulle kunna spela in på band med hjälp av en diktafon. 
Diktafonen användes även vid de två personliga besöken. Orsaken till att intervjun 
valdes att spelas in var för att minska risken att gå miste om väsentlig information.   

Eftersom frågorna hade skickats ut i förväg innan intervjuerna genomfördes, gavs 
respondenterna möjlighet att tänka igenom svaren på frågorna, vilket antagligen 
underlättade genomförandet. Dock fick begreppet affärsdomän förklaras för nästan 
samtliga respondenter. Detta berodde förmodligen på att namnet på begreppet var 
obekant.  

Strax innan varje intervju avslutades, ställdes frågan angående huruvida respondenten 
ville vara anonym eller inte i rapporten. En överenskommelse gjordes med samtliga 
respondenter, vilken innebar att respondenten skulle få ta del av sammanställt material 
och därefter bedöma om materialet skulle vara konfidentiellt. Med anledning av att ett 
företag ville vara anonyma i rapporten har samtliga företag valts att behandlas på 
samma sätt. 

Efter att intervjun var avslutad sammanställdes materialet genom att skriva ner det 
som spelats in på bandet. Tillvägagångssättet innebar inledningsvis att hela intervjun 
skrevs ner ordagrant. Därefter transkriberades materialet genom att  vissa oklara 
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meningar förtydligade samt att enstaka meningar togs bort på begäran av  
respondenterna.  

När intervjun gjordes med Kärnsjukhuset i Skövde inträffade en mindre incident. Det 
visade sig att den inledande halvan av intervjun inte hade blivit inspelad. Det ledde till 
att svaren till de allmänna frågorna fick improviseras något i den mån som kundes. I 
de fall då osäkerhet föreföll, kontaktades respondenten för att kort återberätta svaren 
igen. Till följd därav är svaren på dessa frågor inte lika beskrivande.
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6 Materialpresentation 
Under denna rubrik kommer resultatet från alla intervjuer (se appendix 4-8) att 
presenteras. Först redogörs svaren till de allmänna frågorna och sedan redovisas 
svaren till de avgränsade frågorna. 

6.1 Allmänna frågor 
De allmänna frågorna är indelade i följande tre grupper: 

• Företagspresentation där en kortfattad beskrivning av företaget ges. 

• Respondenten där samtliga frågor riktade till respondenten besvaras. 

• Organisationen och datalagret där frågor riktade till organisationen besvaras. 

 

6.1.2 Företagspresentation 

Detta delkapitel presenterar samtliga fem branscher som har deltagit i 
undersökningen.  

• Samtliga företag kan klassificeras som storföretag med tanke på det höga 
antalet anställda som alla företagen har. 

• Alla företag är svenska företag. 

• Företagen representerar fem olika branscher: bank, försäkring, tillverkning, 
detaljhandel och den offentliga sektorn. 

• Av fem företag är fyra privata och ett statligt (företag 5). 

• Företag 4 har mest antal anställda, 70000 st. 

• Företag 3 har minst antal anställda, 900 st. 

• Snittet på antal anställda bland företagen är ca 19000 st. 

• Tre av företagen är internationella eftersom de finns placerade i flera länder 
(företag 2, 3 och 4). 

 

6.1.2 Respondenten 

Under denna rubrik presenteras respondenterna för de olika branschföretagen. Deras 
roll i förhållande till företagens datalager samt deras erfarenhet av datalager kommer 
att redogöras. Vidare kommer respondenternas definition på datalager att beskrivas. 
Svaren kommer att täcka frågorna två, tre och fyra. På samtliga företag har en 
respondent deltagit i undersökningen med undantag av företag 3 där tre respondenter 
deltog. 
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Respondentens roll i förhållande till datalagret 

Av de respondenter som har deltagit i undersökningen är 6 av 7 respondenter 
administratörer av något slag för datalagret. De ansvarar bl.a. för att: 

• Data förs över till datalagren samt att multidimensionella kuber (PowerPlay) 
byggs (företag 1 och 3). 

• Uppföljning, analyser och rapportering görs med hjälp av datalagret (företag 2, 
4 och 5). 

• Administrera programvaran mellan datalagret och företagets affärssystem 
(företag 3). 

• Få fram olika slag av statistik med hjälp av datalagret (företag 3 och 5). 

En respondent är IT-chef och har ett övergripande ansvar för företagets IT avdelning 
(företag 3). 

Sammanfattningsvis består undersökningen av respondenter som arbetar både på 
organisationsnivå och en teknisk nivå.  

 

Respondenternas erfarenhet av datalager 

Respondenternas erfarenhet av datalager är i regel ganska lång. Respondenten som 
arbetar på företag 5 har längst erfarenhet av datalager av samtliga respondenter (7 år). 
Dessutom har personen ensam byggt upp datalagret. Men även respondenterna som 
arbetar på företag 1 och 2 har arbetat länge med datalager, båda 5 år.  Lika lång 
erfarenhet har IT-chefen på företag 3. Ett års erfarenhet av datalager har respondenten 
på företag 4 och en av respondenterna på företag 3. De har därmed minst erfarenhet 
av datalager bland alla respondenter. Sammantaget kan sägas att respondenterna har 
stor erfarenhet av datalager med vissa undantag. Därmed kan respondenternas svar på 
frågorna antas tillförlitliga. 

 

Respondenternas definition av datalager 

När det gäller respondenternas svar på fråga två angående definition på datalager, 
kommer enbart de svar som ger en generell definition på datalager att behandlas. Med 
generell bild menas att respondenten svarar efter hur denne som enskild person 
definierar ett datalager i allmänhet och inte efter hur företaget definierar sitt datalager. 
Därför har svar där respondenten har svarat efter hur företaget definierar sitt datalager 
valts att inte redovisas, eftersom respondenten då inte har svarat på frågan.  

Tre respondenter kunde dock ge en generell definition. 

Två respondenter (företag 2 och 5) uppgav en tekniskt inriktad definition på datalager 
dvs. en definition som inte är organisationsinriktad. Respondenten från företag 2 
beskrev datalagret som en form av reningsprocess där information görs till användbar 
data. Respondenten från företag 5 definierade datalagret som en icke- relationsdatabas 
med OLAP-verktyg. Dessutom gav respondenten en organisationsinriktad definition 
på datalagret genom att också definiera datalagret som ett beslutstöd för ledningen.  
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Definitionen som gavs av respondent från företag 4 var nästan helt 
organisationsinriktad. Respondenten gav nedanstående definition: 

”Datalager är en teknik för att lösa ett par vanligt förekommande frågeställningar.” 

(respondent 4) 

 

Denna respondent menar att det finns fyra drivkrafter för att använda ett datalager. I 
ett företag kan en eller flera av dessa drivkrafter förekomma där en av dem är central. 
Den första drivkraften är att med hjälp av datalagret kunna göra olika typer av 
analyser utan att sänka företagets fakturerings- eller orderprocesser. Den andra 
drivkraften innebär att med hjälp av datalagret kunna göra analyser på historik, som 
normalt inte finns i de operativa systemen. Den tredje drivkraften är gemensamma 
begrepp, vilket innebär att organisationen ska få en centraliserad syn på deras data. 
Exempelvis: Vad är en kund? Den fjärde drivpunkten kallar respondenten för 
horisontell integration, vilket innebär att företag med hjälp av datalagret ska kunna 
integrera flera system som tjänar samma syfte. Exempelvis har kanske ett 
internationellt företag inte samma faktureringssystem eller ekonomisystem runt om i 
världen. 

Några specifika gemensamma nämnare går inte att hitta då respondenternas 
definitioner granskas. Däremot går det att konstatera att respondenten från företag 2 
ser datalagret utifrån ett tekniskt perspektiv medan respondenten från företag 4 ser 
datalagret utifrån organisationens perspektiv. Respondenten från företag 5 ser 
datalagret utifrån båda perspektiven. 

 

6.1.3 Organisationen och datalagret 

Under denna rubrik kommer inledningsvis organisationens datalager att beskrivas. 
Vidare redovisas hur länge organisationen har använt datalager samt vilka motiv som 
organisationen hade till införandet av datalager. Slutligen beskrivs de positiva effekter 
som företagen anser datalagret har fört med sig. Därmed täcker dessa svar frågorna 
fyra, fem, sex och sju. 

 

Företagens beskrivning av datalager 

Hur företag har beskrivit sina datalager har varierat. Vissa respondenter har givit en 
ingående bild av datalagret medan andra respondenter har lämnat en mer översiktlig 
redogörelse.  

Företag 1 har en mängd datalager i en stordatormiljö där alla försäkringssystem 
ligger. Information hämtas från alla de här systemen och laddas sedan in i datalagret. 
Företaget har många olika datalager och använder dem främst till två syften. För det 
första används datalagret till PowerPlay, för att kunna ställa frågor. För det andra 
används datalagret till att få ut rapporter som sedan finns tillgängliga i ren Web-miljö 
för användarna och som läggs direkt mot en databas. 

Företag 2 samlar liksom ovanstående företag in information till datalagret ifrån nästan 
alla andra transaktionssystem. De flesta transaktionssystemen hänger ihop med den 
kundverksamhet som företaget har, det vill säga de system som kunderna använder 
via bankutbetalningar, automater och kortterminaler. Med hjälp av datalagret håller 
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företaget reda på vad som händer med alla lån, alla händelser och räknar ränta. 
Merparten av all data laddas månadsvis för närvarande. Då är allting översatt till ett 
enhetligt format samt att en kvalitetssäkring är gjord så att data är korrekt. Denna data 
försörjer sedan de olika användningsområdena, exempelvis de som jobbar med 
kundverksamhet och försäljning, de som jobbar med riskbedömning, de som jobbar 
med rapportering till myndigheter eller de som beräknar och kalkylerar resultat. Med 
hjälp av datalagret försöker företaget förutspå framtiden genom att förutse trender. 
Företaget har drygt två terabyte data och ställer ca en miljon frågor på ett år.  

För företag 3 är datalagret SQL-databaser samt i viss mån Movex A300, vilket är 
företagets affärssystem. Datalagret som är i Movex databaser innehåller både 
ekonomi- och tillverkningshistorik. Det som företaget vill göra riktigt djupa analyser 
på lyfter de ut ur affärssystemet och in i SQL-databaser så att PowerPlay kan jobba 
med det på ett effektivare sätt än affärssystemet.  

 
Datalagret på företag 4 består av tre olika databaser och en av dessa databaser består 
av tre olika delar. Anledningen till det är att de tre delarna är historiska. De äldsta 
delarna är från 1994 och det är de delar som företaget har fått ärva från den tidigare 
organisationen. Sen har företaget själva kompletterat systemet 1997. Från 1998 har 
företaget haft ett mycket mer samlat koncept och en helhetsuppbyggnad av datalagret.   

Datalagret på företag 5 innehåller information om sjukhusets öppna (besök på 
mottagning) och slutna vård (inskriven på avdelning). Organisationen använder 
datalagret för all intern och extern rapportering.  

 

Företagens erfarenhet av datalager 

Organisationernas erfarenhet av datalager skiljer sig inte mycket mot respondenternas 
förutom i vissa fall då organisationen har längre erfarenhet. Längst erfarenhet har 
företag 4. De började med datalager redan 1994, därefter har företaget ständigt 
kompletterat och byggt ut datalagret. Företag 2 och 5 har använt datalager sedan 
1997. Minst erfarenhet av datalager har företag 1 och företag 3 med fem år. I de fall 
då företagets erfarenhet av datalager är lika lång som respondentens har ofta 
respondenten varit med från start när företaget introducerade datalagret. 
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Företagens motiv till datalager 

Nedanstående tabell visar de motiv som företagen ansåg sig ha till varför de införde 
datalager i verksamheten. Varje motiv redogörs efter tabellen. 

 

 

Tabell 2. Företagens motiv till införande av datalager. 

 

Motiv 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 

 

1. Behov av att kunna   
spara data på händelse-
nivå. 

     

2. Behov av att kunna få 
större kontroll över sin 
verksamhet. 

     

3. Behov av att kunna få 
fram korrekt data genom 
tvättning. 

   
 

 

4. Behov av att kunna 
integrera annan data från 
andra källor. 

     

5. Behov av att kunna få 
ut statistik och infor-
mation från olika system. 

     

6. Behov av att kunna 
sammanställa mycket 
data från olika system. 

     

7. Behov av att kunna 
utreda betydelsen av 
olika begrepp i olika 
system. 

     

 

Motiv 1. Detta motiv som företag 2 uppgav innebär att företaget sparar data för varje 
transaktion kunden gör och därmed lär sig något om hur varje enskild kund använder 
deras tjänster. 
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Motiv 2. Samtliga företag uttryckte ett behov av att kunna få större kontroll över sin 
verksamhet. Företag 2 nämnde bland annat att de har oerhört höga krav på att 
rapportera till myndigheterna och därmed är det vitalt för företaget att ha uppsikt på 
sin verksamhet så att rätt information kan lämnas.  

Motiv 3. När företag 3 började använda de nyinförda Cognos-verktygen mot sitt 
affärssystem upptäcktes ganska snabbt att data såg konstig ut i affärssystemet. 
Företaget såg då möjligheten att kunna tvätta data med hjälp av ett datalager. 

Motiv 4. Detta motiv uppgav endast företag 3 och 4 uttryckligen men motivet 
antyddes även av de resterande företagen. Dessutom är motivet ett grundmotiv i 
datalagersammanhang (Sing, 1999). 

Motiv 5. Företag 3 hade behov av att kunna få ut försäljningsstatistik och 
försäljningsvolymer. Företag 5 hade behov av att kunna få ut olika typer av statistik 
om patienter och sjukvårdskostnader. 

Motiv 6. Vid intervjun var det endast två företag som uppgav detta motiv men även 
detta motiv antyddes av de övriga företagen. Företag 3 hade t.ex. behov av att kunna 
sammanställa data från deras affärssystem. 

Motiv 7. Följande motiv innebär att företaget klarlägger vad olika begrepp betyder 
eftersom somliga begrepp kan ha olika betydelser ifall de kommer från olika källor. 
Företaget bestämmer sig sålunda för en betydelse till begreppet istället för att använda 
flera. Exempelvis kan man och kvinna betecknas både m resp. k och man resp. 
kvinna. Endast företag 5 angav motivet men med samma anledning som för 
ovanstående motiv, antas att alla företag delar denna åsikt. Företag 5 menade att det är  
vitalt att företaget reder ut vad som menas med olika begrepp så att risken för 
missförstånd och fel reduceras. 

Utöver ovanstående motiv uttryckte företag 1 ett behov av att kunna låta användarna 
hämta information från datalagret via webben. Företaget märkte att det fanns 
användare som ogillade PowerPlay. Användarna ville istället kunna hämta 
information via pdf-rapporter från webben. 

 
Positiva effekter som datalagret har medfört 

Följande positiva effekter har framkommit under intervjuerna: 

• Med hjälp av datalagret kan rapporter tas fram mycket snabbare än tidigare 
(företag 1 och 5). 

• Datalagret har medfört att det är mycket lättare att få en överblick över olika 
områden i verksamheten (företag 2 och 3). 

• Datalagret har medfört att användare snabbt kan få insikt i områden som de 
tidigare inte var insatta i (företag 3). 

• Datalagret har resulterat i att företaget har fått igång en diskussion om vad som är 
gemensamma nyckeltal (företag 4). 

 

Flera företag har medgett att det över lag är väldigt svårt att bevisa hur viktigt 
datalagret är och hur mycket företaget har vunnit på att använda det. Dock har dessa 
företag poängterat att de inte skulle klara sig utan sitt datalager. 
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6.1.4 Sammanfattning allmänna frågor 

Efter att ha fått svar på de allmänna frågorna kan det konstateras att samtliga företag 
är storföretag med tanke på det stora personalantalet. Nästan alla respondenter har 
lång erfarenhet av datalager vilket gör att undersökningsmaterialet kan betraktas som 
trovärdigt. De motiv som har framkommit som vanligast till datalager är företagens 
behov av att få kontroll över sin verksamhet, behov av att kunna sammanställa mycket 
data från olika transaktionssystem samt behov av att kunna utreda betydelsen av olika 
begrepp. De främsta positiva effekter som datalagret har medfört är att företagen 
upplever det lättare att få en överblick över verksamheten samt att användarna kan ta 
fram rapporter mycket effektivare. 

 

6.2 Avgränsade frågor 
I detta delkapitel kommer svaren till de frågor som ska besvara problemställningen att 
presenteras. Först görs en redogörelse för vilka externa affärsdomäner som företag 
lagrar data om. Sedan beskrivs den information som företagen får från de nämnda 
affärsdomänerna. Därefter presenteras de källor som företagen hämtar sin externa data 
ifrån.  

6.2.1 Externa affärsdomäner som företagen lagrar data om i sitt datalager 

Generellt sett lagrar samtliga företag extern data i sina datalager i väldigt liten 
utsträckning. Därmed används även få externa affärsdomäner i datalagret.  

Tabell 3 visar vilka av Porters (1985) och Michmans (1983) externa affärsdomäner 
(se figur 5) som företagen lagrar data om i sina datalager. 

 
Tabell 3. Externa affärsdomäner som företag lagrar data om i sitt datalager. 

 

Domän F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Kunder  X X X  

Konkurrenter X  X   

Ersättningsbara produkter      

Potentiella företag      

Leverantörer    X  

Ekonomiska faktorer      

Sociala och kulturella   (Х)    

Politiska och rättsliga    X  

Teknologi      

 

Liksom figuren visar lagrar företag 5 ingen extern data över huvudtaget. Parentesen i 
kolumn F2 vill visa att företag 2 inte har tagit in informationen från källan direkt in i 
datalagret utan att informationen har gått via företagets operativa system.  Även några 
av de andra företagen uppgav att de tar in information till datalagret via det operativa 
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systemet. De har dock inte kunnat uppge någon specifik information som tas in på 
detta sätt. Flertalet av företagen uppgav också att de tar in extern data till de operativa 
systemen men att detta är data som aldrig hamnar i datalagret. 

 

6.2.2 Information som företagen får från de externa affärsdomänerna 

Detta delkapitel kommer att redogöra den information som företagen får från de 
ovanstående externa affärsdomänerna. Informationen är uppdelad på varje 
affärsdomän. 

 

Kunder 

• Export- och import statistik är information angående hur mycket företag exporterar 
och importerar (företag 2). 

• Kreditupplysningar, information om en persons eller ett företags ekonomiska 
ställning och utveckling, tjänar ofta som underlag vid bedömning av 
kreditvärdighet (företag 2). 

• Gatuadresser och postnummer, adressregister över alla företag, t.ex. för en viss 
bransch (företag 3, företag 2 tar in det via det operativa systemet).  

• Kundkritik, positiv och negativ kritik från kunderna (företag 4). 

 
Konkurrenter 

• Marknadsandelar, information om hur stor del av marknaden företaget är i 
besittning av till skillnad från konkurrenterna (företag 1). 

• Information från det gångna pensionsåret,  (företag 1). 

 

Leverantörer 

• Kvalitetsinformation, information om kvalitén på leverantörernas arbete (företag 
4). 

 

Sociala och kulturella affärsdomäner 

• Demografisk information, information om befolkningens storlek, sammansättning 
och geografiska fördelning samt förändringar i befolkningsstrukturen (företag 2). 

 

Politiska och rättsliga affärsdomäner 

• Konsumentprisindex, ger information om den genomsnittliga prisförändringen hos 
varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige (företag 4). 

• Momssatser, skatt som utgår på praktiskt taget alla varor och tjänster. Dessa 
momssatser varierar från land till land. (företag 4). 

• Tullsatser, skatt på främst varor importerade från utlandet, men ibland även på 
exporterade (företag 4). 
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• Valutakurser (företag 4). 

 
6.2.3 Anledning till varför företag lagrar data om de externa affärsdomänerna 

Kunder 

Kreditvärdighet: Företag 2 lagrar extern data om sina kunder för att kunna se kundens 
betalningsförmåga. Har kunden dålig kreditvärdighet är bankföretaget inte beredd att 
bistå med sina tjänster. 

Effektiv transportplanering: Företag 3 lagrar extern data om sina kunder för att kunna 
använda ett effektivt transportplaneringssystem. Det handlar framförallt om att 
planera in så kostnadseffektiva rutter som möjligt när företaget ska leverera sina 
produkter 

Kundkritik: Företag 4 lagrar extern data om sina kunder för att kontrollera kundens 
inställning till företaget. För företaget är det viktigt att arbeta närma sina kunder 
genom att kontrollera vad som fungera bra och vad som fungerar mindre bra. 

 

Konkurrenter 

Marknadsposition mm: Företag 1 lagrar extern data om sina konkurrenter för att 
kunna följa upp hur mycket fordon dessa försäkrar. Därmed får de insikt i deras egen 
marknadsposition i förhållande till konkurrenterna. En annan orsak till varför de 
lagrar extern data om deras konkurrenter är att de vill se vilka fondförvaltare som 
finns representerade i konkurrenternas pensionsförsäkringar. Dessutom vill företaget 
kunna se hur dessa fondförvaltare placerar, hur stor andel som är placerat i aktier och 
hur stor andel som är placerat i räntefonder. 

 

Leverantörer 

Uppföljning av leverantörer: Företag 4 följer upp sina leverantörer för att kunna 
kontrollera kvalitén på produkterna. Vidare kontrollerar företaget att leverantörerna 
ställer upp på de krav som företag vill bli förknippade med, t.ex. att barnarbete inte 
förekommer. 

 

Politiska och rättsliga affärsdomäner 

Regler för utländsk handel mm: Företag 4 lagrar extern data om politiska och rättsliga 
affärsdomäner eftersom de exporterar och importerar mycket produkter. Det är då 
viktigt att känna till olika länders momssatser, tullsatser och valutakurser. Dessutom 
har de behov av att känna till den genomsnittliga prisförändringen hos varor och 
tjänster för privat konsumtion i Sverige. 

 

6.2.4 Extern affärsdomän som företag lagrar mest data om i sitt datalager 

Av alla fem gjorda intervjuer kunde inte något av företagen svara på denna fråga. 
Flertalet av företagen menade på att de lagrade för lite extern data för att kunna svara 
på det. 
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6.2.5 Extern affärsdomän som företaget värderar högst 

Även denna fråga ansåg samtliga företag som omöjlig att svara på, eftersom de lagrar 
extern data i alldeles för liten utsträckning.  

 

6.2.6 Interna respektive externa källor som företag hämtar extern data ifrån  

Här har svaren delats upp genom att särskilja på källor som har använts inom 
verksamheten (interna) och källor som har använts utanför verksamheten (externa). 

   

Interna 

• Företagets operativa system, innebär att extern data har kommit in till det 
operativa systemet för att sedan stoppas in i datalagret. Företag 4 hämtar bl.a. 
information om valutakurser och KPI från olika interna transaktionssystem (företag 
2 och 4). 

• Intervjuer: Interna intervjuer som företaget själv har genomfört hos dess 
leverantörer (företag 4). 

 
Externa 

• SCB: Statistiska Centralbyrån, vilket är en central förvaltningsmyndighet för den 
officiella statistiken och för annan statlig statistik.  (företag 2 via operativt system). 

• UC: Upplysningscentralen, vilket är ett affärs- och kreditupplysningsföretag, bildat 
och ägt av bankerna som gemensam, samordnad central för kreditupplysning 
(företag 2). 

• PAR: Postens Adressregister, Sedan 1994 är PAR helägt av Bonnier 
Affärsinformation. PAR bistår företag med adressinformation samt tjänster som 
gör att företag hittar rätt bland kunder. (företag 3) 

• Vägverket: Vägverket bistår bl.a. försäkringsbolag med marknadsandelar över 
fordon (företag 1). 

• Riksförsäkringsverket: Riksförsäkringsverket bistår bl.a. försäkringsbolag med 
information om det gångna pensionsåret (företag 1). 

• Resebyråer: Resebyråer ger försäkringsbolagen kontinuerlig information om resor 
(företag 1). 

• Tullmyndigheterna: Tullmyndigheter bistår företag med tullinformation t.ex. 
tullsatser (Företag 4). 

 

6.2.7 Sammanfattning av de avgränsade frågorna 

Sammantaget lagrar samtliga företag väldigt lite extern data i sina datalager. Företag 5 
som är ett statligt företag lagrar ingen extern data. De externa affärsdomäner som 
företagen lagrar data om i sina datalager är kunder, konkurrenter, leverantörer, 
politiska och rättsliga affärsdomäner och sociala och kulturella affärsdomäner. 
Företagen lagrar olika data beroende på vilken bransch de tillhör. Exempelvis lagrar 
företag 2, som är ett bankföretag, data om deras kunders kreditvärdighet medan 
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företag 4 lagrar data om regler för utländsk handel eftersom de handlar med utländska 
företag. Vilka källor som företagen hämtar sin data ifrån skiljer sig också bland 
företagen. Alla företag hämtar i princip från olika källor. Källorna är både interna och 
externa. Företag 2 hämtar bl.a. extern data ifrån sitt operativa system som är en intern 
källa till datalagret samtidigt som de hämtar data från SCB som är en extern källa till 
datalagret.
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7 Analys 
I detta kapitel kommer material från intervjuerna att analyseras. Respondenternas svar 
på frågorna kommer att jämföras. Intervjumaterialet kommer vidare att jämföras med 
den information som finns i litteratur samt information som liknande undersökningar 
har inbringat. Dessutom kommer respondenternas svar att jämföras med den 
information som framkom av intervjun (se appendix 9) med respondent 6 (Peter 
Söderström). Kapitlet är indelat i två delar. Den första delen kommer att analysera de 
allmänna frågorna medan den andra delen kommer att analysera de avgränsade 
frågorna. Tonvikten kommer dock att läggas på de avgränsade frågorna eftersom de är 
tänkta att ge svar på problemformuleringen samt delproblemen som finns uppställda i 
avsnitt 3.2.  

 

7.1 Analys av allmänna frågor 
Eftersom tonvikten ska läggas på de avgränsade frågorna kommer endast några av de 
allmänna frågorna att analyseras. De frågor som väljs ut för analys är frågor som 
anses speciellt intressanta för undersökningen. 

 

7.1.1 Respondenternas generella definition av datalager 

När respondenterna ombads ge en generell definition på datalager erhölls väldigt olika 
svar. Nästan alla respondenter upplevde det ganska svårt att ge en generell definition 
på datalager. Två av fem respondenter definierade datalagret efter hur deras eget 
datalager såg ut. Företag 1 och 3 beskrev bl.a. hur deras datalager är uppbyggt och hur 
det används. Företag 2, 4 och 5 gav däremot en mer generell bild av vad ett datalager 
är. Företag 2 gav en tekniskt inriktad definition på datalager medan företag 4 gav en 
definition utifrån organisationsnivå. Egentligen är det inte så konstigt att dessa två 
respondenter gav olika inriktningar på definitionen eftersom respondenten på företag 
2 arbetar på en mer teknisk nivå till skillnad från respondenten för företag 4 som har 
ett mer övergripande ansvar för datalagret. Företag 5 uppgav både en teknisk och 
organisationsinriktad definition. Respondenten för företag 5 beskrev bl.a. datalagret 
som ett beslutstöd för ledningen. Denna typ av beskrivning av datalager förekommer 
ofta i litteraturen. Därför är det intressant att fler respondenter inte nämnde denna typ 
av definition. Vilken definition som respondenten anger har antagligen också mycket 
att göra med vilken position respondenten har i företaget. Exempelvis har en 
datatekniker inte samma syn på datalagret som en ekonom eller en person från 
ledningen.  Möjligtvis hade svaren därför sett annorlunda ut om frågan hade ställts till 
företagsledningen. 

En förklaring till varför en del respondenter inte kan ge en generell definition på 
datalager kan vara att de inte besitter teoretiska kunskaper i ämnet utan endast 
praktiska. När folk började arbeta med datalager för t.ex. fem år sedan fanns troligtvis 
ingen utbildning att tillgå. Respondent 6 stödjer denna teori till viss del och anser att 
det är väldigt vanligt att företag inte kan ge en generell definition på datalager. 
Respondent 6 säger att han ofta inledningsvis brukar gå igenom vad som menas med 
datalager då denne konsulterar företag. Respondent 6 menar att datalager är ett slags 
modeord med alla möjliga definitioner. Vissa företag anser enligt respondent 6 att ett 
datalager enbart kan vara en databas innehållande lite information som datarapporter 
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fås fram ur. Andra företag anser att en stor kraftigt integrerad databas som betjänar 
många system med generella verktyg kan vara ett datalager. 

 

7.1.2 Företagens motiv till datalager 

På denna fråga angav respondenterna väldigt många olika motiv. En del respondenter 
uppgav ganska grundläggande motiv till datalager medan andra uppgav väldigt 
specifika och särpräglade motiv. Dock kunde de grundläggande motiven skönjas av 
samtliga respondenter trots att vissa respondenter inte ordagrant uppgav dem. När 
frågan ställdes framkom fyra motiv som kan ses som grundläggande till varför företag 
införskaffar sig datalager.  

Det första av dessa motiv är behov av att få bättre kontroll över sin verksamhet. Här 
svarade bl.a. företag 2 att de hade mycket stort behov av att kunna hålla reda på sin 
verksamhet eftersom bankföretag har höga krav på sig att rapportera till myndigheter. 
En annan anledning är att 98 % av företagets alla transaktioner numera sköts utan en 
anställd i banken. Ska företaget ha någon uppfattning om vad som händer och sker när 
en kund gör en transaktion måste de ha hjälpmedel för det.  

Det andra grundläggande motivet som framkom var behov av att kunna integrera 
annan data från andra källor. Detta motiv uppgav företag 3. Med tanke på att företag 3 
har små enskilda kontor runt om i Europa fanns troligtvis ett behov av integrera sådan 
data.  

Det tredje grundläggande motivet var behov av att kunna sammanställa mycket data 
från olika system. Med system menas alla de transaktionssystem företag använder 
t.ex. lönesystem. Företag 3 hade t.ex. ett behov av att kunna sammanställa data från 
sitt affärssystem Movex.  

Det fjärde grundläggande motivet till datalager som angavs var behov av att kunna 
utreda betydelsen av olika begrepp i olika system. Företag 5 ansåg det viktigt att ta 
fram gemensamma betydelser för alla de begrepp som finns i flera system.  Med tanke 
på att företag 5 är ett företag inom sjukvården är det speciellt viktigt att inga 
missförstånd förekommer där.  

Utöver de grundläggande motiven framkom också andra motiv, företag 3 och 5 hade 
ett behov av att kunna få ut statistik och information från olika system. Företag 3 ville 
i första hand kunna få ut försäljningsstatistik och försäljningsvolymer från deras 
affärssystem som samlat på sig data sedan två år tillbaka. Tidigare ställde företaget sk. 
frågor (eng. queries) direkt mot affärssystemet men det visade sig vara svårt att 
analysera samt att varje fråga som ställdes belastade systemet mycket. Med tanke på 
att företaget använder affärssystemet flitigt ansågs ett datalager nödvändigt för att 
kunna arbeta så effektivt som möjligt och undvika belastningar. Företag 5 hade behov 
av att kunna få ut patient- och kostnadsstatistik eftersom de har stora redovisningskrav 
till myndigheter. 

En del respondenter angav dock vissa särpräglade motiv. Exempelvis berättade 
företag 1 att de behövde ett datalager för att kunna förvara information så att 
användarna sedan skulle kunna hämta denna information via webben. 

Ett vanligt motiv till datalager är att företag har behov av att hålla nere kostnaderna 
samt att öka intäkterna och på så sätt kunna konkurrera på marknaden. Samma motiv 
uppgav respondent 6 när han fick frågan. Detta motiv framkom emellertid inte 
specifikt av några företag, däremot kunde det skönjas bland flertalet respondenter 
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under intervjuns gång. Möjligtvis beror detta på valet av respondenter. Hade frågan 
ställts till en respondent som representerar ledningen hade troligtvis motivet tagits 
upp.  

Ett annat motiv är, enligt respondent 6, behovet av att kunna förutse kundtrender 
d.v.s. att försöka förstå hur kunderna tänker. Detta motiv nämnde företag 2 som 
försöker förutse framtiden genom att lagra alla transaktioner som kunden gör. 

Respondent 6 anser dock att de flesta företag har väldigt avgränsade motiv. Enligt 
respondent 6 är det ingen idé att föra en generell diskussion om motiven till datalager 
utan det är bättre att se vad företagen verkligen vill ha hjälp med.  

Att dra en slutsats på företagens motiv till datalager är därför väldigt svårt. Denna 
undersökning visar dock att det finns generella motiv till datalager och att det har 
betydelse vem som intervjuas.  

 

7.1.3 Positiva effekter som datalagret har medfört 

Nästan alla företag ansåg det svårt att redogöra för vilka positiva effekter datalagret 
har medfört. Anledningen är att de tycker att det är svårt att uppfatta konkreta effekter 
samt att de tycker det är svårt att mäta effekterna. Alla företagen medger ändå att de 
inte skulle klara sig utan datalagret. Trots att vissa företag hade svårt att svara på 
frågan framkom likväl några positiva effekter. Två av fem företag (1 och 5) tycker att 
de kan ta fram olika typer av rapporter snabbare än tidigare. Vidare anser två företag 
(2 och 3) att det nu är lättare att få en överblick över olika områden i verksamheten till 
skillnad från tidigare. Detta motiv uppgav även respondent 6 när frågan ställdes. 
Företag 3 menar att det också är lättare att få insikt i områden som de annars inte är 
insatta i.  

Inget företag nämnde något om att datalagret har medfört till ökade intäkter eller 
minskade kostnader. Det skulle kunna tyda på det som framkom tidigare att 
datalagrets effekter är svåra att mäta. Respondent 6 menar att effekterna inte märks så 
mycket i ett enskilt ärende, utan att det märks när företagen hanterar alla ärenden 
bättre med hjälp av datalagret. En annan anledning till att datalagrets effekter kan vara 
svåra att mäta skulle kunna vara att det är komplicerat att peka ut att det verkligen är 
datalagret som har medfört ökade intäkter och inte något annat. Respondent 6 menar 
att företag kan uppleva det svårt att skilja på de operativa systemens vinster och 
datalagrets vinster. 

Det var heller inget företag som angav att datalagret har medfört till att ledningen kan 
fatta bättre beslut. Detta har förmodligen också att göra med valet av respondenter. 
Indirekt angav respondenterna att datalagret har medfört att ledningen kan fatta bättre 
beslut eftersom flertalet av ovanstående motiv medför bättre beslut.  

 

7.2 Analys av avgränsade frågor 
De avgränsade frågorna är arbetets centrala frågor. Varje fråga kommer att analyseras 
eftersom de ska ge svar på arbetets problemformulering samt delproblem. 

 



7 Analys 

 44 

7.2.1 Externa affärsdomäner som företagen lagrar data om i sitt datalager 

Av de nio externa affärsdomäner som Porter (1985) och Michman (1983) framhåller, 
används fem av dessa bland de intervjuade företagen. De externa affärsdomäner som 
företag lagrar data om är kunder, konkurrenter, leverantörer, politiska och rättsliga 
samt sociala och kulturella affärsdomäner. Generellt sett lagrar företag väldigt lite 
data om dessa affärsdomäner speciellt i jämförelse med hur mycket data som lagras 
om de interna affärsdomänerna. Företag 5 lagrar ingen extern data. Respondenten för 
företaget menar att eftersom de är ett offentligt företag inom sjukvården befinner de 
sig inte i samma sits som ett privat företag. Dessutom säljer inte företaget något i den 
bemärkelsen, även om det går att köpa och sälja vård. Möjligtvis skulle företaget 
kunna ha haft ett behov av att lagra extern data om det varit en privat inrättning. 

När frågan ställdes till respondenterna svarade de flesta inledningsvis att de inte lagrar 
någon extern data. Men efter att respondenterna funderat ett tag kom de till slut fram 
till att de lagrar extern data men i mindre mängd. Tre av fem företag uppger att de 
lagrar data om deras kunder. Detta är den affärsdomän som flest företag lagrar extern 
data om, vilket borde betyda att den uppfattas som mest angelägen för företag. 
Företag 2 lagrar data om alla transaktioner som deras kunder gör för att kunna se vad 
varje kund efterfrågar för tjänster. Företag 3 lagrar samtliga gatuadresser och 
postnummer i hela Europa för att kunna använda det befintliga 
transportplaneringssystemet så effektivt som möjligt. Företag 4 lagrar data om hur 
kunderna förhåller sig till företaget så att företaget kan eftersträva de krav som 
kunderna ställer.  

Två av fem företag lagrar data om deras konkurrenter. Företag 1 lagrar information 
om marknadsandelar på fordonssidan där företaget kan se hur mycket fordon som 
andra försäkringsbolag har. Företaget lagrar också information om det gångna 
pensionsåret för att kunna se vilka fondförvaltare som konkurrenterna använder men 
också för att se om konkurrenterna placerar kundernas pengar i aktier eller 
räntefonder. 

Endast ett av fem företag lagrar extern data om sina leverantörer. Det utfallet var 
egentligen inte så överraskande med tanke på att företag 1 och 2 är tjänsteföretag och 
därmed inte har några direkta leverantörer. Dessutom lagrar företag 5 ingen extern 
data. Av de företag som återstår är det endast företag 4 som lagrar extern data om 
leverantörer. Anledningen är att företaget vill kontrollera kvalitén på de produkter 
som de köper in från sina leverantörer. På detta sätt kan företaget antagligen sätta stor 
press på sina leverantörer och uppnå god kvalitetsstatistik. Företag 3 lagrar ingen 
extern data om sina leverantörer, troligtvis för att de är ett tillverkande företag som 
enbart köper in råmaterial. Därmed har de kanske inte samma kontrollbehov till 
skillnad från företag 4 som köper in färdiga produkter.  

Det är också bara ett företag som lagrar extern data om sociala och kulturella 
affärsdomäner. Företag 2 hämtar in demografisk information, vilket är information 
om befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning samt 
förändringar i befolkningsstrukturen. Företaget tar dock först in informationen via det 
operativa systemet för att sedan stoppa in det i datalagret. Informationen används 
sedan till att göra snygga rapporter och mappa olika resultat i förhållande till Sveriges 
karta. 

Slutligen lagrar ett företag extern data om politiska och rättsliga affärsdomäner. 
Eftersom företag 4 importerar och exporterar stora mängder gods lagrar de extern data 
i form av momssatser, tullsatser och valutakurser. Dessutom lagrar de information om 
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den genomsnittliga prisförändringen hos varor och tjänster för privat konsumtion i 
Sverige (KPI).  

Undersökningen hade också för avsikt att ta reda på om valet av affärsdomäner skiljer 
sig något mellan branscherna. Eftersom bara fem företag deltog i undersökningen 
samt att dessa företag lagrar data om externa affärsdomäner i väldigt liten 
utsträckning är det svårt att ge ett tillförlitligt svar på frågan. Däremot kan vissa 
antagande göras utifrån svarsutfallet. Undersökningens resultat tyder på att somliga 
affärsdomäner är allmänna oavsett bransch. En affärsdomän som kunder, bör 
sannolikt vara en sådan allmän domän, eftersom kunder är den grundsten som företag 
livnär sig på. Likaså borde konkurrenter vara en generell extern domän eftersom 
företag oavsett bransch torde vara intresserade av hur de förhåller sig till sina 
konkurrenter. Leverantörer kan förväntas vara en extern affärsdomän som framförallt 
riktar sig till vissa specifika branscher. Exempelvis borde tillverkningsbranschen och 
detaljhandelsbranschen vara sådana branscher av den orsaken att de är beroende av att 
leverantörer t.ex. levererar rätt produkter i rätt tid. 

Eftersom flera företag svarade att de lagrar väldigt lite extern data i sina datalager 
ställdes frågan varför det förefaller sig så. Som svar erhölls ett antal olika anledningar. 
Företag 3 anser att det är mycket besvärligare att ta hand om extern data i jämförelse 
med intern data. Respondent 6 hävdar att problemet grundar sig på att den externa 
informationen ofta är ostrukturerad och därmed svår att integrera med den redan 
befintliga data som finns i datalagret. Företag 3 menar att det dock finns potential att 
utveckla datalagret så att extern data kan tas in på ett enklare sätt. Samtidigt anser 
företag 3 det viktigt att tänka över om det är kostnadseffektivt att lagra all tänkbar 
data. Frågan kan ställas om lönsamheten alltid ökar bara för att företaget analyserar 
mer. Företag 4 säger att deras anledning till varför de inte lagrar mer extern data är att 
företaget i första hand måste få kontroll på den interna informationen som t.ex. inköp, 
försäljning, lagerhållning, transport och kostnad. Innan de har kontroll över den är det 
inte lönt att börja titta på omvärlden. Detta tyder troligtvis på att svenska företag ännu 
inte är mogna för att ta in extern data i någon större omfattning. Det är viktigt att 
understryka att företag 4 har lång erfarenhet av datalager till skillnad från många 
andra företag. Att företag 4 lagrar extern data i liten utsträckning beror därför inte på 
att företaget har lite erfarenhet av datalager. Det visar däremot att ett 
datalagerinförande är en lång process för ett företag.  

Flertalet av företagen som har intervjuats tror att de kommer att ta in mer extern data i 
framtiden. Uppenbarligen finns det en efterfrågan på enklare metoder för integrering 
av extern data bland företagen. När dessa metoder har funnits finns det förmodligen 
ett stort intresse från företagens sida att lagra mer extern data. USA ligger med rätt 
hög sannolikhet några år före på detta område eftersom datalagret härstammar från 
USA. Antagligen kommer därför svenska företag ha lättare för att integrera extern 
data om några år när de amerikanska idéerna har nått Sverige.  

 

7.2.2 Extern affärsdomän som företag lagrar mest data om i sitt datalager 

Inget av företagen har valt att svara på ovanstående fråga. De flesta företagen menar 
att de lagrar alldeles för lite extern data för att kunna avgöra det. Troligtvis är det 
kunder som företag lagrar mest data om med anledning av att de flesta företagen i 
undersökningen använder affärsdomänen. I annat fall skulle svaret kunna vara 
individuellt beroende på vilken bransch företaget tillhör. Respondent 6 stödjer denna 
teori och anser att det inte finns ett generellt svar på frågan. Respondent 6 tror 
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däremot att det kommer att bli en stor efterfrågan på geografisk information i 
framtiden. Enligt respondent 6 finns sådan information redan tillgänglig hos 
analysföretag. 
 

7.2.3 Extern affärsdomän som företaget värderar högst 

Även denna fråga hade företagen svårt att svara på med samma anledning som 
föregående fråga. Undermedvetet är det troligtvis kunder med avseende på att det är 
den domän som flest företag lagrar data om. Respondent 6 hävdar att även denna 
fråga är branschinriktad. Tidigare undersökningar inom området har undersökt vilken 
domän som företag anser värdefullast (Alavi & Leidner, 1999). Alavi och Leidner 
gjorde 1999 en studie bland 109 respondenter, fördelade på 12 länder, för att ta reda 
på vilka domäner som ansågs mest betydelsefulla av företag som hade eller höll på att 
bygga knowledge management systems (KMS). Studien visade att kunder är den 
domän som företag anser mest betydande. 
 

7.2.4 Interna respektive externa källor som företag hämtar extern data ifrån 

De källor som företagen har hämtat information ifrån har delats in i interna och 
externa källor. Information från interna källor är information som finns tillgängliga 
inom verksamheten och information från externa källor är information som finns 
tillgänglig utanför verksamheten.  
 

Interna källor 

Med avseende på interna källor uppgavs två typer, det operativa systemet samt 
intervjuer.  

Företag 4 uppgav att de hämtar information om KPI, moms samt valutakurser från det 
operativa systemet. Denna information har i ett första skede hämtats av 
ekonomiavdelningen som i sin tur har matat in den i det operativa systemet. Företag 2 
hämtar också extern information från det operativa systemet som ursprungligen 
kommit från SCB. Från det operativa systemet hämtar företag 2 import- och 
exportstatistik. Flera andra företag har medgett att de matar datalagret med extern 
information från det operativa systemet. Dock har de inte kunnat uppge vilken 
information det är de har hämtat. Företag 4 hämtar även extern information från 
intervjuer som görs främst med leverantörerna för att kontrollera kvalitén på de 
produkter som företaget importerar.  
 

Externa källor 

Flertalet av källorna som företagen hämtar extern information från är externa.  
Samtliga externa källor som uppgavs är svenska. Dessa är: SCB 
Upplysningscentralen, PAR, Vägverket, Riksförsäkringsverket, resebyråer och 
Tullmyndigheterna.  
 

SCB är en förvaltningsmyndighet som erbjuder officiell statistik inom många områden 
t.ex. arbetsmarknad, ekonomi, näringsliv, priser, befolkning, välfärd, bostäder och 
byggande För datalagret på företag 2 är SCB indirekt en extern källa eftersom 
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informationen matas in i det operativa systemet innan den når datalagret. Som sagts 
tidigare hämtar företag 2 import- och exportstatistik från SCB. 

Upplysningscentralen ägs av alla Sveriges banker och är en av Sveriges största affärs- 
och kreditupplysningscentral. UC erbjuder dagsfärsk information om företag och 
privatpersoner för kreditbedömning av kunder samt kvalificerade ekonomiska 
bedömningar. Företag 2 hämtar information från UC för att kunna avgöra kundernas 
kreditvärdighet.  

PAR är ett företag, vilka bistår med bl.a. adress- och marknadsinformation. Enkelt 
uttryckt utvecklar PAR tjänster som gör att företag hittar rätt bland kunder och 
därmed rätt affärsmöjlighet. Företag 2 köper denna information och matar sedan in 
den i företagets transportplaneringssystem. Med hjälp av informationen kan företaget 
planera kostnadseffektiva transportrutter runt om i Europa.  

Varje kvartal får företag 1 in information från Vägverket om marknadsandelar på 
fordon. Informationen ger företaget en chans att se vilken marknadsposition de har i 
förhållande till sina konkurrenter. Företag 1 hämtar också extern data från 
Riksförsäkringsverket innehållande information om det gångna pensionsåret. Vidare 
får företag 1 extern information från olika resebyråer. Antagligen inhämtas 
information om olycksstatistik vid resor så att företaget kan sätta relevanta 
försäkringspremier. 

Tullmyndigheterna är en extern källa som företag 4 använder. Härifrån hämtas 
information om tullsatser och regler för utländsk handel. 
 

Ingen extern källa har visat sig mer vanlig än någon annan, förutom SCB som två 
företag angav. Med hög sannolikhet beror detta på det låga antalet respondenter. Vilka 
källor företag hämtar information ifrån förefaller sig för övrigt vara relativt 
individuellt bland företag. Men det verkar finnas enstaka källor som är 
branschinriktade. För bankföretag är troligtvis UC en vanlig källa eftersom 
kreditupplysning är en betydelsefull säkerhetsaspekt vid lån mm. Samtidigt är 
Vägverket av allt att döma en vanlig källa för försäkringsbolag som försäkrar fordon 
av olika slag. Likaså borde Riksförsäkringsverket vara en frekvent använd källa av 
försäkringsbolag och möjligtvis banker eftersom verket besitter intressanta uppgifter 
inom områden som försäkrings- och bankföretag dagligen arbetar med. Generella 
externa källor bör vara SCB och PAR eftersom SCB och PAR erbjuder information 
som alla företag kan ta till sig oavsett bransch. En extern källa som 
tullmyndigheterna, används antagligen i första hand av internationella företag men 
också av företag som importerar eller exporterar mycket. slumpen 

Det finns ett antal möjliga externa källor som inte har uppmärksammats i denna 
undersökning men som har uppmärksammats i andra liknande undersökningar. En av 
dem är Spar. Spar är ett offentligt adressregister för privatpersoner och omfattar alla 
folkbokförda personer över 16 år i Sverige. Från Spar kan företag få ut information 
om personers ålder, kön, civilstånd, antal barn, geografi, inkomst och förmögenhet. 
En annan extern källa som inte framkom i undersökningen är Internet. Med tanke på 
att Internet är världens största informationskälla så borde det finnas en stor potential 
för företag att inhämta extern data där. Olsson (2002) menar i sin undersökning att 
företag använder Internet som källa för att observera vad konkurrenterna erbjuder 
samt vilka priser de använder. En annan tänkbar extern källa skulle kunna vara 
branschorganisationer. Inom varje bransch finns det företag som specialiserar sig på 
att ta fram oftast sammanställd information. Både Olsson (2002) och Respondent 6 
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hävdar att detta är en förekommande extern källa för företag. Anledningen till att 
ovanstående externa källor inte har framkommit i denna undersökning beror 
förmodligen bara på tillfälligheter eller kan det låga antalet av deltagande företag har 
påverkat svarsutfallet.
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8 Slutsats 
I detta kapitel kommer resultatet av arbetet att sammanfattas. Slutsatsen står i begrepp 
att svara på den problemformulering som uppgetts i kapitel 3, nämligen ”I vilken 
utsträckning lagrar organisationer i nuläget data om externa affärsdomäner i ett 
datalager?”. Vidare ska slutsatsen svara på de fyra delproblem som återfinns i 
avsnittet 3.2. Kapitlet består därför av fem delar, där varje problem utgör en del. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse över huruvida det förväntade resultatet i avsnitt 
3.3 har uppnåtts.  

 

8.1 Utsträckning som företag lagrar data om externa affärsdomäner 
Fyra av de fem företag som deltog i undersökningen lagrar extern data. Av de nio 
externa affärsdomäner som Porter (1985) och Michman (1983) framhåller som viktiga 
att lagra data om, har fem observerats bland dessa företag. Affärsdomänerna som har 
identifierats är: 

• Kunder 

• Konkurrenter 

• Leverantörer 

• Politiska och rättsliga affärsdomäner 

• Sociala och kulturella affärsdomäner 

 

Till antalet är de externa affärsdomänerna relativt många men företagen lagrar dock 
ganska lite data om varje affärsdomän. Det har framkommit ett par anledningar varför 
det förefaller sig så. En anledning är att extern data fortfarande är väldigt 
ostrukturerad och därmed svår att integrera med den interna data som redan finns i 
datalagret. En annan orsak är att företag ännu inte känner sig mogna för att ta in stora 
mängder extern data. Företagen vill känna att de har kontroll på den interna och 
strukturerade informationen innan de hämtar in information från omvärlden d.v.s. 
extern data. Företag 5 som inte lagrar någon extern data tillhör den offentliga sektorn 
med sjukvård som inriktning. Företaget menar att de inte har samma behov av att 
lagra information om omvärlden som ett privat företag har. Företaget konkurrerar inte 
om marknaden på det sätt som många privata företag gör. 

Vilken extern data som företag lagrar om de externa affärsdomänerna varierar i de 
flesta fall. Kunder är den affärsdomän som flest företag lagrar extern data om. 
Följande kategorier av extern data lagras: 

• Adressinformation, adressregister över alla företag, t.ex. för en viss bransch. 

• Kreditupplysningar, information för att kunna utvärdera kundens 
betalningsförmåga. 

• Kvalitetsinformation, information om kvalitén på leverantörernas arbete. 

• Statistik och marknadsundersökningar, import- och exportstatistik, demografisk 
information, konsumentprisindex, marknadsandelar, kundkritik. 

• Ekonomiska regler, t.ex. tullsatser, momssatser, valutakurser. 
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8.2 Skiljer sig olika branschers val av externa affärsdomäner? 
Eftersom bara fem företag deltog i undersökningen samt att dessa företag lagrar data 
om externa affärsdomäner i väldigt liten utsträckning har det varit svårt att ge ett 
tillförlitligt svar på frågan.  

Däremot har antagande gjorts utifrån svarsutfallet som tyder på att branschers val av 
externa affärsdomäner till viss del skiljer sig. Affärsdomänen leverantörer är en sådan 
domän som i första hand borde vända sig till tillverkningsbranschen och 
detaljhandelsbranschen av den orsaken att de är beroende av att leverantörer t.ex. 
levererar rätt produkter i rätt tid.  

Kunder och konkurrenter är affärsdomäner som av allt att döma är generella domäner 
som används oavsett bransch, eftersom kunder är den grundsten som alla företag 
livnär sig på och eftersom konkurrenter är något som alla företag vill veta hur de 
förhåller sig till. 

 

8.3 Externa affärsdomäner som organisationer lagrar mest data om 
Denna undersökning visar att det är kunder som organisationer lagrar mest data om. 
Resultatet bygger emellertid på egna antaganden. Anledningen är att företagen 
bedömer att de lagrar alldeles för lite extern data för att själva kunna svara på frågan. 
En annan teori är att svaret skulle kunna vara individuellt beroende på vilken bransch 
företaget tillhör. Denna teori stödjer respondent 6 som anser att det inte finns ett 
generellt svar på frågan.  

 

8.4 Externa affärsdomänerna som organisationer värderar högst  

Undersökningen visar att kunder är den externa domän som företag anser värdefullast. 
Detta resultat bygger dock mestadels på tidigare liknande undersökningar (Alavi & 
Leidner, 1999). Företagen i denna undersökning anser liksom i ovanstående fråga att 
de lagrar för lite extern data för att kunna svara på frågan. Därmed har frågan gett 
utrymme för egna spekulationer samt jämförelser med tidigare undersökningar. 

 

8.5 Källor som organisationer hämtar data ifrån 
De källor som företag använder för att hämta extern data är av två typer, interna och 
externa källor. Interna källor är sådana källor som finns inom verksamheten medan 
externa källor är källor utanför verksamheten.  

8.5.1 Interna källor 
 
Företagets operativa system 
För vissa företag fungerar det operativa systemet som en mellanstation när extern data 
ska stoppas in i datalagret. Från den ursprungliga källan matas datalagret indirekt med 
extern data. Det operativa systemet blir därmed en intern källa. 
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Intervjuer 
Intervjuer har också visat sig vara en intern källa som företag använder sig av. Ett 
företag i undersökningen använder intervjuer för att kontrollera kvalitén på 
leverantörernas arbete. 
 

8.5.2 Externa källor 
De källor som domineras bland företagen är de externa. Nedanstående externa källor 
uppgavs av företagen: 
 
SCB 

Statistiska Centralbyrån är en svensk förvaltningsmyndighet för den officiella 
statistiken och för annan statlig statistik. Härifrån hämtas bl.a. import- och 
exportstatistik, demografisk information, konsumentprisindex. 
 
UC 
Upplysningscentralen är ett affärs- och kreditupplysningsföretag, bildat och ägt av 
bankerna som en gemensam och samordnad central för kreditupplysning. Företag har 
i denna undersökning uppgett att de hämtar kreditupplysningar från UC för att kunna 
fastställa kundernas betalningsförmåga. 
 
PAR 
PAR är ett företag som ägs av Bonnier Affärsinformation. PAR bistår företag med 
adressinformation samt tjänster som gör att företag hittar rätt bland kunder.  
 
Vägverket 
Vägverket bistår bl.a. försäkringsbolag med marknadsandelar över fordon. 
Informationen ger företagen en chans att se vilken marknadsposition de har i 
förhållande till sina konkurrenter. 
 
Riksförsäkringsverket  
Riksförsäkringsverket bistår bl.a. försäkringsbolag med information om det gångna 
pensionsåret. 
 
Resebyråer  
Resebyråer ger försäkringsbolagen kontinuerlig information om resor. Det kan vara 
olycksstatistik som ska utgöra underlag för fastställning av försäkringspremier. 
 
Tullmyndigheterna  
Tullmyndigheter bistår företag med tullinformation t.ex. tullsatser. Används av 
internationella företag eller företag som exporterar eller importerar mycket. 
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8.6 Har det förväntade resultatet uppnåtts? 
I sin helhet anses det förväntade resultatet ha uppnåtts. Rapporten har svarat på i 
vilken utsträckning företag lagrar data om externa affärsdomäner. Företagen lagrar 
data om externa affärsdomäner men i relativt liten utsträckning.  

Resultatet kan också visa vilka av Porters (1985) och Michmans (1983) externa 
affärsdomäner som företag lagrar data om. Affärsdomänerna är kunder, konkurrenter, 
leverantörer, politiska och rättsliga samt sociala och kulturella affärsdomäner. 

Däremot har rapporten svårt för att ge ett tillförlitligt svar på om företagens 
användning av externa affärsdomäner skiljer sig mellan olika branscher. Orsaken är 
att varje bransch endast representeras av ett företag och därmed kan inget generellt 
resultat ges på problemet.  

Resultatet har utifrån egna antaganden samt åsikter från respondent 6 kunnat svara på 
vilken extern affärsdomän som företagen lagrar mest data om. Undersökningen visar 
att det är kunder som företag lagrar mest data om. 

Beträffande vilken extern affärsdomän som företag värderar högst, anses det 
förväntade resultatet vara uppnått. Resultatet visar att kunder värderas högst.  

Resultatet kan slutligen uppge ett antal vanligt förekommande källor som företag 
hämtar extern data ifrån. Källorna är t.ex. SCB, PAR, UC och företagens operativa 
system. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel kommer egna funderingar runt arbetet att tas upp. Först kommer de 
erfarenheter som har dykt upp under arbetets gång att diskuteras och därefter kommer 
en utvärdering göras av resultatet. Slutligen ämnar kapitlet ge förslag på fortsatt 
arbete. 

9.1 Egna erfarenheter under arbetets gång 
Detta arbete har inbringat stora erfarenheter i hur en större rapport planeras och 
genomförs. Framförallt har det varit nyttigt att arbeta självständigt trots att 
intervjuerna genomfördes i samarbete. Att intervjuerna gjordes tillsammans med en 
annan person ses enbart som en fördel. Dels var det skönt att komma ifrån det 
självständiga arbetet för en stund, dels var det intressant att få ta del av någon annans 
arbete. Samarbetet medförde också att vi kunde arbeta effektivare, eftersom vi delade 
upp arbetet med att ta kontakt med respondenter samt att sammanställa materialet från 
bandinspelningarna.  

Planeringen under arbetets gång har gått över all förväntan, därmed har ingen större 
tidsbrist upplevts. Den största anledningen till det är att mycket tid lades ner i den 
inledande fasen. Här har också handledningarna spelat en viktig roll eftersom de har 
uppmanat till att skriva.  

Enstaka moment visade sig vara besvärligare än vad som var väntat. Exempelvis 
upptog momentet med att skaffa respondenter mycket mer tid än förväntat. Det största 
problemet var inte att få respondenter till att ställa upp på intervjuer utan det var att 
över huvud taget få kontakt med någon som var insatt i företagets datalager. Satt 
personen som söktes inte i möte, var denne på tjänsteresa. Trots att en hel månad 
lades ner i tid för att skaffa respondenter, borde mer tid ha lämnats till detta. Ett annat 
moment som överraskade i avseende på tid, var sammanställningen av materialet från 
bandinspelningarna. Sammanlagt lades en vecka ner på detta moment. Intervjuerna 
var dock väldigt givande på många sätt. Dels var det skönt att komma ifrån skrivandet 
lite, dels var det intressant att få prata med någon som arbetar inom området. 

Att sammanställa intervjuer är en ganska enkel procedur trots att den är tidskrävande. 
Men allt som framkommer i en intervju är långt ifrån tydligt. Det handlar därför 
mycket om att tolka materialet efter bästa förmåga. Av den orsaken är det svårt att 
försäkra att all tolkning av materialet överensstämmer med vad respondenterna 
åsyftat. För att förebygga stora missförstånd har därför kontakt tagits med 
respondenterna i enstaka fall, för att få klarhet i vissa svårtolkade svar. Det anses 
sålunda inte har påverkat resultatet. 

Respondenterna har spelat en central roll i det här arbetet. Utan respondenternas 
medverkan hade resultatet inte kunnat fås fram, eftersom det finns ytterst lite litteratur 
att tillgå inom området. Urvalet av respondenterna kunde ha gjorts annorlunda. För att 
erhålla mer detaljerad information om området kunde fler respondenter ha intervjuats 
som bara har erfarenhet av extern data. Detta hade dock medfört mer arbete för att 
hitta ändamålsenliga respondenter.  

Något som underlättade intervjun var att frågorna till respondenterna skickades ut i 
förväg. Under intervjuerna märktes det att flera av respondenterna hade förberett sig 
genom att ha tagit reda på uppgifter som tidigare var okända för dem. 
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9.2 Resultatdiskussion 
Avsikten med arbetet har varit att i första hand ta reda på vad företag lagrar extern 
data om och hur vanligt det är. Bedömningen är att respondenternas kompetens har 
varit tillräcklig för att ge representativa svar och därmed ett tillförlitligt resultat. 
Likaså har ett intryck ingetts att samtliga respondenter har svarat på frågorna utan att 
ha utelämnat viktig information. En bransch som bankbranschen besitter ofta på 
känslig information och kan då tänkas hålla inne på viktig information. Den 
förnimmelsen har dock inte upplevts i denna undersökning. Som sades tidigare är 
dock antalet respondenter något lågt för att kunna dra hundraprocentigt pålitliga 
slutsatser på vissa frågor.  

Vad gäller frågan angående vilka affärsdomäner som företag lagrar extern data om, 
antas att fler affärsdomäner hade framkommit om fler företag hade deltagit i 
undersökningen. Till följd därav anses svaren på denna fråga vara trovärdiga.  

Svaret på frågan beträffande vilken extern affärsdomän som företag lagrar mest extern 
data om i sitt datalager, bygger framförallt på egna antagande men också på 
uppfattningar från respondent 6. Dessa antaganden förmodas sålunda vara relativt 
tillförlitliga, dock inte statistiskt säkerställda. 

Även svaren på frågan som ska utreda vilken affärsdomän som företag värderar högst 
bygger på antaganden. Där antogs att kunder var den mest betydelsefulla domänen 
eftersom det var den affärsdomänen som flest företag använde. Detta svar kunde 
sedan jämföras med tidigare undersökning, vilket gör svaren mer tillförlitliga. 

Frågan ifall branschers val av externa affärsdomäner skiljer sig, anses vara svår att ge 
ett tillförlitligt svar på, då endast ett företag representerar varje bransch. Här skulle 
varje bransch åtminstone ha företrätts av tre företag för att få fram ett trovärdigt svar. 
Frågan har därför gett utrymme för egna spekulationer som gör att svaren kan 
betraktas som något osäkra. Alla företag kan emellertid ses som representativa för sin 
bransch, eftersom samtliga företag har minst fem år lång erfarenhet av datalager. 

När det gäller frågan avseende vilka interna respektive externa källor som företag 
hämtar extern data ifrån anses svaren tillförlitliga. Däremot skulle förmodligen fler 
källor ha nämnts om fler företag hade deltagit i undersökningen. De vanligaste 
källorna tros emellertid har framkommit. 

Att samtliga företag som har ingått i undersökningen är storföretag, innebär att 
resultatet kunde ha sett annorlunda ut om mindre företag hade deltagit. Antagligen 
hade inte lika många externa affärsdomäner framkommit om småföretag hade 
medverkat i undersökningen, dels för att mindre företag förmodligen inte ligger lika 
långt fram i utvecklingen som ett större företag och dels för att ett mindre företag inte 
har de ekonomiska resurser som ett storföretag har. 

Innan intervjuerna gjordes fanns vissa funderingar och spekulationer över hur 
företagen skulle svara på frågorna. Om en gissning hade fått göras innan intervjuerna 
gjordes hade svaret med all sannolikhet blivit att företagen lagrar extern data i ganska 
stor utsträckning. Detta med samma anledning som har nämnts tidigare, att storföretag 
många gånger har stora resurser och därmed ofta ligger långt fram i den tekniska 
utvecklingen. Framförallt förväntades att de fyra privata företagen skulle lagra mer 
extern data. En uppfattning är att ett offentligt företag oftast inte har samma 
analysbehov om omvärlden som ett privat företag. Ett rimligt motiv är att offentliga 
företag ibland har monopol på marknaden. 



9. Diskussion 

 55 

När sammanställningen av intervjuerna gjordes uppkom ett antal egna reflektioner. En 
diskussion har bland annat förts om källan är intern eller extern i de fall då data 
hämtas från en extern källa till datalagret via det operativa systemet. Exempelvis kan 
data hämtas från t.ex. SCB och sedan lagras i det operativa systemet för att därefter 
stoppas in i datalagret. Är källan då det operativa systemet (intern) eller SCB 
(extern)? I rapporten har därför båda källorna uppgetts vid sådana speciella fall. 

En annan reflektion som har gjorts är hur respondenterna definierar ett datalager. Det 
är uppenbart att många definierar ett datalager efter sin egen relation till datalagret. 
Det verkar därför inte finnas någon generell definition på datalager.  

 

9.3 Förslag till fortsatt arbete 
Eftersom detta arbete visar att företag än så länge lagrar extern data i ganska liten 
utsträckning, är ett tänkbart fortsatt arbete att göra en liknande undersökning om ett 
par år. Troligtvis har företag då kommit längre i arbetet med att integrera extern data.  

Ett annat troligt uppslag skulle kunna vara att göra en mer djupgående undersökning 
över varför extern data är så svår att integrera i ett datalager. Detta arbete har 
konstaterat att extern data är ostrukturerad och därmed svår att integrera. Förmodligen 
finns det en mer ingående förklaring till problemet. Med tanke på att det finns ett stort 
intresse från företagens sida att lagra extern data, skulle det kunna vara ett argument 
för ett fortsatt arbete.  

Detta arbete har bland annat haft som mål att också kunna avgöra om företagens val 
av externa affärsdomäner skiljer sig mellan olika branscher. Det har visat sig kräva en 
ganska omfattande undersökning med ett stort antal involverade företag från olika 
branscher. Ett förslag till fortsatt arbete är därför att göra en inriktning på en speciell 
bransch. Resultatet kan därmed bli bättre statistiskt säkerställt.  
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Appendix 1 - Intervjuförfrågan 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter (Ulrika Karlsson och Tobias Crona) som läser sista terminen på det data-
ekonomiska programmet vid Högskolan i Skövde. Just nu skriver vi våra examensarbeten på 
20 poäng, vilka ligger inom området datalager (data warehouse). 

 

Höstterminen 2002 läste vi en kurs som heter datalager och datamining. Kursen väckte ett 
stort intresse för oss båda vilket har föranlett oss till att inrikta våra examensarbeten på områ-
det. Då våra problemställningar har visat sig ligga väldigt nära varandra har vi valt att samar-
beta i undersökningen. Det första examensarbetet inriktar sig på följande problemformulering: 

 
• Vilka externa affärsdomäner lagrar organisationer data om i ett datalager? Vad 

skiljer sig mellan olika branscher? Med externa affärsdomäner menas t.ex. konkur-
renter, leverantörer, ekonomiska faktorer (t.ex. konsumenternas tillgång på pengar, 
inflation mm), politiska och lagstiftande faktorer (t.ex. beskattningsregler). 

 

Det andra examensarbetet inriktar sig på nedanstående problemformulering: 

 
• Vad använder organisationer sina datalager till samt vilka analysbehov har 

olika branscher? 

 

Vad vi har förstått använder Ert företag datalager i sin verksamhet. Vi undrar därför om det 
finns någon möjlighet att få göra en telefonintervju angående ovanstående 
problemformuleringar, med någon som är insatt i Erat datalager, i början eller mitten på april. 
Frågor som kommer att ställas, skickas i förväg några dagar innan intervjun äger rum. I 
samband med en eventuell intervju har Ni möjlighet att välja om intervjuresultatet ska 
behandlas konfidentiellt. Det betyder att endast vi två känner till vad Ni har svarat. I rapporten 
innebär det att namnet på företaget samt Erat namn inte redovisas. 

 

Vi vore väldigt tacksamma om Ni ville höra av Er oavsett om Ni har möjlighet eller inte. Vid 
intresse kan vi höra av oss till Er via telefon och berätta mer. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Tobias Crona 

a00tobcr@student.his.se  

 

Ulrika Karlsson 

b00ulrka@student.his.se
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Appendix 2 - Intervjufrågor 
 

Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och antal 
anställda). 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

 

3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager? 

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

 

7. Vilka motiv hade Ni till införande av ett datalager? 

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

 

 

Avgränsade frågor 

 

9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 
• Vad är anledningen till detta? 
• Vilken information erhåller Ni från dessa domäner? 

 

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland de externa? 
• Bland externa och interna? 

 

11. Vilken av organisationens externa affärsdomäner värderas högst? 

 

12. Från vilka interna respektive externa källor hämtar organisationen data till 
de externa affärsdomänerna?
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Appendix 3 - Intervjufrågor (Söderström) 
 

Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat IT plans verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och antal  

anställda). 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

 

3. Vilken är Er roll i företaget? 

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalager? 

 

5. Hur länge har organisationen arbetet med datalager?  

 

6. Vilka motiv anser Ni att företag har till införandet av ett datalager? 

 

7. Vilka positiva effekter anser Ni att ett datalager kan medföra? 

 

8. I vilken utsträckning i nuläget lagrar organisationer data om externa affärsdomäner 
i sina datalager? 

 

 

Avgränsade frågor 

 

9. Av de företag som vi har intervjuat har huvuddelen lagrat data om externa 
affärsdomäner i väldigt liten utsträckning.  Vad tror Ni är orsakerna till att 
organisationer inte lagrar extern data i sina datalager? 

 

10. Vilka externa affärsdomäner tror Ni att organisationer lagrar data om i sina 
datalager? 

 

11. Vilken/vilka externa affärsdomän(er) tror Ni organisationer lagrar mest data 
i sina datalager? 

 

12. Från vilka externa källor tror Ni organisationer hämtar data till de externa 
affärsdomänerna? 
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Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och 
antal anställda).  

– Företaget är ett av Sveriges största försäkringsbolag med verksamhet över hela 
landet. Bolaget har ca: 70 kontor i Sverige och drygt 3.000 medarbetare de försäkrar 
varannan svensk, vartannat hem och varannan fjärde bil. Koncernen består av två 
ömsesidiga bolag och ett antal dotterbolag. Att bolagen är ömsesidiga innebär att de 
ägs av kunderna. I bolagets stämma och styrelse representeras kunderna av 
Kooperativa Förbundet (KF), OK, HSB, Riksbyggen, LO, TCO, och SACO.  

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Den information som lagras används uteslutande med cognos-verktyg. Det är en 
otrolig variation på informationen som ligger i datalagret. När vi för flera år sedan 
försökte göra ett riktigt datalager med modellering insåg vi ganska snabbt att vi inte 
kommer att lyckas. Det blir för mycket information eftersom man inte vet var 
informationen kommer ifrån. Ett begrepp kanske inte betyder samma sak för olika 
avdelningar. Vi insåg snart att det var helt meningslöst att genomföra. Vi tar 
information från externa källor som t.ex. vägverket varifrån vi får marknadsandelar 
över fordonssidan. Vi får även information från riksförsäkringsverket när det gäller 
vårt pensionsår samt information från resebyråer om resor. Vi märkte att det var sådan 
otrolig variation på vilken information som ska tas med, så att göra ett stort datalager 
var i princip omöjligt.  

 

– Ett datalager för oss består av två bitar där det första är ett ”staging area” vilket är 
ett lager där tabeller med information ligger som inte är modellerade eller 
strukturerade. Sen har vi en annan databas för att hämta information ifrån och laddar 
in i små data marts där vi kan begränsa exempelvis försäljningsinformation. Därmed 
har vi begränsat till just försäljning och det är då ganska lätt att göra ett data mart av 
det.  

 

3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager? 

– Jag är den som bygger allting, för över data till datalagret och bygger PowerPlay 
kuber. 

  

– Är det du som bestämmer vilken information som ska finnas med i datalagret? 

– Nej, det är det inte. Någon kommer till mig och säger att den här informationen ska 
finnas med och då sitter vi tillsammans med den ”interna kunden” som redogör för 
vad de vill kunna se och vad det är för information de vill hitta. Exempelvis kan det 
röra sig om vilka dimensioner och mätvärden de vill ha med och därefter sitter vi 
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tillsammans och bygger den första prototypen. Därefter får de testa prototypen för att 
se om det är vad de söker.    

 

– Hur många är det som jobbar med datalager, är det bara du eller är det flera? 

– Det är olika, jag sitter på ekonomi och på min avdelning är det jag och en kollega 
till som arbetar med information och vad som behövs på en mer övergripande nivå 
och teknisk nivå.  

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

–  Fem år.  

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

– Vårt datalager används främst till två syften. För det första är det till de 
multidimensionella kuberna, alltså PowerPlay vilka i sig själv är sitt eget datalager. 
Sen har vi rapporter som finns tillgängliga i ren Web-miljö för användarna och som vi 
lägger direkt mot en databas.  

 

– Vi har en mängd datalager i en stordator miljö där alla våra försäkringssystem 
ligger. Vi hämtar information från alla de här systemen och ekonomisystemet kör 
SAP R/3. Vi hämtar information från alla dessa system och laddar sedan in data i vårt 
datalager. Företaget har många olika datalager.  

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager? 

– Fem år.  

 

7. Vilka motiv hade Ni till införande av ett datalager? 

– Först får jag nog berätta lite historik. De här Cognos-verktygen köpte vi redan 1995. 
När vi startade med ekonomisystemet SAP R/3 insåg vi att det fanns behov för 
användarna att få fram viss information. SAP R/3: s gränssnitt är inte så självklart att 
lära sig utan man måste vara en flitig användare av det plus att om en rapport ska 
kunna skrivas ut måste det finnas en licens för SAP R/3 för att senare kunna tillåta 
PowerPlaykuberna till rapporterna. Information togs ut från SAP R/3 för att 
representera i PowerPlay. Då hade vi ett datalager i den bemärkelsen men märkte att 
det fanns användare som inte vill ha PowerPlay utan bara vill ha en Web-rapport, det 
vill säga en pdf-rapport från webben. Då var vi tvungna att bygga ett datalager för att 
kunna hämta information för att fylla lagret så att användarna skulle kunna hämta 
information via webben. Det var så det började sen har det växt vart efter och nu läggs 
all information över i det här lagret.  

 



Appendix 4 

vi 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Då vi lever i en stor datorvärld finns det nästan inga givna regler. Det innebär att det 
finns en tröghet i att få förändringar gjorda, till exempel kan filer ta för lång tid att det 
i vissa fall händer att tabeller får ganska lika karaktär. Fast det går ju snabbare om det 
finns ett fristående datalager i en PC-miljö, vi kör på NT-server. 

 

– Det är egentligen rapportbiten som har gjort det möjligt att göra det snabbare för 
användarna. Förut när det inte fanns datalager var man tvungen att bygga rapportpaket 
som skulle testas och implementeras och sedan skickas ut till användarna vilket tog en 
evig tid. Med hjälp av PowerPlaykuber kan vi nu bygga en rapport på ett par minuter 
och överföra via webben. Att säga att det har direkt anknytning till datalagret är väl att 
ta i men det finns en tydlig koppling mellan dem. Användarna sitter vid sina egna 
datorer och kan egentligen göra vad de vill med materialet. Därför får vi en 
effektivitet för användarna, vilket gör att det går mycket snabbare för dem att få ut 
den information de behöver.  

 

– Underlaget som användarna tar fram kan vara en positiv aspekt under förutsättning 
att det kan finnas mer intressenter än från början. Dom kanske tar ut exakt samma 
information och lägger någon annanstans och därmed ökar risken att vi börjar jämföra 
äpplen och päron i slutändan. Om vi definierar man upp de filer och tabeller som 
redan finns i datalagret så kan ingen säg att andra har gjort likadant, inte bara för den 
här beslutsinformationslösningen. Det kan vara andra personer som vill titta på 
samma information, då jämför vi exakt samma siffror och det är en fördel. 

 

9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 

– Det är knappast någonting. Det vi får som är extern information är marknadsandelar 
på fordonssidan där vi kan se hur mycket fordon som andra försäkringsbolag har och 
de får i sin tur ut exakt samma information om oss. Vi får också information från det 
gångna pensionsåret där vi kan se de olika fondförvaltarna, om det är aktier eller 
räntefonder. Man ser bara på aggregerad nivå. Huvuddelen av den information som vi 
får är intern. 

 

– Lagrar ni någonting om konkurrenter? 

– Nej, inte mer än den information som alla konkurrenter kan få. Alla gör 
konkurrensanalyser, man går igenom andra företag och letar mellan raderna på vad 
som är annorlunda. Det är ingenting som vi lagrar i datalagret. 

 

   

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland externa? 

– Kan jag inte svara på. 
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• Bland externa och interna?  

– All information, oavsett vad det är, knyts alltid, om det är möjligt till den 
organisatoriska organisationen. Då får vi information från högsta nivå dvs. 
koncernnivå, via affärsenheter och marknadsområden, ner till enskilda kontor, till en 
enskild handläggare. Det finns två dimensioner som är lika oavsett vilken information 
vi pratar om, Det är tiden dvs. perioder och det är organisation. Dessa dimensioner 
ligger alltid i all information vi har. Sen har vi andra typer av viktiga bitar och det är 
när man tittar på organisationen geografiskt, kundens postnummer som vi placerar in i 
våra marknadsområden geografiskt. 

 

– För ni egen olycksstatistik eller hämtar Ni information från exempelvis SCB? 

– Nej, utan olycksstatistiken får vi från de avtal som vi har. Från de skadesystem som 
finns, på saksidan finns t.ex. villa, hem och fritidshus. På fordonssidan får vi 
information om olycksfall, inbrottsskador mm. 

 

11. Vilken av organisationens externa affärsdomäner värderas högst? 

– Kan jag inte svara på. 

 

12. Från vilka interna respektive externa källor hämtar organisationen data till 
de externa affärsdomänerna?  

– Vi tar information från externa källor som t.ex. Vägverket varifrån vi får 
information om marknadsdelar på fordonssidan varje kvartal och det har 
försäkringsförbundet, där alla bolag finns med, kommit överens om att det är så här 
informationen ska se ut. Vi får också från riksförsäkringsverket när det gäller vårt 
pensionsår samt information från resebyråer om resor.
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Appendix 5 - Intervju 2 
 

Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och 
antal anställda). 

Banken är en av Nordens största bankkoncerner och i början av 2003 hade 
verksamheten ca: 16 000 anställd varav cd 9700 i Sverige.  Banken har ca 4,2 
miljoner privatkunder i Sverige och ytterligare ca 3,4 miljoner privatkunder i 
Baltikum. Fristående sparbanker och delägda banker har ytterligare ca 1,7 miljoner 
privatkunder 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Det kan vara vad som helst det, man lagrar data. I teorin kan det vara på annat 
medium än elektroniskt. Vi pratar mer om en process, en datalagerprocess, det 
innebär en rening, alltså att göra information av data. Det kan vara olika medium 
beroende på hur man behöver komma åt den.  

 

– Vi lagrar ju även data för den operativa verksamheten som styrs av reglerna för 
bokföring och sånt men det lagrar vi inte i datalagret. All bokföringspåverkande 
information är vi ju skyldiga att hålla reda på, alltså händelser på kundernas konton. 
Vi är skyldiga att hålla reda på detta av legala skäl. Det lagras ju inte så att det är 
tillgängligt för analys stup i kvarten utan det plockas fram om det är någon 
reklamation eller om det har hänt någonting.  

 

– Ett exempel på en definition av ett datalager är ett sätt att lagra data. Här har vi 
ingen specifik betydelse för begreppet datalager. 

 

3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager? 

– Jag är systemägare av datalagret. Om vi säger att vårt datalager är gemensamt för 
uppföljning, analys och rapportering så är jag systemägare för det. Jag sitter på 
verksamhetssidan och ansvarar för det här då, det finns ju andra i verksamheten som 
bär ägaransvaret av andra system. Man har verksamhetsbeslut eller följer dom 
överordnande verksamhetsbeslut som ligger och så ser man till att IT-drift och 
förvaltning funkar och att det inte kommer vidareutveckling som gör att det som 
redan finns inte funkar.  

 

- Jag har några personer under mig, men det är mest IT-folk, det några personer på 
verksamhetssidan också som driver ärenden och felrättningar.     
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4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

– I drygt sex år. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

– Vi samlar information ifrån stort sätt alla andra system. De flesta systemen hänger 
ihop med den kundverksamhet vi har, det vill säga de system som våra kunder 
använder via bankutbetalningar, automater och kortterminaler. Sen har vi per produkt, 
där vi håller reda på vad som händer med lån och alla händelser och räknar ränta. 
Antingen om det är inlåning eller om ni har värdepappersfonder. Alla dom här är mer 
eller mindre leverantörer till vårt datalager.  

 

– Merparten laddas månadsvis för närvarande. Då har vi översatt allting till ett 
enhetligt format och gör, så gott det går, en kvalitetssäkring så att det stämmer och att 
det är riktigt. Sen försörjer det då olika användningsområden, det är både de som 
jobbar med kundverksamhet och försäljning eller de som jobbar med riskbedömning, 
de som jobbar med rapportering till myndigheter, de som beräknar och kalkylerar 
resultat, alltså kalkyler och inte faktiskt resultat, det har ju inte hänt förrän det har 
hänt. Vi försöker förutspå framtiden.  

 

– Vi använder NCR-teradata som teknik. Jag tror att det är ungefär 7000 olika 
användare under ett år. Det är bara anställda, ingen tillämpning som släpper in 
kunderna själva utan det gör vi via andra. Vi har drygt två terabyte data och har väl 
ungefär en miljon frågor under ett år. Av dom här 7000 är vissa sällananvändare 
medan andra är ständiga användare. 

 

– Det är drygt sex miljoner kunder. Det är ett flerbankssystem, där både vår bank och 
de här fristående bankerna ingår. Är man kund i båda finns man med två gånger men 
bara affärerna med respektive bank. Även om de kör samma system får de inte veta 
om varandra.   

 

- Hur ofta tar Ni bort information ur datalagret? 

– Det gör vi ungefär lika ofta som vi laddar in. Vi håller data i drygt 13 månader.  

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

– Det har vi haft i alla tider, höll jag på att säga. Utvecklingen av vårt nya datalager 
började 1997 och jag har varit med och drivit det sedan start. Och sen har det efter 
hand blivit fler och fler människor och nu koncentrerar jag mig mest på just min roll . 

 

– Vi har ju haft ett tidigare datalager av en liten annan karaktär, med mer summerad 
information och det har vi ju haft sedan 80-tal. Delar av det blir vi inte av med än, 
tanken är att vi också ska kunna ersätta det.  
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7. Vilka motiv hade Ni till införande av ett datalager? 

– Motivet har ju varit att banker alltid har haft oerhört mycket krav på sig för att 
rapportera till myndigheter och mycket krav för att hålla reda på sin egen verksamhet. 
Det sköttes ju minutiöst redan när man använde gåspenna med dubbelkontroller och 
sådant så det har inte ändrats så mycket. En anledning är ju att 98 % av alla 
transaktioner numera sköts utan en anställd i banken, antingen gör vi det själva eller 
så är det automatikgenererat. Ska man ha någon uppfattning om vad som händer och 
vad som sker i en kundrelation så måste man ju ha hjälpmedel för det. För 20-30 år 
sedan skedde ju allt genom en människa, då kände de varje kund mer eller mindre. 
Exempelvis livsmedelsbutiker vill att ni använder kort så att de vet vad du handlar för.  

 

– Men varför vi införde just det här nya datalagret var ju för att det gamla enbart 
sparade information på summanivå, på lite olika ledder. Det lär oss egentligen 
ingenting, det med vad folk gör i genomsnitt säger inte så mycket om vad hur en 
enskild kund använder våra tjänster. Nu sparar vi på händelsenivå, varje transaktion. 
Det finns mål över det för flera av de här olika analysbehoven, både för marknads- 
och försäljningsdelen liksom risk och managementdelen.  

 

– Utvärderar Ni lönsamma kunder? 

– Ja det gör vi ju. Förutom att vi har vissa generella kundsegmenteringskreterier så 
finns det en segmentansvarig på retail-sidan som försöker forma banken att vara så 
bra som möjligt mot vissa segment. Behoven är ju olika mellan stora organisationer 
och enskilda kunder, även människors behov är ju olika. Det beror på om man har 
stora affärer eller små affärer, mycket lån eller inga lån. Då behöver man inte skicka 
samma budskap till alla så att man inte tröttnar, hur väl vi nu lyckas med det?  

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Vi har inte lyckats något vidare med att bevisa hur viktig det är. Det sitter ju i 
ryggmärgen hos många att, vi klarar oss inte utan det. Ställer man frågan så, drabbas 
ju verksamheten hårt. Men vad det är värt har vi inte lyckats bevisa.  

 

– Själva datalagret har inget värde förutom att man använder det på något smart sätt. 
Det blir flera led som blir involverade i datalagret och så måste vi hålla reda på att det 
var just datalagrets förtjänst. Det är också svårt att särskilja. 

 

– En annan positiv aspekt är i och för sig att man kan få en överblick över olika 
aspekter i verksamheten vilket var väldigt tidsödande tidigare. Då kan man ju ställa 
frågor på längden och tvären inom dom ramar som vi tillåter.  

 

9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 

– Vi lagrar väldigt lite externt inhämtad information, alltså köpt information. Vi köper 
ju en del officiella adresser och postnummer men det gå nu i först hand in i våra 
operativa system. Det följer med till datalagret men det är inte vi som tar in det. Vi 
har det i någon begränsad utsträckning från upplysningscentralen och lite import- och 
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exportstatistik från SCB. I princip tar vi in väldigt lite direkt i datalagret, det tas 
antingen in för en operativ användning i mer ögonblicklig sort. Eller också finns det 
demografisk information och sånt, det tas in till en viss tillämpning som försörjs av 
datalagret. Information används sedan till att göra snygga rapporter och mappa olika 
resultat i förhållande till Sveriges karta och sånt. Det är inte datalagerinformation. 

 

– Vi tar in export/import-statistik för företag från SCB till DW-plattformen, men inte 
som en del av det gemensamma datalagret utan endast för försörjning till användning 
av utlandsavdelningen i en separat applikation. 

 

– Vi tar inte in data från UC direkt till datalagret utan det sker till det operativa 
kreditberedningssystemet, detta utgör i sin tur källa till leverans till datalagret och det 
kan nog finnas ngt i den som har sitt ursprung från UC men det är jag osäker på. 

 

– Vi kommer säkert att ta in mer extern data framöver till datalagret, men det är ju, 
särskilt avseende privatpersoner, starkt reglerat och vi har redan rätt mångsidig info 
ändå utan externa källor. 

 

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland de externa? 

– Ingen om du menar data som vi tar in från andra givare. Utan vi lagrar data om våra 
affärer och dom kommer från våra egna system, åtminstone vad det gäller datalager. 
Affären kan ju börja med uttag i ett annat land med ett kort som kommer från oss men 
vi har ju inte direkt kontakt med det systemet. Uttagsmekanismerna tar vi från ditt 
konto då och sen får vi den transaktion som är den slutgiltiga. Vi har ingen egen 
extern kontakt.   
 

• Bland externa och interna? 

– Volymmässigt är det transaktioner, alltså händelser och där får man avtal, det vill 
säga alla konton och andra affärer. Tredje störst är antalet kunder men dat allra mesta 
handlar om avtal och händelser. Om det är ju miljarder.  

 

11. Vilken av organisationens externa affärsdomäner värderas högst? 

- Kan jag inte svara på. 

 

12. Från vilka interna respektive externa källor hämtar organisationen data till 
de externa affärsdomänerna?  

– SCB är mera tillämpningar, det är en viss analystillämpning. Man tar in det för att 
gör sin rapport hur våra kunder ser ut i förhållande till demografin i genomsnitt. Vi 
kör det inte direkt via datalagret utan indirekt i den tillämpningen. Nu ser vi att det 
används direkt vid utlåningstillfället, så det är operativt.
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Appendix 6 - Intervju 3 
 

Allmänna frågor 

 

Person 1: IT-chef 

Person 2: Intern Controller 

Person 3: Databasadministratör 

 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och 
antal anställda). 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager?  

Person 3 - För mig blir ett datalager SQL-databaser samt i viss mån Movex A300, 
vilket är affärssystemet. Men det är också databaser trots att det inte är SQL-
databaser. Det är det som jag definierar som ett datalager. Det datalagret som är i 
Movex databaser är både ekonomisk- och tillverkningshistorik. Det som vi vill göra 
riktigt djupa analyser på lyfter vi ut ur affärssystemet och in i SQL-databaser så att 
PowerPlay kan jobba med det på ett effektivare sätt än affärssystemet.  

 

Person 1 –SQL är ett urval av datainformation främst från Movex men också andra 
datakällor. Vi har dels datalagret, datalagret är egentligen allting. Vi har ju datalagret 
för att lagra våran affärsdata. Delar av denna affärsdata lyfter vi sedan upp i det som 
vi kallar datalager. Vi sidan om detta har vi en hel Notes domino värld med Notes 
databaser som också lagrar en mängd data. Härifrån lyfter vi också ut en del data som 
vi matar datalagret med. Från detta sammanställer vi mycket i PowerPlay. I detta 
datalager finns det ett antal andra system som har SQL-databaser som lagringskälla.  

 

3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager? 

Person 3 –Jag jobbar med SQL och är administratör för datalagret och administrerar 
den speglingsprogramvara som finns mellan affärssystemet och datalagret.  

 

Person 1 –Det finns två anledningar till varför vi har ett datalager, den ena är att vi 
lättare ska kunna få ut statistik ifrån det till PowerPlay. Det andra är, i affärssystemet 
arkiverar vi ganska mycket data. I affärssystemet resonerar vi att endast data som är 
absolut nödvändig ska ligga där så att det inte överbelastar systemet. Då plockar vi 
först ut data ur affärssystemet till datalagret där data lagras på längre sikt. 

 

Person 2 –Mitt förhållande till datalagret är att våra användare ute i organisationen 
kanske kommer till mig och säger att de vill ha ut någon form av statistik. Har vi inte 
den här informationen i SQL får jag ta reda på var den finns i Movex. Sedan hör jag 
av mig till databasadminstratören som översätter detta till SQL. Beroende på hur 
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användarna vill ha informationen, det kan vara ett engångsjobb och då lägger jag inte 
ner så mycket tid i PowerPlay. Handlar det istället om ett löpande uppdrag, kanske 
varje månad, vecka eller dag bör mer tid läggas ner i PowerPlay.  

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

Person 1 –När jag blev anställd på IT-avdelningen, infördes datalagret samtidigt, 
vilket var -98. Innan detta, hade inte företaget använt datalager, vilket inte jag heller 
hade gjort. För ett år sedan lämnades mitt arbete med datalagret över till 
systemadministratören. 

 

Person 2 –Jag som verksamhetsadminstatör för PowerPlay har jobbat med datalagret i 
ett år. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

Respondenten har redan svarat på frågan i samband med en annan fråga. 

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

Person 1 –Sedan -98. 

 

7. Vilka motiv hade Ni till införande av ett datalager? 

Person 1 –Motivet då var egentligen att vi samtidigt skulle införa de analysverktyg vi 
har fått från Cognos. Till en början funderade vi på att strunta i ett datalager utan 
jobba direkt med de här Cognos verktygen mot vårat affärssystem, för det var det som 
vi från början ville analysera. Då såg vi ganska snabbt att data dels såg konstig ut i 
affärssystemet, möjligheten finns att tvätta data i datalagret, skapa helt andra 
tabellnamn och filnamn samt att annan data från andra datakällor kan integreras. 
Huvudanledningen var att vi skulle införa analysen med OLAP verktyg. 

 

– Hur kom företaget på att använda OLAP verktygen? 

Person 1 -Anledningen var väl att vi -98 hade kört vårt affärssystem i två år och 
samlat på oss en mängd data. Vi ville på något sätt få ut statistik och information ur 
affärssystemet. Traditionellt kan man ställa ”queries” direkt mot affärssystemet. Men 
det är svårt att analysera på ett bra sätt, det skulle vara rapporter som kommer fram i 
sådana fall. Det fanns ett analysbehov ut av det och det främsta behovet fanns i första 
hand på försäljningssidan för att få fram försäljningsstatistik och försäljningsvolymer.  

 

Person 2 –Man försöker undvika att bygga ”queries” i Movex pga att det stör för alla 
användare. Movex är ändå hjärtat i företaget. Varje query vi ställer tynger systemet.  
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8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

Person 2 –Datalagret medför att vi snabbt kan få en överblick över områden som vi 
annars inte är insatta i. Jag som är ekonom i botten, kan inte så mycket om personal i 
Movex, hur datalagret ser ut där. Men när vi har den i SQL är det betydligt enklare att 
se och få en uppfattning vad det egentligen är som sker, det är lättare för oss att få en 
överblick över organisationen. Samtidigt kan vi hjälpa folk i organisationen som 
själva har svårt att överblicka. Tack vare datalagret hittar vi mycket fel och brister.  

 

9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 

Person 1 – Vi lagrar samtliga gatuadresser och postnummer i hela Europa som vi 
sedan använder i vårt transportplaneringssystem. Dessa adresser köper vi in från ett 
företag. Denna information ligger i ett datalager som är en SQL databas. Det används 
enbart till transportplaneringssystemet.  

 

Person 3 – Lite vid säljstödet där vi har fått in viss konkurrensinformation från 
respektive land som använder denna funktion. I applikationen finns det möjlighet att 
upprätta en affärsmöjlighet i säljstödet och ange de konkurrenter som de tävlar mot. 
Den affären fortlöper och det blir ett avslut, antingen vinner man eller så förlorar man. 
Utifrån det kan man analysera och få fram viss information. Sedan går det att gå ännu 
djupare genom att det finns möjligheter att läsa in informationen i en 
konkurrensanalys men det har inte vi gjort.   

 

Person 3 - Vi tar även in information från adressleverantörer i affärssystemet.  

 

Person 3 – Vi skickar information till leverantörer om vad vi önskar. Dom får det via 
mail var tredje dag, det sker med automatik genom SQL. 

 

Person 3 – Köpare, våra kunder, köper vi in information ifrån såsom adresser. 
Prospect köper vi, men det är också från adressleverantörerna.  

 

Person 1- Jag tror inte att vi plockar in så mycket externa data. Givetvis tar vi åt oss 
extern information på ett eller annat sätt men det är ingenting som vi lagrar i vårt 
datalager. Det är bara adressleverantörerna som vi matar in i säljstödet. 

Person 1 –Det kanske är en brist om man tänker efter men behovet har väl inte funnits 
eller så har man inte insett att man kan analysera det. När det gäller just konkurrenter 
kan jag tänka mig att det finns krafter i företaget som försöker leta reda på 
ekonomiska siffror från konkurrenter vilket jag vet att man på ekonomiavdelningen 
gör. Kan tänka mig att man gör det själv på excelark eller något liknande. Det är 
någonting som det finns potential att utveckla i vårt datalager. 

 

Person 2 – Det finns statistik om detta i SCB och vi fyller i uppgifter varje år om vår 
produktionsstatistik och det gör givetvis våra konkurrenter också.  Detta är någonting 
som vi är skyldiga att göra. Rent ekonomiska siffror fyller vi också i och det kan man 
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få fram genom UC-select om man vill ha information om konkurrenter. Det är 
ingenting som vi utnyttjar i våra externa datakällor. Det köps in lös information ibland 
som analyseras på excelark.  

 

Person 1 –Någonting som också måste tänkas över är att det inte kanske är 
kostnadseffektivt att lagra all tänkbar data. Det går att vända sig till olika institut och 
företag som själva har stora datalager med siffror för att få information.  

 

Person 1 – Man kan säga att det är skillnad på att köpa in data och ta hand om den 
data som vi själva producerar. Den data som vi har i datalagret är sån data som vi 
själva producerat, dvs. intern data och det ska vi givetvis ta hand om på bästa sätt. Det 
kan finnas en relation till extern data även om vi inte lagrar det i datalagret. 

 

Person 3 – Det är mycket jobbigare att ta hand om extern data. Informationen kan 
vara gjord på ett felaktigt sätt och sedan ska vi försöka anpassa den till vårt datalager 
på ett bra sätt. Det är en hel vetenskap att få till det där och det blir aldrig 100% 
heller.  

 

Person 1 – Det är det som ställer så stora krav när en stor mängd data ska analyseras. 
Det går kanske inte att se på datan att det finns några felaktigheter. Höjs all data upp 
till en högre nivå och allt sammanställs kan det verkligen slå igenom. 

 

Person 3 – Man måste ha en hjärnkoll på sin egen data med backup och liknande och 
se hur det ser ut nu, finns det möjligheter. Och sen kommer det alltid att finnas brister 
med saker och ting som inte funkar helt enkelt och detta måste användaren vara 
medveten om senare när analyser sker.  

 

Person 1 – Det som jag tror är viktigast med arbetet med datalager är att man ska 
kunna stå för den output som genereras, det som matas in ska vara 100 %. Sitter man 
internt på företaget och skapar sin egen data i form av input till ett affärssystem måste 
det finnas 100%-iga arbetsrutiner för hur data ska matas in i datalagret. Om data som 
en gång matas in varit felaktig kommer även analyserna att bli felaktiga. Detta är 
något som är otroligt viktigt. 

 

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland de externa? 

Person 1 – Svårt att svara på. 

 
• Bland externa och interna? 

Person 1 –Bland de interna domänerna är det främst affärssystemet. En förklaring till 
varför vi inte har så många andra affärsdomäner är att all administration ligger vid 
huvudkontoret som är placerat på ett och samma ställe. Större företag som kanske har 
olika kontor runt om i Europa men olika affärssystem och datahanterare är behovet av 
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ett datalager ännu större, att man samlar de olika affärsenheterna i ett gemensamt 
datalager. Här har vi redan alltihopa på ett ställe, i en lokal.  

 

Person 2 – Riktigt stora företagsjättar som köper andra stora företags affärssystem kan 
inte analysera hela verksamheten eftersom det inte finns någon integration mellan de 
olika systemen. Detta leder till att den viktiga datan måste plockas ut och 
sammanställas i ett enhetligt datalager. 

 

Person 1- Jag kan också säga att vi skulle kunna jobba mycket mer med vårt 
datalager. Det skulle kunna få mycket mer genomslagskraft över hela verksamheten. 
Det kanske kommer med tiden eftersom det här trots allt är ganska nytt.  

 

Person 2 – Det beror på hur mycket resurser som läggs ner på arbetet med datalagret. 
Idag är det bara jag som jobbar med analysverktyget, men PowerPlay. 

 

Person 1 – Det är alltid en balansgång, vi är trots allt inget analysföretag. 

 

Person 2 – Man kan fråga sig om lönsamheten ökar bara för att vi analyserar mer?  

 

Person 1 – Det är väldigt lätt att få tag i extern data idag och sedan analysera den. 
Man behöver inte lagra den i sitt egna datalager. Det finns ingen anledning att lagra 
den på flera ställen. Detta kan vara en orsak till att vi inte lagra data om externa 
affärsdomäner.  

 

11. Vilken av organisationens externa affärsdomäner värderas högst? 

– Kan jag inte svara på. 

 

12. Från vilka interna respektive externa källor hämtar organisationen data till 
de externa affärsdomänerna?  

Person 1 – Vi köper in samtliga gatuadresser och postnummer för hela Europa från ett 
företag vilket jag inte kan namnet på. 
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Appendix 7 - Intervju 4 
 

Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och 
antal anställda). 

– Vi säljer möbler. Vi har ungefär 160 -170 varuhus runt om i världen. 20 av dessa är 
sk. franchiseföretag. Övriga är våra egna hus. Sedan äger vi i princip hela varuförsörj-
ningskedjan. Vi tillverkar inte möblerna själva men vi tar hand om hela 
distributionsledet. Däremot äger vi själva produkterna, vilket innebär att våra 
produkter finns enbart hos oss. Det mesta av vårat sortiment är egenutvecklade 
produkter. I varuhusdelen arbetar ca 70000 anställda runt om i världen. De är an-
ställda på varuhus, regional kontor, landskontor, lager, centrallager och alla 
distributionspunkter och det är inköpskontor som vi har i en rad länder 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Jag gillar egentligen inte definitioner överhuvudtaget. Jag ser datalager som en 
teknik för att lösa ett par vanligt förekommande frågeställningar. Enligt mig finns det 
fyra drivkrafter för att använda ett datalager och i ett företag kan en eller flera av 
dessa hittas men det brukar vara någon av dessa som är centrala. Den första är en ren 
performance historia, hur ska vi kunna göra dessa typer av analyser på data utan att 
sänka våra faktureringsprocesser eller våra orderprocesser. Vi lyfter ut data till en 
separat databas som kallas för datalager och kör analyser mot det. Den andra 
drivpunkten är att vi kanske vill göra analyser på historik som vi normalt sett inte har i 
de operationella system. Då är datalagret ett svar även på den frågan. Den tredje 
punkten är gemensamma begrepp, en slags centraliserad syn på våran data. Vad är en 
artikel egentligen? Vad är en kund? Vad är en försäljningspost? Och då kommer vi 
även in på den fjärde drivpunkten som vi kallar horisontell integration. Vad gör du om 
du har flera system runt om i din organisation som tjänar samma syfte. I ett stort 
internationellt företag har du förmodligen inte samma faktureringssystem, 
ekonomisystem eller ordersystem runt om i hela världen. Det är inte ens säkert att vi 
har samma system på olika nivåer i organisationen. I vårt fall kan man säga att 
varuhus är ett system, lager är ett system och våra nationella serviceorganisationer 
använder ett tredje system. Sen finns det projekt där man ersätter ett eller flera system 
med andra system. Detta sker inte över en natt utan pågår under en längre period.  

 

– Exempelvis finns inte vårat gamla kundordersystem i hela världen men det håller på 
att implementeras. Och för det har vi en ersättare för det kundordersystem som håller 
på att rullas ut i delar, än så länge gäller det bara i vissa delat av Sverige, 
utrullningstiden ligger på fem år. Inom de närmsta fem åren ser vi att minst tre olika 
system ska tillhandahålla samma informationsbehov. Hur kan du skapa dig en samlad 
bild av din kundorderförsäljning, globalt sett? Den frågan tycker jag också att man 
kan använda sig av för att besvara vad ett datalager är?         
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3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager? 

– Jag är IS-arkitekt på den grupperingen som kallas för Data warehouse. Vi är totalt 
femton stycken och av de femton är det två som är arkitekter. Vi ska vara utbytbara 
enligt krav från vår chef, i praktiken är vi det inte. Den ena av oss besitter ganska 
detaljerad kunskap om vårt datalager och den andra gör inte det. Han håller sig 
sålunda borta från detaljerna och svävar runt på ett konceptuellt moln istället och den 
personen är jag.  

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

- I ett år. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

- Jag kan inte berätta kortfattat och det är en del detaljfrågor som ni kommer in på 
senare. 

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

– Vårat datalager består av flera olika databaser och en av de databaserna består av tre 
olika delar och anledningen till att de är tre är att de är historiska. Det är inte så att vi 
har en storslagen plan för hur det här ska fungera, vi har en plan på hur vi skulle vilja 
att det skulle fungera. Vi har en historik ”ryggsäck” som vi skulle vilja passa ihop i 
helheten.  

 

– De äldsta delarna tro vi är från 1994 och det är de delar som vi fått ärva från den 
tidigare organisationen. Sen har vi själva lagt på grejer från 1997 och från 1998 har vi 
haft ett mycket mer samlat koncept och en helhetsuppbyggnad av datalagret. Från 
1998 och framåt har vi lite mer ordning på vad det är vi pysslar med. Vi har en 
sammanslagen databasmiljö som liknar det som ni ser när ni läser böcker och går på 
föreläsningar.  

 

7. Vilka motiv hade Ni till införande av ett datalager? 

– Den primära drivkraften var att man behövde ha gemensamma nyckeltal för att 
kunna mäta samma saker på samma sätt runt om i organisationen. Tidigare kunde vi 
få vad vi hade sålt på en vecka i en uppsjö av olika versioner, från en rad olika källor, 
system, rapporten och verktyg. Det var den primära drivkraften från början.  

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Vi har åtminstone fått igång en diskussion om vad som är gemensamma nyckeltal 
men diskussionen är långt ifrån färdig om den nu någon gång skulle kunna bli det. Vi 
har en gemensam terminologi kring den här uppföljningsbiten och vi håller sakta men 
säkert på att skaffa en gemensam arkitektur på hur vi ska hantera det.  
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– Vi har även uppfyllt de ursprungliga förväntningarna att ha gemensamma nyckeltal, 
de har funnits med ett tag och det är någonting som vi har löst.  

 

9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 

– Vi lagrar information om konsumentprisindex, information om momssatser och 
tullsatser och givetvis då valutakurser. Det är de enda grejerna som jag kan säga på 
rak arm att jag vet att vi har idag.  

 

– När det gäller leverantörer utför vi en hel del mätningar på våra leverantörer som vi 
har i vårt datalager. Vi gör regelbundet intervjuer och kontrollerar kvalitén på våra 
leverantörers arbete. För några år sedan blev vi anklagade för att använda leverantörer 
som använde sig av barnarbetare. Detta har lett till att vi har börjat arbeta närmare 
våra leverantörer för att tillgodose att de tillverkningsprocesser ställer upp på de krav 
som vi vill bli förknippade med. Det är inga data som vi behöver för vårt dagliga 
arbete, vi följer upp det i alla fall för att det har mervärde. På samma sätt har vi 
uppföljning på kundsidan. 

 

– Köper Ni in mycket information utifrån? 

– I den mån som det görs stoppas det inte in i datalagret. Konsumentprisindex är det 
enda som jag känner till som ligger i datalagret som är rent externt.  

 

Vad är anledningen till att Ni inte lagrar mer extern data? 

– Det var ingen lätt fråga. Man kan säga att steg ett är att ha kläm på den interna och 
strukturerade informationen över ganska mätbara transaktioner som kan vara inköp, 
försäljning, lagerhållning, transport och kostnad. Det är någonting som de flesta 
organisationer vet om att de måste ha koll på. Innan vi har koll på det är det inte så 
mycket lönt att börja titta på omvärlden eftersom det inte går att jämföra om vi inte 
vet vad vi ska jämföra med. Det är ett pussel som man får lägga en bit i taget.  

 

– Är det någonting Ni kommer att arbeta med i framtiden? 

– Vi har redan varit där och nosat i ett sammanhang men nu blev det inte av i år. Jag 
tror säkerligen att detta är något som kommer att komma tillbaka.  

 

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland de externa? 

– Jag vet faktiskt inte vilken som består av mest data. Det ligger inte så mycket data 
på någon av dem.  

 
• Bland interna? 

– Det vi i särklass lagrar mest data på är lagersiffror och försäljning. Jag vet inte om 
den ena slår den andra. Vi kan nu mäta på kvittoradsnivå när vi säljer till kunderna 
och det är ganska mycket data. Samtidigt är vi nere och mäter varenda liten 
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transaktion som de här varorna har tagit, från leverantörer, in i lager, ut i lager och in 
på lastplatser. Jag tror att lagersiffrorna är lite större än försäljningssiffrorna.   

 

11. Vilken av organisationens externa affärsdomäner värderas högst? 

– Väldigt svårt att svara på. 

 

12. Från vilka interna respektive externa källor hämtar organisationen data till 
de externa affärsdomänerna?  
– KPI, moms samt valutakurser matas in manuellt av olika delar av verksamheten. 
Valutan t.ex. är inte samma kurser som du kan få hos Forex, utan är centralt satta 
kalkyl kurser.  Tullinformation fås externt t.ex. hos tullmyndigheter. 
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Appendix 8 - Intervju 5 
 

Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat företagets verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och 
antal anställda). 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– En stor icke-normaliserad relationsdatabas med ett OLAP-verktyg. Datalagret är ett 
beslutsstöd.  

 

3. Vilken är Er roll i förhållande till Ert datalager? 

– Jag ansvarar för statistik och verksamhetsuppföljning på Skaraborg Sjukhus. 

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalager? 

– Jag har jobbat med datalager sedan 1996 då jag som konsult för ett annat företag 
byggde det nuvarande datalagret. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

– Det vi brukar benämna som vårt datalager innehåller information om sjukhusets 
öppna (besök på mottagning) och slutna vård (inskriven på avdelning). Vi använder 
det för all intern och extern rapportering.  

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

– Sedan 1997. 

 

7. Vilka motiv hade Ni till införande av ett datalager? 

– Jag tror att det fanns ett behov av att sammanställa mycket data från olika system 
samt utreda betydelsen av olika begrepp. Mer ingående kan jag inte svara eftersom jag 
inte var ansvarig för vad datalagret skulle innehålla. Vid detta skede jobbade jag ju 
som konsult för det företag som då var leverantör av det nuvarande datalagret. 

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Rapporter och andra uttag går mycket snabbare att ta fram nu och vi börjar komma 
närmare att de olika verksamheterna räknar på samma sätt.  
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9. Vilka externa affärsdomäner lagrar Ni data om i Ert datalager? 

– Eftersom vi är ett offentligt företag så sitter vi inte i samma sits som ett privat 
företag, vi säljer ju ingenting. Även om man i och för sig kan köpa och sälja vård, 
men det är ju ingen utbredd verksamhet, så vi lagrar inget om andra. Det här är inget 
som används i verksamheten men man skulle kunna säga att, hit kommer det remisser 
ifrån primärvården och andra vårdgivare och det genererar ett arbete här. Det är någon 
som ska ta emot det, läsa det, bedöma det, kanske skicka tillbaka för kompletteringar, 
kanske ska patienten tas emot. Sedan kan man plocka fram vilka remissinstanser som 
levererar och producerar en massa remisser, kanske för patienter som de själva skulle 
ha tagit hand om. Det är inget vi gör men det är ändå en tanke. Det är det enda som 
jag kan komma på som rör omvärlden.  

 

– Lagrar Ni någon extern information om era leverantörer? 

– Nej. 

 

– Köper ni in någon extern information från t.ex. SCB eller UC. 

– Nej det gör vi inte. Vi har ett befolkningsregister, men det är bara för att ta reda på 
var t.ex. folk bor.   

 

– Vad tror Ni är anledningen till att Ni inte lagrar extern data? 

– Det här är ju en offentlig inrättning som ska serva allmänheten. Jag ser inget behov 
av att lagra extern data. Det skulle vara skillnad om detta sjukhus var en privat 
inrättning. Då skulle jag mycket väl kunna tänka mig att de vill lagra information av 
annat slag. Här är det inte så. 

 

– Hämtar ni information från privata sjukhus? 

– Nej det gör vi inte men man skulle kunna jämföra väntetider. 

 

10. Vilken/Vilka affärsdomän(er) lagrar Ni mest data om i Ert datalager?  
• Bland de interna? 

– Patient är en intern domän som vi lagrar information om. När det gäller information 
så knyter vi allting till patienten. Det är patienten som är informationsbäraren. Man 
kan säga att patienten är vår kund. 

 

– Det vi lagrar mest information om är data som hör ihop med ekonomi kring 
patienterna. Det handlar om vårdtider och vårddagar mm. Det är mer sådan 
information som finns i datalagret. Det här beror på att det är tonvikt på ekonomi 
inom vården. Det är också så att man följer hur många vårddagar för olika grupper av 
patienter. Hur länge ligger färdigbehandlade patienter kvar är ju ett stort problem 
eftersom patienterna sedan ska ut till kommunerna för eftervård. Där finns det inte 
alltid plats och de blir kvar och stoppar upp andra operationer. Det stoppar flödet 
eftersom man inte kan operera en patient förrän man har en plats att lägga dem. Det är 
mycket sån information som vi lagrar.  
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– Lagras intern information om leverantörer då ni gör affärer med 
leverantörer? 

– Inte i detta datalagret. Det är ingenting som vi presenterar i alla fall och jag vet inte 
riktigt vart det ligger. Det är inget som vi har som huvudämne.
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Appendix 9 - Intervju 6 (Söderström) 
 

 Allmänna frågor 

 

1. Beskriv kortfattat IT plans verksamhet (exempelvis verksamhetsområde och 
antal anställda). 

– Vi är ett konsultföretag som hjälper andra företag, vår verksamhet är främst inriktad 
på projektledning, kravspec, strategi och beslutsstöd. IT plans verksamhet är ett 
konsultföretag med sex anställda. Vi jobbar med alla möjlig områden. Vi jobbar med 
projektledning, utbildning inom IT-stöd och rådgivning.  

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Jag hänvisar till min bok: 

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

 

– De företag som ingår i våran undersökning har svårt för att ge en generell 
definition på vad ett datalager är för något.  

– Ja, det är väldigt vanligt. Man får vara rätt pedagogisk när man håller på med sådant 
här. Över huvudtaget är detta ett slags modeord med alla möjliga olika definitioner. 
Jag brukar börja med att gå igenom vad det egentligen menas med ett datalager när 
jag konsulterar företag. När man ska starta upp ett projekt måste man definiera vad 
det är man håller på med. Detta kanske man får göra med varje företag. Företaget 
kanske har en databas med lite information som de kör fram lite datarapporter ur, som 
ett enda system. Det kanske inte jag definierar som ett datalager alla gånger. Ett annat 
företag har kanske en jättestor kraftigt integrerad databas som betjänar många system 
med generella verktyg osv.  

 

3. Vilken är Er roll i företaget? 

– Jag jobbar mycket självständigt. Det är ett par killar som jobbar med liknande 
frågor. Vi har ingen formell VD eftersom vi bara är sex stycken, därför har vi inget 
behov av uppdelning. Det är mestadels jag som jobbar med datalagerfrågorna.    

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalager? 

– Det är en mycket intressant fråga. Om man ska följa min definition så började jag 
1972. Då jobbade vi med en beslutsstödsdatabas där man hämtade data från ett antal 
olika källor för att kunna använda det här för planeringsändamål. Tidigt 1972 när 
databaserna skulle vara på 450 mb och jag är osäker om det verkligen gick att bygga 
så stora databaser då. Då började i alla fall jag med den här problematiken.  
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– När började företag använda datalager i Sverige?  

– Många företag ”springer” på sådan här ”trendbollar”. Just nu är ”trendbollen” 
webbservice och webblösningar var det för två-tre år sedan. När det gäller datalagret 
så kom det i slutet på 90-talet, för fem år sedan ungefär. Då var det Bill Inmon som 
var den stora marknadsföraren. Sen är det så att jag och många fler har hållit på med 
den här problematiken i många år men själva benämningen data warehouse kom Bill 
Inmon på. Enligt min åsikt är Bill Inmon inte den främste inom området men det är 
definitivt han som har marknadsfört datalagret.   

 

5. Hur länge har organisationen arbetet med datalager?  

– IT-plan startade sin verksamhet 1998, vi började då med något som heter 
dataadministration, vilket till stor del omfattar problematiken. Vi jobbar med 
integrerade informationssystem. Hur kan man modellera och beskriva dem? Hur kan 
man avgränsa dem? Hur kan man bygga upp dem? Så man kan säga att vi har jobbat 
med det här från start. 

 

6. Vilka motiv anser Ni att företag har till införandet av ett datalager? 

– Ja, det är ju en mycket viktig fråga. Generellt sett kan man säga att det är att 
optimera sin verksamhet genom att jobba mer förutseende. Jag brukar dela upp 
motiven i ett antal områden. Ett är CRM d.v.s. kundorientering. Om man jobbar med 
det behöver man ett datalager för att stödja den verksamheten. Ett annat är 
kundtrender, då har man ett datalager för att försöka förstå hur kunderna tänker. I det 
här perspektivet har man kommit så långt att man ger kunden en känsla av att 
företaget är som en lanthandlare, att vi känner till kundens behov och att vi försöker 
tillgodose den innan kunden har yttrat dem. Det gör man då genom att se köpmönster 
och följa upp förfrågningar genom en dialog med kunden. Exempelvis British 
Airways registrerade vilka drinkar deras kunder beställde och nästa gång de kom så 
fick de sin drink.  

 

– Ett datalager är till stor hjälp om man är intresserad av att hålla nere kostnaderna 
och öka intäkter. Det är även till stor hjälp då man vill hitta nischer, beräkna 
efterfrågan, bryta ner kostnadsmassor och resultatsiffror i mindre delar och inte bara 
då kunna se de stora farorna utan se helheten i de stora siffrorna som kanske inte är så 
bra. Om du tänker dig att du har ett hushållslager hemma där man sparar på nåt sätt 
och om man då går in med ett datalager så att man kan gå in och titta på varje enskild 
produkt för att se om man förbrukar på ett så bra sätt som möjligt. Alltså planera sin 
verksamhet och göra uppföljning på vilka produkter du har. Bryter man ner det här till 
varje enskild handläggare får man helt andra styrmöjligheter. Detta kräver att man har 
en väldigt väl utformad styrning, man har den här tekniken som datalager erbjuder.  

 

– Den vision man har för datalager är det här som kallas företagets ”instrumentbräda”, 
man ska kunna styra företaget som en bil och för varje sekund kunna se hur det går. 
Idag kallar man det för Real-Time business. Idén med datalagret är att man lägger all 
information man har i en enda stor hög och sedan kan man följa upp det i detalj. 
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– Motiven för datalager kan vara väldigt olika. Det flesta företag har väldigt 
avgränsade motiv. Egentligen brukar jag säga att motivet för datalagret avgörs av det 
företaget där införandet ska ske. Det är ingen idé att komma med en generell 
diskussion utan det är bättre att se vad det är företagen vill ha hjälp med.   

 

7. Vilka positiva effekter anser Ni att ett datalager kan medföra? 

– Det är egentligen en fråga som ger samma svar som på fråga sex. Exempelvis 
minskade kostnader. Det är svårt att svara på. Jag brukar jämföra med telefoner, vad 
har man för nytta av dessa? Om man tänker sig att man går tillbaka hundra år och 
installera en telefon. Vad kan det ger för något? Det kan vara lite svårt att vara utan 
den. Det är få som frågar vad man har för Return On Investment på en telefon och det 
kan man alltid diskutera.  

 

– Positiva effekter är framförallt planering och naturligtvis uppföljning som är 
intressant. Det gäller att skilja på de operativa systemens vinster. Effekterna märks 
inte så mycket i ett enskilt ärende, utan det märks när man hanterar alla ärenden 
bättre.  

 

8. I vilken utsträckning i nuläget lagrar organisationer data om externa 
affärsdomäner i sina datalager? 

– SCB är en extern källa som de flesta företag brukar ta information ifrån, sen finns 
det de här frikoderna för bransch. De kan också få lite från PRV. Därifrån hämtar 
företag mycket men sen är det dåligt. Problemet är att informationen ofta är 
ostrukturerad och svår att integrera med det man redan har. Det är svårt att hantera 
den här informationen på ett bra sätt.  

 

– Inom dagligvaruhandeln samlar AC Nielsen statistik och delar ut den till alla. Det 
var ju de som hittade på det här med stjärnstrukturer. Man lämnar sin statistik till de 
här företagen och får tillbaka den sammanställd per bransch. Detta har de stora 
dagligvaruleverantörerna.  

 

– Har Ni som konsultföretag märkt att organisationer lagrar extern data i sina 
datalager? 

– Nej. Det är ju svårt på grund av att det är mycket ostrukturerad data som ska in i 
datalagret. Det finns analysföretag som ger ut data om vad konkurrenterna gör men 
det är svårt att få in det i datalagret. Vi hade ett sådant projekt när vi gjorde boken 
och då gjorde vi en studie bland Telecom-operatörer. De kanske samlar det i ett eget 
litet datalager men jag har inte stött på det så mycket, det är nog för avancerat. De 
borde jobba mer med det.    
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9. Av de företag som vi har intervjuat har huvuddelen lagrat data om externa 
affärsdomäner i väldigt liten utsträckning.  Vad tror Ni är orsakerna till att 
organisationer inte lagrar extern data i sina datalager? 

– När vi gjorde det med Telecom så har man alltså ackumulerat materialet på olika 
sätt i olika studier. Då går det inte att koppla ihop datan, de kanske har en del 
nyttjandeinformationen på familj och en annan har gjort det på person eller en tredje 
har gjort det på kommun. Man kan lagra olika typer av statistik, antal uppringningar 
alltså uppkopplingar, utan och med felringningar tillsammans med adress. Det är 
egentligen många samtal som inte blir av. Det finns många sätt att räkna statistik på 
och det gör att det blir väldigt svårt att göra något enhetligt av det. Det gäller att ha 
koll om det inte finns någon branschorganisation som tar fram statistiken. Så skulle 
det kunna fungera, som i den här dagligvarubranschen då. Det är svårt annars, jag har 
talat med ett företag som hanterade teknisk information som kommer utifrån, då som 
ett mail-arkiv eller liknande alltså ostrukturerad information. Också värdefullt med 
det är inte som ett datalager. Någon har alltså tagit fram information om en typ av 
förpackningsmaskiner, så kanske man hittar ett antal artiklar och så får man läsa 
dom. Det är ju inget strukturerat sökande.  

 

– Jag tror att bankvärlden har en del gemensamt. Det finns också en rädsla för att 
lämna statistik. Officiell statistik kan man stoppa in och det kan vara intressant men 
det kan vara ganska grova tal. Till exempel apoteksbolaget där leverantörerna inte är 
intresserade av att få ut grov statistik. Statistik från en läkare eller vårdgivare är 
alldeles för grovt, de vill ha per kund och förpackning.  

 

10. Vilka externa affärsdomäner tror Ni att organisationer lagrar data om i sina 
datalager? 

– Det går inte att svara på generellt, det är väldigt branschinriktat. Ekonomiska 
uppgifter är naturligtvis alltid intressant i alla branscher. Officiell statistik är det som 
folk använder. Det som kommer är väl geografisk information som är allmänt 
intressant, något som analysföretag ofta kan ta hyfsat betalt för.  

 

11. Vilken/vilka externa affärsdomän(er) tror Ni organisationer lagrar mest data 
om i sina datalager? 

– Det vet jag inte, jag tror det är väldigt branschinriktat. 

 

12. Från vilka externa källor tror Ni organisationer hämtar data till de externa 
affärsdomänerna?  

– Som sagt det finns ju många analysföretag som har det som business. Officiella 
källor och i Sverige finns det mycket officiell statistik och det gör det även i USA. De 
gör egna intervjuundersökningar naturligtvis, det finns många företag som gör 
intervjuundersökningar men då pratar vi inte om datalager och jag tycker inte riktigt 
det hör ihop med datalager. Men om man definierar det som en källa görs mycket 
intervjuundersökningar av oberoende institut. Det görs inom alla branscher tror jag. 
Vad tycker kunden om produkt x och den nylanserade produkten y? Problemet är då 
att man inte kan göra några analyser med datalagret. Jag anser att den egna kunskapen 
tar in det direkt från kunderna och det gäller de egna kunderna. 



Appendix 9 

xxviii 

 

– Upplysningscentralen är en extern källa i Sverige. Branschorganisationer finns det 
inom många branscher och där kan du få analyser av analysföretag. Inom varje 
bransch finns det företag som specialiserar sig på att ta fram det här. Det är oftast 
sammanställd information.  

 

– Är lagringen av extern data mer utbrett i USA? 

– Det är svårt att säga. Det är mer omfattande officiell statistik här än i USA. Det 
förekommer mer att man köper in olika typer av information från andra företag. Man 
kan till exempel köpa över kundregister och sådana saker. Jag vågar inte svara på det.  


