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Sammanfattning 
 
Ett datalager används för att lagra data på ett sådant sätt att information enkelt kan 
utvinnas och användas som stöd vid beslutsfattande. Besluten som tas med hjälp av 
datalagret är av strategisk karaktär vilket bland annat medför att dagliga uppdateringar 
inte är nödvändigt utan vecko –eller månadsvisa uppdateringar är ofta fullt tillräckligt. 
Detta arbete handlar om vilka faktorer som bör påverka valet av hur ofta ett datalager 
ska uppdateras. Det är därför viktigt att se till att uppdateringar sker på ett sådant sätt 
att användarna kan få tillgång till den information de vill utan att datalagret samtidigt 
förlorar i prestanda. Resultatet visar på femton olika faktorer som bör påverka valet av 
uppdateringsfrekvens. Dessa faktorer ryms inom de fem kategorierna organisatoriska, 
databeroende, tekniska, designmässiga samt användarstyrda faktorer. 
 
Nyckelord: Datalager, uppdatering, laddning, prestanda, kapacitet och beslutsstöd. 
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1 Inledning 
 
För att skapa sig fördelar gentemot konkurrenter på marknaden använder sig företag 
av olika typer av analyser. Dessa utgick från början från data som fanns lagrad i 
företagets operativa system. Nackdelen med detta var att data då var tvungen att 
hämtas från flera olika källor. Till följd av ett ökat antal användare som hade behov av 
samma information menar Meyer och Cannon (1998) att datalagret skapades. 
 
Ett datalager används som beslutsstöd av beslutsfattare i företaget. Det är först och 
främst strategiska beslut som baseras på information som finns i datalagret och därför 
behöver data i datalagret oftast inte vara dagsfärsk. Enligt Meyer och Cannon (1998) 
är det dock viktigt att tillåta periodiska uppdateringar för att undvika att datalagret blir 
inaktuellt. Ofta nämns veckovisa, månadsvisa eller ännu mindre frekventa 
uppdateringar som en möjlig approach.  
 
För att komma underfund med på vilka grunder uppdateringsfrekvensen hos ett 
datalager bör bestämmas handlar detta arbete om att identifiera vilka faktorer som bör 
påverka valet av hur ofta ett datalager ska uppdateras. 
 
Under arbetes gång framkom det att det fanns flera olika kategorier av faktorer som 
borde påverka valet av uppdateringsfrekvens som organisatoriska, databeroende, 
tekniska, designmässiga och användarstyrda faktorer. Alla faktorer som framkom 
hamnar i någon av dessa kategorier och bör påverka valet av hur ofta datalagret ska 
uppdateras. Sammanlagt framkom det fjorton olika faktorer. Det finns klara samband 
mellan vissa av dessa medan andra mer kan ses som mer ”självständiga”. Resultatet 
visar dock att det utan tvivel finns en mängd aspekter som måste tas i beräkningen när 
uppdateringsfrekvensen ska bestämmas för ett datalager. 
 
Arbetet är upplagt så att det efter denna inledning fortsätter med en bakgrund där 
viktiga begrepp och funktioner som används i datalagersammanhang förklaras följt av 
en metodgenomgång och valet av metod för undersökningen. Efter detta kommer 
genomförandet av undersökningen kort att redovisas följt av en presentation av de 
faktorer som framkommit. Faktorerna som framkommit analyseras sedan i det 
efterkommande kapitlet. Efter detta presenteras de slutsatser som kan dras av 
resonemanget i analysen. Sista kapitlet är avsatt till att diskutera arbetsgången och 
arbetets relevans men också till att ge förslag på fortsatta undersökningar. 
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2 Bakgrund 
 
För att kunna lagra data som skall användas för analytiska ändamål använder sig flera 
företag och organisationer i dag av ett datalager. Ett datalager underlättar enligt 
Bischoff (1997) åtkomsten av data då det integrerar data från olika källor i och utanför 
företaget, och gör det möjligt för olika användare att utvinna information på ett sätt 
som är anpassat efter användarnas behov. I detta kapitel kommer syftet, framväxten 
och definitionen av ett datalager att beskrivas. Därefter förklaras dess funktion följt av 
en beskrivning av arkitekturen. Slutligen förklaras viktiga begrepp angående 
uppdateringar i datalager. 
 
2.1 Att vinna fördelar genom analys 
 
Inom många branscher råder i dagsläget stor konkurrens. En mängd olika företag som 
agerar på samma marknad medför att varje företag måste sköta sina affärer på ef-
fektivast möjliga sätt. Varje företag vill förvissa sig om att ligga steget före 
konkurrenterna för att kunderna ska välja just dem. En metod som nämns av Jobber 
(1995) för att kunna åstadkomma bland annat detta är SWOT-analysen, vars avsikt är 
att pröva och utveckla ett företags verksamhet för på så sätt kunna arbeta fram de 
olika strategiska val som ett företag kan göra. Kort beskrivet går en SWOT-analys ut 
på att identifiera ett företags: 
 
S (strengths) 
W (weaknesses) 
O (opportunities) 
T (threats) 
 
De två förstnämnda punkterna handlar enligt Jobber (1995) om företagets interna 
karaktär och beskriver saker som företaget självt kan påverka. Företagets styrkor och 
svagheter mäts i relation till konkurrenterna. Exempel på faktorer som har att göra 
med företagets interna karaktär är, enligt Gillgren (2001), egna produkter, personal 
och reklam. När ett företag ser över sina produkter kan de till exempel titta på saker 
som vem användaren är, hur ofta produkten köps, samt hur länge en viss produkt an-
vänds (Gillgren, 2001). 
 
De två sistnämnda punkterna har enligt Jobber (1995) att göra med ett företags 
omgivning, den externa marknaden, där företaget inte har möjlighet att påverka i 
samma utsträckning som de interna aspekterna. Gillgren (2001) nämner flera faktorer 
som kan spela roll här som till exempel hur marknaden är uppbyggd samt de 
eventuella hinder som gör att företaget inte kan ta sig in på en viss marknad (Gillgren, 
2001). 
 

2.1.1 Informationen i företaget 
 
För att kunna utföra analyser utifrån aspekter i företagets interna och externa miljö 
krävs det olika typer av information. Beroende på vilken informationstyp det är kan 
den finnas tillgänglig på olika ställen i företaget. Informationen i ett företag är en del 
av det som Avison & Fitzgerald (1997) kallar informationssystem som sägs bestå av 
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komponenter som till exempel de anställda och datorsystemet på ett företag. Alla 
företag har någon form av informationssystem. Avison och Fitzgerald (1997) menar 
att ordet ”system” i informationssystem har att göra med hur komponenterna inte-
ragerar med varandra i informationssystemet. 
 

2.1.2 Datorer och informationssystem 
 
Informationssystemets funktion i ett företag eller organisation förklaras av Avison och 
Fitzgerald (1997) på följande sätt: 
 
”Ett informationssystem i en organisation tillhandahåller fakta som är användbara 
för de medlemmar och klienter vilka ska hjälpa organisationen att drivas 
effektivare.”(Direktöversatt från engelska, Avison & Fitzgerald, 1997,s.1). 
 
Med andra ord kan rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt vara oerhört viktigt 
för ett företag. Avison och Fitzgerald (1997) beskriver det som att informationen i 
informationssystemet bör presenteras vid rätt tidpunkt, med rätt detaljnivå och bör 
vara exakt nog för att användaren ska kunna dra nytta av den.  
 
Under senare år har datorer och datorsystem fått en allt större roll att fylla både hos 
den privata användaren men också i företag och andra typer av organisationer. Avison 
och Fitzgerald (1997) menar att datorbaserade informationssystem har den fördelen 
att de snabbt och säkert kan bearbeta data och göra dem tillgängliga när och var de 
behövs. Detta kan ses som en av anledningarna till varför datorer och användandet av 
dessa har ökat markant under senare tid. Internet är bara ett exempel på hur en vanlig 
användare får möjlighet till effektiv och lättillgänglig information.  
 
När ordet informationssystem nämns i detta arbete är det först och främst 
datorbaserade sådana som avses. Dock är det viktigt att tänka på att själva 
datorsystemet bara är en del av ett företags informationssystem. Ett datorbaserat 
informationssystem gör knappast någon nytta utan användare samtidigt som 
användarna har nytta av datorsystemet i sitt dagliga arbete. Avison och Fitzgerald 
(1997) säger, som tidigare nämnts, att ett informationssystem vanligtvis består av 
både datorer och människor och att dessa är relaterade till varandra.  
 
Ofta när begreppet informationssystem diskuteras i dag nämns även ordet databas. En 
databas kan enkelt beskrivas som ”…en samling relaterad data.”  (Direktöversatt från 
engelska, Elmasri & Navathe, 2000, s.4). För att ytterligare precisera vad som menas 
med detta nämner Elmasri och Navathe (2000) tre egenskaper som återfinns hos en 
databas.  
 
Den första är att den representerar något från den riktiga omvärlden. Om omvärlden 
förändras bör även representationen (databasen) förändras på samma sätt.  
 
Den andra egenskapen som databasen bör ha är att dess data är logiskt sam-
manhängande samtidigt som de har en inneboende mening. Detta kan förklaras som 
att all data i en databas på något sätt ska vara relaterade till varandra. Till exempel är 
det rimligt att lagra namn och adress på en anställd i databasen för ett lönesystem 
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medan det i samma databas knappast är rimligt att lagra information om produkter 
som företaget säljer.  
Den tredje aspekten som Elmasri och Navathe (2000) tar upp är att databasen har 
skapats för ett speciellt syfte samt att det finns användare som genom anpassade 
applikationer använder sig av den.  
 
Ovan nämnda egenskaper hos en databas kan sammanfattas på följande sätt:  
 
”…har någon källa från vilken data erhålls, någon grad av interaktion med händelser 
i den riktiga världen, och en publik som är aktivt intresserad av databasen”. (Direkt-
översatt från engelska, Elmasri & Navathe, s.4, 2000). 
 
Avison och Fitzgerald (1997) ger flera exempel på informationssystem som till exem-
pel lönesystem, system över räkenskaper och transaktionssystem. I dag är det knap-
past troligt att något av dessa system skulle bestå av något annat än någon form av ett 
datorbaserat informationssystem där en eller flera databaser kan ingå. 
 

2.1.3 Datorsystem som verktyg för beslutsstöd 
 
När beslut skall tas i ett företag är det viktigt att alla aspekter som kan tänkas spela in 
tas i beaktande. För att understöda beslutsfattande finns det ofta någon form av 
beslutsstödande system i företaget. Detta kan enligt Avison och Fitzgerald (1997) vara 
ett informationssystem som är designat för att beslutsfattarna lätt ska komma åt 
information som stödjer beslutsfattandet. Beroende på hur företagets datasystem är 
uppbyggt kan informationen i företaget finnas tillgänglig på olika ställen i ett system 
och i vissa fall även i olika system inom företaget.  
 
Avison och Fitzgerald (1997) menar att informationssystem fått en ny roll på senare 
tid som innebär att de används som ett verktyg för att skaffa företaget konkurrens-
mässiga fördelar. Till en början var utförandet av dessa analyser mer primitivt som till 
exempel när Zagelow (1997) beskriver hur data, för att användas som beslutsstöd, helt 
enkelt lyftes från datasystemen och sedan återgavs på ett kalkylblad. Zagelow (1997) 
påstår att detta inte kunde fortgå eftersom det ofta ledde till att företagens IT-
avdelning och affärsanvändare inte alltid kom överens om åtkomsten av data på detta 
sätt. Inmon, Welch och Glassey (1997) beskriver hur användare innan datalagrets 
framväxt ofta visste vilken information de ville ha och var den fanns men inte kunde 
komma åt den.  
 
Zagelow (1997) talar också om hur presentationen av data har förändrats över tiden 
från rena råkopior av data i olika system till:  
 
”…transparenta automatiserade processer som ger konsistent data vid rätt tillfälle 
och som levereras till det verktyg på den plattform som användaren vill”. (Direktöver-
satt från engelska, Zagelow, 1997, s.6). 
 
Zagelow (1997) beskriver hur databaser under 1990-talets början bland annat använ-
des som beslutsstöd. Zagelow (1997) menar att detta tillvägagångssätt bara delvis 
löste det önskvärda scenariot att kunna erbjuda både beslutsfattarna och de operativa 
användarna tillgång till samma data. Att ställa frågor mot en databas samtidigt som 
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denna skall kunna uppdateras snabbt och smidigt var helt enkelt inte alltid möjligt att 
åstadkomma. Stora frågor som kräver mycket processorkraft ska kunna köras mot 
databasen samtidigt som de operativa processerna kräver snabba svarstider vilket inte 
alltid är möjligt att åstadkomma med den traditionella databasararkitekturen. 
Framväxten av datalager är, enligt Zagelow (1997), en följd av försöken att komma 
till rätta med denna problematik. 
 
2.2 Datalager 
 
Som sagts innan har datalager vuxit fram som en följd av att kraven på databaser som 
både analysverktyg och operativt system inte alltid kunde satisfieras. I detta kapitel 
kommer definitionen av datalager att behandlas. Vidare kommer även funktionen och 
arkitekturen hos datalagret att beskrivas. 
 

2.2.1 Framväxten av datalager 
 
Gällande datalagrets betydelse menar Meyer och Cannon (1998) att datalagret är en 
kritisk komponent för företagets strategi för att analysera och organisera data och 
därigenom vinna konkurrensmässiga fördelar. 
 
Bischoff (1997) menar att företag i dag vill ha möjligheten att komma åt och kombi-
nera data från olika datakällor samt att det finns ett behov av att kunna anpassa vyer 
som ger olika användare möjlighet att komma åt data som är förknippad med just de-
ras affärsområde. Det finns behov av att kunna manipulera med information över 
ämnesområdesgränser vilket är svårt att uppnå om data finns utspritt på ett flertal 
inkompatibla strukturer. Vidare menar Bischoff (1997) att bristen på dokumentation 
har bidragit till att gamla system inte kunnat integreras med nyare vilket då ytterligare 
försvårar databehandling över ämnesområdesgränserna. Lösningen på detta problem 
är datalagret (Bischoff, 1997). 
 
Det finns även andra aspekter som anses ha haft inverkan på datalagrets uppkomst. En 
av dem är att datorers förmåga att klara av fler saker på allt kortare tid vilket leder till 
ökade krav på effektiv dataåtkomst vilket i sin tur medför ökade behov av information 
för beslutsfattande. En annan bidragande orsak är tillgången av allt mer sofistikerade 
analytiska metoder och verktyg (Elmasri & Navathe, 2000).  
 
Enligt Inmon m.fl. (1997) är datalagrets framväxt en följd av att användare ofta visste 
vilken information de ville ha och var den fanns men inte kunde komma åt den.  
 
Kort beskrivet är framväxten av datalager ett svar på ökande behov av lättåtkomlig 
och integrerad data för analytiska syften som dessutom ska kunna presenteras för 
användaren på ett sådant sätt att denne kan få ut så mycket information som möjligt. 
 

2.2.2 Definition av datalager 
 
Marknaden för den typ av support som ett datalager erbjuder har, enligt Elmasri och 
Navathe (2000), växt snabbt sedan mitten av 1990-talet. Datalager har utvecklats 
inom flera skilda organisationer och anpassats efter olika behov. Detta har enligt 
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Elmasri och Navathe (2000) lett fram till att en perfekt allenarådande definition av 
vad ett datalager är inte existerar. Av de definitioner som finns har Bischoffs (1997) 
definition valts för att definiera datalagret i detta arbete. Bischoff (1997, s.9) 
definierar datalagret som: 
 
”...en samling av integrerade, ämnesorienterade databaser designade för att stödja 
den beslutsfattande funktionen, där varje komponent av data är relevant för något 
tillfälle i tiden”.  (Direktöversatt från engelska). 
 
Vidare menar Bischoff (1997, s.9) också att data i ett datalager måste vara: 
 
 "...väldefinierad, konsistent, och beständig[eng. non-volatile] till sin natur”. (Direkt-
översatt från engelska). 
 
Denna definition och de egenskaper som Bischoff (1997) menar att ett datalager skall 
ha är vald eftersom den på ett tydligt sätt framhäver egenskaper hos ett datalager som 
är viktiga att ha i åtanke när detta arbetes problemformulering skall utredas. 
Framförallt är det egenskaperna beständighet och ”relevant för något tillfälle i tiden” 
som åsyftas här. Framöver i detta arbete kommer den sistnämnda egenskapen att 
benämnas som tidsstämplad vilket är den beteckning som Meyer och Cannon (1998) 
använder för att definiera samma egenskap. För att förtydliga vad de olika 
egenskaperna innebär har förutom Bischoff (1997) även använts andra källor.  
 
Datalagret kan alltså definieras med hjälp av följande egenskaper: 
 
Integrerad: Integrerad, menar Meyer och Cannon (1998), att data är genom att sättet 
på hur variabler mäts, namn anges samt datadefinitioner utförs är gjorda på ett 
konsekvent sätt över hela systemet. Om datum anges på ett sätt i en del av 
informationssystemet bör den anges på samma sätt överallt. För att se till att data är 
integrerad i själva datalagret måste den enligt Todman (2001) ofta integreras på vägen 
mellan källsystem och datalager. Data kan inte anses som integrerad om personer 
ibland anges med bara förnamn och ibland med både förnamn och efternamn. Det är 
heller inte bra att i det ena fallet ange måttet på en produkt i millimeter för att senare 
ange det i meter. Todman (2001) menar att integrering är ett problem som finns i 
många organisationer och pekar dels på svårigheter som kan uppstå i system där 
ingående komponenter har olika typer av teckenuppsättningar.  
 
Ämnesorienterad: Ämnesorienterad innebär, enligt Meyer och Cannon (1998), att 
istället för att bygga datalagret runt företagets processer, system eller funktioner så 
byggs det på olika ”ej överlappande” ämnesområden. Meyer och Cannon (1998) 
beskriver kund, order, produkt och försäljare som exempel på ämnesområde medan 
orderinmatning i stället är en företagsprocess.  
 
Tidsstämplad: Tidsstämplad beskrivs, av Fosdick (1997), som att data organiseras 
utifrån olika tidsperioder och kan summeras till exempelvis varje månad, kvartal eller 
år.  Meyer och Cannon (1998) beskriver tidsstämplad som att data datalagret är 
representeras genom ”snapshots” (härefter fritt översatt till avbild) av en organisations 
information. Data i avbilden är historisk och exakt vid någon tidpunkt och har sitt 
ursprung i företagets operativa system varifrån de hämtas med jämna mellanrum. 
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Detta innebär, enligt Meyer och Cannon (1998), att datalager fungerar som ett slags 
arkiv med historisk data och att elementet tid tillförs till datalagerstrukturen.  
 
Beständig: Beständig beskrivs, av Meyer och Cannon (1998), som att data i ett 
datalager inte skall ändras eller uppdateras och förtydligar det hela genom att ge ett 
exempel. Om data i datalagret är felaktig betyder det att de kan vara felaktiga redan i 
det operativa systemet och därför ska data rättas till i de operativa systemen innan de  
på nytt kan matas in i datalagret och ersätta den felaktig data som först matats in 
(Meyer & Cannon, 1998). Todman (2001) menar att skillnaden i beständighet mellan 
datalager och operativt system innebär att användaren förväntas få samma svar på en 
fråga som ställs flera gånger mot ett datalager medan det är mycket möjligt att svaren 
blir olika om det görs mot ett operativt system. Detta beror på att de operativa system, 
till skillnad mot datalager, ständigt får in ny data i samband med de processer de 
tjänar åt företagets verksamhet. 
 
Fosdick (1997) menar att beständighet ska tolkas som att datalagret inte uppdateras i 
nutid. Beslut som tas utifrån datalagret kan mycket väl tolerera att uppskattade värden 
används tills dess att datalagret uppdaterats med de nya värdena. Uppdatering kan ske 
varje natt eller någon gång i veckan beroende av vilken typ av data det är och det är 
inte användarna som står för denna uppdatering. Endast läsande av data bör, enligt 
Fosdick (1997), tillåtas för användaren. Om modifiering och uppdatering av data 
skulle tillåtas att utföras av användarna på regelbunden basis, skulle åtkomsten av 
data försämras. 
 
Kort sagt innebär beständighet i detta sammanhang att datalager inte uppdateras i 
nutid, utan istället med jämna mellanrum till exempelvis varje natt eller en gång i 
veckan. De beslut som grundas på information som härrör från data i datalagret är inte 
i beroende av dagsfärsk data utan uppskattade värden kan användas till dess att 
datalagret uppdaterats. Om data i datalagret är felaktig är det viktigt att gå tillbaka och 
se till att den inte är felaktig redan i källan den kommer ifrån. 
 

2.2.3 Datalagrets syfte och funktion 
 
Ett datalager innehåller alltså data som har sitt ursprung i ett eller flera av företagets 
olika datasystem. Data i datalagret skall ha de egenskaper som räknats upp ovan, dvs 
den ska vara ämnesorienterad, integrerad, beständig och tidsstämplad. Syftet med 
datalager är att vara ett stöd i beslutsfattandet. Meyer och Cannon (1998) menar att 
datalagret underlättar företagets beslutsprocess genom att integrera fler inkompatibla 
system till en databas och att detta hjälper användarna att utföra korrekta analyser. 
Bischoff (1997) säger att det är viktigt att datalagret är användardrivet och menar 
dessutom att flera företag har misslyckats med att införa datalager just på grund av att 
användarna inte har involverats. Om användarna inte involveras från början är risken 
stor att det datalager som byggts inte kommer att användas eftersom användarna inte 
känner att de kan använda det till det som de önskar. När detta sker är det ett 
misslyckande eftersom ett datalager som inte används är totalt meningslöst för vilket 
företag som helst. 
 
Zagelow (1997) menar att det finns vissa saker som behöver tas i beaktande när det 
beslutats att datalager skall användas som beslutsstöd. En av dessa saker är hur stort 
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datalagret skall vara. Det måste vara stort nog att rymma den mängd data som krävs 
för att uppfylla de krav som finns på datalagret från de olika användargrupperna. 
Vidare menar Zagelow (1997) att data behöver vara formaterad på ett sådant sätt att 
analyser kan utföras på ett snabbt sätt och samtidgt utgöra en plattform för datamining 
som är ett sätt att urskilja mönster och trender i en datamängd. Zagelow (1997) 
hänvisar till en figur (se figur 1 nedan) som visar på hur ett sådant datalager skulle 
kunna vara uppbyggt. Zagelows (1997) illustration visar också hur data genom ett 
flertal steg omvandlas till information som företaget har nytta av i sina 
beslutsprocesser. 
 
2.3 Datalagrets arkitektur 
 
Ett exempel på hur ett datalager skulle kunna vara uppbyggt visas av Zagelow (1997) 
genom en figur som här är fritt återgiven från förlagan. 
 

 
figur 1: Processen data – information (efter Zagelow, 1997, s.9). 

 
Innan data förs in i datalagret är det viktigt att den genomgår nödvändig rening, 
sammanslagning och/eller summering. Det är också viktigt att tänka på att ett 
datalager innehåller kopior av data. Därför är det viktigt att ha uppdateringsstrategier 
och spridningen av kopiorna tydligt klargjorda (Zagelow, 1997).  
 
Zagelows (1997) illustration är bara en av flertalet existerande illustrationer som visar 
hur ett datalager är uppbyggt. De olika tolkningar som finns kan i viss mån skilja sig 
från denna illustration i ett eller flera avseenden men de ingående komponenterna är 
desamma fast ibland återgivna med andra namn. De ingående komponenterna i 
datalagret kommer att förklaras och förtydligas ytterligare för att skapa en bild över 
hur datalagret egentligen är uppbyggt samt varför de ingående komponenterna finns 
med. 
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2.3.1 Metadata 
 
Meyer och Cannon (1998) nämner metadata som en absolut nödvändig komponent 
när ett datalager skapas och menar vidare att metadata är: 
 
 ”…basen för byggandet, skötseln och underhållet av datalagret [Direktöversatt från 
engelska]”.  (Meyer & Cannon, 1998, s.6). 
 
Inmon m.fl. (1997) beskriver vikten av metadata på följande sätt: 
 
”Hjärtat av den uppbyggda miljön är datalagret; i dess nervcentrum är metadata [Di-
rektöversatt från engelska]”. (Inmon, Welch & Glassey, 1997, s.75). 
 
Enligt Meyer och Cannon (1998) kommer datalagrets metadata ifrån flera olika källor 
som databaskataloger, modelleringsverktyg eller programmanualer. Varje operativt 
datasystem innehåller också ”egen” metadata som beskriver hur data är strukturerad i 
just det systemet. När data överförs från de operativa systemen till datalagret används 
metadata för att på nytt kartlägga dessa data i den nya miljön (Meyer & Cannon, 
1998). Som tidigare nämnts har metadata i datalagret sitt ursprung i flera källor och 
det är rimligt att anta att vissa metadata i datalagret kommer från samma källa vars 
data den beskriver. Inmon m.fl. (1997) menar att metadata måste vara uppbyggd på ett 
sätt som stöder möjligheten för den att kunna delas av flera olika komponenter i den 
datalagermiljön. Vidare säger Inmon m.fl. (1997) att metadata måste kunna 
underhållas lokalt utan att detta stör användare utanför denna lokala miljö.  
 
Metadata tillhandahåller enligt Meyer och Cannon (1997) den fysiska datastrukturen i 
målsystemet och är helt enkelt data om data. Meyer och Cannon (1998) räknar upp ett 
antal saker som metadata skall inkludera. Dessa är: 
 

• Dataelementen och dess datatyper. 
• Affärsdefinitioner för alla dataelement. 
• Hur ofta data uppdateras samt vem, eller vilken process som åstadkommer 

detta. 
• Vem i företaget som kan kontaktas om man vill ha mer information om ett 

visst dataelement . 
• En lista över andra element i andra system som har samma affärsbetydelse. 
• Giltiga värden för varje dataelement. 
 

 
Metadata är en viktig komponent i ett datalager då den tillför en struktur och 
spårbarhet till data i datalagret som underlättar administratörens jobb. Dessutom 
underlättar metadata integration mellan datalager och användarverktyg samtidigt som 
användarna lättare kan ta reda på hur data i datalagret hänger ihop. 
 
Ma m.fl. (2000) menar att metadata spelar en så pass viktig roll att både internatio-
nella och nationella ansträngningar nu görs för att skapa en standard för hur metadata 
ska representeras. 
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2.3.2 Källsystem 
 
Det har tidigare nämnts att informationen i ett datalager kommer från flera olika käl-
lor. Bischoff (1997) menar att de operativa system endast innehåller den data som 
krävs för de dagliga affärshändelserna. Operativ data är data som härrör från de 
dagliga affärshändelserna och finns i de operativa systemen. Detta kan till exempel 
vara data i en butiks kassasystem eller data om lagersaldot för en produkt som säljs av 
ett företag. Meyer och Cannon (1998) säger att den operativa omgivningen varifrån 
datalagret får sina data även kallas för ett systemregister (eng. system of record). 
Meyer och Cannon (1998) menar vidare att företagets systemregister identifieras 
genom att identifiera möjliga ingående komponenter i form av operativa system 
och/eller andra potentiella datakällor i företaget. Detta görs enligt Meyer och Cannon 
(1998) främst för att försäkra sig om att det är de mest optimala källorna som 
används. Först och främst är det viktigt att ta reda på vilka källor som innehåller de 
data som företaget behöver ha i sitt datalager. Vid sidan av detta avgörs vilka källor 
datalagrets systemregister ska baseras på först och främst, enligt Meyer och Cannon 
(1998), av kvaliteten och egenskaperna hos de data som finns i dessa system, men 
också på möjligheterna för systemet att kunna utföra extraktion och transport av data 
mellan källa och datalager. 
 
Operativ data är alltså data som skapas och används på daglig basis i företaget. Den 
uppkommer som en följd av de affärshändelser i företaget. De operativa systemen 
finns i företaget och operativ data finns lagrad i dessa system. Ur de operativa 
systemen kan sedan data plockas ut och överföras till ett datalager för att användas för 
olika analyser. Vissa analyser kräver dock även tillgång till extern data för att kunna 
utföras på ett fullgott sätt. Bischoff (1997) talar till exempel om analyser som 
behandlar vilka faktorer som kan förklara varför försäljningssiffrorna ser ut som de 
gör vid ett visst givet tillfälle, till exempel vilka orsakerna är till att försäljningen av 
skor minskade i Västra Götaland när försäljningen faktiskt ökade i övriga regioner. 
Här kan det vara intressant att få in externa data från nya aktörer i skobranschen i 
Västra Götaland. Kan det till exempel vara på det sättet att en ny aktör har så pass 
låga priser att kunderna väljer denna i stället?  
 
Devlin (1997) beskriver begreppet extern data som affärsdata och tillhörande meta-
data som uppstår i en affärsverksamhet och sedan kan användas i operativa eller in-
formativa processer i en annan affärsverksamhet. 
 

2.3.3 Extraktion 
 
Inmon m.fl. (1997) beskriver ordet extraktion som ”[]…den process där data väljs ut 
från en miljö för att transporteras till en annan miljö.”(Direktöversatt från engelska, 
Inmon m.fl., 1997, s.368). Att extrahera data innebär alltså i detta sammanhang att 
hämta data från en källa för laddning till ett datalager.  
 
Meyer och Cannon (1998) menar att extraktion av data innehåller flera steg som 
utlösande (eng. triggering), filtrering, extraktion, transformering, integrering, 
tvättning samt laddande av data från de olika systemen till datalagret. De verktyg som 
finns för extraktion, transformation och tvättning gör det möjligt att förflytta data till 
en sekundär datakälla (datalager) där den sedan är tillgänglig för användaren (Meyer 
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& Cannon, 1998). För att kunna extrahera data från ett ställe till datalagret krävs det 
enligt Meyer och Cannon (1998) ett flertal saker som: 
 

• Dataåtervinning (eng. data retrieval) – Extraherandet av data från heterogena 
operativa databaser. 

• Sammanslagning – Att slå ihop olika data. Olika data som hör samman slås 
ihop till en större mängd där sammanhanget mellan dem bibehålls. 

• Tvättning - Tvätta data samt ta bort sådan som är felaktig. Detta innebär, 
enligt Gleason (1997), att se till att data är konsistent utformad och att inga 
ogiltiga värden finns i datamaterialet. 

• Summering – Den data som fås ut och som genomgått de tre ovanstående 
stegen summeras för att kunna åstadkomma rimliga svarstider för frågor som 
ställs mot datalagret. 

• Uppdatering av metadataregister – Registret där metadata finns måste vara 
aktuellt och uppdateras när till exempel nya datatyper tillkommer i datalagret. 

• Möjliggöra för periodiska uppdateringar - Om inte datalagret uppdateras med 
ny operativ data med jämna mellanrum så kommer det till slut att bli 
inaktuellt. 

• Om det är möjligt ska det även gå att ladda datalagrets initiala historik.  Detta 
innebär att det måste gå att ta reda på hur datalagret såg ut i det initiala skedet. 
Det kan tänkas att det från början gjorts en backup på hur datalagret såg ut när 
det togs i drift för första gången. 

 

2.3.4 Transformering 
 
Av ovan nämnda punkter är sammanslagning, tvättning och summering exempel på 
transformeringsprocesser. Syftet med att transformera data är att anpassas dem för att 
passa in i datalagrets struktur. En stor del av transformeringen sker i det som, av 
Kimball (2002), kallas för staging area. I en ”Staging area” hamnar data efter det att 
de extraherats från källsystemet. En ”staging area” är dels ett lagringsutrymme för 
extraherad data men också en uppsättning av processer som kallas ETL (förkortning 
för Extraktion, Transformering och Laddning). När data väl hämtats från källsystemen 
och finns tillgängliga i ”staging area” transformeras de således för att anpassas till 
datalagrets datastruktur. Meyer och Cannon (1998) säger att det finns 
transformationsverktyg som stöder transformerandet av data men påpekar samtidigt 
att transformationsverktygen inte fokuserar på själva hämtandet av data från de 
operativa källorna. Meyer och Cannon (1998) säger också att transformationsverktyg 
kan användas för att skapa processer som utför funktioner som till exempel att tvätta 
data vid bestämda tidpunkter eller vid en speciell händelse. Inmon m. fl (1999) talar 
om vikten av att extraktion, transformerings, laddnings-verktygen (härefter kallade 
ETL-verktyg) och menar att det är viktigt att dessa kan anpassas efter vilka källor som 
används för att förse datalagret med data. Desto effektivare dessa är desto bättre. 
 

2.3.5 Administration 
 
Ett datalager består alltså av en mängd olika komponenter och för att kunna under-
hålla dessa krävs någon form av administration. Denna utförs av datala-
geradministratören. Meyer och Cannon (1998) menar att datalageradministratörens 
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uppgift är svår. Det är administratören som användarna troligtvis kommer att kontakta 
om till exempel vissa frågor tar för lång tid att köra mot datalagret. 
 
Meyer och Cannon (1998) tar vidare upp de roller som administratören för ett 
datalager har och säger att en datalageradministratörs uppgifter är att: 
 

• Stå för planeringen av datalagrets kapacitet samt ansvara för genomförandet 
av denna den framkomna planen. 

• Överföra de logiska modellerna av data till en fysisk modell. 
• Medverka i valet av vilken plattform som ska utgöra grunden för datalagret. 
• Medverka i skapandet och underhållet av metadata. 
• Installera och stå för supporten av de analysverktyg som används. 
• Stå för pågående finjusteringar av datalagrets prestanda. 
• Assistera när data ska laddas till datalagret. 
• Sköta säkerheten för datalagret. 

 
Meyer och Cannon (1998) menar att kapacitetsplanering för datalagret handlar om 
planering av lagringsutrymme samt hur den processorkraft datalagret har ska fördelas. 
Det är, enligt Meyer och Cannon (1998), administratörens uppgift att överföra de 
logiska datamodellerna till det den fysiska representationen i datalagret. Denna 
omvandling innehåller steg som att till exempel lägga till index, skapa nycklar som 
identifierar varje element unikt, bestämma var på disken ett objekt skall läggas och 
bestämma de begränsningar som bör gälla för data i datalagret. Inmon m.fl. (1997) 
menar att datalageradministratörens största uppgift efter det att datalagret väl har 
byggts är att övervaka den aktivitet som förekommer i datalagret. Inmon m.fl. (1997) 
delar in denna uppgift i två kategorier: 
 

• Beslutsstödssystemens åtkomst av data. 
• Vilka systemfunktioner som behövs för att ladda och underhålla den data som 

finns i datalagret. 
 
Enligt Inmon m.fl. (1997) är det framförallt den stora mängd data som finns i ett 
datalager som kan göra jobbet svårt för en datalageradministratör. För att kunna 
underhålla data i datalagret är det nödvändigt att på något sätt se vad som händer inne 
i datalagret och därför måste datalageradministratören mäta och registrera denna 
aktivitet. Detta sker genom någon form av monitorsystem. Inmon m.fl. (1997) 
beskriver också hur datalagret växer för varje år samtidigt som andelen data som 
verkligen används av användarna minskar år för år. Detta förklaras av det faktum att 
datalagret till skillnad från vanliga transaktionsdatabaser dels innehåller mycket 
historisk data men också en viss mängd redundant data (Inmon m.fl., 1997).  
 

2.3.6 ODS 
 
Bischoff (1997) tar upp begreppet ODS som är en förkortning av Operational Data 
Store. Syftet med ett ODS skulle, enligt Bischoff (1997), vara att underlätta 
förflyttandet av data mellan företagets olika operativa system och datalagret. Data 
från olika källor (t ex operativa system) lagras och organiseras enligt Bischoff (1997) 
i ett ODS runt olika ämneskategorier som exempelvis kund eller produkt. Data som 
återfinns i ODS är samtidigt tvättad, transformerad och integrerad. En funktion som 
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ett ODS kan ha är alltså att underlätta överföringsprocessen av data mellan de olika 
operativa systemen och datalagret (Bischoff, 1997). Om vi går tillbaka till den 
illustration (figur 1) som Zagelow (1997) menar visa på hur ett datalager skulle kunna 
se ut skulle ett ODS kunna placeras mellan transformationsverktyg och datalager. 
 
2.4 Uppdatering av datalager 
 
Inmon m.fl (1997) förklarar uppdatering som att ”…ändra, lägga till, ta bort, eller 
byta ut värden i alla eller valda inmatningar, grupper, eller attribut lagrade i en 
databas”. (Direktöversatt från engelska, Inmon, Welch & Glassey, 1997, s.378). 
Denna definition kommer att gälla i detta arbete. Det är dock viktigt att tänka på att ett 
datalager skiljer sig på en del punkter jämfört med den traditionella databasen. Som 
tidigare nämnts ska ett datalager skall vara beständigt. Fosdick (1997) menar att detta 
betyder att datalagret inte ska uppdateras i nutid. I operativa system däremot, är det 
viktigt att uppdateringar kan ske i nutid eftersom dessa system används i företagets 
dagliga verksamhet. Datalager klarar sig med periodvisa uppdateringar exempelvis 
varje vecka eller månad. Dessa är skillnader viktiga att påpeka men de påverkar 
knappast det faktum att ovanstående definition av uppdatering kan användas även för 
datalager. Även om uppdateringar inte sker lika frekvent för ett datalager som för en 
traditionell databas måste det ses som nödvändigt att ändra, lägga till, ta bort eller 
byta ut värden i datalagret om dessa är felaktiga, inaktuella eller inte längre används 
för något ändamål. 
 
Det finns, enligt Fosdick (1997), exempel på företag som trots vad som sagts ovan 
ansett sig behöva uppdatera sitt datalager i nutid. Detta, menar Fosdick (1997), tyda 
på att företaget missförstått den roll som datalagret skall spela som stöd för 
beslutsfattande och tillägger att det måste anses som rent olämpligt att uppdatera ett 
datalager i nutid. Det finns ett antal aspekter som bidrar till detta och som Fosdick 
(1997) pekar på. Dessa är: 
 

• Ett datalager, vars data endast går att läsa, möjliggör effektivare tekniker än 
vad som är fallet i databaser som uppdateras kontinuerligt. Till exempel nämns 
det faktum att transaktionsloggning kan vara avstängd om uppdateringar i 
nutid inte tillåts. Avstängning av detta leder till stora prestandaförbättringar i 
de flesta system.  

 
• I många fall används index i system vars data endast går att läsa. Detta 

snabbar upp åtkomsten av data. Om dessa index skulle skapas i en miljö där 
data kontinuerligt uppdateras skulle detta medföra prestandaförluster eftersom 
även indexen då måste uppdateras i nutid. 

 
• Data som skall överföras till datalagret behöver oftast gå igenom en eller flera 

transformationsprocesser på vägen till datalagret. Detta görs i vanliga fall 
nattetid. Att göra det dagtid samtidigt som företagens system är belastade med 
de operativa uppgifterna är klart ineffektivt eftersom dessa processer i sig 
kräver en hel del processorkraft som  måste tas från de operativa processerna.  

 
Ett datalager skall alltså inte uppdateras i nutid utan istället uppdateras enligt 
tidsintervall som till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Detta gör att 
datalagret bibehåller sin egenskap som tidsstämplad. Försäljningsdata över en viss 
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produkt kan då till exempel följas årsvis eller månadsvis och ge underlag för 
strategiska beslut om bland annat marknadsföringsstrategier. 
 
Innan data kan laddas till datalagret måste, enligt Meyer och Cannon (1998), följande 
saker utföras: 
  

• Identifikation av de fält som behövs från källsystemen. 
• Tillförande av detaljerade beskrivningar av transformationsprocesser som data 

genomgått till fältet. 
• Identifikation av utlösande faktorer som skall resultera i extraktion 
• Skapande av processer som medför den mest optimala extraktionsapproachen. 
 

När detta väl är gjort är det då dags att ladda data i datalagret. Enligt Meyer och 
Cannon (1998) finns det då tre olika typer av data som kan laddas: 
 

1. Data som redan finns arkiverad. 
2. Data som finns i olika applikationer 
3. Data som har ändrats från det att datalagret senast uppdaterats 

 

2.4.1 Arkiverad data 
 
Data kan redan finnas arkiverad i någon annan del av systemet än själva datalagret 
och då finns heller inga större problem med hur denna uppdatering skall gå till. 
Däremot krävs det ett nytt anpassat program för varje ny källa som data ska överföras 
ifrån (Meyer & Cannon, 1998). 
 

2.4.2 Data från olika applikationer 
 
Inmon m.fl. (1997) menar att en applikation är ”[]…en grupp av algoritmer och data 
som är sammankopplade för att stödja en organisations krav”.(Direktöversatt från 
engelska, Inmon m.fl., s. 358, 1997). Därför kan ”data från olika applikationer” tolkas 
som i stort sett all data som finns i de operativa systemen eftersom dessa data har just 
den funktion som anges i definitionen ovan. Data som finns i de operativa systemen 
måste ofta genomgå någon slags konvertering innan de kan överföras till datalagret 
eftersom data existerar i delsystem som inte ser likadana ut över hela systemet. Enligt 
Inmon m.fl (1997) kan dessa konverteringar röra saker som till exempel vilket 
operativsystem som används i delsystemet eller vilken typ av datarepresentation som 
används. Det finns olika metoder för att utföra denna konvertering varav Meyer och 
Cannon (1998) nämner skapandet av ett specificerade programfunktioner för 
extraktion, transformering samt laddning av data.  
 

2.4.3 Ändrad data 
 
Den tredje typen av data som kan laddas till ett datalager är, enligt Meyer och Cannon 
(1998), data som ändrats i de operativa systemen sedan datalagrets senaste 
uppdatering. Denna typ av uppdatering kräver att du kan identifiera förändringar i 
data från det att datalagrets senast uppdaterats. För att kunna åstadkomma detta ger 
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Meyer och Cannon (1998) bland annat följande möjliga sätt att åstadkomma en 
uppdatering av dessa data i datalagret:  
 

• Byt ut hela tabellen. 
• Använd datum i de operativa systemen för att endast välja de lämpliga 

tabellerna. 
• Jämför en datakopia före med en datakopia som kommer efter en viss 

händelse eller tidpunkt. 
 
2.5 Uppdatering på gott och ont 
 
Som nämnts innan finns det ett problem med att datamängden i ett datalager växer 
samtidigt som andelen data som faktiskt används av användarna minskar med tiden. 
Den snabbt ökande mängden data i ett datalager jämfört med en traditionell 
transaktionsdatabas beror, enligt Inmon m.fl. (1997), främst på två orsaker. Dessa 
orsaker är att ett datalager innehåller mycket historisk data samt att redundant data är 
vanligt förekommande, och ”tillåtet”, i ett datalager. Inmon m.fl. (1997) menar att den 
ökade mängden data i datalagret medför att mer lagringsutrymme krävs, vilket är 
kostsamt för företaget. Det finns, enligt Inmon m.fl. (1997), sätt att undvika dessa 
problem. Till exempel kan en datalageradministratör övervaka datalagret och se 
vilken data som används mest och vilken som kanske inte används alls. Denna 
möjlighet kan datalageradministratören, enligt Inmon m.fl. (1997), använda sig av för 
att ta beslut om vilken data som eventuellt ska flyttas från datalagret. 
 
Som sagts innan påstod Fosdick (1997) att ett datalager inte ska uppdateras i nutid 
medan Meyer och Cannon (1998) säger att ett datalager som inte tillåter periodiska 
uppdateringar av bland annat operativa data snabbt blir inaktuellt. Enligt Meyer och 
Cannon (1998) finns det olika typer av data med avseende på var de finns tillgängliga 
sedan tidigare som: 
 

• Data som redan är arkiverad fast i andra delar av systemet än själva datalagret. 
• Data i applikationer som t ex finns i operativa system. 
• Data som ändrats i källsystemet sedan senaste datalageruppdateringen. 

 
Det är vidare på det sättet att uppdatering på inget sätt är en process som utförs utan 
att det finns en tanke och ett tillvägagångssätt bakom det. Data behöver ofta till 
exempel tvättas, summeras eller aggregerats innan den kan laddas in i datalagret. 
Detta är processer som precis som alla andra processer i ett företag kräver både tid 
och kraft från både personal och datorer.  
 
 
 
2.6 Uppdateringsfrekvens 
 
Datalager kräver uppdateringar om än lägre frekvent än vad som är fallet med 
traditionella databaser. Mängden av historisk och redundant data leder till att 
datalagrets storlek växer snabbt vilket kan visa sig bli kostsamt för företaget. 
Eftersom datalagret används av företaget som beslutsstöd i strategiska beslut måste 
det innehålla relevant data för detta ändamål. Vidare måste dessa data vara tillräckligt 
”färska” för att rätt beslut ska kunna fattas. Detta innebär inte att datalagret på något 
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sätt måste uppdateras varje dag utan oftast kommer det att räcka med veckovis, 
månadsvis eller kanske till och med årsvis uppdatering av data. Frågan som ställs i 
detta arbete utgår från det faktum att datalagret växer snabbt samtidigt som 
användandet kräver uppdateringar för att rätt beslut ska kunna fattas utifrån data i 
datalagret. Problemet går ut på att utreda vilka faktorer det finns som bör påverka 
valet av hur ofta datalagret ska uppdateras. 
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3 Problemområde 
 
I affärsvärlden råder i dag hård konkurrens mellan företag inom olika branscher. För 
att som företag klara detta och föra fram just sina produkter är analys av olika data i 
företaget en bra metod. Jobber (1995) nämner ett sätt att analysera företaget genom att 
dels titta på företagets interna karaktär genom dess styrkor och dess svagheter, men 
även genom att titta på externa företeelser som möjligheter och hot som kan finnas på 
marknaden. Denna metod kallas för SWOT-analys och används för att göra analyser 
utifrån till exempel data om företagets produkter eller marknader som anses 
intressanta av företaget (Jobber, 1995). 
 
Enligt Elmasri och Navathe (2000) är datalagrets framväxt en följd av ökad 
efterfrågan på alltmer sofistikerade metoder och verktyg för analyser i ett företag. 
Meyer och Cannon (1998) menar till och med att datalagret är en kritisk komponent 
för att företagets strategi för analys och organiserandet av data skall lyckas. Ett 
datalager kan enligt Bischoff (1997) innehålla data som används för olika ändamål 
som till exempel finansiella analyser eller kundgruppsindelning.  
 
Data i ett datalager skall enligt Bischoff (1997) vara konsistent, väldefinierad och 
beständig. Welch (1997) påpekar att beständig inte ska tolkas som att datalagret inte 
uppdateras alls utan pekar snarare på att det är viktigt att uppdatering sker för att data 
och datalager skall vara tidsstämplad. Fosdick (1997) förklarar tidsstämplad som att 
data organiseras utifrån olika tidsperioder och säger att data till exempel kan 
summeras per månad, kvartal eller år. Fosdick (1997) säger också att det inte finns 
någon data i datalagret som kräver uppdatering under dagen eller i nutid. För beslut 
som skall tas med hjälp av datalagret går det, enligt Fosdick (1997), bra att använda 
uppskattade värden för analys tills det att datalagret uppdaterats med de nya värdena. 
För att visa på de nackdelar som följer av att försöka sig på en approach där datalagret 
uppdateras i nutid tar Fosdick (1997) upp följande aspekter för att förklara det 
olämpliga i detta. Dessa aspekter är att: 
 

• Ett datalager, vars data endast går att läsa, möjliggör effektivare tekniker än 
vad som är fallet i databaser som uppdateras kontinuerligt. Denna effektivitet 
går förlorad om datalagret tillåts uppdateras i nutid. 

• I många fall används index i system vars data endast går att läsa. En liknade 
approach i ett system där datalagret ständigt uppdateras kräver uppdateringar i 
nutid även av indexen. Detta är oerhört krävande för framförallt de system 
med omfattande index. 

• Data som skall överföras till datalagret behöver gå igenom en 
transformationsprocess där data summeras, slås ihop och/eller analyseras på 
vägen till datalagret. Detta görs i vanliga fall nattetid. Att göra det dagtid 
samtidigt som företagens system är belastade med de operativa uppgifterna är 
klart ineffektivt. 

 
Att uppdateringar ändå skall ske i datalagret råder det inga tvivel om. Meyer och 
Cannon (1998) menar, som nämnts ovan, att det är viktigt att tillåta periodiska 
uppdateringar i ett datalager för att undvika att datalagret blir inaktuellt. Enligt Inmon 
m.fl. (1997) ökar mängden data i datalagret samtidigt som den andel data som 
användarna verkligen använder minskar. Detta kan ses som ett problem då det i 
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längden innebär både prestandaförluster och samtidigt gör datalageradministratörens 
jobb svårare i och med den ökade datamängden. Hur går det då att veta hur ofta olika 
data kan uppdateras utan att förlora prestanda i datalagret samtidigt som användarna 
har tillgång till de data de vill ha? Går det att finna faktorer som påverkar hur ofta 
datalagret ska uppdateras? Om detta hittas kan det vara ett steg på vägen för att 
optimera datalagret genom att endast tillåta uppdateringar i de fall där det är ett måste 
och när så sker se till att prestandaförlusterna blir minimala. Detta arbete kommer att 
handla om att försöka hitta de faktorer som bör påverka valet av hur ofta ett datalager 
ska uppdateras. 
 
3.1 Problemformulering 
 
Vilka faktorer bör påverka valet av hur ofta ett datalager ska uppdateras? 
 
3.2 Avgränsning 
 
Ett datalager har ofta en stor mängd användare som alla har sina speciella önskemål 
och krav på vilken data som ska finnas i datalagret och hur ofta dessa data ska 
uppdateras. Detta innebär att det på användarsidan finns en ofantlig mängd faktorer 
som kan komma att påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras. För att 
begränsa arbetet till rimliga proportioner har det setts som nödvändigt att endast 
beskriva användarnas krav på ett väldigt övergripande plan.  
 
Varje enskilt företag kan vidare ha egna specifika faktorer som bör styra 
uppdateringsfrekvensen i deras datalager. Detta arbete kommer inte att behandla dessa 
specifika faktorer utan arbetet kommer i stället handla om vilka generella faktorer 
som bör styra valet av uppdateringsfrekvens. Att endast generella faktorer behandlas 
beror främst på tidsbrist men även på att antalet ”företagsspecifika” faktorer förväntas 
vara väldigt stort. 
 
Vidare förväntas det finnas en stor mängd faktorer som påverkar 
uppdateringsfrekvensen och det finns säkert möjligheter att forska på djupet inom 
varje framkommen faktor. Detta kommer dock inte göras eftersom detta arbete främst 
syftar till att identifiera de faktorer som finns och som påverkar hur ofta datalagret ska 
uppdateras, inte att förklara dem in i minsta detalj.  
 
 
3.3 Förväntat resultat 
 
Eftersom datalager och den miljö där de finns är komplexa så förväntas det 
framkomma en stor mängd faktorer. Eftersom det redan från början känns som att 
väldigt mycket kan påverka hur ofta ett datalager ska uppdateras så kommer en stor 
del av arbetet läggas på att försöka hitta de faktorer som känns mest relevanta. 
Förhoppningen är att kunna få fram de viktigaste faktorerna och på så vis bidra med 
en god översiktsbild över saker som bör påverka valet av uppdateringsfrekvensen hos 
ett datalager. 
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4 Metod 
 
Som nämnts i problemformuleringen kommer detta arbete att undersöka vilka faktorer 
som bör påverka valet av hur ofta ett datalager ska uppdateras. Det finns flera olika 
metoder som skulle kunna vara möjliga att använda för att identifiera dessa faktorer. 
Dessa metoder kommer kort att beskrivas och utvärderas med avseende på 
problemformuleringen. Slutligen kommer den mest lämpliga metoden att väljas. 
 
4.1 Applicerbara metoder 
 
Det finns en mängd olika metoder att välja mellan när ett projekt eller en 
undersökning skall genomföras. Dock är inte alla möjliga att använda på alla problem. 
Här under kommer endast de metoder som är relevanta för det valda problemområdet 
att behandlas. 
 

4.1.1 Enkätundersökning 
 
En enkätundersökning kan, enligt Bell (1993), vara en bra och billig metod för att 
samla in en viss typ av information under förutsättningen att mottagaren kan läsa och 
dessutom tolkar frågorna på samma sätt som forskaren har avsett.  
 
Bell (1993) säger att det finns flera sätt som en enkät kan utformas på. Frågorna kan 
till exempel besvaras med ett kryss för ett valt alternativ eller med text som svar på en 
öppen fråga. För den problemformulering som behandlas i detta arbete innebär det 
förra alternativet att en mängd faktorer måste kartläggas redan innan enkäten skickas 
ut. Det senare alternativet innebär ett stort åtagande i och med den stora mängd text 
svar som då måste behandlas. Risken är stor att detta tar längre tid än vad som är 
rimligt för detta arbete. Dessutom finns det, enligt Bell (1993), en risk för att 
mottagaren misstolkar frågorna i enkäten eftersom ingen personlig kontakt upprättats 
vid en enkätundersökning. Dessutom kan det bli svårt att få tag på många företag som 
har datalager och är villiga att svara på frågorna. Ju mindre antal enkäter som skickas 
ut desto mer blir resultatets trovärdighet lidande vid svarsbortfall. 
 
Fördelar som finns med enkätundersökning på valt problem är att en väl utformad 
enkät till en mängd olika företag kan ge en bra bild över vilka faktorer som olika 
företag faktiskt anser vara de verkliga drivkrafterna bakom beslut om hur ofta data i 
datalager uppdateras. En enkätundersökning av det här slaget bidrar då med ett 
statistiskt underlag som kan vara till hjälp när ett företag skall utforma en egen 
uppdateringspolicy i ett datalager. Detta är dock inte det huvudsakliga syftet med 
undersökningen, men självklart kan det ses som en önskvärd ”bieffekt”. 
 
Om faktorer som påverkar uppdateringsfrekvensen identifieras redan i ett tidigt skede 
är en enkätundersökning med alternativsvar fullt möjlig att genomföra för att verifiera 
om dessa faktorer uppfattas som viktiga för företagen, men än en gång spelar tiden in 
som begränsande faktor. Att skapa en enkät och skicka ut denna i ett sent skede av 
undersökningen kan bli vanskligt då det inte går gardera sig mot att svar kan komma 
tillbaka väldigt sent, eller överhuvudtaget inte komma tillbaka alls. 
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4.1.2 Intervju 
 
Intervju ger, enligt Bell (1993), intervjuaren möjlighet att sondera bland svar och gå 
in på motiv och känslor på ett annat sätt än vad som kan åstadkommas med en 
enkätundersökning eftersom intervju innebär direktkontakt med den intervjuade, över 
t ex telefon eller rent rumsligt. Därför är också intervju en bra metod för komplicerade 
frågor eftersom intervjuaren då får möjligheten att förtydliga vad som menas.  
 
För det valda problemfallet är intervju ett tänkbart alternativ. Dock är urvalet av 
intervjuade personer tvunget att begränsas eftersom intervju kräver både mycket 
förarbete och efterarbete när den skall skrivas ut. Risken med ett begränsat urval är, 
enligt Bell (1993), att resultatet kan bli skevt. I det valda problemområdet är ett 
tillvägagångssätt med bandspelare och utskrift nödvändigt eftersom en strukturerad 
intervju med strukturerade svarsalternativ inte är möjligt så länge som faktorerna ännu 
är oidentifierade. Ett möjligt tillvägagångssätt är att identifiera viktiga faktorer med 
hjälp av litteraturstudier för att sedan använda dessa när intervjufrågorna ska 
utformas. Risken med detta är att intervjun kan bli alltför styrd och att faktorer som 
den intervjuade känner till sedan innan men som inte har upptäckts i litteraturstudien 
faller bort helt. Dock känns det som en relevant metod att, om det finns tid, utföra en 
eller ett fåtal intervjuer för att befästa det resultat som framkommit vid en utförd 
litteraturstudie. 
 

4.1.3 Litteraturstudie 
 
Källanalys kan, enligt Duffy (1993), komplettera information som inhämtats genom 
andra undersökningsmetoder. Det är också möjligt att, som Duffy (1993) säger, utföra 
en undersökning med källanalys som enda metod. Duffy (1993) menar att 
källanalysen har inspirerats av den historiska vetenskapen och att den går ut på att 
välja material och ta ställning till detta.  
 
För den valda problemformuleringen innebär detta att läsa framförallt böcker, artiklar 
och tidskrifter i ämnet. Duffy (1993) tar upp två typer av källor som kallas för 
primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor beskrivs som en källa som skapas eller 
inhämtas under arbetets gång medan en sekundärkälla sägs vara en tolkning av saker 
som hänt underarbetets gång. Sekundärkällan har enligt Duffy (1993) sitt ursprung ur 
primärkällan. Exempel som ges på primärkälla är ett protokoll från ett sammanträde 
medan en sekundärkälla sägs kunna vara exempelvis en historisk bok som skapats 
utifrån protokollanteckningar. En bok får således tolkas som en sekundärkälla i detta 
sammanhang. 
 
En litteraturstudie ger en god överblick av vad som skrivits inom ett område sedan 
tidigare. Eftersom forskningen inom datalager pågått under flera år finns det mycket 
material att tillgå. En fördel med litteraturstudie är att väl valda källor kan anses som 
mycket tillförlitliga i jämförelse med ”okända” respondenter som förekommer i en 
intervju eller en enkätundersökning. En annan fördel med litteraturstudier är att de 
källor som hittas oftast kan användas till skillnad mot vid intervju eller 
enkätundersökning där företag ibland inte är villiga att ställa upp på en intervju eller 
att besvara enkäter. Självklart kan det dock även vara svårt att få tag på litteratur från 
fall till fall, men troligtvis är det lättare att åtgärda detta problem än vad som varit 
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fallet om många företag varit ovilliga att bli intervjuade.  En nackdel som finns med 
litteraturstudie för det valda problemområdet är att det som senare framkommer som 
resultat inte alltid behöver ha förankring i driften av verkliga företags datalager. Risk 
för skevt resultat föreligger även vid litteraturstudier bland annat som en följd av den 
mängd källor som finns att tillgå. Vad är det som säger att just de källor som valts 
framför de mest trovärdiga synpunkterna i samtliga fall? 
 
4.2 Val av metod  
 
Hittills i metodkapitlet har tre metoder beskrivits som möjliga alternativ för att lösa 
den aktuella problemformuleringen. Bell (1993) säger att det inte är tvunget att binda 
sig till endast en metod utan att det går att använda flera metoder parallellt. Detta är 
också vad som är tänkt att göras i detta arbete.  
 
Detta arbete kommer primärt att baseras på litteraturstudier, med ett mindre 
intervjumaterial som komplement. Det finns flera faktorer som lett fram till detta val. 
En av dem är den begränsade tiden. Arbetet sträcker sig över en period på 20 veckor. 
För att kunna skapa en så klar bild som möjligt av vilka faktorer som bör beaktas när 
beslut ska tas angående hur ofta ett datalager ska uppdateras krävs ett ganska 
omfattande intervjumaterial. Möjligheten att få tag på tillräckligt många företag inom 
en rimlig tid har ansetts vara en allt för stor osäkerhetsfaktor. Detta är ett av 
argumenten till varför intervju eller enkät inte valts som huvudmetod. Vidare är 
frågeformuleringen i sig av sådan karaktär att det kan vara svårt att få svar på frågan 
om personen som intervjuats inte är väldigt insatt i ämnet datalager. Det hade därför 
inte räckt att få tag på en person som till exempel använder datalagret utan istället 
hade en datalageradministratör eller liknande varit önskvärt. Detta hade självklart 
begränsat urvalet av möjliga intervjuobjekt och försvårat urvalsprocessen. Det är 
också mycket möjligt att de bakomliggande faktorer till hur ofta data uppdateras i 
datalagret inte givits speciellt mycket uppmärksamhet hos de företag som har 
datalager och då hade det blivit svårt att hitta dessa faktorer. Det är mycket möjligt att 
många företag uppdaterar sitt datalager utan att reflektera så mycket över varför de 
gör detta med en viss vald frekvens. 
 
Litteraturstudier innebär att en stor mängd text måste läsas igenom och analyseras för 
att försöka identifiera de faktorer som efterfrågas i problemställningen. Genom att 
läsa material från många olika författare går det skapa sig en bild om vad ledande 
(och andra) författare inom området anser vara viktigt. Faktorer som hittas hos flera 
trovärdiga källor kan med relativt stor säkerhet fastställas som viktiga medan de 
faktorer som endast förekommer hos en mindre trovärdig författare kan anses som 
mer osäkra. Problemet blir att veta när tillräckligt med information lästs in. Det finns i 
princip hur mycket som helst att läsa, men någonstans går gränsen för när inget nytt 
kommer att framkomma.  
 
Valet på metod har fallit på litteraturstudier på grund av att det borde finnas mycket 
skrivet i ämnet samtidigt som då tid finns för att jämföra flera olika källors syn på 
saker. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är som nämnts innan bland annat att det 
finns risk för att det som framkommer i en sådan undersökning inte har grund i 
”verkligheten”. Därför kommer även en mindre omfattande intervju att genomföras 
för att verifiera och komplettera det som framkommer i litteraturstudien. 
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4.3 Metodsteg 
 
Arbetet kommer att utföras i ett flertal stadier vilka kommer att redovisas här under. 
 

4.3.1 Val av litteratur 
 
Det har nämnts innan att det finns en mängd litteratur skrivit om datalager. Självklart 
kan inte allt som skrivits anses som trovärdigt. Därför blir en viktig del av arbetet att 
få tag på litteratur som kan anses tillförlitlig och relevant för att kunna besvara 
problemformuleringen. Det lättaste sättet att göra detta är att läsa de författare som 
anses som ledande inom området. Att bara göra detta kan dock leda till att vissa 
aspekter går förlorade eller att resultatet blir skevt. Därför är det tänkta 
tillvägagångssättet att dels läsa de ledande författarna men också att komplettera med 
mindre kända källor som förhoppningsvis kan verifieras genom att läsa flera av 
varandra oberoende källor för att utröna om de menar samma saker. Dessutom 
kommer det att uppmärksammas vilken kompetens på området varje författare anses 
ha.  
 
Överlag kommer de böcker som utgivits av kända bokförlag betraktas som 
tillförlitliga då bokförlagen själva rimligtvis gör en bedömning av författares 
tillförlitlighet innan de antas för publicering. Artiklar i tidskrifter kommer att anses 
som tillförlitliga av samma anledning. En del material kommer även att sökas på 
Internet. Av det material som endast är publicerat på Internet kommer en hårdare 
granskning av tillförlitligheten att utföras. En första viktig aspekt som ökar 
tillförlitligheten är om det finns en organisation bakom hemsidan. Om detta finns 
måste självklart denna organisation i sin tur utvärderas för att se om den kan anses 
som seriös. Ett mål gällande litteratursökningen på Internet är att begränsa antalet 
portaler och i stället se till att de som väljs är så tillförlitliga som möjligt.  
 

4.3.2 Genomgång av information 
 
Efter det att litteratur har identifierats och införskaffats är det dags att läsa vad som 
skrivs i dessa. Införskaffande och läsandet av litteratur kommer att pågå parallellt och 
det är mycket möjligt att det genom läsandet framkommer nya källor som behöver 
införskaffas. Vid läsandet görs anteckningar och understrykningar för att underlätta 
det senare arbetet. 
 

4.3.3 Sammanställning av material 
 
När inläsningsfasen är avslutad kommer det alltså, enligt ovanstående stycke, att 
finnas en hel del anteckningar gjorda. Dessa anteckningar sammanställs och de 
faktorer som framkommit vid inläsningen kategoriseras.En stor del av denna fas 
kommer att gå ut på att hitta ett bra ramverk för kategoriseringen av de framkomna 
faktorerna. Det som framkommer i litteraturstudierna kommer att användas vid 
skapandet av intervjumaterialet. 
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4.3.4 Skapa intervjumaterial 
 
För att verifiera det som fåtts fram genom litteraturstudier ska en mindre omfattande 
intervju utföras. Frågorna till denna kommer att skapas utifrån det som kan utläsas av 
sammanställningen av det inlästa materialet (se ovanstående rubrik). 
 

4.3.5 Utvärdera material 
 
När väl allt material är införskaffat är det dags att utvärdera vad som är värt att ta upp 
i rapporten. De faktorer som kan verifieras som viktiga, genom litteratur och 
intervjun, tas upp och analyseras mer utförligt medan de som inte kan anses som 
viktiga beskrivs i mindre detalj. Eventuella faktorer som framkommit och här 
värderas som ”ej generella” faktorer sållas här bort av den anledning som beskrivs i 
avgränsningen till problemformuleringen (kap 3.2). 
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5 Genomförande 
 
I detta kapitel kommer det att diskuteras hur själva undersökningen har gått till samt 
hur ställningstagande till källornas tillförlitlighet har bildats. Efter detta kommer  en 
sammanställning av vad som framkommit vid litteraturgenomgången. 
 
5.1 Val av litteratur  
 
Litteraturen som använts i detta arbete har först och främst varit böcker, men även 
artiklar och Internetportaler har använts.  
 
Valet av böcker har grundats på vem som skrivit boken samt vilket förlag som givit ut 
den. Eftersom datalagerutvecklingen fortskrider relativt snabbt så har även bokens 
ålder spelat in när valet gjorts. Så långt det varit möjligt har böcker som inte är äldre 
än fem år använts. 
 
De artiklar som använts har sökts upp igenom olika artikeldatabaser på Internet.  
 
Endast en Internetportal har använts och det är dmreview.com vilken flera välkända 
författare och portaler refererar till. På denna sida publicerar flera olika forskare 
artiklar runt ämnet databaser och datalager. Vid sökande av artiklar inne på själva 
portalen har bland annat följande sökord använts i olika kombinationer: Data 
warehouse, update, load, end-user, needs, data och fresh. 
 
5.2 Genomgång av information 
 
I de böcker som använts har det först kontrollerats om det finns speciella kapitel eller 
stycken med rubriker som uppdatering eller laddning av datalager. I övrigt har 
böckerna skumlästs för att hitta relevanta kapitel. 
 
De artiklar som använts har ofta varit relativt korta och har därför kunnat läsas i sin 
helhet. Eftersom dessa artiklar dessutom sökts fram med hjälp av sökord baserade på 
problemområdet har detta också setts som ett naturligt förfaringssätt.  
 
När information som bedömts vara av intresse för arbetet hittats har denna 
information sedan lästs noggrant samtidigt som anteckningar förts. Anteckningarna 
har bestått av två delar, dels en kortfattad summering av vad som sägs i ett visst 
stycke och dels en sidreferens för att hitta tillbaka till informationen om och när detta 
behövts. 
 
5.3 Sammanställning av material 
 
När en tillfredställande mängd fakta för att besvara problemformuleringen hittats i 
litteraturen gjordes en övergripande sammanställning av de faktorer som framkommit. 
Denna övergripande sammanställning användes för skapandet av intervjumaterialet. 
Den övergripande sammanställningen tillsammans med det som framkom i intervjun 
har sedan använts när materialpresentationen för detta arbete gjorts. 
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5.4 Skapande av intervjumaterial 
 
När materialet från litteraturstudierna sammanställts användes detta material för att 
utforma de frågorna till intervjun. I det sammanställda materialet fanns det en del 
faktorer där det upplevdes att behov fanns för ytterligare information. Frågorna utgår 
alltså från de faktorer som framkommit i litteraturstudien men samtidigt fanns 
avsikten att lämna utrymme för att nya faktorer kan uppkomma vid intervjun. 
Intervjufrågorna finns i sin helhet att finna i appendix 1. 
 
5.5 Utförande av intervju 
 
Eftersom tiden varit en begränsning har endast en intervju utförts. Denna utfördes på 
Intentia i Borås där Tomas Odvall, framöver refererad till som respondent 1, 
intervjuades. Respondent 1 har jobbat på Intentia i fyra år och har de senaste två åren 
varit involverad i fem stycken datalagerprojekt. Intentias huvudprodukt är 
affärssystemet MOVEX som bland annat kan användas i datalagersammanhang. 
Intervjun bandades för att senare skrivas ut i sin helhet (Appendix 2). Vissa svar kom 
att stärka det som redan kommit fram i litteraturstudien medan andra svar bidrog till 
att nya faktorer framkom. 
 
5.6 Utvärdering av material 
 
Innan själva materialpresentationen skapades utvärderades materialet för att finna 
vilka faktorer som skulle tas med och om det fanns eventuella faktorer som inte skulle 
användas. Det mesta av det som framkommit har dock i slutändan använts eftersom 
de känts som relevanta för problemområdet.
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6 Materialpresentation 
 
Under arbetets gång framkom en mängd olika faktorer som bör påverka hur ofta ett 
datalager ska uppdateras. Dessa faktorer kan placeras i en eller flera av kategorierna 
organisatoriska, databeroende, tekniska, designmässiga eller användarstyrda 
faktorer. Indelningen ser ut som följer: 
 
Organisatoriska faktorer 

• Datalagrets tillgänglighet – Ska datalagret vara tillgängligt för användarna 
under uppdateringen? 

• Affärshändelser – Hur många affärshändelser utlöser extraktion av data och 
hur ofta sker dessa affärshändelser? 

• Affärsreglerna i företaget – Efter vilka regler och normer drivs företagets 
verksamhet och processer? Definiera affärsregler och implementera dem som 
en del av datalagret. 

• Ekonomi – Hur mycket pengar kan läggas på att hålla datalagret uppdaterat? 
 
Databeroende faktorer 

• Beteendet av data i de operativa systemen – Vilken typ av data är det som ska 
uppdateras. Är den till naturen föränderlig eller inte? 

• Datakvalitet – Hur hög kvalité har data i de operativa systemen. Behöver 
kvalitén förbättras eller kontrolleras innan laddning till datalagret blir aktuell? 

• Datas förfall av aktualitet – Hur länge förväntas ett visst data vara aktuellt. 
Till exempel kan förnyelse av produkter medföra förändringar av referensdata 
om produkter. I detta fall blir då frågan hur ofta dessa produktförnyelser sker.   

 
Tekniska faktorer 

• Tekniker för att spåra förändrad data – På vilket sätt går det ta reda på att data 
har förändrats? 

• Kapaciteten hos ETL-verktygen – Hur hög kapacitet har de verktyg som 
används för att föra över data från operativ miljö till datalager? 

• Datalagrets storlek – Hur stor volym klarar datalagret av att lagra? 
• Volymen av data som behöver uppdateras – Hur mycket data finns det 

sammanlagt i de operativa systemen som datalagret kan uppdateras med? 
• Arkitektur – Hur är datalagret och miljön runt detta uppbyggt? Finns det till 

exempel ODS eller andra möjligheter som att ”mellanlagra” data innan 
uppdatering sker i datalagret? 

 
Designmässiga faktorer 

• Designen av datalagrets dimensioner – Hur är data strukturerad i datalagret? 
 
Användarstyrda faktorer 

• Användarnas behov av data – Vilken data vill användarna ha och hur färsk bör 
den vara? 

• Historisk integritet – Vilka behov finns att kunna följa data över tiden? 
 
De olika kategorierna och de ingående faktorerna presenteras mer utförligt under 
rubrik 6.1.  
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6.1 Organisatoriska faktorer 
 
Flera av de framkomna faktorerna kan kategoriseras som organisatoriska faktorer som 
i detta sammanhang ska tolkas som att de uppstår som en följd av hur företaget väljer 
att organisera sitt datalager och den omgivning som datalagret befinner sig i. Detta 
kan vara hur datalagret används och administreras av personalen eller hur resurser 
skaffas och fördelas i företaget. 
 

6.1.1 Datalagrets tillgänglighet  
 
En faktor som bör påverka hur ofta ett datalager ska uppdateras är hur pass tillgängligt 
datalagret ska vara för användarna.  
 
Det är, enligt Poe, Klauer och Brobst (1998), fullt möjligt att underhålla data i 
datalagret samtidigt som användarna använder det, men detta är mycket dyrare och 
krångligare än att stänga datalagret för användarna under uppdateringsprocessen. Poe 
m.fl. (1998) säger också att ett datalager till en början kan ha mindre tillgänglighet för 
att sedan ökas när användarna blir mer sofistikerade i sin användning och ställer 
frågor som kräver mer bearbetning. 
 
Inmon m.fl. (1999) menar att ett datalager under inga omständigheter bör uppdateras 
samtidigt som användarna använder datalagret. Vidare menar Inmon m. fl (1999) att 
det vanligaste är att datalagret är tillgängligt för användarna under kontorstid. Om 
användare finns spridda över hela världen medför detta att datalagret kan behöva vara 
tillgängligt i princip dygnet runt eftersom tidsskillnaderna gör att kontorstiden 
inträffar vid olika tillfällen. För att ladda datalagret menar Inmon m. fl (1999) att det 
behövs sammanhängande tid då detta kan ske.  
 
Jarke m.fl. (1999) nämner att det råder en balansakt gällande hur färsk data i 
datalagret kan tillåtas vara på bekostnad av hur mycket extraktionsprocessen av data 
till datalagret stör själva datalageranvändandet. 
 
Respondent 1 säger här att de lösningar som han varit involverad i inte tillåter 
uppdatering av datalagret samtidigt som användarna har tillgång till det. Vidare menar 
respondent 1 att metoden för uppdateringar av datalagret skall försöka hållas så enkel 
som möjligt och därför sker datalagrets uppdateringar på natten då inte användarna 
har tillgång till datalagret. 
 
Ett datalager kan alltså uppdateras samtidigt som användarna har tillgång till det, men 
det är oftast inte önskvärt. Uppdateringen sker istället under de tider då datalagret görs 
otillgängligt för användarna. Hur lång tid datalagret kan tillåtas vara otillgängligt för 
användarna utan att riskera att viktig information går förlorad är alltså en faktor som 
bör påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras. 
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6.1.2 Affärshändelser 
 
En annan faktor som kan påverka uppdateringsfrekvensen hos datalagret är antalet 
affärshändelser i de operativa systemen som driver fram skapandet av nya data för 
laddning till datalagret.  
 
Innan data kan laddas till ett datalager måste de först extraheras från ett källsystem. 
Welch (1997) nämner flera sätt för att avgöra när denna extraktion ska göras. Ett av 
sätten kallar Welch (1997) för en signifikant affärshändelse som kan liknas med en 
tidpunktsavbild av data som skapas till följd av just en signifikant affärshändelse. När 
en signifikant affärshändelse, som till exempel fullbordandet av en fakturering, 
uppstår skapas helt enkelt data om detta. Det är personer i företaget som avgör vad 
som ska definieras som en signifikant affärshändelse.  En extraktion av den skapade 
avbilden kan i detta fall inte ske innan det att den signifikanta affärshändelsen 
verkligen ägt rum. Inmon (2002) kallar detta för ”händelse/avbild interaktion” och 
säger att en händelse i det operativa systemet medför skapandet av en avbild. Exempel 
på händelser som kan skapa en avbild på detta sätt är försäljningen av en vara eller 
fullföljandet av en faktureringsrutin. 
 
Ett stort antal signifikanta affärshändelser som inträffar ofta kan innebära att 
uppdateringar måste ske med täta intervall medan ett litet antal signifikanta 
affärshändelser som inträffar sällan kan innebära att uppdatering av datalagret sker 
med lägre frekvens. Mängden affärshändelser och hur ofta de sker är en faktor som 
bör påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras. 
 

6.1.3 Affärsreglerna som finns i företaget 
 
En faktor som bör påverka valet av hur ofta ett företags datalager ska uppdateras är 
hur företaget utför sina processer för att uppnå sina mål. Detta kan enklast beskrivas 
om de affärsregler som företaget verkar efter kan identifieras. 
 
Steinke och Nickolette (2003) säger att affärsregler är en utsaga som används för att 
leda och styra en organisations beteende och information. Ross (1997) menar att det 
är viktigt att se ett företags operativa miljö inte bara som en samling av processer och 
procedurer utan att hänsyn även måste tas till de affärsregler som implicit finns 
angående hur företaget utför sin verksamhet. 
 
Ganti (1997) säger att affärsregler skapar kontroll och inför begränsningar i ett 
företags processer och att dessa affärsregler är både godtyckliga och föränderliga. 
Vidare menar Ganti (1997) att data som extraheras från ett operativt system ofta 
saknar mening om inte affärsreglerna som påverkar dessa data är kända. Den mening 
som affärsregler tillför data måste tas tillvara i datalagret och därför är det inte 
ovanligt att affärsregler lagras ihop med data i samband med datalagrets design -och 
uppbyggnadsprocess. System som utvecklats med affärsregler som fokus blir, enligt 
Steinke och Nickolette (2003), enklare att underhålla och modifiera om det behövs. 
Identifierande av de affärsregler som verkar i systemet gör det lättare att förstå varför 
en förändring skett. Datalager nämns av Steinke och Nickolette (2003) som ett av de 
system som har mest nytta av en sådan approach. 
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Eftersom affärsregler ändras med tiden, som en följd av förändrade yttre och inre 
förutsättningar i företaget, blir relationen mellan data och affärsregel av en temporär 
karaktär. Dessutom ändras innebörden av data i de operativa systemen med tiden 
vilket ytterligare förstärker att relationen mellan data och affärsregel är av temporär 
karaktär. Därför är det, enligt Ganti (1997), viktigt att personal kan spåra, förstå och 
rapportera den förändrade relationen mellan källdata och data i datalagret. Ganti 
(1997) säger vidare att något som kan framkomma när affärsregler används för att 
bedöma data kan vara att data inte uppdateras tillräckligt ofta. 
 
Affärsregler handlar om hur en organisation fungerar i stort för att nå de uppsatta mål 
de har. Affärsregler förändras i takt med att förutsättningar inom och utanför företaget 
förändras vilket innebär att en sak som anses viktig för företaget en gång vid ett 
senare tillfälle kan anses som oviktigt. De affärsregler som kan identifieras i företaget 
bör påverka valet av hur ofta olika data ska uppdateras i datalagret. 
 

6.1.4 Ekonomi 
 
I alla vinstdrivande företag gäller det att hålla kostnaderna nere så mycket det går utan 
att för den skull riskera försämrad kvalité i det som ska utföras. En faktor som bör 
påverka hur ofta datalagret ska uppdateras är hur mycket pengar företaget anser det 
vara värt att lägga på uppdateringar.  
 
Inmon m.fl. (1999) nämner överföringstiden av data som ett viktigt begrepp att ta 
hänsyn till. Detta beskriver den tid det tar från det att ny data uppstår i en källa tills 
det att användaren får tillgång till den i datalagret. Om användarna hela tiden kräver 
snabbare överföringstider kommer detta, enligt Inmon m.fl. (1999), leda till högre 
support - och underhållskostnader. 
 
En faktor som bör påverka valet av hur datalagret ska uppdateras är hur mycket 
pengar företaget anser det är värt att lägga på att öka uppdateringsfrekvensen. 
 
6.2 Databeroende faktorer 
 
Andra faktorer som hittades i undersökningen har att göra med vilken data det är som 
ska uppdateras.  De faktorer som kom att placeras under denna kategori visade sig 
vara beroende av vilken typ av data som ska uppdateras och hur beteendet ser ut hos 
dessa data i de operativa systemen.  
 

6.2.1 Datas beteende i de operativa systemen 
 
En faktor som påverkar hur ofta datalagret kan uppdateras är hur olika data ”beter” sig 
i de operativa systemen. Det finns data som har en livscykel och kan förändras över 
tiden, men också data som inte har någon livscykel. 
 
Enligt Todman (2001) skiljs det på data som är skapat efter ett beteende och data som 
uppstår som en följd av en omständighet.  
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Den förstnämnda kategorin av data består av fakta som skapas utifrån företagets olika 
processer och hämtas från källor som till exempel företagets ordersystem eller 
kassasystem. Todman (2001) menar att fakta är skapat till följd av en händelse och 
visar hur en entitet ser ut vid tidpunkten för den händelsen. Detta innebär att varje 
fakta endast kan förknippas med ett tidsattribut och alltså inte har någon egen 
livscykel. Kimball (2002) menar att ett fakta kan ses som en mätetal för något i 
företaget och att dessa fakta lagras i faktatabeller i företaget.   
 
När fakta skapas sparas de i en sekventiell fil för en senare extraktion som, enligt 
Todman (2001), ofta sker nattetid. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att de 
operativa systemen under nattetid, som tidigare nämnts,  inte är upptagna av de 
dagliga transaktionerna samtidigt som en hel dags transaktioner kan samlas och 
laddas samtidigt vid en tidpunkt (Todman, 2001).  
 
Data som baseras på en omständighet nämns ofta, enligt Todman (2001), som ett 
företags referensdata. För enkelhetens skull är det just den benämningen som kommer 
att gälla framöver i detta arbete för denna typ av data. Exempel på omständigheter 
som bidrar till att nya referensdata uppstår kan vara att en ny produkt tillverkas eller 
att företaget värvar en ny kund. Flera referensdata används, enligt Todman (2001), för 
att tillsammans skapa olika dimensioner i ett datalager. Referensdata passar väl in på 
den kategori för laddning av data som i bakgrunden benämns som ”ändrad data”. 
 
Kimball (2002) beskriver dimensionstabeller som tabeller innehållande beskrivande 
text angående den affärsverksamhet som företaget bedriver. Detta stämmer väl 
överens med det som Todman (2001) kallar referensdata. Till skillnad från fakta har 
referensdata en egen livscykel vilket innebär att de kan komma att ändras från en 
tidpunkt till en annan. Referensdata kan befinna sig i olika stadier som till exempel 
ny, aktiv eller avslutad. Denna livscykel är, enligt Todman (2001), svårare att 
förutbestämma än vad till exempel livscykeln för en företagsprocess är. Livscykeln 
för de data som lagras om en viss kund kan till exempel tas bort när som helst på 
kundens begäran. Denna svårförutsägbara natur hos data medför självklart en 
komplikation när den ska administreras som en del av operativa system och datalager. 
Det som behövs är någon typ av teknik som gör att det går hitta de referensdata som 
har ändrats i ett operativt system sedan datalagrets senaste uppdatering. Detta kan 
göras på olika sätt men det vanligaste är, enligt Todman (2001), att helt enkelt lyfta ut 
en hel fil med referensdata från det operativa systemet och jämföra dessa med hur 
motsvarande data ser ut i dimensionen i datalagret. Om en förändring skett uppdateras 
datalagret med det nya värdet. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det är 
mycket krävande för systemet vilket i sin tur, enligt Todman (2001), innebär att 
många organisationer nöjer sig med veckovisa uppdateringar på detta sätt. Lämpligen 
sker detta under helgen då de operativa systemen inte används för sitt operativa syfte. 
 
Respondent 1 benämner referensdata som strukturdata och menar att det i största 
möjliga mån ska undvikas att annan data i datalagret blir ”hängande i luften” om 
denna data inte uppdateras tillräckligt ofta. Om till exempel en ny produkt skapas är 
det viktigt att denna referensdata läggs till så att inte kunder i datalagret t ex anges ha 
köpt en produkt som inte ”existerar”. 
 
Sammanfattningsvis går det alltså säga att det finns två olika kategorier av data i de 
operativa systemen som används för att skapa ett datalager. Den ena är fakta som inte 
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har någon livscykel utan istället är en ögonblicksbild av en dataentitet och den andra 
är referensdata som kan användas för att bygga upp dimensioner i ett datalager. Till 
skillnad från fakta har referensdata en livscykel vilket innebär att den kan ändra värde 
med tiden.  
 
Beroende av om data i de operativa systemen är föränderlig eller inte kan 
uppdateringsfrekvensen av dessa data i datalagret påverkas.  

6.2.2 Datakvalitet 
 
Eftersom data i datalagret kommer från flera olika källsystem innebär det att data 
också kan ha olika kvalitet. Dålig kvalitet på data innebär att kvaliteten måste säkras 
innan den laddas till datalagret. Denna kvalitetskontroll tar självklart tid i anspråk från 
systemet och därför kan datakvaliteten hos data i de operativa systemen påverka hur 
ofta uppdateringar kan ske i datalagret. 
 
Olson (2002) delar in datakvalitet i de sex kategorierna korrekthet, läglighet, relevans, 
kompletthet, förstådd av användare och förtrodd av användare. Vidare säger Olson 
(2002) att det finns flera förklaringar till hur inkorrekt kan uppstå i ett datalager. En 
förklaring är att fel värde från början kommit in i de operativa systemen och att detta 
inte uppmärksammats när extraktion sker från källan för transformering och laddning 
till datalagret. En annan förklaring kan vara att felaktigheten uppstår under den 
process där data överförs från källsystemet till datalagret. I detta fall kan data i 
källsystemet vara korrekt men datastrukturen i källsystemet är så pass komplicerad att 
data blir inkorrekt när den lyfts ut från sin ursprungliga miljö (Olson 2002). 
 
Inmon m.fl. (1999) säger att datakvalitet tyvärr ofta är ignorerat när datalager skapas 
och menar vidare att detta skulle kunna bero på att det finns för lite verktyg och 
tekniker tillgängliga för att förbättra datakvaliteten. Det finns även problem som 
uppstår om data som är felaktig redan i de operativa systemen rättas till i datalagret 
när de väl lagrats där. I detta fall fås ett korrekt värde i datalagret medan det 
fortfarande är felaktigt i de operativa systemen (Inmon m.fl., 1999) 
 
Dålig datakvalitet i de operativa systemen innebär att data måste korrigeras eller 
modifieras innan den kan laddas till datalagret. Detta innebär extraprocesser och 
medför att data med låg datakvalitet inte kan uppdateras lika ofta som data med hög 
datakvalitet. Därför är datakvaliteten hos data i de operativa systemen en faktor som 
bör påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras. 
 

6.2.3 Förfall av datas aktualitet 
 
Olson (2002) talar om exakthet i data och diskuterar begreppet förfall som förklaras 
som att data kan vara korrekt när det först kommer in i datalagret för att senare bli 
inkorrekt. Olson (2002) menar att förfall av data kan uppstå hos data som till exempel 
behandlar adress eller civilstånd hos en person, men även för data som beskriver 
antalet kolli på ett lager. Hur länge data i de operativa systemen är aktuella är en 
faktor som kan påverka hur ofta data i datalagret ska uppdateras. 
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Ovanstående resonemang är applicerbart på till exempel referensdata. Data måste på 
något sätt verifieras mellan operativt system och datalager för att se om någon 
förändring har skett sedan senaste gången referensdata matades in i datalagrets olika 
dimensionstabeller. Todman (2001) nämner att det ofta är på det sättet att tidpunkten 
för när referensdata ändras i det operativa systemet inte registreras. Detta medför att 
det alltså inte finns någon tidpunkt tillgänglig för när ändringen ägt rum i de operativa 
systemen. Detta kan, enligt Todman (2001), skapa problem om det är ett attribut där 
historiska värden anses vara viktiga att lagra i datalagret. På något sätt måste 
förändringar som skett i det operativa systemet spåras samtidigt som en tidpunkt för 
förändringen fås fram innan uppdateringen av datalagrets dimension kan äga rum. 
 
En faktor som avgör när framförallt referensdata som kundadress eller en produkts id 
ska uppdateras beror alltså i hög grad på hur länge denna data kan förväntas vara 
aktuell i de operativa systemen. Data som förväntas ändras relativt ofta bör 
kontrolleras och uppdateras oftare än vad som är fallet vid motsatta förhållanden. 
 
6.3 Tekniska faktorer 
 
De faktorer som hamnar under denna kategori är förknippade med de tekniska 
begränsningar som kan finnas när ett datalager ska uppdateras. Om inga tekniska 
begränsningar funnits hade det varit mycket lättare att implementera datalager än vad 
som nu är fallet. Datalagret skall, som tidigare nämnts, helst uppdateras vid en 
tidpunkt då användarna inte har tillgång till det. Detta innebär att uppdatering i de 
flesta fall kommer att ske under nattetid eller veckoslut. Detta medför en 
tidsbegränsning som i sin tur kommer att ställa krav på att tekniken ska klara av att 
utföra det som ska hinnas med inom en given tidsram. 
 

6.3.1 Tekniker för att spåra förändrad data 
 
Eftersom vissa data har en livscykel och kan komma att förändras i de operativa 
systemen måste spårning av förändrad data ibland utföras innan det kan avgöras om 
uppdatering bör vara aktuell. Till detta kan användas en mängd olika tekniker. Valet 
av teknik för att spåra förändrad data är en faktor som bör påverka valet av hur ofta 
framförallt referensdata ska uppdateras i datalagret. 
 
Welch (1997) förklarar begreppet delta data som ”ny och förändrad data” och menar 
att denna delta data är data som förändras över tiden. Detta skulle innebära att det som 
Todman (2001) kallar för referensdata kan klassas som en typ av delta data. Det finns, 
enligt Welch (1997), fyra sätt  att spåra förändringar i delta data. Dessa är: 
 
Operationella händelser – Operationella händelser som medför en förändring av data 
i ett operativt system medför att denna nya data skickas antingen till en ”förvaringsfil” 
eller direkt till uppdateringsprocessen för uppdatering i datalagret. Ett problem med 
denna approach är att de operativa systemen måste byggas om för att kunna skriva 
data i till datalagrets ”operationella händelseförråd”. Dessutom finns det en risk för att 
överförandet av data från det operativa systemet till datalagrets ”operationella 
händelseförråd” stör det operativa systemets huvudfunktion som transaktionssystem. 
Om flera händelser som medför förändring av data i det operativa systemet sker innan 
datalagret uppdateras så används ofta endast den sista förändringen för uppdatering. 
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Infångande av förändrad data – När denna teknik används läses databasen eller 
speciella förändringsloggar i databasen av. Dessa loggar bevarar de förändringar som 
gjorts i en databas under ett givet tidsintervall. Eftersom dessa loggar töms nattetid är 
det tvunget att infångandet av förändrad data sker varje natt för att inte gå förlorade. 
 
Datum för senaste förändring - I detta fall skapas ett nytt dataelement (DSF) i det 
operativa systemet där datumet för den senaste förändringen av varje enskild 
dataentitet i systemet kan registreras. Detta system är effektivt men trots det finns det 
inte att tillgå i många källsystem. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att data i 
ett källsystem (eller operativt system) ofta har olika karakteristika. Blandningen av 
data som förändras ofta och data som är mer statisk kan leda till problem eftersom en 
förändring i ett enda av dessa data kan medföra uppdatering av flera andra. Detta 
medför en stor belastning på systemet och därför kan data som ska uppdateras behöva 
filtreras ut innan laddning till datalagret sker. 
 
Tidpunktsjämförelse – Denna teknik går ut på att ta en tidpunktsavbild som ger en bild 
av hur data ser ut i de operativa systemen vid en tidpunkt och sedan jämföra denna 
avbild med hur data såg ut i tidigare tidpunktavbilder. På detta sätt går det att avgöra 
vilka data som har förändrats och därför också avgöra vad som bör uppdateras. En 
nackdel med detta tillvägagångssätt är hela den operativa källan måste läsas av för att 
kunna skapa tidpunktsavbilden. Detta är krävande för många system men kan, enligt 
Welch (1997), ändå vara applicerbart på vissa system. 
 
Kimball (2002) menar att det enklaste sättet att jämföra om rader av data har 
förändrats i de operativa systemen sedan datalagrets senaste uppdatering är att 
jämföra extraherade filer från det operativa systemet med filer från datalagret. Genom 
att använda en algoritm går det sedan räkna fram en summa för varje fil. Om denna 
summa är samma har ingen förändring skett men om summan skiljer sig mellan de två 
filerna kan förändringen komma att behöva uppdateras i datalagret. Denna teknik 
kallas på engelska för ”Cyclic Redundancy Checksum” men förkortas oftast som 
CRC. 
 
Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att det finns flera olika tillvägagångssätt för 
att hitta förändrad data i de operativa systemen. Beroende på vilken teknik som 
används kan tidpunkten uppdateringen av datalagret komma att påverkas. I de fall där 
loggar används kan uppdateringar till exempel bli tvungna att ske varje natt eftersom 
loggarna töms en gång per dygn medan andra tekniker kan kräva mycket 
systemresurser och därför inte bör utföras allt för ofta. 
 
En faktor som bör påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras är alltså vilken 
teknik som används för att spåra förändringar i data i de operativa systemen sedan den 
senaste datalageruppdateringen gjordes. 
 

6.3.2 Kapaciteten hos ETL-verktygen 
 
Innan data kan laddas till datalagret måste de först extraheras från de olika 
källsystemen och sedan transformeras för att anpassas till datalagrets inre struktur. 
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Detta sker med hjälp av olika verktyg vars kapacitet är en faktor som bör påverka hur 
ofta datalagret ska uppdateras. 
 
Inmon m. fl (1999) menar att det ställs speciella krav på dessa verktyg eftersom de 
källor som förser datalagret med ny data ofta ändras under datalagrets livslängd. 
Dagens ETL-verktyg klarar till skillnad mot tidigare av att hantera processer parallellt 
vilket innebär att extraktion kan ske på flera ställen samtidigt i den fil som ska 
extraheras. Samma sak gäller även för transformering och laddning av data. Detta är 
klart effektivare än vad som tidigare kunde vara fallet när endast en ETL-process 
kunde utföras åt gången. Inmon m. fl (1999) säger också att dagens ETL-verktyg kan 
fördela arbetsbörda over olika datorer vilket medför ett effektivare utnyttjande av 
kapacitet. Inmon (2002) säger att det är viktigt att data kan laddas effektivt, 
framförallt i större datalager med stor datavolym. 
 
Jennings (2001) visar hur en ETL-process kan utföras genom att använda ett stegvist 
tillvägagångssätt i fem steg. Exempel på steg i denna process är att först leta reda på 
de källsystem som ska användas för extraktion för att sedan anpassa 
transformationsprocessen efter dessa. Det femte och sista steget är att slå ihop olika 
data för att åstadkomma bättre prestanda när frågor ställs mot datalagret. 
 
Att uppdatera datalagret med data från olika källsystem är således inte en helt enkel 
sak. Data måste genomgå flera steg innan den är färdig för laddning till datalagret. 
Dagens verktyg är, bland annat till följd av bättre möjligheter för parallellism, 
effektivare än ”gårdagens” verktyg. Trots detta har ETL-verktygen ändå en övre gräns 
för hur mycket data de klarar av att processa och således är ETL-verktygens kapacitet 
en faktor som begränsar uppdateringsfrekvensen i datalagret. Därför bör denna faktor 
tas med i beräkningen när det beslutas om hur ofta datalagret ska uppdateras. 
 

6.3.3 Datalagrets storlek 
 
En annan teknisk faktor som bör påverka hur ofta datalagret uppdateras är hur stort 
lagringsutrymme datalagret har. 
 
När datalagret ska skapas är det viktigt att från början försöka förutse hur stor volym 
data som datalagret ska komma att innehålla. Brown (1995) menar att datalagrets 
initiala storlek samt den uppskattade storleken på datalagret för 1 år framåt bör 
uppskattas.  Fosdick (1997) nämner beslutet om datalagrets storlek som en kritisk 
faktor som vid felbedömning kan innebära att införandet av datalager i en 
organisation blir misslyckat. Poe m.fl. (1998) säger att antalet år som historisk data 
lagras i datalager troligen kommer öka i och med minskade priser på lagringsmedier. 
 
En faktor som bör påverka uppdateringsfrekvensen blir således hur mycket plats som 
finns i datalagret. En från början felaktig uppskattning av mängden data som ska 
lagras i datalagret kan leda till att datalagret inte kan uppdateras lika frekvent som 
från början var tänkt. 
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6.3.4 Volymen av data som behöver uppdateras i datalagret 
 
Beroende på om ett företag har lite eller mycket data som behöver laddas till 
datalagret kan detta styra hur ofta uppdateringar av datalagret kan komma att ske. Vid 
små mängder data hinner alla data uppdateras över natten medan det vid större 
mängder kan betyda att olika data laddas vid olika tillfällen.  
 
Respondent 1 menar att de datalager som han varit involverad i vanligen uppdateras 
så ofta som varje natt. Detta är en följd av eftersträvan att bibehålla en så låg 
komplexitet som möjligt angående hur datalagret uppdateras. Om all data i de 
operativa systemen hinner laddas till datalagret under natten för att uppdatera detta 
görs detta också. 
 
En faktor som kan påverka hur ofta data i datalagret ska uppdateras är hur stor mängd 
data det finns som kan behöva uppdateras. Vid mindre volymer av data, där all data 
kan laddas innan natten är slut, är det ofta enklast att göra detta. Vid större datalager 
kan det dock vara omöjligt att hinna uppdatera allt under en natt och då ökar också 
komplexiteten i hur uppdateringarna ska gå till. 

6.3.5 Arkitektur 
 
En datalagermiljö kan vara uppbyggd på många olika sätt och kan innehålla eller 
sakna vissa komponenter. Beroende av hur datalagret är uppbyggt och vilka olika 
typer av mellanlagringsutrymmen som finns är datalagrets arkitektur en faktor som 
bör påverka valet av hur ofta datalagret kan uppdateras. 
 
Poe m.fl. (1998) nämner att arkitekturen på ett datalager kan se ut på olika sätt. En typ 
av arkitektur är att ha ett enda datalager i företaget som hämtar sin information från 
olika källsystem och gör den tillgängliga för samtliga av företagets anställda. I andra 
fall används mindre datalager, som av Inmon (2002) kallas för ”data marts”, som är 
anpassade efter olika affärsområden. Ett större organisationsövergripande datalager 
förser dessa ”data marts” med data.  
 
Meyer och Cannon (1998) skriver att det ofta behövs någon form av ”staging area” 
där data som extraherats från olika källsystem kan tvättas, valideras och mellanlagras 
innan det är dags att ladda den till datalagret. Inmon (2002) säger att denna 
komponent är viktig först när det rör stora datalager med stor datamängd. 
 
Poe (1998) pekar på skillnaden mellan taktiska och strategiska beslut. Medan ett 
datalager som används för strategiska beslut oftast klarar sig med en månadsvisa 
uppdateringar tas taktiska beslut ofta med hjälp av timvisa eller ännu frekventare 
uppdateringar. Poe (1998) säger att den vanligaste uppdateringsfrekvensen för ett 
datalager ligger någonstans mellan just en månad och en vecka, men ibland oftare. 
Poe (1998) menar vidare att ett ODS bör användas för de taktiska besluten i företaget 
medan datalagret endast bör användas för strategiska beslut. 
 
En faktor som bör påverka hur ofta datalagret ska uppdateras är alltså hur arkitekturen 
ser ut. Tillgång till en ”staging area” kan behövas framförallt när datalagret innehåller 
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stora datamängder. Avsaknad av ”staging area” kan leda till att data inte kan 
uppdateras så ofta som egentligen borde vara fallet. Ett ODS bör användas för taktiska 
beslut i företaget medan datalagret skall användas enbart för strategiska beslut. 
Avsaknad av ett ODS kan innebära att datalagret kommer att behöva användas för 
beslutsstöd av mer taktisk karaktär än vad som annars hade varit fallet. 
 
 
6.4 Designmässiga faktorer 
 
Den faktor som presenteras här är beroende av hur datalagrets dimensioner är 
designade i datalagret. 

6.4.1 Designen på datalagrets dimensioner 
 
Uppdateringsfrekvensen av referensdata i datalagret är som tidigare nämnts beroende 
av hur ofta dessa förändras i de operativa systemen. Som tidigare nämnts används 
flera referensdata från de operativa systemen för att bygga dimensioner i datalagret. 
Storleken och sammansättningen av dimensionerna är en faktor som bör påverka valet 
av uppdateringsfrekvensen eftersom stora dimensioner tar längre tid att leta igenom 
efter förändringar än vad små gör.  
 
Kimball (2002) anser att kunddimensionen är en hörnsten för effektiv administration 
av kundrelationerna och nämner tre olika typer av sakta föränderliga dimensioner och 
menar att det finns olika sätt att komma till rätta med hur dessa förändringar skall 
hanteras i datalagret. När ett attribut förändras i den första typen av sakta föränderlig 
dimension skrivs helt enkelt det gamla värdet över av det nya. Vid den andra typen 
skapas en ny rad till den existerande dimensionen när ett attribut förändras. När ett 
attribut ändrar värde i den sista typen av sakta föränderlig dimension skapas en ny 
alternativ kolumn vid sidan av de redan existerande kolumnerna i dimensionen.  
 
Kimball (2002) nämner att det i stora kunddimensioner är omöjligt att hinna söka 
igenom dimensionerna för att spåra förändringar, men ser dock en lösning på 
problemet som går ut på att bryta ut de mest frekvent analyserade och mest frekvent 
föränderliga attributen till egna dimensioner som kallas minidimensioner. Dessa 
minidimensioner skulle då kunna innehålla demografiska fakta som ofta används vid 
analys och istället för att en rad per kund skapas så skapas istället en rad för varje unik 
kombination av attribut. Istället för att söka igenom de stora kunddimensionerna efter 
förändringar görs detta i minidimensionerna (Kimball, 2002). 
 
En faktor som bör påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras är alltså hur 
data lagras datalagrets dimensioner. Om sättet att lagra en dimension är utformad på 
ett sätt som medför att det går snabbare hitta en förändring i denna är detta självfallet 
en faktor som kan påverka hur ofta dimensionen kan uppdateras med ny data. En 
faktor som kan påverka hur ofta förfallen data kan ersättas med ny data är alltså hur 
data är lagrat i datalagret. 
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6.5 Användarstyrda faktorer 
 
De användare som ska använda datalagret för sina dagliga arbetsinsatser är en viktig 
faktor att ta hänsyn till. Datalagret är ju trots allt skapat för att dessa användare ska 
kunna utföra sina analyser och rapporteringar på ett så bra sätt som möjligt. 
 

6.5.1 Användarnas behov av data 
 
Ett datalager skapas för att användare ska kunna skapa värdefull information som 
företaget sedan använder i sina beslutsprocesser. Användarna har behov av data för att 
kunna skapa denna information. En faktor som bör påverka valet av hur ofta 
datalagret ska uppdateras är beroende av vilka behov av data som användarna har. 
 
Poe m.fl. (1998) menar att det finns odefinierade krav på data att inhämta från 
användarna. Detta kan till exempel göras med hjälp av intervjuer för att skapa ett 
underlag innan datalagret börjar byggas. I intervjuerna kan till exempel frågor rörande 
den intervjuades ansvarsområde, rapportskapande eller analysutövande tas upp. 
 
Inmon m.fl (2002) säger att det är användarnas behov som ska styra hur ofta data 
behöver ”fräschas upp”.  
 
Blahunka (1999) pekar på vikten av att låta implementeringen av datalager vara en 
iterativ process där användarnas behov av information och de tekniska möjligheterna 
att leverera denna information måste hållas i balans. Enligt Blahunka (1999) är det 
problematiskt när alla användares samtliga informationsbehov ska tillfredställas i ett 
för tidigt skede av implementeringen. Eftersom det ofta finns flera ämnesområden att 
täcka samtidigt som användare, enligt Blahunka (1999), har en tendens att beskriva 
sitt behov av information som ”all data nu” är det orimligt att anta att alla behov kan 
tillfredställas i ett ”för tidigt” skede i en implementationsprocessen.  
 
Welch (1997) nämner att det ofta är tillräckligt att uppdatera data i ett datalager en 
gång per månad eller i vissa fall en gång per vecka. De enda gånger det finns 
anledning till att uppdatera data i datalagret oftare än detta är då det finns ett uttalat 
affärsbehov för detta. I de fall ett uttalat affärsbehov medför en tätare 
uppdateringsfrekvens än veckovis är det viktigt att ta reda på hur länge dessa data 
skall finnas kvar i datalagret. Dessutom säger Welch (1997) att data som uppdateras 
dagligen ofta förlorar sitt värde för analys relativt snabbt, i längsta fall efter 90 dagar. 
 
En faktor som bör vara avgörande i valet av hur ofta datalagret ska uppdateras är vilka 
behov av data som användarna har. 
 
 

6.5.2 Historisk integritet 
 
Ett datalager skiljer sig från de operativa systemen bland annat genom att det 
innehåller en större mängd historisk data. Dessa data används av användare för att 
skapa användbar information för företagets beslutsprocesser. En faktor som bör 
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påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras är vilka krav på historisk integritet 
som finns. 
 
För att överhuvudtaget kunna ladda data till datalagret krävs det som tidigare nämnts 
att data extraheras från ett källsystem. Detta kan gå till på olika sätt som är mer eller 
mindre bra beroende på vilka krav som ställs på data av användaren. Welch (1997) 
nämner tre olika tillvägagångssätt för att avgöra en lämplig tidpunkt för extrahering 
av data från det operativa systemet. En av dessa är det som Welch (1997) kallar för en 
tidpunktsavbild. 
 
En tidpunktsavbild skapas, enligt Welch (1997), vid en förutbestämd tidpunkt och 
med en förutbestämd frekvens. Fördelen med tidpunktsavbild är att den bevarar den 
historiska relationen mellan olika dataelement och ämnesområden i datalagret vilket 
gör att tidpunktsavbilder är bra att använda för att spåra förändringar över tiden av 
data i datalagret. Welch (1997) nämner att detta sätt att hämta data för laddning till 
datalager kan användas för att till exempel jämföra statusen hos en kund månad för 
månad. Det har redan tidigare nämnts olika tekniker för att spåra förändringar i data, 
men det är viktigt att känna till att en tidpunktsavbild alltid speglar ett värde vid en 
given tidpunkt. Det finns alltså flera tidpunktsavbilder som kan jämföras med 
varandra från månad till månad. I vissa av de tekniker som nämnts under tidigare 
underrubrik rör det sig om ett data som förändrats från en tidpunkt till en annan. 
 
Eftersom ett datalager används för att göra analyser med data som är äldre än vad som 
kan hämtas in från de operativa systemen vid ett givet tillfälle måste det anses som 
viktigt att kunna följa data över tiden på ett tydligt sätt. Data som skapas genom 
tidpunktsavbilder ger en tydlig tidsserie som kan användas av användare vid analyser. 
 
En faktor som bör påverka valet av hur ofta datalagret ska uppdateras är vilka krav 
som finns från användare att kunna följa data ur ett tidsperspektiv, att behålla historisk 
integritet. 
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7 Analys 
 
Denna undersökning visar alltså att det finns en mängd olika faktorer som bör påverka 
hur ofta ett datalager ska uppdateras. Sammanlagt hittades femton faktorer som var 
för sig kom att hamna under en av de fem kategorierna organisatoriska, databeroende, 
tekniska, designmässiga eller användarstyrda faktorer. I detta kapitel kommer en 
analys över de framkomna faktorerna att utföras samtidigt som de eventuella 
kopplingar som kan finnas mellan dem kommer att diskuteras.  
 
7.1 Organisatoriska faktorer 
 
De organisatoriska faktorer som framkom i undersökningen var som tidigare tagits 
upp: 
 

• Datalagrets tillgänglighet. 
• Affärshändelser som utlöser extraktion av data. 
• Affärsregler som företaget arbetar efter. 
• Hur mycket pengar som ska läggas på att hålla datalagret uppdaterat. 

 
Att organisatoriska faktorer spelar roll när det gäller hur ofta datalagret kan 
uppdateras kan det knappast råda några som helst tvivel om. Datalagret ska så långt 
det bara är möjligt uppdateras under tillfällen då datalagret görs otillgängligt för 
användarna. Ökad tillgänglighet för användarna ger minskade 
uppdateringsmöjligheter på samma sätt som minskad tillgänglighet ger ökade 
uppdateringsmöjligheter. Den tid som datalagret kan göras otillgängligt för 
användarna för att möjliggöra uppdatering är alltså en viktig aspekt som bör tas med i 
beräkningarna när det bestäms hur ofta datalagret ska uppdateras. I de fall där ett 
datalager används under större delen av dygnet, till exempel som en följd av att 
användarna bor i olika tidszoner, kan det bli svårt att hinna med alla önskvärda 
uppdateringar. I dessa fall måste stor vikt läggas vid att se till att de uppdateringar 
som utförs är de som kan anses som viktigast för tillfället. I de fall där det finns mer 
tid att åsidosätta för uppdateringar så behöver inte urval göras i samma utsträckning 
utan alla önskvärda uppdateringar bör hinnas med ändå. För att utnyttja den tid som 
datalagret är tillgängligt för uppdatering optimalt kan det i många fall vara smidigt att 
uppdatera datalagret ofta med en mindre datamängd varje gång istället för att spara en 
större datamängd för en stor uppdatering. Vilket sätt som väljs hör samman med hur 
ofta datalagret kan göras tillgängligt för uppdatering, hur mycket data som finns att 
uppdatera samt hur färsk data användarna behöver.  
 
Tillgängligheten till datalagret är som sagt en avgörande faktor när det gäller hur ofta 
datalagret kan uppdateras och därför bör den alltid tas i beaktande när 
uppdateringsfrekvensen bestäms. Den flaskhals som tidsaspekten medför kan dock till 
viss del elimineras genom att använda kraftfullare ETL-verktyg. Desto kraftfullare 
ETL-verktyg som används desto mer data kan självklart flyttas vid varje givet tillfälle. 
Dock finns det självklart en gräns för hur stor kapacitet dessa verktyg kan besitta. Det 
är också möjligt att ekonomiska aspekter inverkar på hur pass effektiva ETL-verktyg 
som kan införskaffas. Vidare spelar volymen av uppdaterbar data en stor roll i 
sammanhanget. I vissa fall där datalagret endast är tillgängligt för uppdatering under 
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ett fåtal timmar kan all data ändå uppdateras eftersom datamängden är så pass liten att 
tiden ändå räcker till. 
 
Welch (1997) talar om signifikanta affärshändelser som utlöser extraktion av data från 
de operativa systemen medan Inmon (2002) kallar en liknade händelse för 
”händelse/avbild interaktion”. De data som uppstår som en följd av dessa händelser är 
exempel på det som Todman (2001) kallar för fakta. Dessa fakta blir fler ju fler 
affärshändelser som äger rum och därför blir mängden data som ska laddas till 
datalagret också större.  
 
Så här långt går det alltså säga att tiden som datalagret kan göras otillgängligt för 
användarna samt och mängden data som ska överföras från de operativa systemen 
spelar bör spela en stor roll när beslut ska tas angående hur ofta datalagret ska 
uppdateras. Mängden data i de operativa systemen är till stor del styrt av hur många 
affärshändelser som utlöser extraktion av data samt hur ofta dessa affärshändelser 
sker. Kraftfulla ETL-verktyg kan minska den flaskhals som tiden kan komma att 
utgöra.  
 
Affärsregler definieras främst för att skapa förståelse för hur företaget utför sina 
processer för att nå sina mål. Enligt Ganti (1997) är det viktigt att se till att de data 
som laddas till datalagret stämmer överens med företagets affärsregler. Eftersom 
affärsreglerna kan förändras över tiden är det viktigt att se till att de data som ska 
laddas till datalagret är relevanta i förhållande till de affärsregler som varefter 
företaget styrs. Affärsreglerna i företaget bör ses som en väldigt generell faktor när 
det gäller påverkandet av uppdateringsfrekvensen av datalagret. Om företagets 
affärsregler inte medvetet definieras blir det svårare att förstå sig på förändringar i 
relationen mellan data i de operativa systemen och datalagret. Därför menar Ganti 
(1997) att det genom definition av affärsregler kan upptäckas om vissa data inte 
uppdateras tillräckligt ofta. Förändringar i ett företags affärsregler bör 
uppmärksammas för att lättare kunna se till att de data som laddas till datalagret är 
relevanta för tillfället. Att bortse ifrån hur affärsreglerna förändras i ett företag och 
låta data laddas till datalagret på samma sätt som det alltid har gjort kan knappast vara 
önskvärt.  I de falla som affärsregler definieras bör dessa påverka valet av hur ofta 
datalagret ska uppdateras. 
 
Till sist av de organisatoriska faktorerna finns den ekonomiska aspekten. Ekonomin 
måste ses som en väldigt viktig faktor när ett datalager ska planeras, implementeras 
och tas i drift. Om det medför stora kostnader att uppdatera datalagret ofta samtidigt 
som företaget inte ser någon vinst i det så finns det ingen anledning att göra detta. Om 
ingen vinst kan ses i att uppdatera ett datalager med en viss frekvens så finns det 
heller ingen anledning att göra det. Dock gäller det att vara uppmärksam här eftersom 
vinsten i att införa ett datalager ofta inte ses direkt utan bör betraktas utifrån ett 
långtgående perspektiv. 
 
Inmon m.fl (1999) tar upp överföringstiden av data från det att den uppstår i en källa 
tills det att användaren kan komma åt dem i datalagret och menar vidare att kortare 
överföringstid ofta är förknippade med högre support –och underhållskostnader. 
Eftersom det alltid får anses som viktigt att hålla kostnaderna nere i ett företag måste 
här göras en avvägning. Hur viktigt är det att korta ner överföringstiden på data 
jämfört med vad det skulle kosta att korta ner överföringstiden? Överföringstiden kan 
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vara olika beroende på vilken data det är. Data som anses som viktig för att 
användarna ska kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt bör ha kortare 
överföringstid medan ”mindre viktig” data klarar sig med längre överföringstid. Så 
länge det är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt finns det inget som talar för 
att så korta överföringstider som möjligt är att föredra.  
 
7.2 Databeroende faktorer 
 
De databeroende faktorer som framkom i undersökningen var: 
 

• Beteende hos data i de operativa systemen 
• Datakvalitet 
• Datas förfall av aktualitet  

 
Under undersökningens gång framkom betydelsen av det beteende som olika data kan 
uppfattas ha i de operativa systemen. De data som av Todman (2001) kallas för 
referensdata är föränderliga i sin natur till skillnad mot fakta som alltid är relevanta 
för just den tidpunkt då de skapats. Eftersom referensdata kan förändras över tiden 
blev det intressant att ta reda på hur dessa förändringar hos data i de operativa 
systemen kan spåras. Detta leder fram till faktorn ”tekniker för att spåra förändrad 
data ”som presenteras under kategorin tekniska faktorer.  
 
Todman (2001) talar om olika typer av laddning av data när han skiljer på initial 
växande och stegvis växande laddning. Initial laddning berör data som referensdata 
där laddning sker en gång och sedan uppdateras först om och när en förändring sker i 
de operativa systemen. Stegvis växande laddning av datalagret berör i stället främst 
data av typen fakta som uppstår vid ett givet tillfälle och sedan laddas till datalagret. I 
det förra fallet blir intressant att veta hur ofta kontroll ska ske för att se om förändring 
skett medan det i det senare fallet snarare blir aktuellt att försöka ta reda på hur ofta 
användarna anser det vikigt att nya fakta läggs till i datalagret.  
 
Det finns fall då uppdateringsfrekvensen av fakta och referensdata inte skiljer sig 
nämnvärt från varandra. Respondent 1 beskriver datalager där det är möjligt att 
uppdatera samtliga data som finns i de operativa systemen varje natt.  
 
Fakta kan laddas till datalagret så ofta som tiden, tekniken och ekonomin tillåter. Om 
begränsningar uppstår och ett urval måste göras bör det vara viktigt att först och 
främst se till att användarnas krav är det som styr i första hand.  
 
Data, och framförallt då referensdata, har alltid ett visst tidsspann då den kan anses 
vara aktuell. Olson (2002) talar om förfall av aktualitet hos data. Ett företag som 
ersätter sina produkter varje år kommer till exempel ha produktdata med ett års 
förfallotid. I de fall det med säkerhet kan fastställas att data inte förändras något under 
det innevarande året bör det i detta fall räcka med uppdatering en gång per år och då i 
samband med att de nya produkterna introduceras. I andra fall kan det vara svårare att 
veta hur snabbt förfallet av aktualitet är. Ett exempel kan vara en kunds adress där ett 
tydligt mönster för förfallet av aktualitet är omöjligt att finna. I detta fall kan det vara 
nödvändigt att spåra förändringar av kunddata med jämna mellanrum. Hur ofta detta 
kan eller ska ske är beror dels på hur viktigt företaget anser det vara att adresser 
ständigt är korrekta men också på hur mycket tid och resurser som finns tillgängliga 
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för att spåra förändringarna. Ett företag med extremt stora kundregister bör rimligtvis 
skapa sig en ordentligt genomtänkt strategi för hur detta ska göras. 
 
Datakvalitet är en faktor som är viktig att ha med i beräkningen när data ska laddas 
från de operativa systemen till datalagret. Det är svårare att bibehålla konsistens 
mellan data i datalagret och de operativa systemen om laddning av data med låg 
kvalité tillåts. Om felaktig data tillåts laddas till datalagret utan att den rättas till på 
vägen kommer felaktig data att förekomma både i den operativa miljön och i 
datalagret. Om detta sedan rättas till endast i datalagret medför det att data kommer att 
skilja sig i kvalité mellan de operativa systemen och datalagret. Detta är självklart inte 
önskvärt.  
 
Det finns, enligt Olson (2002), olika sätt som felaktig data kan uppstå på och därför är 
det viktigt att de som ansvarar för ett datalager har bra kontroll över kvaliteten på data 
genom hela organisationen. Om god kvalité kan säkerställas redan i de operativa 
systemen har åtminstone en typ av felkälla eliminerats och då behöver inte lika 
mycket kontroll av datakvalitet utföras under själva transformeringsprocessen. 
Självklar måste det dock ses till att data inte transformeras på ett sätt som innebär att 
datakvaliteten försämras under processen. Datakvalitet verkar vara ett begrepp som 
får mer och mer uppmärksamhet, men det har inte alltid varit så. I framtiden, om 
företagen får upp ögonen för vikten av hög datakvalitet, lär denna faktor komma att 
spela en allt större roll. I nuläget finns det, enligt Inmon m.fl. (1999), inte så många 
verktyg och tekniker för säkerställandet av datakvalitet och detta kan självklart vara 
en aspekt som gör att datakvalitet har förbisetts. Genom att säkerställa en hög 
datakvalitet i de operativa systemen underlättas uppdateringsprocessen av datalagret 
vilket i sin tur medför att en större mängd data hinner uppdateras vid de tillfällen då 
uppdateringar utförs. Om datakvalitet hela tiden måste kontrolleras och höjas under 
själva uppdateringsprocessen blir mängden data som kan uppdateras vid varje tillfälle 
mindre. Här spelar även ETL-verktygen som används en vital roll. Desto mer 
avancerade ETL-verktyg som används desto större möjligheter finns det att 
upprätthålla en hög datakvalitet i datalagret och ju effektivare verktygen är desto mer 
data hinner tvättas, transformeras och laddas.  
 
 
7.3 Tekniska faktorer 
 
Under undersökningens gång framkom det att tekniska faktorer bör spela in i valet av 
hur datalagret ska uppdateras. Dessa har nämnts innan i materialpresentationen och är 
följande: 
 

• Tekniker för att spåra förändrad data 
• Kapaciteten hos ETL-verktygen 
• Datalagrets storlek 
• Volymen av data som behöver uppdateras 
• Arkitektur 

 
Att tekniska faktorer påverkar hur ofta ett datalager kan uppdateras är egentligen 
ganska självklart. Om det inte fanns några tekniska begränsningar hade 
uppdateringsfrekvensen av datalager kunnat hållas på en mycket mer frekvent nivå än 
vad som är fallet i dag. 
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Det har redan tidigare nämnts att data kan ha olika beteende i de operativa systemen. 
Fakta skapas kontinuerligt som en följd av att till exempel en viss affärshändelse 
inträffar medan referensdata lagrar information rörande sådant som en kunds adress 
eller information om en produkt.  
 
Referensdata kan förändras över tiden och därför är det många gånger nödvändigt att 
med jämna mellanrum uppdatera referensdata som hunnit bli inaktuell i datalagret. 
Det finns en mängd olika tekniker tillgängliga för detta ändamål, allt från att de 
operativa systemen markerar att en förändring skett till det att datalagrets dimensioner 
scannas och jämförs med motsvarande data i de operativa systemen. Beroende på 
vilken teknik som används kan uppdateringsfrekvensen komma att påverkas. Welch 
(1997) nämner till exempel att tekniken ”infångande av förändrad data”, som 
kortfattat beskrivs i materialpresentationen, använder sig av förändringsloggar som 
ofta töms nattetid. I detta fall blir det således viktigt att datalagret uppdateras innan 
förändringsloggarna töms för att inte förändringen ska gå förlorad. När valet gjorts 
angående vilken teknik som ska användas för spårningen av förändrad data kan detta 
alltså mycket väl utgöra en helt styrande faktor angående hur ofta datalagret ska 
uppdateras. Spårning av data kan kräva en hel del systemresurser, framförallt om 
större datamängder måste scannas för att hitta förändringar och därför kan det i många 
fall vara nödvändigt att begränsa hur ofta dessa spårningar sker. Ett färre antal 
spårningar av förändrad data leder i sin tur att datalagret uppdateras mindre ofta. I 
andra fall krävs ibland ingen spårning av förändringar vilket underlättar förfarandet. 
Respondent 1 nämner till exempel att referensdata i mindre datalager kan komma att 
uppdateras varje natt då samtliga data i datalagret byts ut mot de aktuella data som 
finns i de operativa systemen. När datalagren blir större och denna lösning inte är 
möjlig blir det allt viktigare att ha en klar strategi för hur, när och med vilken frekvens 
som spårning av förändrad data ska ske. 
 
För att föra över data mellan de operativa systemen och datalager används ofta olika 
ETL-verktyg. Uppgiften som dessa har är att fånga data för att sedan transformera 
dem på ett sådant sätt att de kan laddas till datalagret utan att datalagret förlorar sina 
vikiga egenskaper som integrerat, ämnesorienterat, väldefinierat och konsistent. Från 
början användes enklare tekniker för detta men det pågår självklart en utveckling hela 
tiden. Till exempel säger Inmon m.fl. (1999) att de verktyg som tidigare fanns endast 
klarade att extrahera, transformera och ladda data seriellt medan det numer är möjligt 
att utföra dessa processer parallellt på flera ställen i en fil samtidigt innan filen laddas. 
I stora datalager där all tid som avsatts till uppdatering utnyttjas till fullo kan 
kapaciteten hos ETL-verktygen utgöra en begränsning för mycket data som kan 
uppdateras vid varje tillfälle. Data som av någon anledning anses mindre viktig för 
företaget bör då få stå åt sidan för data som är högre värderade. I de fall där all 
tillgänglig tid för uppdatering inte utnyttjas bör dock inte kapaciteten hos ETL-
verktygen ses som en begränsande faktor för hur mycket data som kan uppdateras. 
 
Datalagrets lagringsutrymme bör också påverka valet av hur ofta datalagret ska 
uppdateras. Enligt Fosdick (1997) är det viktigt att redan från början göra en korrekt 
uppskattning av hur stort ett datalager kommer att bli under de närmaste åren. En 
felbedömning kan mycket väl leda till att implementeringen av datalagret misslyckas. 
Ett datalager som är för litet för de egentliga behoven kommer troligtvis att behöva 
utökas, men innan detta görs kan datalagrets lagringskapacitet utgöra en begränsande 
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faktor i hur ofta som framförallt nya fakta kan laddas till datalagret. Det finns dock 
andra sätt som är möjliga att använda för att undvika att datalagret får slut på sitt 
lagringsutrymme. Ett av dessa är att se över hur länge data i datalagret egentligen 
behöver vara kvar i datalagret. Data som inte används av någon användare kan tas 
bort och ge plats för ny och för företaget mer relevant data. För att kunna åstadkomma 
detta krävs någon typ av monitorsystem, men detta kommer inte att ges vidare 
utrymme i detta arbete eftersom det ligger för långt från problemformuleringen än vad 
som kan anses relevant. 
 
Enligt respondent 1 är det ofta önskvärt att hålla en så låg grad av komplexitet som 
möjligt gällande uppdateringsstrategin datalagret. Om det finns möjlighet att klara av 
att uppdatera samtliga data varje natt går det mycket väl att göra just detta. Vidare 
menar respondent 1 att det, åtminstone i de lösningar han varit involverad i, ofta inte 
finns mer historik i datalagret än vad som finns i den operativa miljön vid varje givet 
tillfälle. I detta fall blir uppdateringen av datalagret relativt ”enkel”. Data från de 
operativa systemen extraheras, transformeras och laddas varje natt till datalagret där 
det sedan finns mer lättåtkomligt och lättförståeligt för användarna. Om det finns 
möjlighet att uppdatera samtliga data i datalagret varje natt finns det ingen anledning 
att inte göra detta. Ovan nämnda tillvägagångssätt är inte applicerbart på större 
datalager där mängden uppdaterbar data överstiger vad som klaras av att överföra 
under varje uppdateringstillfälle. Vidare förloras historiken i de data som finns i 
datalagret då datalagret tillhandahåller en mer lättillgänglig ”kopia” av de data som 
finns i de operativa systemen för tillfället. Detta är dock inget problem så länge inte 
användarna anser att de saknar historiska data bortom det som finns tillgängligt i de 
operativa systemen.  
 
En komponent ODS finns ibland med i en datalagermiljö för att ge stöd åt taktiska 
beslut. Förutom denna funktion bidrar det även med mellanlagringsmöjligheter för 
data som ska föras över från de operativa systemen till datalagret. Troligtvis finns det 
flera fall där datalagret används till taktiska beslut som då medför en ökad frekvens på 
uppdateringar. I dessa fall skulle införandet av ett ODS medföra att uppdateringar till 
datalagret kan göras mer sällan. I stället för att uppdatera datalagret varje dag, 
uppdateras då ODS dagligen och vid ett senare tillfälle samlas data ihop från ODS för 
att laddas till datalagret. Därför går det påstå att datalagrets arkitektur kan påverka hur 
datalagret används, vilket i sin tur kan påverka hur ofta datalagret kommer att 
uppdateras.  
 
7.4 Designmässiga faktorer 

 
Sättet för hur data lagras i datalagret kan skilja från fall till fall. Kimball (2002) 
skriver om sakta föränderliga dimensioner och beskriver hur uppdateringar kan ske på 
olika sätt i dessa. I vissa fall ersätts det inaktuella värdet helt enkelt av det nya värdet 
medan det i andra fall förekommer någon form av historikbevarande funktion. 
Dimensionernas utseende och storlek kan också se olika ut och Kimball (2002) 
nämner något som kallas för minidimensioner. De attribut som förändras ofta i till 
exempel kunddimensionen plockas ut och kommer att skapa en egen dimension.  
Fördelen med dessa minidimensioner framkommer när en förändring ska spåras. Det 
är både enklare och snabbare att scanna små dimensioner än stora. I de fall där ett 
datalager har stora dimensioner där flera attribut förändras ofta kan det alltså vara en 
lösning att införa minidimensioner. Om detta görs går det snabbare att både spåra 
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förändringar men också att utföra förändringen i datalagret. Hur dimensionerna är 
utformade i datalagret är således en faktor som bör påverka valet av hur ofta 
datalagret ska uppdateras. 
 
7.5 Användarstyrda faktorer 
 
Innan uppdateringsfrekvensen bestäms för olika data i datalagret är det viktigt att ta 
reda på vilka krav och behov användarna har på hur färsk data som ska finnas i 
datalagret. Dessa krav och behov har sammanfattats i följande två punkter: 
 

• Användarnas behov av data – Vilken data vill användarna ha och hur färsk bör 
den vara? 

• Historisk integritet – Vilka behov finns det angående att kunna följa data över 
tiden? 

 
Enligt Blahunka (1999) bör data som ska finnas i datalagret implementeras via en 
iterativ process. Detta ska göras eftersom användarna ofta har krav på mer data än vad 
som rimligtvis kan tillgodoses i det initiala skedet av ett datalagers livscykel. 
Användarbehoven är annars en av de allra viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när 
ett datalager skapas. Det är användarna som med hjälp av datalagret kan skapa 
värdefull information som företaget sedan kan dra nytta av. Det är därför rimligt att 
anta att det till stor del är kraven från användarna som ska styra hur ofta datalagret ska 
uppdateras. Data som användare däremot inte anser sig ha nytta av finns det 
egentligen ingen anledning att ladda till datalagret eftersom dessa data då bara 
kommer att ta upp plats till ingen nytta. Ett problem som kan uppstå här är att 
användarnas behov ständigt kan förändras. Om nya behov inte identifieras samtidigt 
som gamla behov fortsätter att styra vad som ska uppdateras och hur ofta uppdatering 
ska ske är det stor risk att datalagret blir överfullt med irrelevant data. Samtidigt kan 
företaget då gå miste om viktig information eftersom användarna inte kan fullgöra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Därför är det viktigt att inte bara ta 
reda på användarnas behov i det initiala skedet av datalagerimplementeringen utan att 
ständigt återkomma till detta.  
 
För att kunna utföra analyser som speglar hur olika aspekter i företaget ser ut vid olika 
tillfällen är det viktigt att data kan undersökas i ett historiskt perspektiv. Det har redan 
nämnts att denna historik kan gå förlorad om t ex en kunddimension uppdateras med 
nya data samtidigt som det gamla värdet tas bort. Vilket tillvägagångssätt som 
används här beror helt på hur mycket historik som behöver finnas lagrad, vilket styrs 
av användarnas behov.  
 
Vid viktiga händelser som till exempel ett företags årsbokslut kan det vara bra att ta 
en tidpunktsavbild av data i de operativa systemen. Om denna avbild tas vid varje 
årsbokslut kan avbilderna jämföras från år till år vilket kan ge viktig information till 
företaget. Även andra händelser kan medföra att en tidpunktsavbild skapas. Det är då 
viktigt att användarna från början vet när dessa tidpunktsavbilder laddas till 
datalagret. Om en tidpunktsavbild tas exempelvis vid varje månadsslut bör 
användarna känna till när detta sker och när avbilden blir tillgänglig i datalagret. 
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8 Slutsats 
 
Detta arbetes syfte har varit att identifiera de faktorer som borde påverka valet av hur 
ofta ett datalager ska uppdateras. Genom litteraturstudier och en intervju framkom en 
mängd olika faktorer som var och en på sitt sätt bör påverka valet av 
uppdateringsfrekvensen. De olika kategorierna av faktorer är organisatoriska, 
databeroende, tekniska, designmässiga samt användarstyrda faktorer. 
 
Mängden data som ska uppdatera datalagret är en viktig faktor att ta med när 
uppdateringsfrekvensen hos ett datalager ska bestämmas. Om all data hinner 
överföras vid varje tillfälle datalagret uppdateras minskar komplexiteten i hur 
uppdateringarna ska hanteras vilket, enligt respondent 1, kan vara önskvärt. Om all 
data hinner uppdateras varje natt kan flera av de övriga faktorerna komma att spela en 
minskad roll. Det framkomna resultatet passar därför bäst på större datalager där hela 
datalagret inte kan uppdateras vid varje tillfälle utan ett val måste göras vilka data 
som ska laddas till datalagret vid ett visst givet tillfälle. Resultatet är dock på intet sätt 
irrelevant för mindre datamängder. De faktorer som framkommit kan mycket väl 
användas som en grund för diskussioner runt val av uppdateringsfrekvens även för 
mindre datalager. 
 
I kategorin organisatoriska faktorer framstår datalagrets tillgänglighet för uppdatering 
som den mest avgörande faktorn. Ett datalager bör inte uppdateras samtidigt som 
användarna använder det och därför är tidpunkten för uppdatering till stor del 
beroende av användarnas arbetstider. Om alla användare har samma arbetstider blir 
datalagret tillgängligt för uppdatering all tid av dygnet förutom de åtta timmar som 
arbetsdagen utgör. Det gäller då att passa på att uppdatera datalagret under de 
tillgängliga timmarna. Hur mycket data som hinner överföras vid dessa tillfällen 
hänger mycket samman med hur olika tekniska faktorer kan komma att påverka 
uppdateringsprocessen. Till exempel spelar ETL-verktygens kapacitet en roll här då 
högre kapacitet hos dessa innebär att mer data hinner överföras medan lägre kapacitet 
givetvis innebär motsatsen. Om spårning av förändrad data måste ske innan 
uppdatering spelar även denna roll i sammanhanget. Storleken på dimensionerna och 
mängden data som måste skannas efter förändring påverkar då tillsammans med 
tekniken för spårning hur mycket data som hinner sökas igenom och således också 
hur mycket data som kan bli aktuell att uppdatera. 
 
Beroende på hur mycket data som finns i de operativa systemen kan valet göras att 
uppdatera allt varje natt eller att uppdatera olika data vid olika tillfällen. När tiden och 
tekniken tillåter händer det att datalager uppdateras varje natt för enkelhets skull. 
Mängden data i de operativa systemen är till stor del beroende av hur många 
affärshändelser som medför extraktion av data och hur ofta dessa affärshändelser sker. 
Det finns även andra sätt som nya data kan uppstå på i de operativa systemen som till 
exempel tidpunktsavbilder. Affärshändelser och tidpunktavbilder medför skapandet 
av vad Todman (2001) kallar för fakta. Fakta är alltid relevanta för en tidpunkt och 
nya fakta uppkommer hela tiden och kan uppdateras till datalagret vid lämpligt 
tillfälle. Vad som anses vara ett lämpligt tillfälle bör till stor del avgöras utifrån vilka 
krav användarna har men kommer också att bero på andra faktorer som framkommit i 
denna rapport.  
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Förutom fakta finns det även data som av Todman (2001) kallas referensdata. 
Referensdata har en livscykel som gör att den kan ändras över tiden. Därför 
tillkommer en teknisk faktor när dessa data ska uppdateras, en teknik för spårning av 
förändrad data måste användas. Vilken teknik som väljs kan visa sig vara avgörande 
för hur ofta dessa data bör uppdateras. Hur lätt det blir att spåra en förändring av 
referensdata beror till viss del på hur data är lagrat en datalagret. Designen av 
dimensionerna kan påverka hur lätt det blir att söka igenom dem efter förändringar. 
Kimball (2002) talar bland annat om minidimensioner som gör spårningen enklare 
och uppdateringen smidigare och kan då leda till att uppdateringar kan ske oftare. 
Dessutom bör spårning av förändrad data kopplas till hur ofta data förväntas vara 
aktuell. I vissa fall finns det en förväntad förfallotid för datas aktualitet. Spårning av 
förändringar behöver i dessa fall inte ske innan förfallotiden löpt ut. I vissa fall där 
mängden data som finns i de operativa systemen är så pass liten att uppdateringar med 
lätthet hinns med varje natt kan det dock förekomma att även referensdata uppdateras 
varje natt. I dessa fall behövs inte alltid spårning av förändrade data utan de aktuella 
referensdata som finns i de operativa systemen laddas på nytt i sin helhet till 
datalagret. 
 
Datalager används som tidigare nämnts främst för strategiska beslut men ibland är det 
möjligt att datalagret används för mer taktiska ändamål. Eftersom taktiska beslut bör 
grundas på färskare data än strategiska innebär detta att datalagret kan komma att 
behöva uppdateras oftare. I detta fall är det lämpligt att använda sig av ett ODS vid 
sidan av datalagret. Ett ODS ger användarna tillgång till information som krävs för 
taktiska beslut och datalagret behåller då sin strategiska funktion och uppdateras inte 
lika frekvent som annars hade varit fallet. Med andra ord spelar även arkitekturen av 
datalagret roll när uppdateringsfrekvensen ska fastställas. 
 
På ett mer övergripande plan går det säga att de affärsregler ett företag arbetar efter 
bör påverka hur ofta datalagret ska uppdateras. För att kunna bestämma 
uppdateringsfrekvensen är det i detta fall viktigt att först identifiera affärsreglerna och 
sedan se till att den data som finns i datalagret är relevant samt att den uppdateras 
tillräckligt ofta. 
 
Allt vad som sagts ovan i det här kapitlet är viktiga faktorer att ta hänsyn till men det 
finns två ytterligare faktorer som vid sidan av datalagrets tillgänglighet är extra 
viktiga. Dessa är användarnas behov och ekonomi. Det är användarnas behov som bör 
styra hur ofta datalagret ska uppdateras eftersom det är användarna som kan skapa 
värdefull information utifrån de data de får tillgång till. Om inga andra faktorer 
hindrar att data uppdateras ofta finns det ingen anledning att inte låta användarna få 
tillgång till så fräsch data som möjligt. Dock finns det en stor chans att just någon 
annan faktor hindrar att uppdateringar kan ske jämt när användarna ber om det. Dessa 
kan till exempel vara en organisatorisk faktor som datalagrets tillgänglighet eller en 
teknisk faktor som ETL-verktygens kapacitet. I det senare fallet kan det finnas 
möjlighet att skaffa bättre ETL-verktyg och snabba upp uppdateringen. Detta kostar 
dock pengar och eftersom ekonomi alltid är en faktor som kommer att påverka allt i 
företaget så påverkar det även datalagrets uppdateringsfrekvens. Inmon m.fl. (1999) 
nämner överföringstiden som den tid det tar innan data som kommer in i de operativa 
systemen kan nås av användarna i datalagret. Ju kortare denna kan hållas desto dyrare 
blir det.  
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Slutligen går det säga att uppdateringsfrekvensen av datalagret bör bestämmas utifrån 
en mängd olika faktorer som framkommit denna undersökning. En avvägning måste 
alltid göras mellan hur viktig informationen är för användarna och vilka lösningar 
som går att använda för att åstadkomma en så bra uppdateringsfrekvens som möjligt. I 
de fall en faktor hindrar att datalagret uppdateras med en önskad frekvens är det 
rimligt att ta reda på om datalagerlösningen kan förändras så att dessa hinder kan 
överbryggas. Här spelar ekonomin en stor roll. Är det viktigt nog att uppdatera data 
med en viss frekvens kan det i längden vara lönsamt att investera i en bättre 
datalagerlösning. 
 
Det är viktigt att inse att de faktorer som framkommit i denna undersökning 
säkerligen kan behöva kompletteras med andra faktorer. De som nämns här är de som 
upplevts som mest relevanta. Meningen har inte varit att beskriva varje faktor i detalj 
utan främst att identifiera faktorerna och beskriva på vilket sätt och varför de bör 
påverka beslutet av hur ofta datalagret ska uppdateras. 
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9 Diskussion 
 
Under arbetets gång har en stor mängd litteratur gåtts igenom för att försöka hitta 
svaret på den fråga som formuleras i problemformuleringen. Processen har inte alltid 
varit helt enkel men förhoppningsvis kan resultatet bidra med något för framtida 
studier. Detta kapitel kommer att handla om hur arbetsprocessen fungerat samt vad 
som upplevts som svårare respektive enklare att utföra. Kapitlet kommer även att 
behandla tankar om vilka förtjänster och brister arbetet kan tänkas ha. Slutligen 
kommer förslag för framtida arbeten att ges.  
 
9.1 Arbetsprocessen 
 
Överlag flöt arbetet på bra, men i början av processen var det svårt att få tag på 
tillräckligt med litteratur till bakgrunden eftersom många studenter skriver 
examensjobb som handlar om just datalager. Detta problem försvann dock längre 
fram. Valet att använda litteraturstudie som metod att lösa problemet fungerade 
annars bra och en mängd faktorer kunde identifieras.   
 
Den problemformulering som skulle lösas innebar att i princip alla aspekter hos ett 
datalager var tvungna att i större eller mindre mån gås igenom. I många fall var det 
svårt att ”hitta rätt” i litteraturen vilket medförde att en stor mängd material som 
senare visade sig vara irrelevant för problemformuleringen kom att läsas. Detta 
upplevdes dock inte som speciellt negativt då mycket litteratur ändå ökade förståelsen 
för helheten och på så vis bidrog till att analysen av materialet gick smidigare.  
 
Svårigheten i att sammanställa resultatet låg i att begränsa sig och inte bli alltför 
detaljerad i hur saker påverkar uppdateringsfrekvensen utan i stället kort redogöra för 
de viktigaste aspekterna. Varje faktor hade säkert kunnat beskrivas mer detaljerat och 
analyserats mer på djupet, men risken blir då överhängande att fokus på det viktiga 
tappas, nämligen att identifiera faktorerna som bör påverka valet av hur ofta ett 
datalager ska uppdateras. 
 
9.2 Källorna 
 
Arbetet baseras dels på en litteraturstudie baserad på böcker, tidskriftsartiklar samt 
artiklar som hämtats på nätet. En stor del av författarna är från USA vilket kan ses 
som en nackdel då andra länder som inte ligger i samma fas av datalagerutvecklingen 
som USA då inte finns med. I många av de böcker och artiklar som använts refereras 
det dock till framförallt författare som Ralph Kimball och Bill Inmon vilket får ses 
som ett tecken på att dessa författare tillhör de mest inflytelserika författarna. Om 
andra källor än just amerikanska valts är det mycket möjligt att amerikanska författare 
ändå refererats i dessa. Fördelen med det gjorda arbetet blir då att de källor som valts 
ut är refererade direkt till den person som ”skapat” den använda informationen.  
 
Att endast en intervju utförts kan leda till ett skevt resultat vilket självklart får ses som 
en nackdel. Dock fanns ingen mer tid tillgänglig och därför fick det räcka med denna 
enda intervju. Intervjupersonen valdes dock med hänsyn till att denne förväntades 
vara involverad i skapandet av ett flertal datalager vilket då medför en bredare 
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kunskap än vad som varit fallet om en person som bara varit involverad i ett enda 
företags datalager hade intervjuats.  
 
9.3 Förtjänster och brister 
 
Förhoppningen är att detta arbete ska kunna utgöra en startpunkt på faktorer som bör 
kontrolleras när uppdateringsfrekvens av ett datalager ska bestämmas. Eftersom 
problemformuleringen i sig är av sådan art att en stor mängd aspekter i ett datalager 
kan förväntas ha betydelse kom arbetet att fokuseras på de som är mest relevanta. 
Därför finns det med stor sannolikhet även faktorer som inte tagits upp i detta arbete 
men som ändå bör tas i beaktande när uppdateringsfrekvensen i ett datalager ska 
bestämmas. Att arbetet inte är heltäckande kan ses både som en fördel och en nackdel. 
Fördelen är att komplexiteten minskar samtidigt som arbetet då kan användas som en 
ram för de viktigaste generella faktorerna som bör beaktas när uppdateringsfrekvensen 
för ett datalager ska bestämmas. Det är troligtvis på det sättet att alla företag ändå har 
egna specifika faktorer som anses viktiga och som är unika för just dem. 
 
Nackdelen är att arbetet inte täcker in alla aspekter, men detta hade ändå aldrig kunnat 
uppnås. Alla företag har vissa individuella önskemål och därmed också ”egna” 
faktorer som kommer att behöva påverka just deras uppdateringsstrategi. 
 
9.4 Förslag på framtida arbeten 
 
Detta arbete har tagit upp faktorer som bör påverka valet av uppdateringsfrekvensen i 
ett datalager. Resultatet visar på att det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till. 
Från början har ett medvetet val gjorts att inte gå in för detaljerat på vilka krav 
användarna har på uppdateringsfrekvens. Detta gjordes för att dessa krav förmodats 
kunna skilja sig åt i så hög grad att arbetet då fått begränsas till att eventuellt bara 
gälla de användarkrav som finns på uppdateringsfrekvensen för datalagret. 
 
Därför blir ett förslag på framtida arbete att utreda vilka olika krav som användare kan 
ha som bör påverka uppdateringsfrekvensen. Detta kan ses som viktigt då det i första 
hand är användarnas krav som bör påverka valet av uppdateringsfrekvens. Arbetet 
som gjorts här har mer kommit att handla om faktorer som måste tas i beaktande 
eftersom de på något sätt utgör ett hinder eller styr uppdateringsfrekvensen på ett sätt 
som inte går undvika och därför hindrar att uppdateringsfrekvensen kan bli precis den 
som egentligen användarna vill se.  
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Appendix I 
 
1.Vilka tjänster säljer Intencia?  

 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter på företaget? 
 
3a. Hur länge har du arbetat med datalager? 
  b. Hur många datalagerprojekt har du uppskattningsvis varit involverad i?  
  c. Hur stort lagringsutrymme har ett datalager vanligtvis i dag? 
  d. Hur stort resp. litet är det största/minsta datalager du varit med och skapat? 
   
4a. Hur tar man reda på vilken data som skall finnas med i datalagret från början? 
  b. Brukar man följa upp och kontrollera om behoven av vilken data som ska finnas i  
      datalagret ändrar sig med tiden ?   
  Om ja….Hur ofta kontrolleras det? 
                  På vilket sätt kontrolleras det? 
                  Vilka personer i företaget är involverade i denna process? 
  Om nej  Har du någon uppfattning om varför inte detta görs? (Ekonomi? Inget 
behov identifierat?) 
 
5a. Ungefär hur många timmar om dygnet brukar ett datalager vara tillgängligt för   
      användarna ? 
  b. Vilket är vanligast….Att uppdatera datalagret samtidigt som användarna har 
tillgång till det eller att göra det när användarna inte får använda det?  
 
         - Vilka faktorer finns det som påverkar valet av detta?  
 
 
6. Är det vanligt att organisationer/användare har krav på en uppdateringsfrekvens 
som är högre än vad som är möjligt……. 
  a. Rent tekniskt? 

        b.Ekonomiskt? 
 
 7. Vilka tekniska faktorer anser du utgöra flaskhalsar med avseende på  
           uppdateringsfrekvensen i ett datalager? 
     
8. Är det vanligt att data i datalagret uppdateras frekventare än 1 gång/vecka? 
  Om ja – Vilken typ av data brukar då detta röra sig om och varför uppdateras de så  
                 ofta? 
 
9. Hur ofta anser du att man ska spåra förändringar som sker i de operativa systemens 
    referensdata? 
  a.Vilka sätt är vanligast att spåra förändrad data på? 
  b.Vilka typer av referensdata anses vanligtvis som mer viktiga än andra att hålla 
uppdaterade i datalagret? 
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Appendix II 
 
JH: Vilken typ av tjänster Intentia? Vad är det för typ av företag? 
 
TÖ: Huvudprodukten som vi säljer är MOVEX, ett affärssystem som i grunden som 
programvara försöker täcka ett företags huvudprocesser. Allt från ekonomi, till lön, 
order, lager, fakturering, produktion. Så finns det vissa specialinriktningar som 
service och underhåll och sånt då. Sen har den här växt då, den här kakan så det 
kommer in saker som vi kommer prata om nu då som vi kallar business performance 
measurement eller business intelligence lösningar av olika slag eller CRM eller som 
hör ihop med kundvärde. Säljstöd, så intentias  affärside är att sälja MOVEX och de 
produkter som är relaterade till MOVEX plus att konsulta till MOVEX. Så att vi 
utvecklar programvara,  vi säljer programvara, vi installerar programvara. Så vi är 
egna konsulter och det är där jag finns i konsultorganisationen då, med just 
implementering av MOVEX….. 
 
JH: Ni säljer hela lösningen? 
 
TÖ: Ja vi försöker vara en utav dom…..sen.. det finns ju….dom är väl…ska man 
räkna de där aktörerna så är de väl kanske…i världen är de väl nånstans…ett tiotal 
aktörer som är stora kring det här med affärssystem på företag där MOVEX ligger 
nånstans i världen är väl nummer fem. I Sverige är vi störst då sen så är det ju…vi 
brukar säga att vi är störst i Sverige tvåa i Europa…*lite skämtsamt* trea i världen 
kan man tycka… 
 
JH: Det låter bra i alla fall…. 
 
TÖ: ..men det är ju det tyska FAP då är ju absolut, överlägset störst sen finns det 
några amerikaner också som…är stora då… 
 
JH: Hur många anställda har ni ungefär? 
 
TÖ : 3200 anställda i hela världen…alltså Sverige är ju tyngdpunkten då ju… vi är väl 
mer än en tredjedel utav de anställda finns i Sverige, men det finns ju också då…kan 
man säga…naturligtvis i och för sig då…företagsledning och även produktutveckling 
ut i…*ohörbart* utvecklar programvarorna och…men konsultorganisationen är väl  
uppåt en sju-åtta hundra personer i alla fall….Två hundra i Göteborg…ja det var väl 
att ta i kankse….men det var det var utveckling..*ohörbart* men säg hundrafemtio…i 
Göteborg…och sen är ju då…för att gå ytterligare ett steg så är vi tjugofem i 
Borås…men vi tillhör ju Göteborg som region då 
….men det är väl vad som skiljer oss från en del andra av sådana här affärssystem.  Vi 
har satsat på en egen konsultorganisation, vi ska implementera det systemet vi 
utvecklat. Tar man då de här stora som SAP till exempel så har ju de inga egna 
konsulter utan de utvecklar programvaran sen är det då partnerskap med 
…”*ohörbart*Anderssen” och allt vad de heter då som gör implementeringen av 
systemet 
då…. 
 
JH: Okej, ni ska vara med och följa upp så… 
 



 Appendix II 

 III 

TÖ: …vi ska vara med hela vägen. Vi har en egen organsiation som bryggar över 
avståndet från utvecklingsavdelning till kund. Vi ska hantera det här spannet emellan 
då ….det är det som har skiljt oss lite från en flera av konkurrenterna då… 
 
JH: Fråga två…Vilka är dina arbetsuppgifter på företaget? 
TÖ: Jag jobbar då huvudsakligen med MOVEX, ekonomi…..Och det har vart…min 
bakgrund är jo också den…jag är ekonom bakgrunden…så jag kommer ifrån…har 
jobbat ute på ett företag här i staden då…så det har varit en ganska naturlig väg så att 
säga….men…för det ena är ju MOVEX ekonomi sen är det då försälja data 
warehouse och analysverktygen … 
 
JH : Hur länge har du arbetat med datawarehouse? 
 
TÖ: Nu är det väl inne på….jag har jobbat på Intentia i fyra år och ungefär halva tiden 
drygt 2 år har jag jobbat med data warehouse….och de frågorna 
 
JH: Hur många datalagerprojekt har du uppskattningsvis varit involverad i? 
 
TÖ: Vi har ju inte haft…egentligen kan man säga så här…vi har varit under en 
uppbyggnadsfas då..för regionen här…de projekt jag varit involverad i här har varit en 
fem projekt egentligen…och vi har ju idag…..öhm..under de 
här*ohörbart*…nånstans mellan 10-15 installationer på de 150 kunder vi har här…det 
är under 10% av våra kunder som hitills gått in i det här….så vi är väl ganska som 
region betänkt som Intentia så är vi ganska…*ohörbart*….så en fyra-fem projekt…. 
 
JH: Så kommer en uppskattningsfråga. Ungefär hur stort lagringsutrymme kan 
man säga att ett datalager har i dag? 
 
TÖ: Öh, jag såg den frågan faktiskt, för jag kände jag har inget bra svar där…jag har 
inte kollat det…vi har ju….man kan säga så här…dom kunderna och de projekt som 
vi har haft här…vi har ju företag som ligger någonstans …*ohörbart*…någonstans  
200….vi pratar väl om att de här statistikbitarna som vi har jobbat med…det har varit 
ett antal…miljoner transaktioner …i det flesta fall ett par,tre, fyra miljoner poster i de 
här….men jag har ingen bra uppskattning så där på Megabyte…Jag kan kolla något 
exempel…för det har jag inte direkt i huvudet så jag kan svara på det…men man kan 
säga så här…i regionen här i Göteborg har vi inte jobbat med de här riktigt stora 
kunderna som Intentia har…..utan…dels är det i och för sig…så vi har jobbat mot 
dom…i första hand mot den kundstorleken som våra flesta kunder ligger i…det är ju i 
den här storleken jag nämnde ungefär då…och då blir *med eftertryck* inte 
datalagren så enormt stora ..vi har inte den här riktiga problematiken som man får när 
man når upp till de datamängder som tiden blir en riktigt kritisk faktor i det 
hela….som hur lång tid tar det att ladda lagret…för de här frågorna…vi har…vi har 
de traditionerna som gjort att vi…vi har varit lite fria från det där…som när vi 
kommer vidare här sen….är en faktor som är viktig *med eftertryck* så att säga 
…som spelar en viss roll när man designar lagret…men…så att det är inte de här 
riktigt jättestora lagrena …det är det inte….nej du får ingen Megabyte här…. 
 
JH: Då kommer jag till fråga 4a här….Hur tar man reda på vilken data som ska 
finnas med i datalagret från början? 
 
TÖ: Bra fråga *skratt*.. 
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JH: Det kanske kan vara svårt att svara på i ett….. 
 
TÖ: Nej, men man kan väl säga så här…rent allmänt…vi har två….det finns två vägar 
kan man säga egentligen…inom det här…det har varit en process…när…dels när 
Intentia har utvecklat sina verktyg och sina möjligheter och kunskaper…inom det här 
området då…och…en väg har varit…och då får du en del dokumentation om hur 
Intentia ser på det här…verktygen….och det är…vi har …byggt upp färdiga så att 
säga datawarehousestrukturer som bygger egentligen på den…det är översättningar av 
MOVEX databasen med inriktningar då på till exempel ..speciella områden…så vi har 
samlat på oss en struktur kring försäljning, orderhantering…kring lager, kring 
*ohörbart*, kring inköp, kring ekonomi, kring lön och så vidare då….så att det kan 
man säga att….ett sätt som vi har försökt…som vi försöker jobba med här…det är ju 
att vi…vi går inte  *eftertryck* in i ett direkt…så tidigt skede i de här projekten 
med…att vi….specificerar precis vilka fält och…vilken information som ska 
med….utan man försöker jobba med de här färdiga modellerna som vi har…att 
kunden tar litegrann standardstruktur på sitt warehouse …så vi försöker göra dem så 
generella som möjligt då….det är ena spåret…det finns lite skrivet…vad det innebär  
* pekar på informationsblad *  och det andra har ju varit då att…man märker ju…vid 
diskussion med kunder ibland att, här har dom sådana krav som gör  att en generell 
modell inte är relevant…utan då blir….på något sätt…var ska vi då börja….och 
det….ofta ska vi säga som ingången har varit i  projekten som vi har kört…med att 
det första steget man tar sig in i ett *ohörbart* data warehouse …det är att…vi vill få 
koll på….försäljning och order och sådana här saker som kom i första frågan…..och 
så början man därifrån då…diskutera innehållet och så….i och för sig så är ju en sån 
*ohörbart* en form av star –schema struktur på tankegångarna. Så på något sätt…vi 
har ju jobbat med verktyg som…. slutprodukten har ju varit verktyget COGNOS 
powerplay…..det har ofta varit det vi har jobbat mot….så att datalagret har fått 
struktur och innehåll så att säga…så att vi ska komma fram till slutändan av 
produkten…egentligen då…användarna. Det kan man säga…så att…då är…när vi 
säger att vi lämnar…när kunden….när vi kommer till det läget….när kommer fram 
till den här designen av den här slutanvändarverktygsmodellen så att säga…då lämnar 
vi ju litegrann den här färdiga modellen…för den färdiga modellen har ju litegrann 
karaktären av att snabbt komma upp på banan….de har ju alltså…möjligheten….men 
också begränsningar….för det är ju en generalisering och de flesta kommer ju att se 
att….det här stämmer inte 100 %….men har vi nått 80 % så får vi ju gå in och göra 
lite handjusteringar i efterhand då men….det är snabbt upp på banan…sen är det 
andra spåret….som sagt…att man sätter sig ner med kunden och identifierar områden 
som är viktiga utifrån deras styrmodeller då helt enkelt….”det här är relevant för 
oss….det här ska vi bli bättre på”…..och utifrån det då så bygger man upp strukturen 
men då kan man säga ….att då är ofta…i många fall är kunden inte ett jäkla skit 
intresserad av warehouset …egentligen….om man säger så…utan de ser det mer som 
tekniskt mellansteg…då…dom….det är kuben…om man säger som OLAP-verktyget 
som….som dom är intresserade utav…så vi har ju ganska fria händer… *ohörbart* 
…med hur vi hanterar steget mellan OLAP-verktyget och MOVEX då… 
 
JH: Så får de bara information som säger *ohörbart*….den här informationen 
vill vi ha…så…det är vad de vill ha? 
 
TÖ: Alltså….de flesta företagen i den storleken som….de har inte kompetensen oftast 
och viljan eller orken att ta över hela data warehouse-lösningen till sig så de sköter 
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administrationen…de sköter ju övervakning och laddningar och sådana här 
saker…det fungerar. Just design och förändringar i designen…det brukar oftast ligga 
kvar hos oss…man orkar inte riktigt ta över den…sen finns ju företag som…blir de 
lite större sen…ja då är det i ett annat läge då…. men i de här  *ohörbart *  då hamnar 
man ofta i att …..det är slutprodukten som de är intresserade av…och…så 
diskussionen när vi designar modellen och vad den ska innehålla bygger mycket 
på…så att säga presentationsverktyget då…OLAP-verktyget… 
 
JH: Brukar man följa upp och kontrollera om behoven av data förändrar sig 
med tiden? På nåt sätt… 
 
TÖ: Egentligen kan man säga….det som vi vill uppnå…och det är väl egentligen så 
det ofta blir….vi vill ju egentligen ha en kontinuerlig dialog med kunden…där 
man….vi vill inte hamna i situationen egentligen…att vi installerar och så åker vi 
därifrån och så hör man ingenting…så kommer de tillbaka om så där fem år och säger 
att …det funkar inte….utan vi vill ju gärna att…att man ska ha en kontinuerlig 
dialog….ofta blir det så på nåt sätt i projekten att…när kunden har börjat använda 
lösningen …och ser möjligheterna…så föder vi idéer…och så blir det en 
dialog…”Kan man göra så här?…Det här är viktigt för oss….nu har vi försäljning här 
men vi vill ha in produktion, eller…eller inköp, vi vill utvärdera våra 
leverantörer…eller vad det nu är”…för någonting då….så ofta blir det någon form av 
spiral då att man börjar med något mindre område…går in på det…sen växer kakan 
med att man ser att ”Ah, det här vill jag ha med, det här borde vi ha”….Och då får vi 
ändå det här kontinuerliga…. 
 
JH: Så när företaget ser behov av det så hör man av sig snarare än att man kollar 
hur saker ändrats…. 
 
TÖ: Det är mer som en dialog…sen kan vi också se att …om det vi känner till om 
kunden…gör att vi kan säga att ”det här skulle vi titta på…det här borde…”…men 
ofta är det så att kunden…..ser också möjligheter…det är nog snarare vanligare att de 
kommer med idéerna om vad de vill göra än att vi gör det….Det är mer under de 
första stegen som vi är med för att få med dem….få dem att se möjligheten med det 
här då…För det är då ofta så att….innan de har det….så vet de inte att de behöver det 
…eller hur man ska säga…Det har varit en period nu då vi har försökt att etablera 
området *ohörbart*…få in det på fler kunder…än har vi ju inte uppnått den nivån vi 
tror att vi kan uppnå…vi tror väl att man kan komma till åtminstone 25 % av * 
ohörbart * till att börja med och vi är uppe i 10 nu då…..vi har ju en bit kvar att 
vandra…*ohörbart* …men det är klart det handlar ju om att visa på möjligheterna så 
där…men det är ändå svårt….alltså…om kunden inte har en fullständig kunskap om 
….ehhh….*ohörbart*…har tillräcklig kraft och ork att engagera sig i området så ser 
de inte möjligheterna med warehouse i sig kanske….de är liksom nöjda med det de 
får ut med vanlig traditionell statistik i form av rapporter…..en del gör ju…håller på 
att jobba med excel och kopplingar direkt in i databasen och så vidare då va….men 
sen när de har kommit in och vi har byggt upp ett warehouse och de ser att de avlastar 
driftsmiljön från den frågeställningen….de kan skapa en struktur som göra datan mer 
lättillgänglig...och alltihop det här så växer på något sätt insikten….och men ser 
möjligheterna och…av warehouset….så warehouset ökar i betydelse….efterhand… 
 
JH: Har du märkt….det här är lite utanför frågorna men…har du märkt att, om man 
säger så att….på ditt datalager då…förut så hade de ju kanske mest i den operativa 
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miljön…och då hade de kanske bara tillgång till max ett år tillbaka 
egentligen….märker du någon skillnad att de, när du kommer in, att de faktiskt 
börjar kolla mer än ett år tillbaks för att kunna få mer historik….Kanske svårt 
för dig att se det men… 
 
TÖ: Men samtidigt är det så att säga så här…för det är egentligen lite så som de flesta 
lösningar…ändå är gjorda här…så länge åtminstone…det är på något sätt så att….och 
det har varit för att….egentligen kan man säga att…för att förenkla lösningarna kring 
själva hanteringen kring det här….vi har inte, normalt sätt mer data i datalagret, över 
tiden, än vad som finns i den operativa miljön….så ofta är det så att den operativa 
miljön kanske innehåller….ett par tre år…som minimum, skulle jag vilja säga, i 
MOVEX…man vill gärna ha nåt…om man är i innevarande år så kanske man måste 
ha två år bak i tiden…det har varit så här…där har man sagt att ”det här är tillräckligt 
för oss även i  data warehousesynpunkt” man går inte längre tillbaka i tiden…och det 
har gjort också så att vi fått…ur en administrativt sett en …en enkel hantering…vi 
kan alltid återskapa data warehouset utifrån den operativa miljön…så 
säkerhetsaspekter kring…som backuper och hela den biten…kan vi egentligen 
minimera då….går något  * ohörbart* i data warehouset så kör vi upp det igen…detta 
gäller ju då lösningar av den här storleken som vi pratar om här då som är små…där 
vi inte har…vi kan alltid få …det är kanske frågan om en natts jobb eller nåt…sen är 
man tillbaks på banan igen…då har man liksom laddat upp data warehouset med all 
den information som man vill ha…så jag skulle nog vilja säga att….vi har egentligen 
inga lösningar i dag som ….bygger på att vi har ett längre tidsperspektiv…. 
 
JH: Det är otroligt intressant att höra…för när man läser böcker får man ofta 
uppfattningen att det är så här och så här och så här…och så… 
 
TÖ: …och man mycket väl tänka sig det…men samtidigt så är det på nåt sätt så 
att…den tidshorisont som man vill jobba med…som man upplever…alltså…det är de 
här tre – fyra åren kanske…en längre tid är man inte…. 
 
JH: …och det finns alltså kvar i de operativa systemen, oftast tre-fyra år tillbaka 
i alla fall… 
 
TÖ: Man kan säga att det är innevarande år plus åtminstone ett par år, brukar det ligga 
i alla fall… 
 
JH: Men då ligger det någonstans i back-up…eller ..för det är inte ”inne” i de 
operativa systemen…. 
 
TÖ: Det finns båda vägarna så att säga….i arkivet eller i databasen…det beror på var 
man vill ha det…och det kan man säga…det är också av praktiska skäl…egentligen 
det som har styrt…man vill inte dra ner mängden transaktioner i systemet….den 
operativa miljön….är ofta prestandafrågor och så där….man märker att svarstider blir 
längre osv…har de inget problem med det så brukar det ofta…. Så brukar det 
växa…det finns ju de som har 10 år i de operativa miljön…. 
 
JH: Beror på hur mycket man har då…. 
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TÖ: …men så….det kan man nog säga att…vi….de…så här långt är det inte det…de 
lösningar vi har…rätt generellt…är inte några stora sådana här…stora historiska 
databaser 
 
JH: Jag kör lite på…..jag hade som…det här med….som vi pratade om innan….det 
här med att följa upp och kontrollera behoven om de ändras och så där…öh…hur 
ofta det kontrolleras om det har ändrats kanske inte går att svara på då?…eller? 
 
TÖ: Egentligen är det inget…vi har ingen fast form ….för att säga att vi återkommer 
då en gång i kvartalet eller en gång i månaden eller en gång i halvåret utan….det är 
mer så att vi försöker ha en dialog med kunden då...som rullar…så det är inte….så det 
går inte svara på …nåt fast mönster riktigt 
 
JH : Hur det kontrolleras blir alltså att ha en dialog hela tiden? 
 
TÖ : Så, behövs det så hör man av sig och så…det finns ju många teorier kring det här 
med behov…kring hur man ska styra företag osv…men ofta kommer man in…när 
man kommer in i den här typ av lösningar…så det är ofta ganska basala nivåer 
liksom…försäljnings  -och orderstatistik på något sätt…det man vill åt är litegrann 
den här…det är OLAP-verktyget på något vis som är det primära för dem i många 
fall…det är så…den här flexibla analysen, möjligheten att vända och vrida och ställa 
saker mot varandra…som är på något sätt är det som gör att de tar steget in i 
lösningen…. 
 
JH : det är som ett gränssnitt lite grann…. 
 
TÖ: Ja, mot MOVEX...som är friare...för jag menar....just det här att kunna ställa en 
följdfråga...i vanliga fall när man kör...vilken väg man nu tar ut rapporter...så hittar 
man en siffra man inte kan svara på så måste man på något sätt designa en ny 
rapport....eftersom det blir en ny koppling mot databasen och köra mot excel eller hur 
man nu gör men...OLAP-verktygen är ju bättre...och så får du en struktur som 
är…men det är ju datalager…men det ser man sen nästan i nästa steg, när kunden ser 
att…”det är bättre att jag ställer mina andra frågor också mot datalagret än att jag går 
in i den operativa databasen”…för den har en struktur som göra att datan är mer 
lättåtkomlig och man begriper vad man ser där…det kan man säga….det är inte alltid 
så lätt att hitta…. 
 
JH: Om man nu säger….fortfarande på det här om behoven förändras….vilka 
personer i ett företag brukar vara med i en sådan här process och….vilka är det som 
upptäcker att det behöver förändras kan man säga…. 
 
TÖ: Vi har ju försökt….eller ….vi ser ju….att med den här typen av lösning når vi 
oftast lite högre upp i organisationen kan man säga….det är ju …i och för sig…..vår 
normala kontaktyta på något sätt är ju den som är IT-ansvarig på företaget…och det är 
ofta den personen som är kanalen….kanalen till oss…om de behov som dyker upp i 
företaget…sen kan man säga att den här typen av lösning ger oftare….ger fler 
direktkontakter…i företags…hur ska man 
säga……ledningsgruppsnivåer…ekonomichefer eller…försäljningschef…eller 
marknadschef eller vd….som vi inte har kontakt med i den 
utsträckningen…*ohörbart*…operativa användare och IT-ansvarig då…men man kan 
väl säga att huvudkanalen är fortfarande IT-ansvarige på företaget…det är ju mest att 
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de samlar upp och kanaliserar uppgifterna mot oss då…men sen leder ofta den 
utvecklingen i diskussion….vad är det vi ska göra med modellen över data 
warehouset…*ohörbart* Då kommer ofta de här nyckelpersonerna in….*ohörbart* 
markandsföring…… 
 
JH: Det är tekniker som ser vad som är möjligt och sen så…. 
 
ÖT: Man hamnar mer i frågeställningen kring ….det här är viktigt med er 
behovs….det är inte så mycket teknik som styr vad man egentligen tycker man vill 
se…det är nog snarare så att ledningen har fått via de första stegen …då det här 
OLAP-verktyget…så har de fått tillgång till information som gör att de kan laborera 
med den här datan…det leder till….och det är de signalerna som ger input 
till….eh…utvecklingen då….det är inte så mycket….alltså frågan kring det 
tekniska…vad är möjligt…den är oftast nästa steg då…kan man säga…vilka 
förändringar som görs i systemet kommer oftast ifrån användarperspektivet och 
inte….förändringar görs ofta * ohörbart *…. Tekniken 
 
JH: Jag fortsätter på en delfråga här. Om man nu inte skulle göra några 
förändringar i datalagret…utan man kör på som man haft det från början..så 
kör man bara år efter år…Vad tror du det kan bero på i så fall? Kan det vara 
någon ekonomi i det hela eller är det det att man inte har något behov 
identifierat? Eller…har du någon uppfattning om det? 
 
TÖ: I och för sig kan man säga…är det så att det inte kommer några signaler om att 
man vill ha förändringar kan man fråga sig om de använder det. För att använder de 
det och man har fått ut det så …liksom ..den information som finns i warehouset 
betyder någonting för organisationen… då kommer det också tillbaka någonting…om 
inte…då är det ingen som bryr sig om vad som står där….sen finns det 
…visst…ekonomiska aspekter där också …man kanske inte har pengar eller ….men 
samtidigt så är det ändå så att nähä…de som är mottagare för information * ohörbart*  
…i det laget i alla fall * ohörbart* i organisationen liksom….det får oftast prioritet om 
man nu ser…det här är nåt som….då är man beredd att satsa på det…så att….om vi 
inte har ….*ohörbart* ….snarare beror på att de inte….att man inte tar till sig 
lösningen…sen….pengar finns ju alltid med…det kommer man inte ifrån. 
 
JH: 5a…Ungefär hur många timmar om dygnet brukar ett datalager vara 
tillgängligt för användarna? Eller det kanske är tillgängligt jämt? 
 
TÖ: Om vi ser på de lösningar vi gjort här nu…då är det ju…dag….dagshalvan av 
dygnet….så är det ju i princip…då är datalagret tillgängligt kan man säga…och under 
natten används då i princip för laddning och lagring…och då…är det ju inte lika 
tillgängligt…och sen är det en sanning med modifikation också i och för sig för 
att…normalt sett är det ju….eftersom användaren sitter ju och jobbar med 
någonting…beroende på vilka analysverktyg han har normalt * ohörbart *…och så 
har man ju tagit ett steg förbi warehouset egentligen …man har ju dragit ut datan och 
organiserat upp i någon kub…eller i någonting då…då är det alltid tillgängligt 
egentligen….den här kuben… 
 
JH: Den som är utplockad ja…. 
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TÖ: Warehouset är ju oftast på något sätt….förutom den tiden…natt-tid ….den brukar 
vi då ha tillgång till….kunna göra då…organisationer , re-organisationer och laddning 
av data….och det är allting………. 
 
JH: Vilket är vanligast då. Att uppdatera datalagret samtidigt som användarna 
har tillgång till det, eller att man gör det när användarna inte får använda det? 
 
TÖ: öh, ja vi kan säga att…de lösningar som vi har haft är ju…gör ju då att man inte 
har tillgång under den tid det laddas då…men det kan man säga…det finns ju 
undantag också kring…där har jag väl inte riktigt så mycket koll på det 
egentligen…hur det är löst….ehh….vi har ju en del lösningar som är…stora 
alltså…där vi har fått…ehh…där man inte….där natten inte räcker för att dra in den 
data man vill ha fullt ut…utan man har fått göra…man har fått ta…vi kan säga…våra 
lösningar….då kan vi läsa hela databasen…varje natt…det kan man göra….både läser 
om de gamla posterna, vi lägger till de nya…datalagret är inte tillräckligt, om 
databasen är inte tillräckligt stor så klarar man ju inte det, då måste man börja från 
SQL på nytt…det är ju förändrade och nya poster vi gör….och hela den här 
hanteringen…då ökar man komplexiteten…det har vi i Göteborg då ingen större 
erfarenhet av….det har oftast sköts…för våran del då…ifrån Stockholm… * ohörbart 
* koncernen….. 
 
JH: Man har helt enkelt möjlighet att läsa av allting och…utan att behöva tänka 
på att man måste få in en massa olika parametrar?? 
 
TÖ: Det är så 
 
JH: Finns det några faktorer som påverkar valet om användarna ska få ha 
tillgång till datalagret vid uppdateringen eller ej? 
 
TÖ: Jag kan inte ge något bra svar på den fråga..….de lösningar som vi har jobbat 
med…på det sätt som de är designade så blir det i princip omöjligt …eller det blir inte 
speciellt praktiskt att jobba med…eller det går inte kan man säga rent ut sagt jobba 
med databasen medan den uppdateras …vi tömmer ju tabellen sen fyller vi på den på 
nytt igen…så vi har ju inte den här…typ värdera posten…så att säga och hanterar 
sen…utan antingen ska det tas bort eller läggas till…vi tar ju tabellen i sig….läser in 
kundregistret…okej då tömmer vi kundregistret …och så läser vi in det på nytt 
igen…så man kan säga så att frågeställningen blir så att det…den blir inte relevant 
egentligen i det här sammanhanget kan vi inte säga…utan det….. 
 
JH: ….datalagret är stängt för användarna när uppdatering sker….. 
 
TÖ…det kan man säga…det …orsaken är ju dels då…det ju designen utav det 
naturligtvis…och huvudsyftet är ju egentligen att hålla en lösning….kan vi hålla en 
lösning så * eftertryck * enkel som möjligt..så är det….det betyder ”A”…då löser vi 
mycket både för kunden…sättet att förstå och hantera lösningen…och…eh….säkerhet 
* ohörbart* …har vi hanterbara datamängder så är det prioritet på nåt sätt att göra det 
så enkelt som möjligt…..*ohörbart* 
 
JH: Anser du att det är vanligt att organisationer eller användare har krav på en 
uppdateringsfrekvens av datalagret än vad som är möjligt rent tekniskt eller 
ekonomiskt? 
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TÖ: Kan ju *längre tystnad *…karaktären på datan är ju…oftast…..mer av 
uppföljning, analys, reflektion eller vad man ska säga…det är inte data för det 
operativa hanteringen utav transaktioner eller data i systemets…den dagliga….det är 
ju ofta lite grann…vad är det som har hänt…och…det kan man säga….att de allra 
flesta lösningar vi har gjort…ligger med en uppdateringsfrekvens som…då räcker 
natten till uppdateringar…så vi uppdaterar varje natt….kommer man på morgonen så 
ska data…..det som har hänt fram till i går…med i datalagret….tillgängligt då i kuber 
eller nåt annat…    sen finns det i vissa fall då när vi har sett att behovet har varit…vi 
har en kund som….det vi gör egentligen en sån här…ett datalager som bygger på 
….de följer sin försäljning under en väldigt ….eller orderingång…under en väldigt 
intensiv period……..de får i princip in….det är ett konfektionsföretag så…de har 
sådana här säsonger…så under vårsäsongen här så får de in order…..* ohörbart * 
…under nån månad som kommer in…och där kan man säga faktiskt…att där, har man 
sagt, där räcker inte det att vi gör den här uppdateringen en gång per natt…vi måste 
ha det oftare…så där är vi väl inne på att vi förutom då natten så ska vi uppdatera 
minst en gång på dagen också då…vid lunch eller något liknande då….vi kan ta mer 
kraft i anspråk från den operativa miljön då så vi inte sänker systemet…* ohörbart* 
…så att det är klart…det finns ju faktorer som påverkar frekvensen…men vi har ju 
inte haft några problem så här egentligen rent…med tanke på den här typen av datan 
så här rent tekniskt…har gått i väggen är det frekvensen oftast utan det är ju att…vi 
försöker hålla det till att vi gör det en gång per natt…det har varit det normala…sen 
kan det finnas behov där det …kan inte säga nåt specifikt men…. måste uppdateras 
lika ofta…men det är ofta så att….* eftertryck * fungerar det…så är det också 
enkelheten…det är så att vi…*ohörbart * …klarar vi det under de timmar vi har på 
oss då….. 
 
JH: Brukar man klara…..Hur lång tid brukar det ta ungefär? 
 
TÖ: Nej…eh…de flesta warehouse vi har ligger någonstans kring par, tre timmar så 
har vi hela lösningen….det är sällan vi kommer upp….* ohörbart* ….vi har ju….de 
större lösningarna….de bytte ju i och för sig sin server här nu….men där ligger vi ju 
på…det är rätt mycket data på den…men …en två timmar så har vi läst…hela de 
operativa databaserna ….strukturerat upp…och blandat då…eh  *ohörbart* ….man 
behöver komma upp i rätt stora datamängder alltså….innan det blir körigt…vi har ju 
sådana lösningar också…Carlsberg, Pripps, är ju en sån lösning…jädra massa 
transar….det går ju inte…då håller inte det…de har en oerhört mer komplicerad 
partitionering runt hela laddningsprocessen då…. 
 
JH: Då gör man inte så här varje natt, med att ladda data ..eller? 
 
TÖ: Jo, fast jag tror att de måste göra det…nu kan jag inte hela historien här för att 
dom…det är jäkligt centralt den här kuben de tar ut….för de distribuerar denna till 
sina…det är återförsäljaren där som kan gå in och titta på…eller butiker och så för att 
se vad de har köpt….i fall de här artiklarna….osv…där krävs det mycket mer säkerhet 
….alltså….hur ska jag…vilken post…har den ändrats…eller sen uppdaterar man  
kanske i och för sig inte alla tabeller lika ofta….det skulle man i och för sig kunna 
tänka sig men…det känns lite…när det gäller strukturdata och så där…. 
 
JH: Med strukturdata menar du det man ibland kallar för referensdata? 
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TÖ: Ja. Men transaktioner om man säger så de läser man ofta….. 
 
JH: Vilka tekniska faktorer anser du kunna utgöra flaskhalsar med avseende på 
uppdateringsfrekvensen av datalagret? 
 
TÖ: Det som är flaskhalsar är ju…den problematiken som man ofta har är ju…tiden 
är ju en faktor egentligen…processorhastigheten…beräkningshastigheten i datorn 
som är…problemet….oftast…sen är det klart att det finns tekniska….beror ju på vad 
man ska se som tekniska problem då men…behöver du göra väldigt mycket 
beräkningar när du väl lyft ut datan och du ska transformera om det, tvätta data så det 
blir…det är klart….är de beräkningarna tunga så…men tiden är ju nyckeln alltså….så 
ofta är det ju så att…man har ju en möjlighet…det är en fråga om ekonomi 
naturligtvis också då…räcker inte tiden så finns alltid tiden att fundera på att skaffa en 
snabbare server….det finns ju begränsningar där med självklart men….men 
beräkningshastigheten….det är den tunga faktorn helt enkelt…. 
 
JH:  Detta har jag då egentligen fått svar på innan men…Är det vanligt då att 
data i datalager uppdateras frekventare än en gång per vecka?? 
 
TÖ: Ja, det är det…generellt sätt skulle jag säga…att i normalfallet är det är det nog 
så att vi försöker uppdatera en gång per natt…och att …eh…oftare förekommer det 
…som sagt det är ganska sällan….utan det…..har man en möjlighet så att säga att lösa 
det rent….då är det är ju tiden egentligen som är…..så….då är det oftast 
praktiskt….man behöver inte gå in och…man vill inte gå in och göra de där 
värderingarna om hur ofta ska jag göra en uppdatering…dels vi hinner inte med det så 
får vi ta bara det här…men…vi läser alltihop så får vi göra det varje natt….så länge 
tiden räcker då….sen kan man ju se….vi har information som ….det som kommer 
finnas i datalagret i den strukturen…..det är bara relevant under ett antal tillfällen per 
år egentligen….det kräver vissa förutsättningar det man tar fram i den här 
informationen…..och…vilket gör ..vi skulle i princip kunna säga att vi laddar upp 
den…under den här tiden då den är relevant….det är kanske så där fyra gånger per år 
eller nåt liknande så är det…liksom under den här månaden under det här kvartalet 
den är relevant då skulle vi kunna säga att då * eftertryck * gör vi det oftare….men 
det är ju ändå så…att kan vi hantera det…så ser vi ändå till på nåt sätt…räcker tiden 
så brukar vi ändå säga att….då lägger vi den…för att få en enkel och enhetlig 
administration….så läser vi över all data varje en natt….det har att göra med också 
då…hur stort datalagret är….det är klart att….serverprestandan ena biten 
datamängden…naturligtvis…. Men alltihop mynnar ut i det som….det som  påverkar 
beslutet är tidsåtgången….hur mycket data man omsätter….. 
 
JH: Hinner man köra varje natt så gör man det och det beror på mängden? Om 
man säger så här…om man skulle öka mängden så det skulle bli så att man har 
ett stort datalager att man inte kan uppdatera varje dag, utan helt plötsligt 
måste man uppdatera kanske max kan köra en gång i veckan…eller tror du 
ändå man ska försöka köra lite varje natt, några poster varje natt eller hur ser 
du…. 
 
TÖ: Alltså, så här skulle jag nog säga…..första steget på vägen där skulle vara att 
man…om det inte finns något uppenbart…som gör att t ex det här är inte intressant att 
köra varje natt….eller…som i det här fallet om det bara är intressant att köra vissa 
perioder….det skulle man kunna tänka sig att det stänger man bara av då från att 
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minska över natten…..men annars är det naturliga sättet…om man säger att jag har ett 
datalager som är aktuellt relevant viktigt så den andra varianten är då att man går bara 
in och läser ….tar bara in det senaste…det är nästa steg då…fast…med den passusen 
då att man bygger upp en tyngre administration runt det hela då, att man måste 
hantera säkerhet att man inte tappar bort data som man inte läser …så tar  det två 
veckor…som tar en vecka att läsa upp det då…..men…som i det här fallet med 
Carlsberg…det fanns ju inget….den informationen skulle ju upp….så det var inte 
naturligt att välja bort någonting….utan måste hålla den aktuell och hålla sig till att 
läsa förändringar… 
 
JH:….så oavsett….det vanligaste är att man uppdaterar data varje dag?? 
 
TÖ: Ja…. 
 
JH: All data varje dag då, eller…. 
 
TÖ: ….ja…eh… det är ju alltid ett problem det där…även …det är alltid ett problem 
när det gäller strukturdata alltså….just att inte uppdatera….samtidigt är det ju 
problemet att har det då kommit till…har det då förändrats någonting så…är det ju 
inte säkert att man fångar den där….skulle det då hända….då får vi en post som 
kanske hänger löst ett tag… 
 
JH: Så om man kollar fasta då…som de här transaktionerna, processerna….de 
sparas inte till helgen då, så kör man alla fasta då…utan man kör alla fasta som 
hänt på dagen på natten….och så…och samtidigt så försöker man vara noga 
med strukturdatan då eller? 
 
TÖ: mmmmm *instämmande * ….sen är det ju egentligen det…vilken typ och storlek 
av lösningar vi jobbar med i stort sett ….det är ju inte riktigt stora datalager….så som 
banker och så vidare kan ha…med mycket transaktioner…men…den 
problematiken….men i princip är det så att….vi gör inte…vi kan hålla oss till ganska 
enkla lösningar kan man säga…kan läsa data princip varje natt…behöver inte…..hur 
ska vi hantera de komplikationer som kan uppstå om man nu inte läser allting….man 
sänker komplikationsgraden om det går…. 
 
JH: Hur ofta anser du att man ska spåra förändringar som sker i de operativa 
systemen som referensdata…eller strukturdata då…. 
 
TÖ: hmmm ja…. 
 
JH: Om man nu ska köra varje...det är en stor fråga...det beror säkert på massor 
av saker...men om man inte kunde köra varje dag....finns det nåt råd som du kan 
säga att man ska kontrollera att det inte ändrats? 
 
TÖ: * lång tystnad * Det är svårt alltså….för att om man säger så…vad gör man med 
de postera som tappar informationen….som inte skulle ha någon relevant 
referensinformation på sig då….ny artiklar….man vill ju undvika den situationen i 
och för sig då…så att…ehh…man vill inte hamna i den sitsen…det hade inte känts 
speciellt bra… 
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JH: Det ska helst vara samma referensdata i det operativa systemet som det är i 
datalagret….för varje dag åtminstone… 
 
TÖ: ja, vi eftersträvar ju det…..att vi kan hamna där…sen kan man tänka sig 
att…visst…att man låter den hänga då lite löst….den informationen då…. 
 
JH: Finns det någon referensdata som är mer viktig och sådan som är lite mindre 
viktig? 
 
TÖ: Ja det gör det väl kanske i och för sig…jag menar…mycket kretsar ofta kring det 
här…vi pratar om…den viktigaste ingången i det här lösningen handlar om 
försäljning så…så finns ju vissa begrepp som är ”de tyngsta” eller ”de 
viktigaste”…artikelrelaterad information till exempel…där skulle man inte vilja ha en 
artikel hänger i luften…som inte jag kan knyta til de här begreppen…som jag vill 
följa upp…om det nu är en…produktgrupper eller produktlinjer, affärsområden eller 
vad det är för någonting som vi jobbar med då…medan det däremot kan finnas en 
annan information som är lite mer …jag kommer inte på nu men…där det inte är 
riktigt lika viktigt….men det här med kunder och artiklar där man gärna vill ha 
fullständig information om…men samtidigt försöker vi …känslan är ändå så där att 
…jag är inte helt…ehh...jag skulle inte vara riktigt tillfreds med att hamna…på något 
sätt behöva välja det…jag skulle vilja…försöka komma runt problemet…skulle vilja 
ha fullständiga …komma i nivå med både referensdata…har man möjlighet att sträva 
efter det…. 
 
JH: Den här frågan…som är sista frågan här…ehh…det kanske är svårt att 
svara på då för ni säger ju varje natt då…har du någon uppfattning om vilket 
sätt som är vanligast att använda om man ska spåra förändrad data?? Ja det gör 
man i och för sig varje natt då…ser om den förändrats?? 
 
TÖ: Ja, man kan säga så här…vi utnyttjar….nu ska vi se…det finns ju lite olika 
varianter på det där…Carlsberg hade…den kan jag inte beskriva riktigt…men 
den….vi har ju verktygen också som man använder sig av….för det är dels beroende 
på markeringar som sker på transaktionerna i databasen…då markeras ju 
posterna….när de skapas och när de har förändrats… 
 
JH: MOVEX-databasen är alltså en databas som ersätter det operativa 
systemet…. 
 
TÖ: I den databasen markeras ju varje transaktion är markerad med datum när posten 
skapades…och är posten förändrad efter skapandedatumet då så finns ju…. 
 
JH: Då skickar man över den då… 
 
TÖ: Så det är ju den vi tittar på då när vi tittar på vilken post vi ska välja då…. 
 
JH: Det finns ju en teknik….som jag läst om….där man bygger om det operativa 
systemet….är det den typen av… 
 
TÖ: Vi utnyttjar egentligen lite den funktionaliteten …så som MOVEX fungerar…så 
som MOVEX lagrar sina poster…egentligen…det är bara det att den informationen 
låg på de posterna redan innan MOVEX använde dem…* ohörbart *…men det har 
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gett oss en möjlighet…just när det gäller MOVEX-informationen då…som finns i 
databasen…just att kunna spåra förändringar…sen går det lägga till fler…det går 
lägga till spårningar och grejer…* ohörbart * …vi har sluppit den saken ännu så länge 
så… 
 
JH: Är det vanligt…har du varit med om att man har ett ODS…alltså att man 
har…alltså det som ligger någonstans mellan datalager och operativa miljön…för mer 
taktiska beslut…och där har man data då som…har du varit med om att man använder 
något ?? 
 
TÖ: Nej, det har jag inte…det…alltså….det vet jag inte….vi 
 
JH: Det kanske också har samband med att när datalagrena blir större….man kanske 
inte kan ha den här… 
 
TÖ: Jag det kan nog vara det….för jag ser inte riktigt…för att…i dag kan man säga 
att….de naturliga situationerna när frågeställningen kommer upp och vi…funderar på 
hur vi ska hantera det här med datalager och analys och tekniken….vi vill komma i 
plan….kunderna jobbar i dag mycket i den operativa miljön…fortfarande i dag…så 
det problem man läser ut…man läser ofta ut datat från MOVEX….sen är det ofta 
många som jobbar med att bearbeta datat på olika sätt…och vi…ehh…en del läser 
datat direkt in till nåt OLAP-verktyg som …de läser in datan till excel och håller på 
och bearbetar  med den och…men samtidigt så vill man ju på något sätt…man vill 
dels kunna avlasta driftsmiljön från sådana frågor som inte relaterade till det 
dagliga…titta på hur en specifik order ser ut…så här..utan man vill så att säga följa 
statistik och göra den typen av beräkningar…då vill man släppa * ohörbart *…och 
sen också att man vill göra datat mer lättåtkomligt…så att något mellanting 
däremellan har vi inte…antingen…så sitter kunden…och det kanske de gör 
fortfarande och ställer frågor för den taktiska styrningen eller under dagliga 
arbetstider…kanske man fortfarande gör utan att man….men för de här * eftertryck * 
tunga statistikberäkningarna och sortering och strukturering av data…det gör man 
liksom mot warehouset…. 
 
JH : Kan man säga lite, som du säger, att man använder inte datalagret till så mycket 
för att få den här historiska aspekten, utan man använder det mest för att avlasta den 
operativa miljön och så att du vet att du har datan på rätt ställe och för 
användaren….eller….både och…. 
 
TÖ: Ja, eller …huvudsyftena som vi ser och som vi försöker trycka på….det är dels 
att vi avlastar driften av operativmiljön…vi tar inte kraft från systemet genom att köra 
tunga statistikberäkningar…det är det första….men också då på något sätt 
att…kunderna upplever ju möjligheten och tillgängligheten till informationen….den 
kan ju vara hopplös om man ska gå in och ta den i tabellerna i MOVEX då….den är 
ju byggd för att stödja processer…följa order igenom systemet…varje gång det sker 
en statusförändring och så vidare….den är ju inte gjord i första hand för att köra 
statistik mot….så det enda sättet är ju att vi strukturerar ju informationen på ett bättre 
sätt…med att det blir snabbare och enklare att ställa frågor….och sen också att vi kan 
benämna datat….vi kan göra den…sen…det går att ändra struktur….men också det 
att….vi kan benämna fält och tabeller och fältnamn osv….på ett sätt som gör det 
lättare att förstå vad det är för något jag har hittat…kan jag få tillgängligt…. 
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JH: Ämnesorienterat….man ställer upp efter kund…produkt….ehh…. 
 
TÖ: ja…och att jag kan använda mig av de begrepp som kunden också använder sig 
utav så att…om man tittar i MOVEX då så står det ju…tar du ett kundregister så står 
det OKQ eller någonting….det kan ju möjligen för oss som arbetar med datalager 
kanske det betyder något….men för kunden är det inte lättillgängligt alltid…och 
också då hur den är strukturerad mellan tabeller som gör att vi kan stödja det…det är 
inget konstigt…..MOVEX är ju… 
Den lösningen…de verktyg som vi har…i våra lösningar….så är det ju i 
princip…MOVEX är ju den största, allra viktigaste datakällan för oss då….många av 
våra kunder kör ju MOVEX….det finns ju andra databaser också 
som…säljstödsystem eller….vad det nu kan vara…det kan vara tidigare affärssystem 
om man nu haft det …..så jag menar vi…..läser ju ut datat i vanliga fall till…..och det 
vi har är ju en plattform som vi har som i vårat fall bygger på SQL … 
microsoftserver….och….sen har vi ett data warehouseverktyg eller vad man ska kalla 
det som heter BPW…Business Performance Warehouse…som är ett verktyg för att 
hantera…organisation och administration av warehouset och…laddningen…för det är 
ju så att i och med…..det du ger är ett skal egentligen som ligger på SQL-
servern….du gör det lite mer användarvänligt….sen har vi en aspekt till i den …det är 
metadatat om MOVEX…så man kan…tanken är att man i det verktyget ska 
kunna…designa hur din warehouse-struktur ska se ut…sen kopplar du det bakåt…till 
MOVEX…så skapar då det här verktyget….de vägar som behövs 
….stagingdatabasen, transformeringen och sen data warehouse…. 
 
JH: Använder ni alltid stagingdatabas när man för över eller…. 
 
TÖ: Egentligen kan man säga ….syftet med den….i första hand har varit….är att…så 
snabbt som möjligt släppa driftsmiljön…vi läser tabellerna mer eller mindre rakt av 
…. 
 
JH: rätt in i en stagingmiljö då… 
 
TÖ: ja…till staging….sen släpper vi kopplingen här då….sen kan vi bearbeta data 
fritt och då gör vi de transformeringar som behövs…för data warehousetabellerna 
då…så man kan säga….alla joiner och kan vara här * ohörbart *…..den servern 
kommer innehålla datalagret… 
 
JH: Och den har även transformeringar och allting ligger i den…? 
 
TÖ: Grunden ligger ju egentligen i de här SQL-procedurerna….vi använder SQL-
servern som databashanterare och där lagrar vi warehouset också då…så sen kommer 
nästa steg…sen när vi kopplar på dom…de analysverktyg som vi vill ha….om vi ska 
ha COGNOS…eller en del ska ha excel …eller….poclarity och allt vad de heter…vi 
stödjer ju…vi jobbar…vi har partnerskap med COGNOS…poclarity…och…just 
det….COGNOS och poclarity. Men. Excel har ju kommit….sen kan man säga…det 
är inte alltid det blir OLAP-lösningar…ibland kan de mycket väl läsa warehouset 
direkt… 
JH: Vi har ju läst om analys, rapporter och data mining…..är det vanligt att man 
använder det till allt detta? 
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TÖ: Analys och rapportering kan man säga…data mining har inte varit någon större 
grej på än….det kanske beror på var Intentia befinner sig i den här….så oftast är det 
analys och rapportering…någonstans där man hamnar… 
 
JH: Så man använder i alla fall också data till rapportering…det gör man inte ur 
operativet utan man kör ur datalagret… 
 
TÖ: ah…analys då är ju huvudskälet…men rapportering är naturligtvis både och…det 
finns ju data som tas direkt också….men det som finns i warehouset…det kan mycket 
väl…kan mycket väl hända att man bygger upp en rapporteringsmiljö…sen ett antal 
rapporter som skapas ifrån warehouset…. 
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