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Sammanfattning 
Marknaden för datalager har sedan mitten på 1990 talet expnaderat kraftigt. Det finns 
emellertid forskare och utvecklare vid företag som menar att dessa datalager är allt för 
passiva. Med det menar det att alla uppgifter som är relaterade till analys av data 
måste göras manuellt. Det finns dock hjälp att få när det gäller detta. Lösningen heter 
aktiva datalager, dessa datalager har ett så kallat aktivt beteende. Det innebär att de 
automatiskt kan reagera och handla utifrån olika förutbestämda händelser.  

Syftet med denna undersökning är att kartlägga om det finns aktivt beteende i dagens 
datalager som utvecklats av svenska företag, samt vilka förväntningar och 
erfarenheter som finns kring aktivt beteende i datalager. För att undersöka detta har ett 
antal intervjuer på olika företag som utvecklar datalager genomförts.  

Undersökningen bygger på de svar som inkommit under intervjuerna, där olika 
områden har belysts. Dessa områden är, används aktivt beteende, Orsaker, 
Förväntningar, Erfarenheter, Kostnader och Framtid. Undersökningens resultat visar 
att det finns svenska företag som utvecklar datalager med aktivt beteende. 
Undersökningen visar också att åsikterna kring aktivt beteende skiljer sig mellan olika 
företag som utvecklar datalager.  

 

Nyckelord:  Datalager, Aktivt beteende, Aktiva Datalager. 
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1 Inledning 
Enligt Elmasri och Navathe (2000, s. 841) har marknaden för datalager ökat 
explosionsartat sedan mitten på 1990 talet. Ett datalager innehåller stora mängder 
data, dessa data kan komma både från interna och eller externa källor. Dessa data 
analyseras sedan av användaren i en verksamhet, analysen skall sedan utgöra stöd för 
framtida beslut som organisationer eventuellt skall göra. Det finns alltså många 
organisationer som satsar stora summor pengar på denna typ av beslutsstöd. 
Thalhammer m.fl. (2001) menar att bristen med denna typ av datalager är att de är 
passiva. Alla uppgifter som är relaterade till analys av data måste göras manuellt av 
personer i en organisation. Datalagren erbjuder lite stöd åt automatiserat beslutstöd, 
med andra ord sådant som frekvent återkommer till beslutsfattaren. Det finns dock 
hjälp att få när det gäller automatisering av beslutstöd, lösningen heter aktiva 
datalager. Aktiva datalager har ett så kallat aktivt beteende. Detta aktiva beteende kan 
uppnås genom tre olika tekniker, ECA-regler, polling och tillägg i applikationskoden. 
Det är detta aktiva beteende som gör ett datalager aktivt.  

Det finns en Österrikisk forskargrupp (Thalhammer m.fl) som har utvecklat en 
prototyp av ett aktivt datalager. För att göra datalagret aktivt har de utvecklat så 
kallade analysregler, det är i dessa analysregler som det aktiva beteendet ligger. Det är 
alltså analysreglerna som att datalagret kan kallas aktivt. Dessa analysregler använder 
ECA regler för att uppnå aktivt beteende. Detta aktiva datalager fungerar i denna 
undersökning som en utgångspunkt för vad ett aktivt datalager är. Det som rapporten 
ämnar behandla är ett försök till en kartläggning av huruvida aktivt beteende används 
i datalager på den svenska marknaden, samt vilka förväntningar och erfarenheter det 
finns kring aktivt beteende i datalager sammanhang. Undersökningen bygger på 
intervjuer som är genomförda med personer som utvecklar datalager. Intervjufrågorna 
är upplagda områdesvis och de områden som tas upp är, används aktivt beteende, 
Orsaker, Förväntningar, Erfarenheter, Kostnader och Framtid. Det är informationen 
från dessa intervjuer som ligger till grund för analysen och resultatet.  

Undersökningen riktar sig till personer med en grundläggande kunskaper inom 
områdena för datalager och databaser. Denna kunskap krävs i första för att läsaren 
skall kunna tillgodogöra sig den information som yttras i rapporten. Rapporten har 
fortsättningsvis följande struktur. Kapitel 2 behandlar bakgrunden till problemet, här 
definieras och förklaras begrepp som anses viktiga för att kunna tillgodogöra sig 
resten av rapporten. Bakgrunden inleds med att begreppet datalager förklaras, därefter 
förklaras begreppet aktivt datalager. Detta följs av en förklaring till aktiva 
databassystem, kapitlet avslutas med en egen definition på vad aktivt beteende är. Här 
redovisas vilka olika tekniker som kan användas för att uppnå aktivt beteende.  
Kapitel 3 behandlar det problemområde och problem som rapporten ämnar undersöka, 
här definieras och specificeras också rapportens gällande problemformulering. I 
kapitel tre ges också en motivering till varför just detta område är relevant att 
undersöka. I kapitel 4 presenteras de vetenskapliga metoder som anses möjliga för 
denna undersökning, detta kapitel avslutas med att metoder och tillvägagångssätt väljs 
och motiveras. I kapitel 5 presenteras arbetets genomförande, här beskrivs hur arbetet 
gick till. Beskrivningen sträcker sig från det att företag kontaktades till det att den 
insamlade informationen analyserades. Kapitel 6 presenterar det material som 
framkommit under de genomförda intervjuerna. I kapitel 7 görs en analys av det 
insamlade materialet. I kapitel 8 redovisas de resultat som undersökningen kommit 
fram till. Rapporten av avslutas med slutsatser och uppslag till vidare arbete.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en introduktion till de begrepp som behandlas i rapporten. De 
begrepp som förklaras utgör en central roll i undersökningen, det anses därför som 
viktigt att läsaren får förståelse för innebörden av de olika begreppen.    

2.1 Datalager 
Data lagrade i stora databaser utgör ofta en värdefull resurs i de flesta företag. I 
databaserna lagras transaktioner av olika slag, till exempel försäljning, fakturering och 
produktinköp. Sådana databaser brukar kallas för operationella databaser, eftersom 
det är här som data produceras (Rosengren 1995, s.1). Det finns enligt Thalhammer 
m.fl. (2001) ett stort problem med dessa operationella databaser, de är oftast 
utformade ur ett rent tekniskt perspektiv för att få ut en så bra prestanda som möjligt. 
Anledningen till att de behöver ha en sådan bra prestanda är att de skall klara av 
uppdateringar på ett bra och säkert sätt, de blir då inte alls lämpliga eller optimerade 
för frågeställningar. Rosengren (1995) menar dock att dessa operationella databaser 
utgör en guldgruva för företagen, anledningen är all data som finns där. Vill man 
analysera exempelvis företagets försäljning eller kundernas köpmönster etc., finns all 
information om detta där. Problemet som finns menar Rosengren (1995) är att det inte 
är möjligt att låta användarna få tillgång till all dessa data och ställa frågor direkt emot 
databaserna. Om detta skulle vara fallet är det stor risk att systemet blir överbelastat 
och äventyrar driftsäkerheten avsevärt. En komplicerad SQL-fråga som involverar 
fyra tabeller med grupperingar och delsummeringar kan ta upp till en timma att 
exekvera i en stor databas.  Poängen med ett datalager är alltså att organisationen kan 
låta användarna i organisationen söka fritt i stora datamänger, utan att belasta de 
operationella databaserna som finns. Detta sker genom att datalager integrerar data 
från olika operationella databaser till en konsoliderad databas. Det skall nämnas att 
data som förs över till den konsoliderade databasen endast kopieras över, de 
operationella databaserna förlorar ingen data.  

Som ofta när det gäller begreppsdefinitioner inom databranschen brukar det råda 
förvirring. Datalager är inget undantag, det finns nästan lika många definitioner som 
det finns böcker inom ämnet. Ett datalager brukar dock definieras som ett 
ämnesorienterat informationslager utformat specifikt för beslutsstödstillämpningar 
(Rosengren 1995, s. 1). För att komma till rätta i ”djungeln” av definitioner kommer 
fortsättningsvis Inmons definition att gälla som utgångspunkt i denna rapport. Inmon 
(1993, s. 29) ger följande definition på ett datalager:  

 

A subject-oriented integrated, time-variant and non-volatile collection of 
data in support of managements decision-making process. 

 

Anledningen till att just Inmons definition används är att han enligt många anses som 
datalagrets fader, en som uttalat detta är Rosengren (1995). Nedan kommer det att ges 
en förklaring till Inmons definition. De begrepp som förklaras är subjektorienterad, 
integrerad, tidsvarierad och icke föränderlig. Dessa begrepp är till för bringa en bättre 
förståelse för Inmons definition.  

 



2 Bakgrund 

3 

Med subjektorienterad menar Inmon (1993) att ett datalager är orienterat till 
företagets huvud områden, dessa områden har blivit identifierade i datamodellen. 
Några klassiska exempel på subjekt är kunder, produkt, policy och försäljning. Detta 
skiljer sig ifrån hur de operationella databaserna är organiserade, de är ofta 
organiserade kring applikationsområdena. Exempel på detta är lager, marknadsföring 
och produktion.  

Med integrerad menar Inmon (1993) att när data kommer från de operationella 
källorna på väg in i datalagret, ser de olika ut. Om samma attribut (ex kön) från olika 
källor skall in i datalagret måste de omvandlas så de har samma utseende, detta 
medför konsistent data i datalagret. Figur 1 visar översiktligt hur integrationen i ett 
datalager går till enligt Inmon (1993), notera att denna typ av integration kallas för 
avkodning (eng. encoding) det finns också andra typer av integration. 

 

Tidsvarierad betyder enligt Inmon (1993) att data i ett datalager är associerad med en 
specifik tidpunkt. Tidshorisonten för ett datalager är betydligt längre än den är i ett 
operationellt system. I ett datalager är det inte ovanligt att tidshorisonten är fem till tio 
år, samtidigt som ett operationellt system har en tidshorisont på omkring två till tre 
månader. Det krävs därför att data i ett datalager tidsstämplas, för att kunna 
säkerställa var i tiden som data hör hemma. Operationella databaser innehåller 
aktuella värden på data, data vars noggrannhet är giltig när den accessas. Sådan 
aktuell data kan uppdateras. Datalager data är ingenting annat än en förfinad serie av 
ögonblicksbilder, som är tagna under en viss period.  

Det sista begreppet som förklaras är icke föränderlig (eng. non-volatile). Enligt Inmon 
(1993) betyder det att operationell data regelbundet accessas och manipuleras, en post 
i taget. Data i den operationella miljön kan alltså uppdateras. Datalager karaktäriseras 
dock helt annorlunda. Data i ett datalager laddas vanligtvis i mängder, och ges 
tillgång till. Uppdateringar i vanlig form förekommer inte i en datalager miljö. Figur 2 
illustrerar vad begreppet icke föränderlig innebär. 

 

Figur 1. Integration i datalager (efter Inmon 1993, sid 31). 
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2.1.1 Datalagrets arkitektur 

Under denna rubrik kommer en genomgång av de grundläggande principerna för hur 
ett datalager är uppbyggt att förklaras. Ett datalager består enligt Rosengren (1995) av 
tre olika delar, eller lager som de också kan kallas. De olika delarana är: 

• Beslutsstödsprogram 

• Datalager 

• Program för drift och underhåll av datalager, Data Warehouse Management 
System (DWMS). 

Figur 3 visar en översiktlig bild över de ovan nämnda delarna, nedan kommer de delar 
som ingår att förklaras närmare.  

 

 
Figur 3. Principskiss över datalager arkitekturen (efter Rosengren, 1995, sid 3). 

Figur 2. Icke föränderlig. (efter Inmon 1993, sid 32) 
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Som användare av ett datalager arbetar man med beslutstödsprogrammen, dessa 
återfinns i det ”översta” lagret i figur 3. Det finns olika typer av beslutstödsprogram, 
dessa kan antigen användas tillsammans eller för sig själva. Det som dessa program 
erbjuder varierar något, beroende på vilka program man använder. Några typiska 
funktioner som de erbjuder är emellertid möjlighet till spontana frågor (eng. ad-hoc), 
möjligheter att analysera data i flera dimensioner och till sist möjlighet till 
nedbrytning av data till olika detaljeringsgrader (Rosengren, 1995). Dessa verktyg 
kommer nedan att förklaras mer i detalj.  

Enligt Connolly och Begg (2002) är det möjligt kategorisera användarverktygen i fem 
grupper, grupperna är: 

• Rapporterings och frågeverktyg. 

• Applikationsutvecklings verktyg. 

• Adminsitrativa informationssystems verktkyg. 

• OLAP verktyg (Online Analytical Processing). 

• Data mining verktyg. 

Rapporteringsverktyg inkluderar produktionsrapporterings verktyg och rapport 
skrivare. Produktionsrapporterings verktyg används för att generera vanliga 
operationella rapporter eller för att stödja stora omgångar arbete, det kan exempelvis 
röra sig om kundfakturor eller löneutbetalningar. Fördelen med denna typ av verktyg 
är att de är billiga att köpa, de är även anpassade för användarna. Frågeverktyg för 
relationsdatalager är designade att acceptera SQL eller för att generera SQL 
påståenden för att ställa frågor mot datalagret. Vissa behov hos användaren kan vara 
av den karaktären att rapporterings eller frågeverktygen inte klarar det användaren vill 
göra. I denna situation används applikationsutvecklade verktyg, dessa verktyg är 
egenutvecklade och använder grafisk data access verktyg som är designade för client-
server miljöer. Administrativa informationssystemsverktyg var ursprungligen 
utvecklade för att stödja strategiska beslut. Dessa verkyg vidgade dock fokus och 
började även inrikta sig på stöd för ledning på alla nivåer. OLAP verktyg är baserade 
på grundtanken av multidimensionella databaser. Med ett OLAP verktyg kan 
användaren analysera data i multidimensionella vyer. Fastställande av effektiviteten 
på marknadskamanjer, analys av försäljningstrender och kapacitetsplanering är 
vanligt förekommande applikationer som använder OLAP verktyg. Data mining 
verktyg används för att hitta dolda mönster i stora mängder data. Detta sker genom 
mining av datamängder där statistiska, matematiska och artificiell intellegens tekniker 
används för att finna dessa mönster. 

Den andra delen som Rosengren (1995) beskriver är datalagret. Det är den databas 
där all information som ligger till grund för besluten finns lagrad, denna information 
kallas för beslutsstödsinformation. I grunden för ett datalager kan det ligga en så 
kallad relationsdatabas. Det finns dock möjligt att det ligger någon annan typ av 
speciella databaser i grunden för ett datalager, ett exempel på en sådan databas kan 
vara ett multidimensionellt databashanteringssystem.  

Den del av systemet som ansvarar för att automatisk extrahera data ur de operationella 
databaserna och omforma denn data till beslutstödsinformaiton kallas för data 
warehouse management system (DWMS). Det finns utvecklade DWMS-produkter 
som är utvecklade för att ta hand om alla steg i denna process, det finns emellertid 
företag som själva utvecklat funktioner av denna typen för att på så sätt kunna 
skräddarsy en lösning för sig själva. Några av de funktioner som ett DWMS har är att 
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definiera hur data skall översättas och transformeras från de operationella databaserna 
till att bli beslutstödsinformation. 

För att allt detta skall vara möjligt att genomföra krävs en viktig komponent, 
metadatakatalogen. Metadata är information om data i de operationella systemen, 
med andra ord data om data. Söderström (1997) menar att det inte finns någon 
enhetlig bild över hur dessa kataloger används. Det skapar stora problem, eftersom 
metadata i de olika operationella systemen kan se olika ut, det får till följd att 
katalogerna ibland inte är kompatibla med varandra.  

2.1.2 Analys av data 

Enligt Thalhammer och Schrelf (2001) organiserar ett datalager sin data från de olika 
källorna på ett sätt som är olikt det i de operationella databaserna. Istället för att 
organisera data i entiteter och relationer (ER) som är fallet i en del operationella 
databaser, använder datalagret ett multidimesionellet förhållningssätt. Det innebär 
enligt Thalhammer och Schrelf (2001) att data i datalagret klassificeras i mått och 
dimensioner. Ett mått representerar räknebar och summeringsbar information som har 
med affärsprocesser att göra, exempelvis försäljning. Dessa mått kan enligt 
Thalhammer och Schrelf (2001) analyseras ur olika perspektiv, dessa perspektiv 
representeras av dimensionerna, exempel på dimensioner kan vara ort, produkt eller 
tid. En dimension består av en mängd olika dimensions nivåer som är hierarkiskt 
ordnade, exempelvis dag, vecka, månad, kvartal och år. Dessa dimensions nivåer är i 
sin tur organiserade i olika dimensionsvägar, dag→månad→år; 
dag→kvartal→säsong. Enligt Thalhammer och Schrelf (2001) skiljs 
dimensionsnivåerna åt beroende på vilket ”djup” de ligger. Bottennivån representerar 
den finaste granulariteten för att analysera de olika måtten på, toppdimensionen 
representerar den grövsta granulariteten för inspektion och analys av mått. Om mått 
och olika dimensioner sätts samman skapas enligt Thalhammer och Schrelf (2001) en 
multidimensionell vy av data, denna vy kallas för en kub (figur 4). 

 

 

När en analytiker skall fatta ett beslut utifrån att analysera dessa kuber använder han 
eller hon enligt Thalhammer och Schrelf (2001) ett tillvägagångssätt som kallas för 
”top-down”. Thalhammer och Schrelf (2001) menar att detta tillvägagångssätt innebär 
att analytikern först analyserar kuben på toppnivån, där granulariteten är grov. Om 
denna vy inte räcker för att ta ett beslut går han eller hon ner en dimensionsnivå för att 
få finare och mer detaljerad information. Denna process fortsätter tills det att 

Figur 4. Kub (efter Connolly och Begg, 2002, sid 1106). 
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informationen är tillräckligt bra och givande att beslut kan fattas (Thalhammer och 
Schrelf, 2001).   

För att kunna analysera den information som finns i kuberna krävs det särskilda 
verktyg, det vanligaste är enligt Connolly och Begg (2002) OLAP verktyg. Denna typ 
av verktyg stödjer olika operationer för att analysera informationen som finns i 
kuberna, enligt Elmasri och Navathe (2001) är några av dessa operationer: 

• Roll-up. Detta betyder att man flyttar upp hierarkin, och grupperar till större 
enheter i en dimension, exempelvis är det möjlig att summera 
veckförsäljningen till kvartal eller årsförsäljning. 

• Drill-down. Denna operation står för motsatsen till roll-up, denna operation 
levererar en finare vy. Exempel på drill-down operationer kan vara att 
produktsortimentet bryts ner till enskilda varor. 

2.1.3 Fördelar med datalager 

För ett företag som lyckas implementera ett datalager kan det enligt Connolly och 
Begg (2002) medföra stora fördelar. Några av de fördelar som Connolly och Begg 
(2002) pekar på är följande: 

Konkurrens fördelar. Med detta menar de att ett datalager ger stor avkastning för 
företag som lyckats att implementera ett datalager. Detta anses vara ett bevis för hur 
konkurrenskraftigt denna teknik är. Konkurrenskraften vinner företagen genom att 
låta beslutsfattarna få tillgång till data som kan avslöja tidigare okänd information. 
Exempel på data kan vara, information om kunder, trender och krav. 

Ökad produktivitet av beslutsfattarna. Datalager ökar produktiviteten hos företagets 
beslutsfattare genom att skapa en integrerad databas med konsistent, subjektorienterad 
och historisk data. Datalagret integrerar data från multipla källor till en form som 
tillhandahåller en konsistent vy av organisationen. Eftersom datalagret omvandlar 
data till värdefull information hjälper det analytiker att göra bättre och noggrannare 
analyser och därmed fatta bättre beslut. 

Även Rosengren (1995) tar upp ett antal fördelar för ett företag att använda ett 
datalager. Några av de fördelar han anger är följande: 

• Bättre omvärlds bevakning. 

• Förbättrad kundservice. 

• Lättare att identifiera nya marknadsmöjligheter. 

2.1.4 Nackdelar med datalager 

Det finns även enligt Connolly och Begg (2002) ett antal nackdelar eller problem med 
datalager. Några av de problem som de anger är: 

Kraven från användarna ökar. När användarna har fått tillgång till analysverktygen, 
ökar deras behov av support från personalen på IT avdelningen istället för att den 
minskar. Detta orsakas av den ökade medvetenheten hos användarna av värdet i ett 
datalager. Detta problem kan delvis lösas genom att investera i verktyg som är 
”användar vänliga”, eller att ge användarna bättre träning på de verktyg de hade från 
början. Ett annat skäl till att kraven på IT avdelningen ökar är att när väl ett datalager 
är verksamt, är fallet ofta att antalet användare och frågor ökar till antalet. Detta för 
med sig att mer och mer komplexa frågor ställs till datalagret. 
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Tar lång tid att utveckla. Ett datalager representerar en ensam dataresurs för 
organisationen. Utvecklingen av datalagret kan ta upp till tre år, det är anledningen till 
att en del organisationer väljer att bygga ett så kallat data mart istället. Data marts 
stödjer endast behovet hos en särskild avdelning eller liknande, de kan därför byggas 
avsevärt snabbare än ett datalager.  

Svårt att integrera. Det viktigaste området för ledningen av ett datalager är 
integrations kapacitet. Detta innebär att organisationen måste avsätta mycket tid till att 
bestämma hur väl de olika datalagerverktygen skall integreras till helhetslösningen. 
Detta kan vara en svår uppgift, eftersom verktygen är många till antalet för varje 
operation i datalagret. 

2.2 Aktiva datalager  
Aktiva datalager tillhör en ny kategori av beslutstsödsystem, ett aktivt datalager 
erbjuder möjligheten att automatisera beslutsprocessen vid rutin och semirutin beslut. 
Rutinbeslut har en sådan karaktär att de är frekvent återkommande på förutsägbara 
tidpunkter, för denna typ av beslut finns det hos användarna väl inarbetade 
beslutsprocedurer. Exempel på ett rutinbeslut kan finnas inom området för 
produktsortiment, exempelvis ändra priset på en artikel eller dra tillbaka en artikel 
från marknaden. Ett semirutinbeslut kan uppträda om något oförutsägbart eller 
”konstigt” händer med ett rutinbeslut, med andra ord uppstår ett semirutinbeslut när 
ett rutinbeslut kräver särskilld behandling (Thalhammer m.fl., 2001).  

Thalhammer och Schrelf (2001) menar att traditionella datalager är passiva, trots att 
de flesta uppgifterna som rör laddningen av datalagret kan automatiseras, erbjuder 
dom inte möjligheten att automatisera analysprocessen för rutin och semirutinbeslut. 
Utifrån detta finns det ett behov av att ”förlänga” de traditionella datalagren så rutin 
och semirutinbeslut kan analyseras automatiskt.   

Enligt Thalhammer och Schrelf (2002) är idén bakom aktiva datalager inspirerad av 
aktiva databassystem som tillämpar ECA regler för att på ett automatiserat sätt lösa 
återkommande uppgifter i operationella databaser. Thalhammer och Schrelf (2002) 
menar vidare att när sådana regler tillämpas i datalager benämns dom som 
analysregler eftersom de imiterar en analytikers arbete.  

Anlaysregler spelar en central roll i aktiva datalager. Grundtanken bakom analysregler 
är enligt Thalhammer och Schrelf (2001) är att dom skall imitera den beslutsprocess 
som en analytiker går igenom när ett beslut skall fattas. När analysregeln har 
analyserat datalagret kommer beslutet (ex ändra priset på en artikel) att exporteras 
tillbaka till den operationella källan direkt efter det att användaren har bekräftat och 
godkänt förändringen. När detta händer skapas en form av besluts loop, denna loop 
kalla enligt Thalhammer m.fl. (2001) för aktiv datalager cykel (se figur 5). Notera att 
detta endast gäller rutinbeslut, semirutin beslut behandlas i den mån som det går, när 
detta är klart meddelas analytikern, som själv får fortsätta med analysen. Data 
analyseras i datalagret med hänseende på att avfyra eller inte avfyra en utvald 
transaktion för någon entitet i den operationella källan.  
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För att kunna automatisera analys och beslutsprocessen krävs det att ECA regler 
används. ECA regler som imiterar det arbete en analytiker gör kallas för analysregler. 
Enligt Thalhammer m.fl. (2001) modelleras analysregler utifrån en analytikers 
perspektiv, det som specificeras i en analysregel är: 

1. Tidpunkten för vilken analysregeln måste avfyras 

2. Kuberna, vilka är det som skall analyseras? 

3. Transaktionen som skall exekveras för en entitet i den operationella källan om 
beslutsvilkoret är godkänt. 

Analysregler bygger på att förlänga traditionella ECA regler som används i aktiva 
databassystem med flerdimensionella drag från datalager (kuber, OLAP operatorer). 
Trots att analysregler bygger på de principer som traditionella ECA regler har, menar 
Thalhammer m.fl. (2001) att det finns några huvudsakliga skillnader mellan analys 
och ECA regler. De skillnader Thalhammer m.fl. (2001) tar upp är: 

• Aktiva databassystem erbjuder en mängd olika händelser från olika källor, 
exempelvis insert, update och delete. För att automatisera beslut i ett datalager 
krävs det endast temporära händelser. Dessa händelser är till för att bestämma 
slutet på den observeringsperiod där data samlas in till datalagret för att kunna 
utföra de begärda analyserna. Med andra ord bestämmer händelserna en 
tidpunkt då analysreglerna skall avfyras. Slutet för en observeringstid kan 
signaleras med olika temporära händelser, de olika händelserna är: 

o Absoluta temporära händelser, exempelvis 4april 2003. 

o Periodiska temporära händelser, exempelvis vid slutet av varje 
kvartal. 

o Relativt temporära händelser, exempelvis två veckor efter det att 
priset på en artikel förändrats. Referenspunkten för en relativt 
temporär händelse är OLTP metod händelse, som representerar 
händelser i de operationella källorna (ex om priset på en artikel 
förändras). 

• ECA regelns handlingsdel i ett aktivt databassystem kan vara en godtycklig 
sekvens av exempelvis insert, update eller delete operationer. En analysregels 

Figur 5. Aktiv datalager cykel (efter Thalhammer m.fl., 2001, sid 3) 
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handling består av endast ett uttalande, detta är ett direktiv att exekvera en 
transaktion för någon entitet i en operationell databas. 

• Den viktigaste skillnaden mellan ECA och analysregler ligger i rollen hos 
regelns villkor. Vilkoret i en ECA regel är ett enkelt boolean predikat eller en 
fråga, detta hindrar regeln från att exekvera handlingen ifalla villkoret inte är 
sant. En analysregel utnyttjar en mängd villkor för att utföra en 
multidimensionell analys, detta gjordes tidigare manuellt av en analytiker.För 
att lyckas med uppgiften att analysera data och ta beslut imiterar analysregeln 
en analytiker när denna gör en ”top-down” analys för att analysera ett 
problem. Top-down betyder att analytikerna först analyserar grov 
dimensionsnivåer. Om ett beslut eller en transaktion inte kan utföras efter det 
att denna analys är gjord, får man gå ner i dimensionsnivåerna för att få finare 
och mer detaljerad data ur datalagret. Om detta tillvägagångssätt efterlevs, 
skapas en hierarki av kuber där de ”grövsta” måtten finns i toppen och det 
”finaste” finns i botten.   

För att ge en klarare bild av vad anlaysregler kan användas till, kommer två stycken 
scenarion att beskrivas. De två scenarierna är tydliga exempel på rutinbeslut som en 
organisation kan stöta på. De båda scenarierna är tagna från Thalhammer m.fl. (2001, 
s10.) och är direkt översatta från engelska. 

Scenario 1. Minska priset på en artikel. Tjugo dagar efter det att en särskild typ av 
läskedryck har blivit lanserad på marknaden, jämförs och analyseras det totala 
antalet sålda dricker under perioden med ett standardiserat värde. Detta värde kräver 
att den totalt sålda kvantiteten de senaste tjugo dagarna inte får sjunka under detta 
värde av 10000 sålda artiklar. Om de analyserade försäljningssiffrorna är under 
antalet 10000 kommer varans pris att reduceras med 15 procent. 

Scenario 2. Dra tillbaka en produkt från markanden. Vid slutet av varje kvartal, 
analyseras dyra läskedrycker som i norra Österrike är sålda i affärer. Om 
försäljningssiffrorna för produkten kontinuerligt har sjunkit, kommer produkten att 
dras tillbaka från den norra Österrikiska marknaden. Analytiker inspekterar 
försäljningssiffrorna vid olika intervall i tidsdimensionen och vid olika intervall i 
plats dimensionen. Trender, medelvärden och varians mått används som indikatorer 
vid beslutstaganden.  

Båda dessa scenarion är exempel på när analysregler kan tillämpas för att 
automatisera beslutsstagandet i en organisation. Hur går det till när en analysregel 
fattar ett beslut? Thalhammer och Schrelf (2001) menar att eftersom en analysregels 
huvuduppgift är att imitera en analytiker, fungerar en analysregel på samma sätt. Bild 
6 illustrerar hur en beslutsprocess går till i en analysregel. Det går alltså till på samma 
sätt som när en analytiker använder en ”top-down” approach för analys av 
multidimensionell data.  
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Enligt Thalhammer m.fl. (2001) svarar det traditionella datalagrets lagringsplats på 
spontana (eng. ad-hoc) OLAP önskningar, det används också för att skapa och 
underhålla kuberna som skall analyseras av analysreglerna. I ett aktivt datalager finns 
enligt Thalhammer m.fl. (2001) en händelsesamordnare som upptäcker och 
processerar en aktuell händelses inträffande, denna händelsesamordnare används för 
att avfyra regler. En separat metadata lagringsplats tillhandahåller information om 
regler, villkor och utföranden. De beslut som genereras automatiskt av analysreglerna 
exporteras tillbaka till de operationella databaserna av en export mekanism, denna 
anropar transaktionerna i de operationella källorna, och utför de förändringar som 
eventuellt skall ske i källan.  

2.3 Aktiva databassystem 
Ett databashanteringssystem (DBHS) är enligt Widom och Ceri (1996) ett hjälpmedel 
för att lagra stora volymer data och låta flera användare använda dessa data, på ett 
effektivt och kontrollerat sätt. Paton och Diaz (1998) menar att ett 
databashanteringssystem tillhandahåller pålitliga och effektiva mekanismer för lagra 
och hantera stora volymer information, där flera användare kan tillgå informationen. 
Det finns alltså ett flertal olika definitioner av databashanteringssystem, den som 
kommer att användas i rapporten är emellertid ”… Ett mjukvarusystem som gör det 
möjligt för användarna att definiera, skapa och underhålla databasen och ge en 
kontrollerad tillgång till denna databas” (Connolly och Begg, 1999, s.16, 
direktöversatt från engelska). Vidare i rapporten kommer detta även att uttryckas som 
traditionellt databashanteringssystem.  

En databas är en strukturerad samling relaterad data, vanligtvis inom samma 
ämnesområde. Databasen är helt enkelt en förvaringsplats för data eller information, 
organiserad på ett sådant sätt att det skall vara lätt att hitta den information som 
eftersöks. Det skall även vara enkelt att lägga till eller ändra på den information som 

Figur 6. Beslutsprocessen i en analysregel (enligt Thalhammer m.fl., 2001, sid 9) 
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finns i databasen. Exempelvis skall endast en viss uppgift finnas på bara en plats. En 
databas har enligt Elmasri och Navate (2000) följande egenskaper: 

• En databas representerar någon del av verkligheten, denna kallas ibland för 
minivärlden (eng. miniworld). Om det sker förändringar i minivärlden, 
förändras även databasen. 

• En databas är en logiskt sammanhängande samling av data med någon naturlig 
mening. En slumpmässig samling av data kan inte kallas för en databas 

• En databas är designad, byggd och fylld med data för ett speciellt syfte. 

En databas är ett stort lagringsutrymme för data, som även kan användas av ett flertal 
användare samtidigt. Enligt Connolly och Begg (1999) är all data i en databas 
integrerad med minsta möjliga redundans.  

Ett databassystem är enligt ACT-NET (1996) ett databashanteringssystem 
tillsammans med en konkret databas. Denna definition av ett databassystem kommer 
fortsättningsvis att gälla i rapporten. En illustration av ett databassystem enligt 
följande (se Figur 7).  

 

 

Traditionella databassystem är passiva, allt som sker i en traditionell databas måste 
göras manuellt. Exempel på detta kan till exempel vara att data i databasen skall 
skapas, uppdateras eller raderas. Det är passivt i den mening att kommandon är 
exekverade av databasen, som när det kommer förfrågningar från användare eller 
applikationsprogram (Paton, 1999). Det som skiljer ett aktivt databassystem ifrån ett 
passivt är enligt Paton (1999) att ett aktivt system kan övervaka och automatiskt 
reagera på fördefinierade händelser som sker i applikationen. Utifrån dessa händelser 
skall nödvändiga handlingar vidtagas. Detta beteende, när något händer som ett svar 
på en eller flera händelse kallas enligt Paton (1999) för reaktivt beteende. För att 
kunna klassas som aktivt måste systemet ha både händelsedetektering och 
regelexekvering. Ett aktivt databashanteringssystem har alltså enligt denna definition 
ett reaktivt beteende. Detta är skillnaden mot ett traditionellt databashanteringssystem 
som följaktligen inte klassas som ett aktivt system. Allt som finns i ett traditionellt 
databashanteringssystem finns också i ett aktivt databashanteringssystem. 
Anledningen till detta är att ett aktivt databashanteringssystem är en förlängning utav 
ett traditionellt system. 

Figur 7. Ett databassystem (efter Elmasri och Navathe, 2000, sid 6). 
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Det är emellertid möjligt att skapa ett aktivt beteende hos ett traditionellt 
databashanteringssystem utan att använda aktiva regler. Detta aktiva beteende kan 
enligt Berndtsson m.fl. (1997) uppnås med två olika metoder, de två metoderna är: 

• Polling, här ställs frågor mot databasen med jämna mellanrum. 

• Tillägg av händelsedetektering och handligs exekvering i applikationskoden. 

Polling innebär att frågor ställs mot databasen med olika frekvenser. Enligt 
Berndtsson m.fl. (1997) finns det problem kopplade till denna metod, problemet är 
vilken frekvens som skall användas vid förfrågningarna. Frågorna måste ställas exakt 
när händelsen inträffar. För att kunna ”fånga” alla händelser i databasen är det möjligt 
att öka frekvensen på förfrågningarna. Nackdelen med detta är om förfrågningarna 
kommer för frekvent, då finns det risk för att databasen blir överbelastad. Om 
frågorna ställs med för långt mellanrum finns risken att systemet inte upptäcker alla 
händelser. 

Tillägg i applikationskoden innebär att varje applikation som skall uppdatera 
databasen skall byggas ut med kod för händelsedetektering. Ur 
programvaruutvecklingssynpunkt är denna metod inte passande, eftersom varje 
förändring i vilkorsspecifikationen medför att varje applikation som påverkas måste 
uppdateras.  

Aktiva databassystem centreras runt sin notation av regler. De regler som finns i ett 
databassystem är definierade av användarna, applikationerna eller databas 
administratörerna, dessa specificerar det önskade aktiva beteendet (Widom och Ceri, 
1996). Aktiva regler brukar benämnas för Event-Condition-Action (ECA) regler. 
Denna benämning kommer också fortsättningsvis att gälla i rapporten. Andra mer 
specificerade benämningar är (eng. event) som kommer att benämnas som händelse, 
(eng. condition) som villkor och slutligen kommer (eng. action) benämnas som 
handling.  Widom och Ceri (1996, sid 8) beskriver semantiken för ECA-regler, enligt 
följande: 

När en mängd regler är definierade, övervakar det aktiva 
databassystemet alla relevanta händelser. För varje regel, om 
denna regels händelse inträffar så utvärderar det aktiva 
databassystemet regelns villkor. Om villkoret är sant, 
exekverar det aktiva databassystemet regelns handling. (Fritt 
översatt från Widom och Ceri, 1996, sid 8).  

Den första av komponenterna i en aktiv databasregel är händelse. Enligt Widom och 
Ceri (1996) specificerar händelsen det som orsakar att regeln avfyras. En händelse 
indikerar då när en reaktion skall komma från databashanteringssystemet. Den 
beskriver alltså olika händelser som är intressanta för regeln. Paton (1998) konstaterar 
att det finns två typer av händelser, dessa typer är primitiva och samansatta.  

ACT-NET (1996) menar att en primitiv händelse definierar grundläggande 
förekomster som är av intresse. En primitiv händelse är när en händelse inträffar 
ensam, några exempel på möjliga primitiva händelser kan enligt Widom och Ceri 
(1996) vara: 

• Datamodifikation. En datamodifikationshändelse kan specificeras som något 
av SQL operationerna insert, delete eller update i en relationsdatabas, när de 
används på en särskild tabell. 

• Data återvinnande. Här kan en händelse avfyras i relationsdatabas när SQL 
operationen select används på en speciell tabell. 
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• Tid. En temporär händelse kan specificeras så att en regel skall avfyras vid en 
absolut tidpunkt, exempelvis 4 april 2003 klockan 15.00. Det kan också gälla 
vid en återkommande tid, exempelvis varje dag klockan 15.00. En regel kan 
också specificeras så att den avfyras i intervall, till exempel var tionde minut. 
Till sist kan den vara relativ, det kan till exempel vara 10 dagar efter det att 
något skett.  

• Extern. Det är när händelsen reagerar på något som händer utanför databasen. 
Exempelvis om temperaturen sjunker till under 30 grader C.  

En sammansatt händelse är enligt ACT-NET (1996) kombinationer av en mängd 
primitiva och sammansatta händelser som sammankopplas med olika 
händelseoperatorer. De händelse operatorer som Widom och Ceri (1996) tar upp är 
logiska operatorer, sekvens och Tidsbestämd komposition. Dessa tre operatorer 
kommer att förklaras nedan. 

• Logiska operatorer. Händelser kan kombineras med Boolean operatorerna 
and, or, not och implies. Notera att detta inte är alla Boolean operatorer som 
finns. 

• Sekvens. En regel kanske avfyras när två eller flera händelser inträffa i en 
särskild ordning.  

• Tidsbestämd komposition. En regel kan avfyras genom en kombination 
temporära och icke-temporära händelser. Det kan vara fem sekunder efter 
händelse E1 eller varje timma efter det första tillfället av händelse E2.  

Den andra komponenten i en databasregel är villkoret. I en aktiv databasregel anges 
ett villkor som skall kontrollera, detta sker efter det att händelsen har avfyrat regeln. 
Detta sker alltså innan handlingen utförs. Elmasri och Navathe (2000) menar att det är 
villkoret som bestämmer om regelns handling skall utföras eller inte. Om inget villkor 
är angett avfyras regeln av händelsen och handlingen utförs. Om ett villkor är 
specificerat, utvärderas detta först. Handlingen utförs då endast om villkoret är sant. 
Villkoret formulerar alltså det tillstånd databasen måste vara i för att kunna exekvera 
handlingen, det visar vad som måste kontrolleras. Ett tillstånd kan enligt ACT-NET 
(1996) vara av typen predikat på databasens tillstånd, som till exempel ”where” delen 
i ett SQL kommando. Det kan också vara en databas fråga med ett resultat som inte är 
tomt. Villkoret uppfylls då så länge som resultatet blir sant eller resultatet inte är tomt. 

Enligt Elmasri och Navathe (2000) finns det tre huvudsakliga hänsynstaganden ett 
villkor kan göra när en händelse avfyrar en regel. De tre hänsynstagandena är 
följande: 

1. Omedelbar. Villkoret utvärderas som en del av samma transaktion som när 
händelsen avfyras, den utvärderas då direkt. Detta kan kategoriseras vidare in i 
olika alternativ: 
� Utvärdering av tillståndet före exekveringen av händelsen. 
� Utvärdering av tillståndet efter exekveringen av händelsen. 
� Utvärdering av tillståndet istället för att exekvera händelsen. 

2. Fördröjd. Villkoret utvärderas vid händelsetransaktionens slut. I detta fallet 
kan   det vara många avfyrade regler som står på kö för att få sitt villkor 
kontrollerat.  

3. Fristående. Villkoret utvärderas som en separat transaktion, skild från 
avfyrnings transaktionen. 
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Den tredje och sista komponenten i en databasregel är handling. Enligt ACT-NET 
(1996) formulerar handlingen den reaktion på den händelse som ägt rum. Handlingen 
exekveras när händelsen har avfyrat regeln och villkoret håller. En handling kan 
innehålla olika saker, det kan till exempel gälla uppdatering av data, transaktions 
operationer som commit eller abort den kan också kalla på procedurer eller metoder. 
Detta är endast några av de saker som en handling kan utföra. Navathe och Elmasri 
(2000) menar att det även här i handlingen är möjligt att använda de tre ovan nämnda 
hänsynstagandena (se villkor). De menar dock att det vanligaste för ett aktivt system 
är att använda omedelbar. Det betyder att om villkoret håller utförs handlingen 
omedelbart.  

2.4 Aktivt beteende 
Den definition på aktivt beteende som ges här, är den som fortsättningsvis kommer att 
gälla i rapporten. Det är av största vikt att notera att denna definition endast gäller för 
denna undersökning, den är alltså inte på något sätt vedertagen.  

Definitionen på aktivt beteende i undersökningen är att:  

Med aktivt beteende avses frömågan hos ett system att automatiskt 
reagera och handla utifrån fördefinierade händelser. 

Det betyder alltså att när ett system är aktivt utför det själv vissa operationer 
automatiskt som svar på en eller flera händelser som inträffar. Ett 
datalagerhanteringssystem får då ses som ett exempel på en typ av system. Detta är 
alltså den deffinition som gäller för aktivt beteende i datalager för denna 
undersökning. 

Aktivt beteende kan uppnås på flera sätt med olika tekniker eller metoder, ett vanligt 
sätt är att använda ECA-regler. Det finns dock andra metoder som kan framkalla ett 
aktivt beteende. Dessa är de tidigare nämnda metoderna polling och tillägg i 
applikationskoden.  Det som de olika metoderna har gemensamt är att de framkallar 
ett visst beteende, det aktiva beteendet
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3 Problemformulering 
I detta kapitel presenteras det problem som rapporten kommer att undersöka och 
analysera.  

3.1 Problembeskrivning 
Det finns forskningsresultat som lovordar den nya generationens datalager, de aktiva 
datalagren. Särskilt Thalhammer m.fl. (2001) har givit ut rapporter om aktiva 
datalager. Forskarna menar att aktiva datalager är till stor hjälp vid beslutsfattande 
jämfört med traditionellt passiva datalager. Brobst och Rarey (2001) menar att dagens 
värld kräver att beslutsstöden skall vara aktiva och inte passiva. De menar vidare att 
det håller på att ske en stor informationsutveckling i dagens datalagermiljö. Brobst 
och Rarey (2001) pekar även på fördelar med att använda ett aktivt datalager 
gentemot ett traditionellt passivt. De pekar bland annat ut egenskapen att kunna 
förutsäga vad som kommer att hända i framtiden som en fördel med ett aktivt 
datalager gentemot ett passivt.  

Thalhammer m.fl. (2001) pekar på en rad fördelar med att använda ett aktivt 
datalager. De betonar särskilt tre argument till varför ett framåtsiktande företag skall 
använda sig av just detta. För det första hävdas att analysregler som specificeras av en 
analytiker, senare kommer att exekveras automatiskt av datalagret. När en analysregel 
specificeras, kommer analytikerns kunskap om specifika beslutstagande procedurer 
att transformeras till tydliga regler. Fördelen med detta är att andra användare med 
tillgång till det aktuella datalagret kan tillgå dessa regler. Detta skapar en form av 
”bank” med regler för hur olika beslut skall eller kan fattas. En annan viktig fördel 
med ett aktivt datalager menar Thalhammer m.fl. (2001) är att det ansvarar för 
övervakningen av händelser. I och med att den gör detta ansvarar den också för att 
välja rätt tidpunkt för exekveringen av de inlagda reglerna. Detta kan exempelvis ske 
under natten då belastningen på systemet är låg. Som tredje fördel pekar Thalhammer 
m.fl. (2001) på att analytiker kan arbeta och koncentrera sig på mer komplicerade 
arbetsuppgifter, till exempel icke-rutin beslut. För den typen av beslut existerar ju 
ännu så länge inte några besluts procedurer.  

Med anledning av allt positivt som skrivs om aktiva datalager är det intressant att 
undersöka om det finns aktivt beteende i datalager. Detta arbete kommer att inriktas 
emot att studera och följa upp användningen av aktivt beteende i datalager på den 
svenska marknaden, samt vilka förväntningar och erfarenheter det finns kring aktivt 
beteende i datalagersammanhang.  

Efter noggrann faktasökning av undertecknad, har inget dokumenterat material som 
kan liknas vid denna påträffats. Vid en grundlig insamling av fakta till området för 
aktiva datalagret är särskilt en forskargrupp (Thalhammer m.fl.) ständigt 
återkommande inom det angivna området. Undertecknad har vidare på ett 
systematiskt sätt sökt efter senare artiklar som refererar denna grupps publikationer. 
Vid denna sökning har ingen studie som kan liknas vid denna påträffats.   

Att studera om aktivt beteende finns i datalager är ett intressant problem, eftersom 
forskare menar att aktiva datalager har väldigt mycket positivt att erbjuda. Det är 
också intressant att undersöka vad aktivt beteende i ett datalager kan bidra med i en 
organisation. Vilka olika former av vinster kan aktivt beteende eventuellt bidra med i 
organisationer som realiserat detta i sina datalager göra, jämfört med de 
organisationer som använder traditionella datalager.  
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3.2 Problemprecisering  
Detta arbete ämnar rapportera från en studie av användningen av aktivt beteende i 
dagens svenska datalager. Specifikt studeras: 

Användningen av aktivt beteende i datalager, samt förväntningar på och erfarenheter 
av detta aktiva beteende.   

3.3 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att studera svenska företag som utvecklar datalager. 
Avgränsningen innebär att användare av datalager inte kommer att beaktas i 
undersökningen. Kunder till utvecklingsföretagen kommer inte heller att studeras eller 
beaktas i detta projekt.  

3.4 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet är en kartläggning eller studie av hur aktivt beteende 
används i datalager som realiserats på den svenska marknaden. 



4 Metod 

18 

4 Metod 
När man arbetar med att söka kunskap om någonting kan detta ske mer eller mindre 
strukturerat och medvetet. Eftersom vägen från problemområdesbeskrivning till 
analysen och slutsatserna är lång och kan variera kraftigt mellan olika problem, krävs 
det att en vetenskaplig metod används för att ett bra och pålitligt resultat skall kunna 
uppvisas. Det finns inom vetenskapen en mängd olika metoder tillgängliga. Genom 
att använda sig av vetenskapliga metoder kan arbetet effektiviseras, detta beror på att 
den som genomför undersökningen i större utsträckning kan rikta in sig på att lösa 
problemet snarare än på arbetsprocessen i sig. Berndtsson m.fl. (2002) menar att 
vetenskapliga metoder används för att driva processer som rör problemlösning framåt, 
detta framskridande skall ske på ett logiskt och systematiskt sätt.  

I denna undersökning är det viktigt att använda sig av vetenskapliga metoder. Detta 
främst för att öka resultatets validitet, samt för att klara de tidsbegränsningar som 
finns för undersökningen. Om vetenskapliga metoder tillämpas i undersökningen 
effektiviseras arbetet och mer tid ges därmed till att lösa problemet. Nedan kommer 
först den tänkta arbetsprocessen att förklaras, därefter presenteras möjliga 
tillvägagångssätt för att lösa varje fas i processen. Kapitlet avslutas med motiveringar 
till valet av metod för det fortsatta arbetet i respektive fas.  

4.1 Arbetsprocess 
Här presenteras det tänkta tillvägagångssätt som skall användas i undersökningens 
genomförande. Denna process är indelad i tre faser som utförs sekventiellt, se figur 8. 
Nedan ges en mer ingående förklaring till varje fas, det som förklaras är dess innehåll 
samt dess syfte. Faserna kan ses som delmål för att kunna svara på den ställda 
problemformuleringen. 

 

Fas 1, välja ut lämpliga organisationer och personer. Hitta lämpliga organisationer 
som arbetar med utveckling av datalager. Företagen bör ha god insikt i området för 
datalager och helst en flerårig erfarenhet av datalagerutveckling. När dessa företag är 
identifierade skall de företag som anses mest lämpade för denna studie väljas ut. För 
att grundligt kunna svara på undersökningens problem bör minst tre olika företag 
väljas ut. I respektive organisation bör också lämpliga personer med kunskap om 
datalager väljas ut. Personerna skall vara utvecklare och inte slutanvändare av 
datalager. Anledningen till att personer med denna kunskap önskas ingå i 
undersökningen är att de troligtvis har en bättre kunskap inom området för datalager 
än vad en användare har. Syftet med denna fas är att knyta an lämpliga organisationer 
och personer till undersökningen.   

 

Figur 8. Undersökningensprocessens faser 
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Fas 2, insamlande av information. Det är av stor vikt att vid insamlandet av 
information till undersökningen personligen få träffa de utvalda personerna på deras 
respektive arbetsplatser. Personliga möten är ett krav, eftersom dessa möten enligt 
min mening oftast genererar mer användbar information. 

Fas 3, analys av insamlad information. Denna analys skall grunda sig på den 
information som framkommit i fas 2. Arbetet här skall ligga till grund för att få fram 
bästa möjliga resultat. Det bör därför ske på ett systematiskt och strukturerat sätt.  

4.2 Möjliga metoder 
Här presenteras möjliga metoder för att kunna lösa varje fas, metoderna som 
presenteras gäller för den fas som anges. 

4.2.1 Fas 1 

För att hitta organisationer som arbetar med utveckling av datalager är internet ett bra 
hjälpmedel, de flesta organisationer har hemsidor där de presenterar sig och sin 
verksamhet. Andersen och Schwencke (1998) anser att Internet är ett bra verktyg för 
informationsinsamlig, särskilt i början av en undersökning. Eftersom det går att hitta 
mycket information från hela världen ganska fort. På internet ges oftast en första 
fingervisning till om organisationen är intressant för undersökningen. Fördelen med 
att använda internet i denna undersökning är att de organisationer som eftersöks finns 
i databranschen. Organisationer i denna bransch har med stor sannolikhet väl 
utvecklade hemsidor med information som är tillräcklig för att fylla syftet i denna fas.  

En annan metod för att finna organisationer är att använda en traditionell 
telefonkatalog, där finns de flesta företag representerade. Nackdelen med 
telefonkataloger är att informationen om organisationerna är begränsad. 
Databranschen är inget undantag från detta, även de har väldigt begränsad information 
i  telefonkatalogen. 

När lämpliga organisationer är identifierade är det dags att leta upp personer med den 
kompetens som eftersöks. Detta kan ske genom en rundringning till personer som 
förmodas ha den kunskap om datalager som eftersöks. Telefonsamtal är att föredra, 
eftersom man då direkt får reda på om det är en lämplig person för undersökningen. 
Nackdelen med telefonsamtal är de eftersökta personerna kan vara svåra att få kontakt 
med. 

Det är även möjligt att kontakta personerna genom e-brev. Det tillvägagångssättet är 
inte så bra, eftersom det är troligt att den som tar emot det e-brev man skickar slänger 
det. Det finns dock en fördel med att skicka e-brev, det är lättare att på ett strukturerat 
sätt presentera sig själv och den undersökning som man vill de skall ingå i. Det har 
även fördelen att informationen når vederbörande även om han eller hon inte är 
anträffbar vid tillfället då det skickas. Ett rimligt antagande är de berörda personerna 
kontinuerligt kollar sin e-brevlåda, särskilt då de arbetar i databranschen.  

4.2.2 Fas 2 

För att kunna samla in tillräckligt med information till analysen i undersökningen, 
krävs det att en lämplig metod används. För att få svar på de frågor som finns krig det 
övergripande målet är en möjlig metod intervju. Någon annan metod bedömer jag inte 
som tillgänglig för detta ändamål. Det finns dock olika tillvägagångssätt vid 
intervjuer. 
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Enligt Patel och Davidson (1994) är intervjuer en metod för att samla in information 
till den uppgift som skall utföras. En annan metod som uppfyller samma syfte är 
enkätundersökningar, skillnaden är enligt Patel och Davidson (1994) att vid intervjuer 
sker det en personlig kontakt med respondenten. Enkätundersökningar tas dock här 
inte upp som en aktuell metod, eftersom intervjuer anses resultera i den mest korrekta 
informationen i undersökningen. Anledningen till detta är att intervju anses vara mer 
flexibel, det ger bättre utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor under det att 
intervjun fortlöper. Detta leder till att mycket information kan samlas in, information 
som annars kunde ha gått förlorad. Andra orsaker till att enkäter inte ses som ett 
lämpligt alternativ till denna studie är att det blir svårt för personen som framställer 
enkäterna på flera sätt. Det första är det blir komplicerat att formulera frågorna på ett 
riktigt sätt, vid minsta tveksamhet kan respondenten misstolka frågan och ge ett 
felaktigt och för undersökningen helt betydelselöst svar. Det andra är att det finns en 
betydande risk att misstolka svaren som respondenten ger i enkätundersökningen. 
Anledningen till att detta ses som en nackdel i undersökningen är att tänkta frågorna 
har den karaktär att de ofta kräver svar som förmodligen inte är enkla att formulera.  
Intervjuerna görs med utvecklare av datalager på respektive företag, dessa personer 
har god insikt i hur ett datalager utvecklas och fungerar. I Patel och Davidson (1994) 
finns två typer av intervjuer som är möjliga att använda i denna undersökning 
beskrivna, personlig intervju och telefonintervju.  
 
Vid personliga intervjuer besöker intervjuaren respondenten, detta skall om möjlighet 
ges ske på dennes arbetsplats eller liknande. Det är en fördel eftersom det blir då 
lättare för både intervjuaren och den som blir intervjuad att förklara sig med stöd av 
olika hjälpmedel. Hjälpmedel kan i denna undersökning innebära att bilder används 
för att förklara vissa begrepp, samt när en introduktion till syftet med undersökningen 
ges. Vid intervjuerna i denna undersökning är det alltså önskvärt för intervjuaren att 
inleda intervjun med en kort genomgång av undersökningen, samt förklara begrepp 
som är centrala i undersökningen. Det är då en stor fördel att personligen få träffa 
respondenterna, och därmed kunna ge en bättre förklaring till undersökningens syfte. 
En stor fördel med att använda intervjuer i denna undersökning är att utvecklare av 
datalager finns tillgängliga på rimliga avstånd. Nackdelarna kan dock vara att 
intervjuer är mycket tidskrävande för intervjuaren samt att det kan vara svårt att få 
intervjupersoner att avsätta tid för en intervju. Det som är tidskrävande för 
intervjuaren är främst att sammanställa intervjuerna efteråt, men även att planera dem.  
Trots nackdelarna är det min avsikt att använda mig av personliga intervjuer i arbetet. 
Förhoppningen är det skall leda fram till sådan information att det bildar en god grund 
för analysen. Detta i sin tur hoppas jag kan leda till att ett tillförlitligt resultat med god 
kvalitet kan uppvisas.  
 
Vid telefonintervju ringer intervjuaren till respondenten, istället för att göra ett 
personligt besök. Denna typ av intervju skulle i undersökningen resultera i att 
intervjuaren inte behöver åka till respondenten för att genomföra intervjun. Detta blir 
en besparing i form av både tid och pengar. Nackdelen med telefonintervju skulle 
dock vara att den personliga kontakten med den intervjuade drabbas negativt. Denna 
typ av intervju är inte aktuell i undersökningen. Anledningen är främst förlusten av 
den personliga kontakten med respondenten. En annan anledning är också det korta 
avstånd som respondenterna befinner sig på. Jag bedömer det inte som att 
telefonintervjuer skulle vara betydligt mindre tidskrävande eller kostsamt än att 
personligen få träffa respondenterna. En annan starkt bidragande faktor till varför 
denna typ av intervju inte är att föredra i undersökningen är de frågor som jag 



4 Metod 

21 

planerar att ställa. Frågorna är tänkta att skapa en diskussion mellan intervjuare och 
respondent. Denna diskussion skulle vara svår att upprätthålla vid telefonintervju.  
 
Meningen med intervjufrågorna är att de skall ge tillräcklig information för att lösa 
undersökningens ställda problemformulering. Beroende på problemet kan man enligt 
Lantz (1993) utforma intervjuer på olika sätt, de kan ges olika form. Lantz (1993) 
menar att en intervju kan ges olika former av struktureringsgrad. Detta är viktigt att 
beakta här, eftersom tidigare nämnts skall intervjun till viss mån uppbringa en 
diskussion. Detta styrs av just struktureringsgraden.  
 
Om det är hög struktureringsgrad på intervjun lämnas enligt Patel och Davidson 
(1994)  inte mycket svarsutrymme till respondenten. De svar som kan förväntas här är 
till stor del förutsägbara. Exempel på en strukturerad fråga är, finns det aktivt 
beteende i erat datalager? På en sådan fråga det i stort sett bara möjligt att svara ja 
eller nej. Berndtsson m.fl. (2002) kallar denna intervju typ för sluten. I den slutna 
formen av intervju är det inte tillåtet att lägga till eller ta bort frågor beroende på vad 
respondenten svarar, detta medför den fördel att det är ett bra sätt att repetera exakt 
samma frågor till olika respondenter. Det blir då möjligt att analysera svaren från 
olika respondenter i förhållande till varandra. Denna fördel bedöms dock inte som 
särskilt stor, eftersom denna undersökning syftar till att studera aktivt beteende i 
datalager. De resultat som kan förväntas eller önskas är inte av statistisk eller 
jämförande natur. Nackdelen med stängda intervjuer är att man går miste om att ställa 
följdfrågor som kan komma fram under tiden då intervjun fortlöper. Det är heller inte 
troligt att intervjuaren i denna undersökning kan få in 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 är risken betydande att 
relevant information går förlorad. Detta leder troligtvis till försämrad kvalitet på 
resultatet.  
 
Om man tittar på motsatsen som är låg grad av strukturering lämnas här enligt Patel 
och Davidsson (1994) ett mycket stort svarsutrymme för den intervjuade. Berndtsson 
m.fl. (2002) kallar denna intervjutyp för öppen. Lantz (1993) menar att i denna typ av 
intervju beskriver respondenten fritt sitt sätt att uppfatta olika fenomen, han eller hon 
ges utrymme att fritt resonera kring olika frågor. Berndtsson m.fl. (2002) menar att 
intervjuaren skall kunna peka ut riktningen under tiden då intervjun fortlöper. Detta är 
en stor fördel, eftersom intervjuaren då kan få ut mer relevant information från 
intervjun. Det blir möjligt att leda in den intervjuade på områden som den har bra 
kunskap om, och är villig att berätta om. Det är även möjligt att tankar och idéer kring 
aktivt beteende i datalager framkommer under intervjutillfället, som intervjuaren inte 
tidigare beaktat. I denna undersökning kommer även öppna frågor att användas vid 
intervjutillfällena. Detta för att beakta de fördelar som finns. Den främsta orsaken till 
att öppna frågor behöver vara med är respondenten då troligtvis kommer att bidra med 
mer information till analysen.  
 
När det är dags för intervju är det viktigt att vara väl förberedd för att ge ett seriöst 
intryck på intervjuobjektet. Det är därför enligt Andersen och Schwencke (1998) 
viktigt att ha förberett frågorna innan intervjun, samt att vara bra påläst på dessa 
frågor. De båda författarna menar vidare att det inte spelar någon roll om intervjun till 
viss mån är öppen.  Intervjuaren skall ändå ha förberett frågorna väl. Det som är 
huvudsyftet med detta är att jag ska ha gått igenom i förväg vad det egentligen jag är 
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ute efter med intervjun. Det anses som viktigt att beakta detta före det att intervjuerna 
äger rum. Om detta följs av intervjuaren i undersökningen är sannolikheten större att 
respondenterna engagerar sig i underökningen och därmed bidrar med information 
som är till nytta för undersökningen.  

4.2.3 Fas 3  

När informationen till undersökningen är insamlad, skall denna bearbetas och 
analyseras. Här finns det enligt Patel och Davidson (1994) två tillvägagångssätt. De 
menar att den insamlade informationen kan bearbetas och analyseras antingen 
kvantitativ eller kvalitativt. Här kommer endast kvalitativa tillvägagångssätt att 
förklaras. Anledningen till detta är att kvantitativa metoderna i första hand enligt 
Berndtsson m.fl. (2002) har sin tyngdpunkt i att försöka förstå hur någonting är 
konstruerat, byggt eller hur det fungerar. Detta förhållningssätt anses därför inte 
kunna bidra med någon information som skulle vara relevant i denna undersökning.  

Enligt Berndtsson m.fl. (2002) syftar kvalitativa metoder i första hand till att öka 
förståelsen inom ett utvalt område. Denna undersökning syftar inte till att analysera 
och tolka data som kan mätas i siffror. Undersökningen syftar i högre grad till att 
undersöka och bringa förståelse för aktivt beteende i datalager. Eftersom intervjuer 
skall användas i undersökningen, kommer den data att behöva tolkas snarare än att 
mätas. Detta gör att ett kvalitativt förhållningssätt anses bättre och mer betydelsefullt. 
Enligt Lantz (1993) är den kvalitativa ansatsen bra att använda när som i denna 
undersökning intervjuer ligger till grund för analysen. Denna ansats gör att 
intervjudata kan bearbetas och tolkas på ett systematisk sätt. Vad det gäller 
bearbetningen av data i denna undersökning skulle därför ett kvalitativt synsätt vara 
en fördel. Nackdelen med att genomföra en kvalitativ bearbetning av intervjuer är att 
det troligtvis blir mycket information som skall bearbetas. Detta gör att kvalitativ 
bearbetning är tids och arbetskrävande.  

Arbetssättet under analysfasen skall sträva efter att göra löpande analyser. Det innebär 
att intervjusvaren analyseras en första gång direkt efter det att varje intervju är 
genomförd. Den stora vinsten med detta är att intervjun då är i färskt minne och risken 
för att information skall ”falla bort” är mindre.  

4.3 Val av metod 
Efter att ha beskrivit de metoder som är relevanta för respektive fas i undersökningen, 
sker här en diskussion hur de olika metoderna och angreppssätten är lämpade för att 
besvara undersökningens problem. Slutligen väljs metoder ut till varje fas, dessa 
utvalda metoder skall senare användas i undersökningen. 

4.3.1 Fas 1 

Det skulle kunna vara ett alternativ att använda sig av telefonkatalogen när 
organisationer till en början skall identifieras. På grund av det inte står någon 
information om företagen i dessa kataloger kommer därför denna metod inte att 
användas i denna underökning. Den metod som istället kommer att användas för att 
identifiera och välja ut organisationer blir istället internetsökning. Anledningen är 
främst den informationsmängd som tillhandahålls på organisationers hemsidor.  

För att få kontakt och välja ut lämplig personer som skall ingå i undersökningen 
kommer rundringning att användas framför e-brev. Anledningen är främst att man 
direkt får reda på om det är rätt personer samt om de är intresserade att delta och bidra 
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med information till undersökningen. Nackdelen som finns med denna metod är som 
tidigare nämnts att det kan vara svårt att få tag i berörda personer. Detta ses dock inte 
som ett omöjligt problem att bemästra. Den främsta anledningen till att e-brev har 
valts bort är risken att de tillfrågade personerna inte bryr sig om det e-brev de får.  

4.3.2 Fas 2 

När det gäller val av metod i denna fas, stod det från början klart att intervju skulle 
användas. Intervjuer kan dock utformas och utföras på olika sätt. Av de två typerna av 
intervju som beskrivits tidigare, väljer jag att använda personliga intervjuer. Detta 
motiverar jag med att den personliga kontakten är bättre vid personliga intervjuer, 
detta anses som en viktig faktor i denna undersökning. Nackdelen med telefon 
intervjuer är främst det moment där det är tänkt att jag skall förklara och introducera 
problemet för respondenten. Detta blir betydligt enklare vid en personlig intervju. 
Som också tidigare nämnts bedöms det inte som om tid eller kostnads aspekterna 
påverkas nämnvärt av att genomföra personliga intervjuer framför telefon intervjuer.  

När det gäller struktureringsgraden på intervjufrågorna avser jag att använda mig av 
de båda typerna av intervjufrågor, nämligen öppna och stängda. Det är tänkt att de 
inledande frågorna skall ha en något högre grad av strukturering. Dessa frågor styrs av 
att intervjuaren skall få en förståelse för respondentens arbetsuppgifter samt det 
företag han eller hon representerar. De övriga frågorna skall om möjligt hålla en lägre 
grad av strukturering. Anledningen till detta är att jag anser det värdefullt att i viss 
mån kunna improvisera och ställa följdfrågor allteftersom intervjun fortlöper. Dessa 
följdfrågor grundas då i första hand på vad respondenten svarar och är därmed svåra 
att förutse innan det att intervjun genomförs. Följdfrågor och liknande bedöms som 
svårare att ställa om struktureringsgraden är hög. Med anledning av ovan nämnda skäl 
kommer alltså intervju frågorna att vara av varierad struktureringsgrad. 

4.3.3 Fas 3 

I denna har det kvalitativa synsättet för bearbetning och analys av den insamlade 
informationen valts. Anledningen är som tidigare nämnts, karaktären på 
undersökningens problem. Det utesluter därför användningen av det kvantitativa 
synsättet. Eftersom undersökningen ämnar undersöka och studera aktivt beteende i 
datalager lämpar sig det kvalitativa synsättet bättre. Löpande analyser skall göras 
under arbetets gång, detta för att ta till vara på så mycket information som möjligt.
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer underökningens arbetsprocess att redovisas och förklaras. 
Varje fas kommer att förklaras och redovisas för sig. Här kommer det också att ske en 
förklaring och presentation till upplägget av de i undersökningen genomförda 
intervjufrågorna. För att besvara studiens problemställning har tre stycken 
företagsintervjuer genomförts, detta är företag som utvecklar datalager.   

5.1 Fas 1  
Huvudmålet med denna fas var att välja ut lämpliga organisationer samt respondenter 
i respektive organisation. Detta arbete initierades med att undertecknad sökte på 
internet efter företag med koppling till datalagerutveckling. Denna internetsökning 
resulterade i att ett antal företag identifierades som möjliga kandidater till 
undersökningen. På organisationernas respektive hemsidor fanns tillräckligt med 
information för att kunna fastställa dess lämplighet för undersökningen. Det var alltså 
företag som själva utvecklar datalager lösningar. När denna identifiering var klar, 
påbörjades en rundringning till respektive företag. Det var som väntat svårt att till en 
början få kontakt med de eftersökta personerna på telefon. Detta gick således bra efter 
ett antal dagars försök. Målet var att få minst tre organisationer att delta 
undersökningen. De första tre organisationerna som kontaktades var intresserade och 
välvilliga att ställa upp i undersökningen. Detta var något förvånande, då jag väntat 
mig flertalet negativa svar med hänvisning till tidsbrist. Denna rundringning gjordes 
tidigt i undersökningen, detta var mycket bra eftersom det då fanns möjlighet för 
respondenterna att själva välja ut en tid som var passande. De kunde alltså planera in 
intervjuerna cirka en månad i förväg. Om denna tidsfaktor hade varit mindre är det 
möjligt att respondenterna tackat nej. Sammanfattningsvis kan det sägas att fas 1 i 
undersökningen gick väldigt bra och följde den uppsatta planen.  

5.2 Fas 2 
Syftet med denna fas var att samla in fakta och information som skulle ligga till grund 
för analysen och därmed resultatet av undersökningen. Som metod i denna fas valdes 
intervju, samtliga tre intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats. Detta 
ses som en stor fördel, eftersom respondenterna då kände sig mer ”hemma” vid sina 
ordinarie miljöer. När det gäller tidsaspekten för intervjuerna var det också bra att 
vara på arbetsplatserna, mindre av respondentens tid togs då i anspråk jämfört med 
om denne skulle få åka någon annanstans för att delta i undersökningen. 
Struktureringsgraden på intervjufrågorna var av blandad karaktär, de inledande och 
avslutande frågorna hade hög grad av strukturering, medan de övriga frågorna hade en 
låg grad av strukturering och var öppna. De inledande och avslutande frågorna såg ut 
enligt följande: 

Inledande 
• Vilken är er roll i företaget?  Hur länge har du haft denna befattning? Hur 

länge har du varit verksam inom företaget? Hur länge har du varit verksam 
inom din nuvarande bransch?  

• Vilken typ av datalager utvecklar ni? Data mart etc.  
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Avslutande 
• Är det något annat du skulle vilja nämna eller ta upp i intervjun, något som du 

bedömer vara av vikt för undersökningen? Har du några andra synpunkter? 
• Är det ok att publicera ditt och ditt företags namn i rapporten? 
• Om jag skulle vilja komplettera mina uppgifter från intervjun med något, är 

det då ok om jag kontaktar dig igen (främst vi e-brev) för komplettering? 

 

De inledande frågorna syftar främst till att ge intervjuaren en inblick i vilken typ av 
arbete det är som respondenten har. Detta för att intervjuaren skall kunna bilda sig en 
klar uppfattning om vad respondenten arbetar med. Det underlättar även för läsaren av 
rapporten att skapa sig en uppfattning om respondenten och de datalager de utvecklar.  

De tre avslutande frågorna har en mer formell karaktär, deras syfte är främst att 
kontrollera att det som är sagt är riktigt. De är även till för att inga missförstånd skall 
ske mellan intervjuare och respondent. Det anses som fullt möjligt att jag som 
intervjuare skulle ha glömt att ta upp något viktigt ämne eller område, därför är den 
första avslutande frågan till för att ”stämma av” så ingen viktig information förbises. 

Dessa inledande och avslutande frågor stod från början klara, de följer en form av 
”standardfrågor”, de är alltså fullt möjliga att applicera i stort i sett vilken intervju 
som helst. De övriga frågorna krävde mer genomgående arbete och tanke, den metod 
som först användes var brainstorming. Utgångspunkten för denna brainstorming var 
den ställda problemformuleringen. Det var under denna brainstorming som de första 
grundläggande frågeställningarna uppkom, efter en tids bearbetning kunde frågorna 
grupperas upp i olika grupper och en intervjuplan växte fram. De grupper som växte 
fram ur detta är, orsaker, förväntningar, erfarenheter, kostnader och framtid. 
Intervjuplanen ser ut enligt följande: 
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Delarna innehåller olika frågeställningar kring det ämne varje del behandlar. 
Innehållet skall passa olika svar som respondenten ger. Den del där respondentens 
svar anses vara mest betydelsefullt är den första, där frågan om aktivt beteende ställs. 
Beroende på vilket svar som ges på denna fråga skall det vara möjligt att gå olika 
vägar. Det skall under intervjun inte spela någon roll vad respondenten svarar på 
denna fråga, intervjun skall kunna styras på det vis att mesta möjliga 
informationsutvinning skall kunna ske. Delarna har ingen strikt ordning, det är fullt 
möjligt att ställa frågor från de olika delarna parallellt med varandra, det enda villkor 
som fanns var att frågan om aktivt beteende ställdes och besvarades först. Meningen 
var att respondenten skulle prata fritt och att en diskussion skulle uppstå mellan 
intervjuaren och respondenten. Därför ställdes inga direkta frågor, förutom de 
inledande och avslutande frågorna. Till varje del formulerades ett antal frågor, dessa 
frågor skulle om möjligt besvaras av respondenten under tiden då intervjun fortlöpte. 
De frågor som finns i varje del är till för intervjuaren, så att denne kan styra in 
intervjun på rätt väg om den börjar gå åt fel håll. Förhoppningen med detta sätt var att 
mer information som kan vara värdefull för undersökningen skulle komma fram. 
Nedan kommer en beskrivning av varje enskild del att ske, detta görs för att läsaren 
skall kunna få en bättre bild av hur intervjuerna genomfördes.   

Används aktivt beteende? Denna del är av betydelse för hela intervjun. Det är i detta 
stadium som respondenten kommer att besvara frågan om deras respektive datalager 
har någon form av aktivt beteende. Då syftas på de tekniker som tidigare nämnts för 
att skapa aktivt beteende. Teknikerna är ECA–regler, polling och tillägg i 
applikationskoden. Fortsättningen av intervjun byggs upp kring detta svar, det är 
utefter svaret som framkommer här som den första vägen väljs. De förberedda 
frågorna som finns till denna del är: 

Efter att ha tagit del av genomgången för vad aktivt beteende är, skulle du/ni klassa 
erat datalager som aktivt? 

• På vilket sätt är det aktivt, vilken av de tre teknikerna avänds för att framkalla 
det aktiva beteendet? 

• Varför använder ni just denna teknik (eca, pollning eller källkod) för att uppnå 
aktivt beteende? 

Orsaker till införandet. Denna del bygger på att respondenten har svarat ja på frågan 
om aktivt beteende finns i deras datalager. Här skall frågor om varför företaget har 
satsat på ett aktivt beteende i sitt datalager besvaras. Några tänkbara frågor som svaras 
på kan vara: 

• När implementerades det aktiva beteendet i erat datalager? 
• Vilka faktorer bidrog till att ni införde aktivt beteende i datalagret? Vilka var 

de mest bidragande orsakerna? 
• Hur lång tid tog det från att ni började planera införandet av aktiva regler i 

datalagret, till det verkligen var implementerat och funktionellt? 

Vilka förväntningar fanns på aktivt beteende. Även denna del bygger på att 
respondenten svarat ja på första frågan. Här skall information som rör de ställda 
förväntningarna respondenten hade på aktivt beteende innan det implementerades 
utvinnas. Några lämpliga frågeställningar här kan vara: 

• Vilka förväntningar hade ni på det aktiva beteendet innan ni implementerade 
det?  

• Vad hade ni störst förväntningar på?  
• Levde det aktiva beteendet upp till de förväntningar ni hade? 
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Erfarenheter från införandet. Denna del bygger på den erfarenhet respondenten fick i 
samband med att aktivt beteende infördes i datalagret. Denna del skall även försöka 
fånga upp vilket förhållande respondenten hade till aktivt beteende före det att 
han/hon kom i kontakt med det i datalager. 

• Hade ni någon erfarenhet av aktivt beteende i någon bemärkelse före det 
implementerades i erat datalager? Fanns eller finns det aktivt beteende i några 
av era andra produkter? Eller finns det personal som har erfarenhet från annat 
håll.  

• Vilka erfarenheter och vad har ni lärt er av om det aktiva beteendet i datalager, 
efter det att implementerat det?  

• Fungerar det som ni hade tänkt från början, eller har ni stött på några större 
”överraskningar”? 

• Stämmer de tre argument som Thalhammer påstår är de stora fördelarna med 
aktivt beteende i datalager, jämfört med ett traditionellt datalager? 

Kostnader. Här skall de kostnader som uppstår vid utveckling och drift av datalager 
med aktivt beteende undersökas och karläggas.  

• Hur ser det ut kostnads mässigt, nu efter det att det aktiva beteendet är infört? 
• Har utvecklings och implementations kostnader ökat eller minskat, varför? 
• Har underhållskostnaderna ökat eller minskat, varför? 
• Finns det några andra kostnadsskillnader med att använda aktivt beteende i 

datalager, som ni har märkt? 

Framtid. I denna del skall ett försök till kartläggning av företagens framtids planer för 
aktivt beteende i datalager göras. Här finns det möjlighet att utvinna bra och för 
undersökningen intressant information. Denna del skall förhoppningsvis ge signaler 
om företagen är nöjda med aktivt beteende i sina datalager. Detta skall visa sig i om 
de är villiga att satsa kapital i produkterna för att få dom ännu bättre och effektivare. 
Några frågor som då kan vara intressanta för undersökningen att få svar på, är 
följande: 

• Hur ser ni på framtiden för aktivt beteende i erat datalager, är till exempel 
efterfrågan på produkten stor?  

• Kommer ni att fortsätta utveckla det aktiva beteendet i erat datalager?  
• Har ni några andra förhoppningar på framtiden när det gäller aktivt beteende i 

erat datalager? 

Orsaker till varför aktivt beteende inte används. Denna del av intervjun är endast 
aktuell om respondenten svara nej på den första frågan om aktivt beteende används i 
deras respektive datalager. Detta är intressant för undersökningen, förhoppningen är 
denna del skall ge en klar bild av orsaken/orsakerna varför företaget som 
respondenten representerar inte använder aktivt beteende i sitt datalager.  

• Vad beror det på att ni inte använder aktivt beteende i erat datalager? Finns det 
några givna och konkreta orsaker till att det inte används? 

Vilka förväntningar finns på aktivt beteende. Även denna del är endast aktuell om 
respondenten svarar nej på frågan om aktivt beteende finns i deras datalager. Här skall 
de förväntningar som finns på aktivt beteende i datalager utforskas. Det finns 
förmodligen en hel del information att få inom denna del från respondenterna. Några 
frågeställningar som skulle lämpa sig här kan vara:  

• Vilka är förväntningarna på aktivt beteende i datalager från eran sida? Finns 
det några speciella förväntningar som är positiva eller negativa?  

• Vad tror ni  att aktivt beteende skulle kunna bidra med till erat datalager? 
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• Stämmer de tre argument som Thalhammer påstår är de stora fördelarna med 
aktivt beteende i datalager? 

• Vilka områden tror ni skulle lämpa sig bäst för att införa aktivt beteende? 
Exempelvis tillverkningsindustri, sjukvård eller liknande.  

Har ni tidigare erfarenheter av aktivt beteende. Denna del skall ta reda på om 
respondenterna har någon tidigare erfarenhet av aktivt beteende. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara i samband med datalager. Det kan vara möjligt att respondenten 
har bra eller dålig erfarenhet av detta beteende. Då kan det vara intressant att få reda 
på om detta påverkar det aktiva beteendet i datalager. Några frågor blir då: 

• Har ni tidigare erfarenheter av aktivt beteende i någon form? 
• Om ni har det, är ni positiva eller negativa till aktivt beteende? 

Vad tror ni om kostnader. Här skall information om kostnaderna försöka kartläggas. 
Är exempelvis kostnader en anledning till att ni inte har aktivt beteende i erat 
datalager? Några frågeställningar blir då: 

• Hur ser ni på kostnader kring införandet av aktivt beteende?  
• Tror ni att kostnaderna ökar eller minskar vid utvecklingen och 

implementationen av datalagret.  
• Hur tror ni att underhållskostnaderna påverkas om det finns aktivt beteende i 

datalagret?  
• Skulle det vara väldigt kostsamt att börja införa aktivt beteende i erat 

datalager?  

Framtids planer för aktivt beteende. I denna del samlas information om framtiden in. 
Denna del anses som viktig, eftersom de respondenter som frågas ut inom denna del 
inte har ett aktivt datalager. Det blir således intressant att få reda på hur de ser på 
framtiden för aktivt beteende i datalager. Både när det gäller i deras egna datalager, 
men också i största allmänhet för hela området med aktiva datalager. Några frågor 
som skulle vara önskvärda att få besvarade är: 

• Har ni några planer på att införa aktivt beteende i erat datalager? 
• Skulle det vara aktuellt för er och erat företag att införa aktivt beteende? 

o Varför? 
o Varför inte? 

• Tror ni att aktivt beteende är framtiden för datalager?  
• Skulle detta fungera på marknaden?  
• Finns det något behov av detta? 
• Har aktivt beteende någon framtid inom datalager? 

 

Varje intervju inledes med att undertecknad presenterade sig själv, skola, syfte med 
undersökningen med mera. Detta följdes av att intervjuaren gjorde en introducerande 
presentation till ämnet för aktiva datalager. Här presenterades även de olika tekniker 
som finns för att uppnå aktivt beteende, ECA-regler, polling och tillägg i 
applikationskoden (se 2.4). Denna presentation gjordes för att alla respondenter skulle 
få samma uppfattning till hur de olika begreppen har definierats i undersökningen. 
Presentationen fungerade även som en inledning till intervjun. 

Under tiden då intervjuerna fortlöpte antecknade intervjuaren svaren för hand på 
papper. Detta gav intervjuaren en form av ”kladd” anteckningar med stödord och 
liknande. Dessa anteckninar användes sedan när intervjuerna renskrivdes och bildade 
materialpresentationen. Detta arbete gjordes direkt efter intervjuerna, anledningen till 
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detta var att intervjuaren då hade svaren i ”färskt” minne. Med hjälp av 
stödanteckningarna upplevdes det då inte som något problem att använda detta sätt. 
När intervjuerna samanställts skrevs alltså materialpresentationen (se kapitel 6). 
Denna materialpresentation skickades sedan via e-brev till respektive respondent för 
godkännande. Syftet med denna process var att intervjuaren skulle försäkra sig om att 
respondenterna hade uppfattat frågorna korrekt och därmed svarat utifrån detta. Det 
fanns även en risk att intervjuaren missuppfattade respondenternas svar, detta kunde 
leda till att ett felaktigt material presenterades i rapporten. Det som skickade till 
respektive respondent var alltså samma materialpresentation som återfinns i kapitel 6. 
Det respondenterna gjorde var att de läste igenom materialet som de mottagit och 
därefter kontaktade undertecknad via e-brev eller telefon. Det var vid denna kontakt 
som respondenterna gav sin syn på materialet, de sa då att det var ok och att det 
stämde med det som de sagt under intervjun.  

5.3 Fas 3    
När de tre intervjuerna var gjorda och materialpresentationen var färdig påbörjades 
analysen av detta material. Det kvalitativa synsättet användes här. Det insamlade 
materialet från de olika intervjuerna granskades kritiskt, för att sedan ställas emot 
varandra. Detta gjordes för att om möjligt hitta olika likheter eller skillnader mellan 
de olika respondenternas lämnade svar. De inkommna svaren ställdes också i den mån 
det var möjligt emot existerande teorier. Detta gjordes för att eventuellt hitta 
förklaringar till de inkomna svaren. 
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6 Materialpresentation 
I detta kapitel kommer det från intervjuerna insamlade materialet att presenteras. Som 
tidigare nämnts i bakgrunden har tre intervjuer ägt rum, varje intervju har haft en 
respondent. Materialet kommer inte att presenteras ordagrant, eftersom intervjuaren 
endast gjorde stödanteckningar under intervjuerna. Allt material som framkommer är 
dock godkänt av respektive respondent. Materialet från kärnan i intervjun (modellen) 
kommer att grupperas efter område och inte efter företag. De inledanande och 
avslutande frågorna kommer emellertid att presenteras företagsvis.  

6.1 Presentation av inledande frågor 
Intervjun hade alltså två inledande frågor (se 5.3). De erhållna svaren presenteras 
nedan i tur och ordning. 

6.1.1  IFS 

Fråga 1 Respondentens bakgrund: 

Respondenten är anställd på företagets Forsknings och Utvecklings avdelning (R&D). 
Han arbetar med IFS business performance som är företagets datalager. Respondenten 
har produktansvar för implementering och support av detta datalager. Andra 
arbetsuppgifter som respondenten har är projektstöd, försäljningsstöd, samt ansvar för 
en del utbildningar.  

Respondenten är utbildad civilekonom och har jobbat inom företaget i fyra år. Före 
anställningen på IFS arbetade han på SE banken. Under sin tid på IFS har 
respondenten även fått utbildning inom vissa tekniska områden för att komplettera 
sina tidigare utbildningar.  

Fråga 2 Användning av datalager: 

IFS har två typer av datalager, det första heter IFS Data mart, det andra heter IFS Data 
Warehouse. IFS Data mart är ett förpaketerat data mart, i detta kan endast intern data 
användas. IFS Data Warehouse är oftast ett datalager som är betydligt mer 
omfångsrik, det kan hantera extern data och har en omfattande ETL process. IFS Data 
Warehouse är inte förpaketerat, utan utvecklas efter kundens behov och önskemål. 
Det är vanligt att de kunder som köper ett data mart förlänger dessa till att bli data 
warehouse. Respondenten uppger att de inte har något datalager i storleken som 
Inmon förespråkar. Inmons datalagermodell betyder enligt respondenten att datalagret 
står i fokus. På IFS är det deras ERP-system som står i fokus, datalagret är något som 
IFS kompletterar sitt ERP-system med. Det datalager som företaget utvecklar är 
därmed betydligt mindre än de som Inmon förespråkar.  

6.1.2 Sys-Team  

Fråga 1Respondentens bakgrund: 

Respondenten har jobbat på Systeam i åtta år, han har varit verksam i branschen i tio 
år. Hans nuvarande arbetsuppgift är teamledare, respondenten sitter även med i 
ledningsgruppen för det bolag han representerar. I bolaget arbetar 24 personer, 
bolaget heter Systeam utvecklings partner. Respondenten är ansvarig för den del i 
bolaget som arbetar med datalager. Denna befattning har han haft i fyra år. Före det 
var han konsult inom systemutveckling på Systeam. Respondenten är utbildad 
systemvetare.  
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Fråga 2 Användning av datalager: 

Systeam bygger och utvecklar datalager efter kundens specifika behov, med andra ord 
utvecklar de specifika system för varje kund. Vid utvecklingen av datalager uppger 
respondenten att standardverktyg används. Det är företagets målsättning att använda 
så mycket standardverktyg som möjligt vid utvecklingen av datalager. Ett av de 
största datalager som system utvecklat är det som sjukvården i Västra Götaland 
använder. Systeam satsar mycket på datalager, det finns planer på att expandera denna 
verksamhet i framtiden.  

6.1.3 PDB  

Fråga 1Respondentens bakgrund: 

Respondenten är medlem i företagets affärsteam, han har även ansvar för företagets 
forskning och utveckling. Respondenten sitter även med i företagets ledningsgrupp. 
De arbetsuppgifter som respondenten har är uppdragsledare/projektledare för projekt 
inom datalager, internetbaserade system och logistik system. Respondenten är 
utbildad dataekonom, han har varit anställd på Pdb sedan 1994, då han började som 
programmerare. De nuvarande arbetsuppgifterna har han haft de senaste fem åren.   

Fråga 2 Användning av datalager: 

Pdb har eller säljer ingen standard eller förpacketerade datalager, deras sätt att 
utveckla datalager följer helt kundens specifika önskemål och behov. Företaget tror 
inte på idén om att förpacketera datalager, eftersom olika kunder och deras 
verksamheter är så pass olika. Denna olikhet medför att kunder efterfrågar datalager 
som passar just dom, och är anpassade till deras verksamhet. De datalager som 
företaget utvecklar är oftast kopplade till kundernas affärssystem, de sträcker sig inte 
över flera ämnesområden. Några vanliga ämnesområden är enligt respondenten 
produktionshastighet och fakturering. Det är dessa ämnesområden som separeras, de 
körs alltså inte samtidigt. Respondenten vill inte klassa deras datalager som ett rent 
data mart, men han poängterar att det finns en rad likheter mellan dem. De använder 
till exempel aldrig extern data i sina datalager. Det är möjligt att kombinera de olika 
ämnesområdena i ”botten” på datalagret, detta medför att all data som företaget har i 
sitt datalager finns uppdelade i datalagret. Det är vanligt att denna kombination sker 
efter hand som kunderna utvecklar och bygger ut sina datalager.  

6.2 Presentation av områdesbaserade svar 
Här presenteras det insamlade materialet områdesvis, materialet från de olika 
respondenterna kommer alltså inte att presenteras var för sig. De områden som 
behandlas är de som återfinns i intervjumodellen (5.2), de är i tur och ordning: 
Används aktivt beteende, orsaker, förväntningar, erfarenheter, kostnader och till sist 
framtiden.  

6.2.1 Används aktivt beteende   

Svaret på detta är för IFS ja, företaget använder en event server. Detta skapar en form 
av aktivt beteende. Denna event server kan upptäcka exempelvis gränsvärden själv. 
Dessa gränsvärden är sådana som användarna själva sätter upp, det är enkelt för 
användaren att själv sätta upp dessa gränsvärden i reglerna. Det är dock svårare att 
göra reglerna, detta gör inte användarna själva utan utvecklarna.  

IFS har en ”bank” av regler, där varje regel är tillgänglig för kunderna att köpa. 
Denna bank kallas för händelse register (eng. Event Registry). I detta register finns 
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det information om de olika händelser som finns, registret består i huvudsak av tre 
delar. Dessa delar är, händelse översikt, händelse detaljer och händelse handlingar. 
Nedan kommer en kortfattad genomgång av de olika delarna att ges.  

Händelse Översikt (eng. event-overview). Denna del visar alla tillgängliga händelser. 
Här är det möjligt att aktivera och avaktivera de olika händelserna, detta kan 
användaren själv göra på ett enkelt sätt.  

Händelse Detaljer (eng. event-details). Här visas mer detaljerad information om de 
olika händelserna som finns i registret. Det är i denna del som den viktiga kopplingen 
mellan händelsen och handlingen görs. Även i denna del är det möjligt att aktivera 
och avaktivera händelser. Även handlingarna är likt händelserna fördefinierade, här är 
det för användaren även möjligt att se vilka handlingar som är knutna till händelser 
samt vilka händelser det är. Det finns en mängd olika handlingar som är knutna till 
eller går att sammanfoga till olika händelser, några av de händelser som finns är 
följande: 

• E-brev. Detta betyder att när något händer, skickas ett e-brev till en mottagare. 

• Windows Popup. Här skickas ett popup medelande till berörda mottagare.  

• Avfyra SQL. Med denna handling är det möjligt att avfyra satser i databasen. 

• SMS-meddelande. Det är möjligt att använda en handling som skickar ett sms 
meddelande till en mobiltelefon. Kravet är dock att mobilen är knuten till 
GSM nätet.  

Detta är några av de handlingar som finns förpacketerade i händelseregistret. För att 
det skall vara möjligt att ha kontroll på alla avfyrningar av handlingar finns det så 
kallade vilkor. Till varje regel finns det ett eller flera vilkor, det är ett krav att alla 
vilkor uppfylls för att en händelse skall kunna avfyras.  

Den sista delen i händelse registret är händelse handlingar. Här visas alla tillgängliga 
handlingar som finns i databasen. Det ändamål som detta skall fylla är att ge en 
flexibel översikt av de tillgängliga handlingarna, här ges också en möjlighet att 
administrera de handlingar som finns lagrade.  

Enligt respondenten finns det regeler för de flesta ändamål, det gör att nya regler inte 
behöver utvecklas så ofta. Reglerna kan alltså varna användarna av datalagret om 
något är på väg åt fel håll, den kan dock inte exportera tillbaka beslut till de 
operationella källorna. Reglerna används mer för att ”varna”. När någon regel 
upptäcker att något nyckeltal är utanför sina gränser skickar den oftast ett e-mail som 
varnar användaren för detta.  

Dessa regler kan liknas vid ECA-regler, då de innefattar samma semantik som 
traditionella ECA-regler. Det betyder alltså att det finns händelse, vilkor och handling 
i reglerna.  

Det finns enklare typer av aktivt beteende i datalagret hos Systeam, det består av 
varningar om olika värden ligger utanför uppsatta gränser. Detta sker genom olika 
stoppljus, om något värde ligger utanför en uppsatt gräns, tänds en röd lampa. Detta 
kallas för avvikelse hantering och sätts upp efter kundens önskemål. Denna typ av 
avvikelsehantering finns redan i de standardvertyg som Systeam använder när de 
utvecklar datalager. Respondenten uppger att det inte kan klassas som aktivt beteende, 
eftersom tekniken för avvikelse hanteringen inte använder någon av de tre tekniker 
som krävs för att klassas som aktivt i denna undersökning.  
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Hos de datalager som Pdb utvecklar finns det inte något aktivt beteende eller någon 
annan form av automatik. Detta innebär att det inte finns något aktivt beteende i själva 
datalagret, däremot bygger Pdb vyer på det aktuella datalagret. Vyerna kan innehålla 
diverse information av den data som finns i datalagret. Respondenten uppger som 
exempel, vyer som tar fram de sämsta siffrorna inom olika områden. Detta kan 
fungera som ett stöd för användarna, eftersom de då på ett tidigt stadie kan upptäcka 
större avvikelser. Detta medför alltså att det inte är datalagret som automatiskt utför 
något, det är enligt respondenten helt passivt. När vyer används sker interaktionen 
med användarna alltså genom vyerna och inte med datalagret. Det sker däremot en 
interaktion mellan datalagret och vyerna. Det finns även andra applikationer som är 
kopplade mot datalagret, dessa applikationer kan utföra saker med automatik, de har 
alltså en form av aktivt beteende. Detta aktiva beteende ligger dock inte i datalagret, 
det ligger alltså utanför i applikationer som är kopplade till datalagret. Dessa 
applikationer använder data från datalagret till operativa saker i verksamheten, det 
används även för analys. Respondenten uppger att automatiskt beräkna leverans tider 
till kunder som ett exempel på vad dessa applikationer kan utföra. Den intervjuade 
menar att datalagret i första hand är passivt, dess uppgift är att strukturera data och 
kolla kvalitet. Vidare tror han att marknaden vill ha signaler om företaget exempelvis 
går mot ”röda” siffror och att det icke normala beteendet i processer lyfts fram. Detta 
aktiva beteende skall dock enligt respondenten ligga utanför datalagret. Respondenten 
på Pdb menar vidare att datalagret främst skall fungera som beslutsunderlag, inte ta 
egna beslut. 

6.2.2 Orsaker 

IFS uppger att regler infördes i ett försök att automatisera processer, och för att stödja 
verksamhetsprocesserna. En bidragande orsak till detta var att företagen skulle slippa 
att leta efter ”problem”, exempel på problem uppges vara avvikande nyckeltal eller 
obetalda fakturor. Dessa regler har funnits sedan 1999. Reglerna finns alltså 
förpaketerade i ett händelseregister på IFS. Företagen som sedan köper dessa kan 
välja ut och köpa just de regler som passar dom. Valen av regler görs grundligt av 
kunderna tillsammans med företaget som utvecklat dom. Det går snabbt att 
implementera redan existerande regler i datalagren. Det är även möjligt att utveckla 
nya regler om de befintliga inte skulle passa en kund som önskar implementera regler 
eller bygga ut sina gamla med nya. Respondenten tror att regler kan uppfylla målen 
med att effektivisera och automatisera processer hos de kunder som använder dessa.  

Systeam uppger som orsak till att avvikelsehantering används är att tydliggöra 
avvikelser som anses viktiga för respektive kund. Detta skall spara tid åt de användare 
som arbetar med datalagret. Dessa människor kan då på ett automatiserat sätt få reda 
på stora avvikelser utan att själva analysera all data som finns lagrad. Respondenten 
uppger ingen direkt orsakt till varför inte aktivt beteende i någon form finns i 
datalagret. 

Pdb uppger att det inte finns några givna orsaker till att aktivt beteende inte används i 
deras datalager. Respondenten uppger att det kan bero på att företaget endast har 
utvecklat datalager sedan 1997, och att mognaden kanske inte är så stor. 
Respondenten uppger emellertid att efterfrågan och satsningar på datalager har ökat 
det senaste halvåret. Han uppger även att fler och fler företag (kunder) börjar få en 
större förståelse för datalager. Respondenten kan peka på en orsak som han menar kan 
bidra till att de inte har aktivt beteende i sitt datalager, det är att det inte finns någon 
efterfrågan på denna typ av produkt. Detta kan enligt respondenten bero på att 
mognaden hos företagen inte är så hög. Han pekar också på att man oftast behöver 
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göra en mjukare analys av exempelvis försäljning, det är inte bara till exempel priset 
på varan som spelar in.  

6.2.3 Förväntningar 

De förväntningar som IFS hade på aktivt beteende var främst att avlasta användarna 
som analyserar data i datalagret. Användarna skulle själva slippa sitta och leta efter 
avvikelser som är eller kan vara av betydelse. Meningen var och är att varningar skall 
i olika former komma upp och visa sig för användaren, detta skall fungera som en 
vägledning för användaren. Han eller hon vet då på ett tidigt stadie vilka kuber som 
skall och bör analyseras. Det skall även hjälpa användaren av datalagret att fokusera 
på avvikelser som är viktiga och inte på alla avvikelser. Användningen av datalagret 
skulle enligt respondenten bli effektivare för de kunder som implementerar detta i sina 
datalager. 

Förväntningar som Systeam har på den form av aktivt beteendet som redan är 
implementerat, är att det skall uppfylla användarnas grundläggande behov om 
avvikelsehantering. Det skall alltså hjälpa användaren och göra det dagliga arbetet 
mer effektivt.  

De förväntningar som finns på det aktiva datalager som under intervjun presenterades 
av intervjuaren är positivt. Respondenten tror på idén om aktiva datalager, han tycker 
att det verkar bra och att det kan bidra med att effektivisera arbetet mer för de 
personer som använder datalagret.  

Respondenten på Pdb har inga höga förväntningar på aktiva datalager, han tror inte att 
det finns något behov av att göra ett datalager aktivt. Han menar att om ett företag 
skulle implementera ett aktivt datalager, skulle det kräva hög kompetens ute i 
verksamheten där datalagret är verksamt. Respondenten tror att denna kompetens 
endast finns på väldigt stora företag, kanske inte ens där.  

Respondenten på Pdb tror inte heller att aktivt beteende skulle kunna bidra med något 
i deras datalager. Han menar att syftet med deras datalager är att ge en tydligare bild 
av vad som händer i verksamheten. Exempelvis vad är det vi tjänar pengar på? Vad är 
det som kostar oss pengar? Respondenten menar att Pdb´s strävan inte ligger i att 
slippa ta beslut, som det aktiva datalagret strävar efter. Han menar att Pdb´s strävan 
ligger i att få en bättre bild av vad det är som händer.  

De områden som respondenten kan tänka sig att aktivt beteende skulle vara lämpligt 
är främst vid produktions och lager styrning. Anledningen till att just dessa områden 
skulle passa är enligt respondenten att man där är ute efter att hela tiden trimma olika 
värden. Respondenten tror däremot inte att det är lämpligt när det gäller att till 
exempel styra priser, dessa anser han inte ha karaktären av att vara rutin beslut. När 
det gäller produktion och lagerstyrning finns det däremot mer raka linjer och ett 
tydligare regelverk. 

6.2.4 Erfarenheter 

De erfarenheter som IFS har fått är att det är lätt att implementera för många events i 
ett datalager. Användarna formligen drunknar i events och varningar, de kan även 
tappa kontrollen något över alla event som finns. Det finns då risk för att användarna 
överöses med varningar och dylikt, varningar som de kan ha svårt att förstå och då ta 
på allvar. När mängden event blir för stor blir det jobbigt och inställningen försämras 
till dessa. En annan erfarenhet som respondenten uppger är att när events används är 
datakvalitet viktigt. Ju mer automatiserat ett datalager blir desto större blir kraven på 
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datakvaliteten, den måste i det närmsta vara 100 %. När datalager automatiseras är det 
viktigt att rutiner för användandet fastställs i ett tidigt skede.  

Det mest positiva med events i datalager uppger respondenten är att det hjälper till att 
stilla osäkerhet. Med detta menar han att användarna kan lita till egna events för saker 
som användarna upplever rörigt och jobbigt. Events är till för att avlasta användarna, 
det ställer dock höga krav på att eventen är rätt inställda. Som ett bevis på att 
satsningen på event server var lyckad, uppger respondenten att produkten används och 
är efterfrågad. 

Respondenten tycker att Thalhammers tre huvudargument är bra och relevanta. På IFS 
finns en identisk process med att använda en ”bank” av kunskap. Här finns den i form 
av regler. Skillnaden är de att inte läggs in helt automatiskt som i exemplet. De events 
som utvecklas följs upp och läggs i händelse registret manuellt.   

Den erfarenhet som finns kring aktivt beteende i Systeam är endast av enklare form. 
Det finns ingen uttalad erfarenhet kring de tre olika teknikerna (ECA-regler, polling, 
tillägg i applikationskoden). Den sträcker sig inte heller så långt som att stödja 
beslutsprocesser och agera med automatik, förutom den redan existerande avvikelse 
hantering som används. Den ingår dock som tidigare nämnt i de standardverktyg som 
används för utveckling av datalager på Systeam.  

De erfarenheter som finns krig aktivt beteende hos Pdb ligger i affärssystemet, där är 
det vanligt att aktivt beteende används. I datalager sammanhang finns det enligt 
respondenten ingen erfarenhet kring aktivt beteende över huvud taget.  

De erfarenheter som företaget har kring aktivt beteende i affärssystemet är positiva. 
Respondenten tror att de kommer att hitta fler saker som kan göras med automatik i 
affärssystemet. Utvecklingen av denna automatisering i affärssystemet pågår ständigt 
på Pdb. Respondenten menar att det endast finns positiva bilder av aktivt beteende, de 
har till exempel nyligen själva utvecklat ett ordersystem som själv lägger ordrar. Den 
enda förutsättning för att aktivt beteende av detta slag skall kunna fungera är att 
användarna är kompetenta, detta upplevs således inte som en nackdel av den 
intervjuade.  

När det gäller de tre argument som Thalhammer påstår är de stora fördelarna med att 
införa aktivt beteende i datalager, tror respondenten att dessa rutin beslut kan utföras i 
affärssystemet. Han menar att det inte behövs något datalager för att lösa det som 
Thalhammer menar är fördelar med ett aktivt datalager. Den intervjuade menar vidare 
att argumenten är väl teoretiska, och att de inte fungerar i praktiken. Han pekar då på 
att det finns risk för att analytikern inte vill dela med sig av alla sin kunskap, 
respondenten menar med detta att det finns risk för analytikern att ”såga av sin egen 
gren”.  

6.2.5 Kostnader 

Utvecklingen av olika regler på IFS är inte särskilt kostsamt, det kostar alltså inte 
mycket att ta fram en ny regel till en kund. Målet med att använda dessa är att det för 
kunden skall bli billigare, eftersom det kan bli möjligt att rationalisera folk. Tyngden 
för events ligger på stora kunder som har mer komplicerade events. Det är viktigt med 
volym, stora företag klarar helt enkelt inte av allt själva. Events kan vara till stor hjälp 
på ett företag där det exempelvis finns ett stort antal kundordermottagare. De kan då 
göra mycket av det jobb som personalen annars gör manuelt, fördelen är då att 
personalen kan ägna sig åt ”viktigare” saker. Det kan även vara intressant för mindre 
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företag att använda events, de stora företagen går dock före och har troligen större 
möjlighet att utnyttja dem bättre och till fullo.  

När det gäller implementationen av datalager med events är kostnaderna i nuläget inte 
mycket dyrare. Respondenten tror att data marts och datalager kommer att bli billigare 
och enklare i framtiden. Detta beror främst enligt respondenten på att 
mjukvarukostnaderna minskar och förpacketeringen ökar. Det som är dyrt är ETL 
processen, det är den process där data tvättas och data kvalitet uppnås. God 
datakvalitet uppnås enligt respondenten genom att tvätta så mycket data som möjligt i 
källan, detta är också företagets filosofi. I och med detta förenklas 
tvättningsprocessen, och procssen blir billigare. Respondenten tror dock att de företag 
som inte jobbar med förpacketerade lösningar kommer att se ökade kostnader, samt 
mer koplexa implementeringar.  

När det gäller drift och förvaltningskostnader tror respondenten på Systeam inte att de 
kommer att sjunka särskilt mycket. Han tror däremot att användaren kommer att lägga 
ner mer tid på att analysera rätt data från datalagret, det troliga är enligt respondenten 
att analytikerna får fram exempelvis rätt kuber direkt. Anledningen till att kostnaderna 
för drift och underhåll inte kommer att sjunka är enligt respondenten, att det ändå 
skall till nya mätvärden, nya dimensioner eller nya källsystem. Detta är, menar han 
oberoende av om datalagret är aktivt eller inte.  

När det gäller utvecklings och implementations kostnader, tror respondenten att dessa 
kommer att variera kraftigt beroende på vilket datalager det gäller. Det kan vara billigt 
när enklare beslutsstöd skall utvecklas, som till exempel sänka priset på läskedryck. 
Där är det endast ett fåtal faktorer som spelar in på beslutet. Däremot uppger 
respondenten att kostnaderna förmodligen kommer att bli höga om det är en hel kedja 
av beslut som skall implementeras i datalagret. Han uppger att reglerna då skulle bli 
mer komplexa och därmed dyrare att utveckla för företagen. 
 
När det gäller kostnader tror respondenten på Pdb att utvecklings kostnaderna skulle 
öka mycket. Han menar att det inte ens är säkert att datalagret skulle byggas på 
samma sätt som nu om det fanns aktivt beteende i det. Detta hänvisar han till att det 
förmodligen skulle behövas mer detaljerad information i datalagret. Detta menar 
respondenten skulle leda till mer komplexa datalager lösningar, det är just dessa 
komplexa lösningar som Pdb ställer sig emot. De vill utveckla enkla datalager som 
användarna enkelt kan förstå och använda korrekt. Den intervjuade tror att mer 
detaljerad information från datalagret kan skapa för många nivåer och mätvärden, 
dessa skulle inte beaktas av användarna. Pdb vill med sin enkelhet öka 
användningsgraden av datalagret hos sina kunder.  
 
När det gäller underhållskostnader tror respondenten på Pdb att även de skulle öka. 
Detta beror främst på data skulle förändras mycket i ett aktivt datalager och denna 
förändring av data kräver underhåll. Även regelverket skulle kräva underhåll och 
därmed pengar. 

6.2.6 Framtiden 

Det som ses som mest viktigt för IFS att automatisera är rapporteringsprocessen, idag 
översvämmas ledningen med rapporter. Respondenten uppger att det vore bättre om 
bara det viktiga stod med i rapporterna och inte som nu all information. Respondenten 
tror att det är framtiden för företaget. Det finns dock hinder på vägen mot detta, 
personer på högt uppsatta tjänster motsätter sig allt för automatiserade datalager 
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eftersom de då kan känna att jobbet är hotat. Det finns en rädsla för att datalagret skall 
göra deras arbete mindre viktigt.  

Trenden går alltså enligt respondenten emot att automatisera rapporteringsprocessen 
till ledningen (eng. Management report). Det som ses som en nackdel med att 
automatisera rapporteringen i framtiden är att personerna som i nuläget skapar 
rapporterna lär sig mycket och får in mängder med information om företagets aktuella 
ställning. Detta skulle försvinna vid en automatisering, det finns då menar 
respondenten en risk att viktig information om företagen går förlorad vid 
automatiseringen.  

Respondenten på IFS tycker även att det finns en del motsägelser med automatisering. 
Komplexa affärsmässiga beslut görs för enkla i ett automatiserat datalager. 
Exempelvis sänka pris på en läskedryck. Det finns många tänkbara orsaker till att 
drickan inte säljer, exempelvis hyllplacering, markandsföring, utseende etc. Det är 
inte säkert att det endast är priset det är fel på. Då finns också en risk för att man 
förlitar sig för mycket på vad datalagret säger och man missar en del andra 
grundläggande väsentligheter.  

Respondenten tror dock att en automatisering av datalager är framtiden. Det är dock 
inte säkert att det gäller alla delar av ett företag, utan endast i utvalda delar. 
Respondenten tror dock inte att det är möjligt att automatisera hela beslutskedjan. 

Respondenten på Systeam tror att aktivt beteende i datalager har en framtid, han tror 
att det kan vara en naturlig del i effektiviseringen i datalager. Respondenten uppger 
följande tidsfördelning för användande av datalager: 

• Förut: 80% gick till insamling av data. 

  20% gick till analys av insamlad data. 
 
• Nu:     20% går till insamling av data. 

  80% går till analys av insamlad data.  

Respondenten tror att analysdelen kan sjunka avsevärt i framtiden, om aktivt beteende 
implementeras i datalagret. Det finns en strävan efter att sänka analysdelen, eftersom 
den kan vara tidskrävande och därmed kostsam. Han pekar även på att analytiker kan 
ägna mer tid åt svårare beslut. Respondenten tror dock inte på full frihet för ett aktivt 
datalager, eftersom det kan vara svårt och nästan omöjligt att ”få in” alla tänkbara 
verkliga faktorer i exempelvis en analysregel. Det finns oftast en mängd olika faktorer 
som kan spela in när ett beslut skall fattas. Han tror att det kan vara farligt att låta 
datalagret ”bestämma” själv. Respondenten pekar bland annat på exemplet med 
prissänkningen av läskedrycker, han menar att det kan finnas många andra faktorer än 
bara priset som spelar in på försäljningen.  

Respondenten tror alltså att det finns en framtid för aktivt datalager, han pekar på att 
de vinster som kan finnas inom framförallt tidsbesparingar och ett kvalitetshöjande 
arbete. Detta menar respondenter leder i sin tur till en besparing av pengar.  

På Pdb är det inte aktuelet att inom en rimlig framtid och i dess ursprungliga form att 
införa aktivt beteende. Respondenten tror inte att datalager kan automatiseras på det 
sätt som Thalhammer framställer det. Det skulle däremot vara aktuelet att införa mer 
aktivt beteende i affärssystemet i framtiden. Respondenten tror inte heller på idén om 
att framtidens datalager skulle ha ett aktivt beteende, han tror att det kommer att ligga 
utanför datalagret i exempelvis olika applikationer. Han tror inte heller att marknaden 
skulle efterfråga den typ av aktiva datalager, eftersom det skulle vara för komplicerat. 
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Respondenten uppger däremot att det finns ett behov av aktivt beteende för att trimma 
i de olika processerna som finns i företagen, han tror däremot inte att det aktiva 
beteendet skall ligga i datalagret. Han vill även poängtera vikten av att det finns 
mjuka faktorer som till exempel helgdag som kan påverka försäljningen av en vara. 
Det kan vara komplicerat att bygga in alla mjuka faktorer i en analysregel som ligger i 
datalagret.  

6.3 Presentation av avslutande frågor 
De tre avslutande frågorna som fanns med i intervjun (se 5.2) besvarades av alla 
respondenter. Svaren på dessa frågor som framkom under den avslutande delen av de 
olika intervjuerna var nästan identiska.  

Den andra frågan svarade samtliga ok på, under förutsättning att de fick ta del av 
materialet som framkommit under intervjun före det att det publicerades för offentligt 
bruk. På den sista frågan svarade alla att det var ok att kontakta dom för eventuell 
vidare information, denna kontakt skulle dock ske med e-mail i så stor utsträckning 
som möjligt.  
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7 Analys 
I detta kapitel skall det material som erhållits från intervjuundersökningen granskas. 
Materialet kommer att granskas i förhållande till den ställda problemformuleringen 
som finns i undersökningen, se kapitel 3.2. Alla frågor och områden som intervjuerna 
behandlat kommer att analyseras frågvis och områdesvis. De avslutande frågorna 
kommer dock inte att analyseras, då de inte anses som relevanta för 
problemformuleringen, de har ett mer praktiskt syfte för undersökningen. Det innebär 
att i analyskapitlet kommer de inledande frågorna att behandlas frågvis, och inte 
företagsvis som i materialpresentationen. Analysen följer samma ordning som 
materialpresentationen, se kapitel 6.   

7.1 Inledande frågor 
Jag ämnar i detta kapitel spegla vissa likheter och skillnader mellan de olika 
respondenterna. Detta kommer uteslutande att ske utifrån den materialpresentation 
som finns, det är möjligt att dessa likheter och skillnader eventuellt kan användas till 
att finna orsaker till svar på de fortsatta frågorna.  

Samtliga respondenter har som gemensamt att de alla har en akademisk utbildning 
bakom sig. Det som skiljer respondenterna åt är utbildningarnas innehåll, 
representanterna från Systeam och Pdb bedöms i rapporten ha närbesläktade 
utbildningar. Det är respondenten på IFS som är civilekonom som skiljer sig lite från 
de andra, denne har dock senare genomgått diverse tekniska utbildningar. Detta gör 
att utbildningsmässigt kan det i undersökningen sägas att de intervjuade bedöms ha i 
det närmaste samma utbildning.  

Samtliga respondenter som deltagit i undersökningen bedöms som erfarna inom 
datalager området. Den likhet som emellertid bedöms störst är arbetsuppgifterna, alla 
har ledande positioner inom sitt respektive område. Samtliga arbetar också med 
utveckling av datalager.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de tre respondenterna i sin helhet bedöms 
som lika, detta medför vidare i undersökningen att deras utbildning och 
arbetsuppgifter förmodligen inte skall påverka de eventuellt skilda åsikterna som kan 
framkomma.  

När det gäller vilken typ av datalager de olika företagen utvecklar är likheten stor. 
Alla företag utvecklar och säljer datalagerlösningar som är specifikt framtagna efter 
kundens behov och önskemål. Det som skiljer är att IFS även har ett data mart som är 
förpacketerat, någon sådan förpacketerad lösning har inte de Systeam och Pdb. De 
datalager som utvecklas av de tre företagen kan inte klassas som de datalager Inmon 
beskriver. De datalager som företagen i undersökningen utvecklar fungerar som ett 
komplement till affärssystem, de står alltså inte i ”centrum” som de Inmon 
förespråkar. Att företagen inte utvecklar dessa stora datalager tror jag kan bero på att 
marknaden inte efterfrågar den typ av datalager, eftersom det krävs för väldigt stora 
organisationer med hög kompetens för datalager för att det skall vara lönsamt.  
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7.2 Används aktivt beteende 
I den ställda problempreciseringen (se 3.2) finns det en frågeställning som behandlar 
huruvida aktivt beteende finns i datalager. Detta var alltså en del som ingick i 
undersökningen. Vid intervjuerna med de olika respondenterna fördes en grundlig 
diskussion om huruvida deras datalager hade någon form av aktivt beteende eller inte. 
Vid intervjuerna framkom det skilda svar beträffande detta, och de olika företagen 
skildes här tydligt åt. 

På IFS finns det aktivt beteende i datalagret, detta i form av ECA regler. Systeam och 
Pdb hade inget aktivt beteende i sina datalager. På IFS har man alltså ett aktivt 
beteende, det är också väl utbyggt med olika regler och hantering av dessa. På 
Systeam finns det inget som i undersökningen kan klassas som aktivt beteende, det 
som de kallar för avvikelsehantering är dock inte ett aktivet beteende i 
undersökningen. En aspekt som bör belysas i analysen av de inkomna svaren är den 
satsning som IFS gjort på aktivt beteende, detta skall ställas gentemot Pdb´s 
inställning att medvetet göra datalagret passivt. Detta är en betydande skillnad, då de 
båda företagen själva utvecklar datalager. När det gäller Systeam har de ingen strategi 
som talar emot aktivt beteende i deras datalager. Den avvikelsehantering som finns 
kan som tidigare nämnts inte klassas som aktivt beteende, det känns dock enligt min 
egen uppfattning som ett steg emot detta. Därför skulle det vara osannolikt att de 
medvetet strävar efter att utveckla ett passivt datalager, de har alltså inte en klar 
ståndpunkt som talar emot aktivt beteende i datalager.  

Det som kan ses som mest uppseendeväckande inom detta område är enligt min 
mening inte det faktum att två av företagen saknar aktivt beteende i sina datalager. 
Det jag tycker är mest remarkabelt är det faktum att IFS faktiskt har aktivt beteende i 
sitt datalager. Detta påstående grundar jag främst på vad Thalhammer & Schrelf 
(2001, s.2) skriver, det de skriver presenteras nedan och är direktöversatt från 
engelska. De skriver: 

Huvudskälet till varför potentialen för aktiva datalager inte har blivit 
identifierat av kommersiella säljare (eng. vendors) av datalagerteknologi 
än så länge är uppenbarligen att aktiva datalager är en helt ny teknik, som 
i huvudsak kombinerar datalager och OLAP teknologi med aktiva databas 
principer. 

De ger här en förklaring till varför det inte skulle vara så vanligt med aktivt beteende i 
datalager. Den källa där de skriver detta är emellertid från 2001, detta bedömer jag 
inte som gammalt i sammanhanget. Det som är mest överraskande är det att IFS har 
haft detta aktiva beteende i sitt datalager sedan 1999, alltså två år före det att artikeln 
skrevs. IFS använder dock inte samma teknik som Thalhammer & Schrelf (2001) 
syftar till, jag bedömer dock teknikerna som så pass lika eftersom de båda bygger på 
ECA regler som framkallar ett aktivt beteende.  
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7.3 Orsaker 
Under denna rubrik kommer de orsaker som de intervjuade personerna har redovisat 
att analyseras, de orsaker som åsyftas är varför respektive varför inte aktivt beteende 
används i de olika datalagren. Detta område kan inte direkt knytas till 
problempreciseringen, men bedöms ändå som relevant. Anledningen till detta är ett 
försök till att skapa en djupare förståelse till varför företagens datalager ser ut som de 
gör när det gäller aktivt beteende.  

IFS som har aktivt beteende i sitt datalager menar alltså att orsaken till att detta 
infördes är att göra det enklare för användarna av datalagret. De skall slippa leta efter 
exempelvis avvikande siffror. Denna uppfattning delas av Systeam som, trots att de 
inte har något aktivt beteende i datalagret. Den avvikelsehantering som finns hos 
Systeam tjänar dock samma syfte, att underlätta för användarna. De båda företagen 
har alltså på denna punkt en gemensam ställning, att spara tid och pengar genom 
effektivare arbete av personalen som använder datalagret.  

De båda företagen Systeam och Pdb har som tidigare nämnts inget aktivt beteende. 
Inte något av de båda företagen kan ge några givna orsaker till varför detta inte 
används. Detta bedöms i undersökningen inte som något märkligt, då aktivt beteende 
är något relativt nytt inom datalagerområdet.  På Pdb finns det ändå tankar om några 
troliga orsaker, de uppger att mognaden inom datalager området inte är så stor och att 
kunderna inte efterfrågar denna typ av produkt.  

Jag kan personligen delvis hålla med Pdb´s respondent och tro att markanden inte 
efterfrågar denna produkt, detta tror jag inte beror på att de ej är intresserade utan att 
de helt enkelt inte har någon kännedom om tekniken. De argument som de två övriga 
företagen har är enligt min mening också relevanta. Det råder enligt min mening inget 
tvivel om att ett datalager med aktivt beteende kan hjälpa en organisation att 
effektivisera arbetet och därmed göra en kostnadsbesparing.  

De orsaker som Pdb uppger talar emot den satsning som IFS gjort på det aktiva 
beteendet i datalager. Det är enligt mig ett rimligt antagande att IFS ser en efterfrågan 
på produkterna som de satsar på, särskilt då de har utvecklat produkten sedan 1999. 
Detta motbevisar alltså de argument som Pdb har, att marknaden inte efterfrågar 
aktivt beteende i datalagret. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det företag som har aktivt beteende i sitt 
datalager redovisar tydliga orsaker till varför detta infördes. De företag som inte 
uppvisar aktivt beteende i datalagret kan däremot inte ge några tydliga orsaker till 
varför de inte infört detta. 

7.4 Förväntningar 
Här kommer området förväntningar att analyseras. De olika företagen skiljer sig här 
något åt när det gäller förväntningarna. När det gäller IFS kommer de förväntningar 
som de hade på det aktiva beteendet att analyseras, eftersom de redan har aktivt 
beteende i sitt datalager. När det gäller Systeam och Pdb kommer däremot de 
förväntningar som de har att analyseras, eftersom de inte har något aktivt beteende i 
sina datalager.  

Vid en analys av de svar som respondenterna lämnat inom detta område kan det sägas 
att De förväntningar som IFS hade på det aktiva beteendet innan det infördes, 
stämmer väl överens med de förväntningar som finns på Systeam. Båda företagens 
förväntningar går ut på att effektivisera användandet av datalagret. Detta är enligt min 
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mening helt rimliga förväntningar. Det är just detta som jag anser vara en stor fördel 
med att använda aktivt beteende i datalager. Detta är även ett av de argument som 
Thalhammer m.fl. (2001) lyfter fram som en av de stora fördelarna med aktiva 
datalager. Det skall noteras att detta gäller rutin beslut.  

Detta håller dock inte respondenten på Pdb med om, han uppger att de inte alls har 
några höga förväntningar på aktivt beteende i datalagret. Han tror inte att det finns 
något behov av att göra datalagret aktivt. Denna åsikt går helt emot den jag själv delar 
med de två andra företagen. De argument som respondenten pekar på, att datalagret 
skall ge en klar bild av företaget är enligt min mening riktiga. Jag kan emellertid inte 
förstå varför detta inte skulle automatiseras. Jag har full förståelse för varför ingen av 
respondenterna vill automatisera datalagren så långt som att exportera tillbaka beslut 
till källan. Det är ändå möjligt att automatisera vissa delar av den aktiva datalager 
cykeln.  Jag har noggrant sökt information och litteratur som stödjer detta motstånd till 
att på något sätt automatisera datalagret, detta har jag inte lyckats med, då jag inte 
funnit någon sådan information eller litteratur. Som Pdb respondenten tidigare 
påpekade ligger deras strategi i att automatisera vyer och applikationer som finns runt 
omkring datalagret. Detta kan tänkas vara en lösning då man inte vill flytta in det 
aktiva beteendet i datalagret. Det är den troliga orsaken till varför Pdb inte har några 
höga förväntningar på det aktiva beteendet i datalagret.  

Det kan alltså sägas att två av de tillfrågade företagen har eller hade positiva 
förväntningar på aktivt beteende i datalagret, och ett företag ställer sig emot att det 
aktiva beteendet skall ligga i datalagret. Det som återigen talar för att det skulle vara 
positivt är IFS som har detta aktiva beteende, i efterhand upplever det som positivt.    

7.5 Erfarenheter 
Under denna rubrik kommer de erfarenheter som finns kring aktivt beteende i 
datalager att granskas och analyseras.  

Eftersom IFS är det enda företaget i undersökningen som använder aktivt beteende i 
sina datalager är det respondenten därifrån som har erfarenhet av detta. Det övriga två 
företagen i undersökningen har ingen erfarenhet av aktivt beteende i just datalagret. 
Erfarenheterna från IFS visar att det på det hela taget är positivt, det finns emellertid 
vissa fallgropar som måste beaktas. De fallgropar som respondenten refererar till är 
mängden regler och datakvaliteten i datalagret. Detta låter enligt min mening helt 
rimligt, särskilt det att datakvaliteten måste vara mer eller mindre felfri. Detta är något 
som Thalhammer m.fl. inte tar upp i någon av de artiklar som de skrivit inom 
området. Detta kan tyckas märkligt då det är ett stort problem.  

Det som upplevs som mest positivt med att använda aktivt beteende i datalagret är 
enligt respondenten på IFS att det hjälper användarna att stilla osäkerheten, samt att 
avlasta användarna. Det går att konstatera att dessa argument hänger ihop med vad 
Thalhammer m.fl. (2001) (se kapitel 3.1) skriver, då de menar att analytikernas arbete 
kan fokusera på andra saker, exempelvis icke rutinbeslut.  

Thalhammer m.fl. (2001) pekar även på en del andra fördelar med att använda ett 
aktivt datalager gentemot ett passivt (se kapitel 3.1). Detta är fördelar som 
respondenten på IFS delar. På IFS är det emellertid inte exakt samma lösningar som 
man har erfarenhet av, han tror ändå på idén och tycker argumenten är relevanta. Det 
gör däremot inte respondenten på Pdb, han anser att argumenten är väl teoretiska och 
därmed svåra att förankra i verkligheten. Detta är dock inget som den intervjuade på 
Pdb har erfarit själv, utan det är likt IFS respondenten hans egna teorier.  
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7.6 Kostnader 
En intressant faktor när det gäller det aktiva beteendet i datalager är kostnader. 
Kostnader ligger oftast till grund för olika satsningar i vinstdrivande företag. Under 
denna rubrik kommer de inkomna svaren angående kostnader kring aktivt beteende att 
analyseras. Detta område är inte specifikt omnämnt i undersökningens 
problemprecisering, det är ändå enligt min mening ett intressant område, då det som 
tidigare nämnts ofta ligger till grund för satsningar inom företag. Då detta främst 
syftar till en satsning på aktivt beteende i datalager. Även kring detta område skiljer 
sig svaren mellan de olika respondenterna åt, det finns också vissa gemensamma 
uppfattningar mellan företagen när det gäller kostnader kring det aktiva beteendet i 
datalager.  

Thalhammer m.fl. (2001, s.10) menar att användarna av ett aktivt datalager skulle 
kunna effektivisera sitt arbete, genom att ägna sig mer åt beslut som inte är av rutin 
karaktär. Detta tolkar jag som en kostnadsbesparing, då arbetstimmar frigörs från 
personal, timmar som annars skulle ha gått till uppgifter som datalagret klarar av 
själv, utan användarmedverkan. Uppfattningen att arbetet blir effektivare delas av IFS 
och Systeam. IFS tar det så långt som att det på sikt skulle kunna leda till 
rationalisering av personal, detta ses som positivt ur ett kostnadsperspektiv. Systeam 
delar Thalhammer m.fl. (2001) åsikt om att arbetet skulle effektiviseras till den grad 
att personal kunde ägna sig åt andra arbetsuppgifter. De tror dock inte att kostnaderna 
skulle sjuka till grad som IFS tror. De båda respondenterna delar emellertid 
uppfattningen om att arbetet skull effektiviseras med aktivt beteende i datalagret. Pdb 
kan antas tro tvärt om, då de tror att det blir ett mer komplext datalager, det är rimligt 
att anta att de då skulle vilja se minst en person med mer kompetens på det aktuella 
företaget (kunden). Detta skulle då leda till högre kostnader, då mer personal krävs för 
att datalagret skall fungera som det är tänkt. 

När det gäller kostnader kring utvecklingen av aktiva datalager går åsikterna åter igen 
isär mellan de olika respondenterna. Respondenten på IFS menar att 
utvecklingskostnaderna inte kommer att bli dyrare. Systeam respondenten tror att 
denna kostnad kan variera, beroende på vilken grad av komplexitet som datalagret 
kräver. Respondenten från Pdb tror att kostnaderna kommer att stiga avsevärt vid 
utvecklingen av de aktiva datalager som Thalhammer m.fl. har skrivit om.   

Det enda som de tre respondenterna är helt överens om är att ett aktivt datalager 
kräver en betydligt säkrare ETL process. Det är alltså den process som överför data 
från källan till datalagret. Detta grundar de på att ett aktivt datalager kräver mer 
korrekt och exakt data, eftersom det själv skall analysera dessa data. De tre 
respondenterna tror även att dessa data måste vara mer detaljerad. Denna ETL process 
kommer på grund av sin komplexitet bli betydligt dyrare enligt respondenterna, om 
datalagret skall ha ett aktivt beteende. Detta bedömer jag som fullt rimligt, eftersom 
ett datalager med aktivt beteende inte kan ta hänsyn till exempelvis felaktiga siffror. 
Därför måste datakvaliteten var betydligt högre i ett aktivt datalager jämfört med ett 
passivt.  

Den effektivisering och därmed kostnadsbesparing som två av de intervjuade talar om 
anser jag delvis vara rimlig. Jag tror likt respondenten på Systeam att personal kan 
ägna sig åt mer komplex problemlösning. Jag vågar inte gå så långt som att säga att 
det kan leda till rationalisering av personal. Anledningen till detta är att jag tror att vi 
än så länge är på ett för tidigt stadie när det gäller aktiva datalager. Jag kan delvis 
finna stöd i litteraturen till detta påstående. Jag har tidigare nämnt Thalhammer m.fl. 
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(2001, s.10) som referens för effektivisering av arbetet. Brobst & Rarey (2001) menar 
också att arbetet kan effektiviseras med ett aktivt datalager. Brobst & Rarey (2001) 
nämner inte heller att det kan hjälpa till att rationalisera personal. Det skall poängteras 
att de båda källorna inte direkt uttrycker det som en kostnadsbesparing. Jag uppfattar 
och tolkar det dock som en indirekt besparing i form av pengar.  

Sammanfattningsvis kan detta underkapitel konstatera att aktivt beteende med största 
sannolikhet skulle effektivisera arbetet med datalager, och därmed leda till en 
kostnadsbesparing. Kostnadsbesparingen skulle främst ligga i att arbetstid frigörs från 
personalen, detta skulle leda till att personalen kunde ägna den tiden åt andra 
arbetsuppgifter. Detta konstateras trots att en respondent ställer sig emot att 
effektiviseringen skulle leda till en kostnadsbesparing.  

7.7 Framtid 
Här kommer de svar som respondenterna lämnat angående framtiden för aktivt 
beteende i datalager att analyseras.  

Respondenterna på de tre företagen är överens om att aktivt beteende har en framtid 
inom datoriserade beslutsstöd. Det som skiljer dem åt är att respondenten på Pdb tror 
att det aktiva beteendet kommer att ligga utanför datalagret, exempelvis i 
affärssystemet. Med tanke på vad respondenten från Pdb har svarat i de tidigare 
områdena är det inte särskilt uppseendeväckande att han anser att det aktiva beteendet 
skall ligga utanför datalagret. Företaget han representerar tror helt enkelt inte på idén 
om att automatisera datalagret. Detta tror däremot respondenterna från IFS och 
Systeam. De är överens om att det aktiva beteendet kan ligga i datalagret. De tror 
dock likt respondenten på Pdb att det inte är möjligt att automatisera hela 
beslutskedjan. De hänvisar till att det finns för många ”mjuka” faktorer som spelar in. 
Detta bedömer jag som helt naturligt, eftersom det skulle vara svårt att implementera 
exempelvis vad kundernas uppfattning om ett varumärke i en regel. Det är också 
förståligt att respondenterna motsätter sig att datalagret automatiskt skall exportera 
tillbaka beslut som det själv tagit till källan. Dessa synpunkter tar Thalhammer m.fl. 
inte upp i någon av de artiklar de har skrivit inom området för aktiva datalager.  

7.8 Analys av genomförandet 
Efter att ha genomfört detta arbete kan det sägas att jag fått en rad lärdomar och 
erfarenheter att arbeta med vetenskapliga undersökningar. Det har under arbetets gång 
funnits både positiva och negativa aspeker som jag dragit lärdom och fått erfarenhet 
av. Det som upplevs som mest positivt med genomförandet var att jag i ett tidigt 
skede tog den första kontakten med företagen. Denna första kontakt ledde till att ett 
datum då intervjuerna skulle genomföras bokades. Jag lämnade det fritt till 
respondenten att själv bestämma lämpligt datum och tid. Det enda förbehåll som 
repsondenterna fick av mig var att intervjun skulle ske före den 15 maj. 
Respondenterna hade alltså nästan två månader på sig att planera in intervjun. Min 
personliga uppfattning är att om denna tid varit kortare skulle flera respondenter ha 
tackat nej till intervjun med hänvisning till tidsbrist. En intervju blev senarelagd på 
grund av att respondenten fick förhinder den dag då intervjun var inplanerad, 
intervjun kunde genomföras cirka en månad efter det egentliga datumet. Jag valde 
trots att detta försenade arbetet något att genomföra den senarelagda intervjun. 
Anledningen till detta var att personens kunskap och synpunkter ansågs som viktiga 
för reslutatet. Grunden för analysen och resultatet blev också mer solid med tre 
intervjuer, det var också ett krav från tidigare att tre intervjuer skulle genomföras. Jag 
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upplevde det också som positivt att intervjuerna hölls på respondenternas 
arbetsplatser, detta bidrog till att mindre av respondenternas tid togs i anspråk jämfört 
med om de skulle behöva åka någon annan stans för att genomföra intervjun. Som 
tidigare nämnts startades varje intervju med en introduktion till ämnesområdet och ett 
antal begrepp definierades. Denna introduktion uppskattades av respondenterna, de 
fick på det viset en bättre och snabbare uppfattning om vad undersökningen gällde. 
Jag tror att det fanns en risk att respondenterna skulle ha svarat annorlunda, och 
därmed felaktigt om denna introduktion inte varit med i intervjun.  

Något annat som upplevdes positivt med genomförandet var det val av öppna frågor 
som användes. Dessa frågor gav respondenterna möjlighet till att i större utsträckning 
prata fritt kring de uppsatta områdena. Detta bidrog till att mer relevant information 
som var relevant för undersökningen kunde fångas in. Detta yttrade sig främst i att 
respondenterna gav information inom området som intervjuaren inte i förväg hade 
förberett. Skulle frågorna ha varit mer stängda hade denna information förmodligen 
aldrig nått intervjuaren, och kvaliteten på resultatet skulle ha försämrats. 

Det fanns således några mindre bra effekter med att använda så pass öppna frågor som 
jag gjorde. Det märktes på ett tidigt stadie att intervjufrågorna som hörde till varje 
område var för optimistiskt utformade, detta syftar främst till antalet underfrågor som 
följde varje område. Det blev för intervjuaren omöjligt att på en begränsad tid få 
respondenten att svara på alla dessa frågor. Det var dock inte heller nödvändigt, då 
deras syfte var att stödja intervjuaren under intervjun. Det var ändå svårt att inte titta 
på frågorna och försöka ställa alla. Min personliga uppfattning är att det skulle ha 
varit något bättre om de frågorna var mer begränsade till antalet. Eftersom den stora 
mängden frågor bidrog till att intervjuplanen var något krånglig att följa, det gick ändå 
bra, eftersom frågorna inte behövdes ställas i ordning. Tack vara detta gav det 
intervjuaren det utrymme som jag eftersträvade vid utformningen av intervjuplanen. 
Detta bevisas genom den mängd information som ändå inkom under 
intervjutillfällena. Något annat som upplevdes lite svårt var att hitta existerande 
teorier som kunde ställas emot de svar som respondenterna lämnade. Det var ibland 
svårt att i litteraturen hitta teorier som kunde stödja eller ställa sig emot de 
uppfattningar eller teorier som respondenterna hade.  
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8 Resultat  
I detta kapitel redovisas de resultat som har framkommit i undersökningen. Dessa 
resultat är baserade på analysen i föregående kapitel.  

Den första delen i mitt arbete handlar om hurvida det finns aktivt beteende i dagens 
datalager som realiserats på den svenska marknaden. Resultatet visar att det finns 
företag som utvecklar datalager med aktivt beteende. Det är ett av de tillfrågade 
företagen som uppger detta. Det aktiva beteendet uppnås inte på exakt samma sätt 
som Thalhammer m.fl. förespråkar (se kapitel 2.2), men grundtekniken är dock den 
samma, nämligen ECA regler. Två av de tre tillfrågade företagen har inget aktivt 
beteende. 

En del i undesökningen handlar om orsaker till varför aktivt beteende används 
respektive inte används. De två företag som inte har aktivt beteende i sina datalager 
uppger inga direkta orsaker till varför detta inte används. Däremot visar resultatet att 
aktivt beteende infördes på IFS för att effektivisera arbetet för de personer som är 
användare av datalagret. För vidare detaljer kring detta, se kapitel 6.2.2. 

Ett annat område som undersöktes är vilka förväntningar som finns på aktivt beteende 
i datalager. Det resultat som här kan uppvisas är att IFS som redan har aktivt beteende 
och Systeam som inte har det hade och har samma förväntningar, nämligen att arbetet 
med datalager skall effektiviseras. Pdb har däremot inte några höga förväntningar på 
aktivt beteende i datalager. Det finns emellertid ett entydigt resultat här, det är att hela 
den aktiva datalagercykeln inte skall automatiseras, se kapitel 6.2.3. 

Under området som tar upp erfarenheter kring aktivt beteende i datalager är det 
endast ett företag som har erfarenhet från detta. Dessa erfarenheter visar att det främst 
är positivt med aktivt beteende. Det som upplevs som en ”fara” är mängden regler och 
datakvaliteten, se kapitel 6.2.4. Detta är därför viktigt att beakta vid införandet av 
aktivt beteende i datalager. Det som upplevs som mest positivt är att användarna kan 
ägna sig åt andra mer komplicerade arbetsuppgifter.  

Ett område som tas upp i undersökningen är kostnader kring aktivt beteende i 
datalagret. Resultaten från intervjuerna visar att det finns olika uppfattningar kring 
kostnaderna. När det gäller utvecklingskostnaderna sträcker sig uppfattningarna allt 
ifrån att det inte skulle bli dyrare till att kostnaderna skulle bli avsevärt mycket dyrare. 
Det finns dock ett entydigt resultat kring kostnaderna, det är att kostnaderna för ETL 
processen skulle bli dyrare. Resultatet visar också att aktivt beteende i datalagret 
skulle kunna leda till kostnadesbesparingar, dessa besparingar skulle främst ligga i att 
personalen kunde arbeta mer effektivt och ägna sig åt mer komplicerade 
arbetsuppgifter, se kapitel 6.2.5. 

Den sista delen som behandlas i undersökningen är det aktiva datalagrets framtid. Här 
visar resultatet att aktivt beteende har en framtid inom datoriserade beslutstöd. Dock 
visar resulatatet att en respondent tycker att det skall ligga utanför datalagret. Det 
resultat som här entydigt kan visas upp är att den aktiva datalager cykeln inte bör 
automatiseras i sin helhet.
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9 Slutsatser och Fortsatt arbete 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som kan dras efter att ha genomfört denna 
undersökning. Slutsatserna dras utifrån de intervjuer som genomförts, samt utifrån 
den gjorda analysen av dessa intervjuer. Syftet med undersökningen är att göra en 
kartläggning av aktivt beteende i datalager, samt reda ut vilka förväntningar och 
erfarenheter är kring detta aktiva beteende. De slutsatser som har kommit fram, har 
gjort det som svar på undersökningens ställda problemprecisering som presenterades i 
kapitel 3. Kapitlet inleds med en diskussion kring undersökningens svaga respektive 
starka sidor. Anledningen till detta är att detta kommer att ligga till grund för de 
slutsatser som görs längre fram i kapitlet. 

9.1 Starka och Svaga sidor 
En klar brist i undersökningen bedömer jag vara det antal intervjuer som genomförts. 
I undersökningen ingick som tidigare i rapporten framgått endast tre respondenter från 
olika företag. Om fler företag hade deltagit i undersökningen skulle det vara möjligt 
att klarare kunna utläsa trender eller olika grupperingar kring inställningen till aktivt 
beteende i datalager. De tre företag som ingick i undersökningen skiljer sig ganska 
mycket när det gäller åsikter kring det aktiva beteendet. Detta gör det omöjligt att 
urskilja trender i ett större perspektiv när det gäller användningen av aktivt beteende i 
datalager. Det hade dock inte varit möjligt med hänvisning till tidsbegränsningen att 
genomföra fler intervjuer. Detta återkommer jag till i kapitel 9.3.  

Det som dock kan ses som en styrka med de tre genomförda intervjuerna är den stora 
skillnaden gällande inställningen till aktivt beteende i datalager. Det som gör detta till 
en styrka bedöms vara de slutsatser i undersökningen som anses vara tydliga. 
Slutsatserna blir tydliga eftersom de bygger på åsikter som de tre respondenterna 
delar.  

9.2 Slutsatser 
I undersökningen är det möjligt att dra ett antal slutsatser kring de problem som finns 
kopplade till undersökningen. En del slutsatser bedömer jag som mer tillförlitliga, 
andra som mindre. De slutsatser som kan dras i undersökningen är följande: 

• Aktivt beteende finns i datalager på den svenska marknaden. 

• Aktivt beteende har en framtid i datalagersammanhang.  

• Hela beslutskedjan bör inte automatiseras. 

Den första slutsats som kan dras i undersökningen är det faktum att det faktiskt finns 
aktivt beteende i vissa datalager och att det uppfyllde de ställda förväntningarna som 
fanns på detta. Slutsatsen bedömer jag som trovärdig trots att det endast var ett av tre 
företag som hade detta aktiva beteende. Anledningen till detta är det faktum att det 
används, inte i vilken utsträckning det används. En brist i denna slutsats är dock 
kopplad till den tidigare diskussionen angående antalet undersökta företag i 
undersökningen. Det är med andra ord inte möjligt att i undersökningen dra några 
slutsatser om hur omfattande användningen av aktivt beteende är i datalager. Detta 
resultat anser jag vara något överraskande, då området aktiva datalager är en relativt 
ny företeelse. 

En annan intressant aspekt i undersökningen är den inställning som Pdb har till aktivt 
beteende. De förespråkar att aktivt beteende används, de vill dock att detta skall ligga 
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utanför datalagret. Det kanske inte är nödvändigt att det aktiva beteendet skall ligga i 
just datalagret, det kanske kan vara en fördel att ha det i vyer eller applikationer runt 
omkring datalagret. Detta tar jag upp som ett förslag till fortsatt arbete i kapitel 9.3. 
Jag finner det omöjligt att i undersökningen dra några slutsatser om vilken lösning 
som skulle vara den mest passande. De två andra respondenterna förespråkar 
emellertid att det aktiva beteendet skall ligga i just datalagret. I studien dras slutsatsen 
av detta att aktivt beteende har en framtid inom området för datalager. Slutsatsen är 
dock något vag, då endast en respondent förespråkar en lösning som ligger utanför 
datalagret.  

Något som undersökningen tydligt visar är ett motstånd till en automatisering av hela 
beslutskedjan. Det är inte så konstigt, jag delar åsikten med respondenterna att det 
finns för många ”mjuka” faktorer som spelar in när ett beslut skall tas. Det är dock 
enligt min mening fullt rimligt att automatisera delar av denna beslutskedja. Det är 
även helt förståeligt att ingen av de tillfrågade respondenterna vill exportera tillbaka 
beslut till de operationella källorna. Eftersom det finns en risk att de beslut som 
exporteras är felaktiga. Detta faktum leder enligt min mening till att företag som 
utvecklar datalager skall sträva efter att automatisera datalagern till en sådan grad att 
användarna själva kan kontrollera besluten. Datalagren bör dock vara så passa 
automatiserade att de kan avlasta användarna när det gäller enklare rutinarbete. Denna 
slutsats bedöms med anledning av detta som den mest tydliga och säkra slutsatsen. 

Som jag nämnde i kapitel 3.1 är litteraturen kring detta område begränsat. Det har vad 
jag vet aldrig gjorts någon tidigare studie som kan liknas vid denna. Detta leder till 
svårigheter när det gäller att ställa undersökningens slutsatser i förhållande till tidigare 
teorier. Jag har dock själv reflekterat över en av den tydligaste slutsatsen i studien, det 
gäller det motstånd till att helt automatisera beslutskedjan i datalager.  

Det som enligt min mening även kan vara orsaken till det tydliga motståndet för full 
automatisering är bristen på kontroll hos användarna som detta skapar. Avsaknaden 
av full kontroll på vad datalagret gör kan enligt min mening skapa oro och leda till att 
förtroende för de automatiskt genererade besluten sjunker. Om användarna inte har 
förtroende för de beslut som fattas av datalagret är det enligt mig helt oanvändbart.  

Resultaten inom de övriga områden som behandlas i undersökningen bedöms som 
vaga, och är därmed enligt min mening inte tillräckliga för att dra några slutsatser 
från.  

9.3 Fortsatt arbete 
Under arbetets gång har det för mig kommit fram nya frågeställningar som jag anser 
vara intressanta och relevanta inom området för aktiva datalager. Det finns några som 
jag ser det intressanta fortsättningar på mitt arbete. Som framkommit i 
undersökningen finns det alltså företag som utvecklar aktivt beteende i sina datalager. 
Det som undersökningen visar är dock endast ett företag, ett fortsatt arbete kunde vara 
en mer omfattande kartläggning av aktivt beteende i datalager. Detta skulle bidra med 
att trender inom området tydligare skulle kunna urskiljas.  

Ett annat uppslag är undersöka vilka för och nackdelar det finns med att lägga det 
aktiva beteendet utanför datalagret. Detta kan sedan ställas emot de för och nackdelar 
som finns med att lägga det aktiva beteendet i datalagret. 
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