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Sammanfattning 
 
Otillräcklig hantering av stora datavolymer har tidigare gjort det svårt att omvandla 
försäljnings och affärsdata till användbar information för beslutsfattare. På grund av 
detta har konceptet datalager framkommit. Datalagret ska stödja beslutsfattare genom 
att ta emot data från operationella system i organisationer. Ett datalager syftat till att 
lagra och hantera data som behövs för informations och analysprocesser över 
tidsperioder. Med hjälp av ett datalager kan organisationer utföra analyser. 
Söderström (1997) har satt upp analysbehov för organisationer inom olika branscher 
och genom att utgå från dessa återges en bild av vad organisationer har behov att 
analysera. Rapportens syfte är att undersöka huruvida dessa analysbehov stämmer 
överens i dagsläget. Intervjuer med organisationer som använder datalager kommer 
att genomföras för att få fram ett resultat som kan jämföras med Söderström (1997). 
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1 Inledning 
För dagens organisationer har konkurrensen på marknaden blivit allt hårdare. 
Organisationer får större och större behov att vara flexibla för att försöka tillgodose 
sina kunder allt mer krävande behov. För att få en inblick och bättre förståelse för de 
behov som kunder har bör organisationer på något sätt analysera sin verksamhet och 
sin försäljning. Genom att utföra analyser kan organisationer bättre förutse de krav 
som marknaden och kunderna kräver och på så sätt öka sin konkurrenskraft. 

Enligt Fiore (1998) har en teknik som kallas datalager under de senaste åren fått stor 
genomslagskraft. Datalager är en teknik där stora datavolymer kan sammanställas för 
att användas vid analysering av verksamheten. Utifrån de analyser som utförs kan 
organisationer få hjälp när viktiga och avgörande beslut ska fattas. Devlin (1997) 
anser att ett datalager är ett hjälpmedel som kan vara avgörande för organisationers 
överlevnad på konkurrenskraftiga marknader. 

För att tekniken ska kunna kallas datalager ska den enligt Inmon & Hackathorn 
(1994) besitta fyra egenskaper, subjekt-orientering, integrering, tidstämpling och 
beständighet. Egenskaperna innebär att ett datalager ska vara uppbyggt kring stora 
områden i organisationer såsom exempelvis kunder och försäljning. Data från olika 
källor ska sammanställas för att kunna utgöra ett bra analysunderlag. Vidare menar 
Inmon & Hackathorn (1994) att sammanställd data ska vara aktuell för någon 
tidsperiod och att användarna av datalagret ska kunna vara säkra på att data är korrekt 
genom att inga uppdateringar av data ska kunna utföras när den väl är inmatad i 
datalagret. 

Eftersom organisationer kan nå stora fördelar med hjälp av ett datalager är det viktigt 
att de vet vilka analysbehov de har. Söderström (1997) har satt upp ett antal 
analysbehov som olika branscher i Sverige hade 1996. Inom IT har en stor utveckling 
skett och på grund av det har problemformuleringen i arbetet riktats mot de 
analysbehov som Söderström (1997) har satt upp. 

Genom att intervjuer med organisationer som använder datalager genomförts har 
undersökningen gått ut på att jämföra dagens analysbehov med de som Söderström 
(1997) angett. Resultatet av undersökningen gav att inga större förändringar av 
analysbehov har skett under de senaste åren. Genom jämförelse mellan uppsatta 
analysbehov och de som organisationerna i undersökningen ansåg sig ha framkom att 
organisationerna följer somliga av dem. Det är svårt att säga att de analysbehov som 
inte följs inte finns eftersom endast en organisation inom varje bransch har 
medverkat. 

Inledningsvis kommer kapitel 2 ta upp begrepp som ligger till grund för 
problemformuleringen. Dessa begrepp ska ge läsaren den information som krävs för 
att förstå problemområdet som följer i kapitel 3. Här har en problemprecisering 
utformats och de avgränsningar som har gjorts presenteras. Även en diskussion om 
förväntat resultat redovisas. Vidare följer kapitel 4 där lämpliga metoder för att lösa 
problempreciseringen presenteras. En metod väljs och den tänkta arbetsprocessen 
beskrivs. I kapitel 5 redovisas genomförandet av den valda metoden och en 
materialpresentation utförs. Vidare följer kapitel 7 där resultat och slutsatser framgår. 
Slutligen, i kapitel 8, följer en diskussion om hela arbetsprocessen. Här diskuteras för- 
och nackdelar samt vilka erfarenheter arbetet bidragit med. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer de begrepp som ligger till grund för rapporten att beskrivas. 
Inledningsvis förklaras begreppen data och information och hur dessa förhåller sig till 
varandra samt hur de skiljer sig åt. Därefter följer två författares definitioner för vad 
de anser att ett datalager är. Definitionerna diskuteras och de utmärkande egenskaper 
som ett datalager har beskrivs.  

Ett datalager skiljer sig från övriga system som används i organisationer. För att förstå 
ett datalagers utformning är det viktig att veta vilka dessa skillnader är. Vidare ges en 
framställning över arkitekturen i ett datalager vilket i sin tur beskriver de olika 
komponenter som ett datalager består av. Därefter beskrivs de för- och nackdelar som 
kan förknippas med ett datalager. Slutligen följer en redogörelse över olika 
analysbehov som olika branscher har med avseende på ett datalager.  

 

2.1 Data och information 
Avison & Fitzgerald (1995) menar att information framkommer genom att data väljs 
ut och sammanställs vilket gör att mottagaren får en betydelsefull användning av den. 
Vidare anser Avison & Fitzgerald (1995) att den största skillnaden mellan information 
och data är att data inte har blivit tolkad medan information är tolkad data som har en 
betydelse för mottagaren samt att den har ett innehåll. Bandyo-Padhayay (2000) 
beskriver att data matas in i en dator som kombinerar denna på det sätt som 
användaren anger och därav utvinns information som är användbar för exempelvis 
beslutsfattare.  
 
Den information som utvinns med hjälp av tolkad data kan ligga till grund samt vara 
ett stöd när viktiga beslut ska tas i en organisation. Poe, Klauer & Brobst (1998) 
beskriver att ett system för beslutsstöd är ett system som hjälper användarna att 
utvinna information då en händelse ska analyseras. Med den information som utvinns 
kan användarna få hjälp när avgörande beslut i organisationer ska tas. Vidare menar 
Poe m.fl. (1998) att analyser ska hjälpa användarna att framställa information som kan 
göra deras arbete mer effektivt. Informationen som tillhandahålls kan ge användarna 
bättre förutsättningar att fatta de beslut som förhoppningsvis ökar organisationers 
välstånd. Ett exempel på en typ av system som hjälper en organisationer att fatta 
beslut är ett datalager som enligt Fiore (1998) har blivit en av de mer använda 
teknikerna för beslutsstödssystem. 
 

2.2 Vad är ett datalager? 
Devlin (1997) anser att ett datalager kan vara till stor hjälp när viktiga beslut ska 
fattas i organisationer. Med hjälp av datalagret kan användarnas arbete att jobba mot 
de mål som organisationen har underlättas. Genom att kombinera och analysera data 
utvinns information som kan vara avgörande för organisationers överlevnad. Enligt 
Söderström (1997) kan ett datalager användas för jämförelser mellan olika perioder 
samt till analyser av trender. 
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Devlin (1997  sid. 20) definierar ett datalager som: 
 
”Ett datalager är en ensam, komplett och konsekvent samling data, insamlad från 
olika källor, vilken gjorts tillgängligt för användare på ett sätt som de kan förstå och 
använda i ett affärssammanhang.” (Egen översättning från engelska.) 
 
I definitionen ovan sägs det att ett datalager kan användas i affärssammanhang. Data 
som görs tillgänglig för användare ska vara komplett och konsekvent. Genom att 
analysera den data som finns i datalagret kan användarna få en förståelse för hur 
organisationen ska arbeta för att bli mer konkurrenskraftig. Med hjälp av den 
information som utvinns får användare ett underliggande stöd när de ska fatta viktiga 
beslut. Genom att utnyttja analyser av kunders beteende kan till exempel 
reklamkampanjer anpassas efter kunders behov eller årstider.  
 
Bischoff & Alexander (1997) hävdar att data ska vara väldefinierad, konsistent och 
beständig. Datavolymen ska vara så stor att den kan stödja analyser, frågerapportering 
samt att det ska gå att jämföra olika tidsperioder med varandra, exempelvis att 
jämföra försäljningen av en produkt för varje kvartal eller år. Aspekterna ovan 
återfinns på liknande sätt i många definitioner av datalager. Även Inmon & 
Hackathorn (1994) anger att datalager bland annat syftar till att organisera och lagra 
data som behövs för informations- och analysprocesser över tidsperioder.    
 
En definition av Inmon (1996 sid, 33)  är: 

”Datalager: En subjekt-orienterad, integrerad, tidsstämplad (eng. time-varaiant) och 
beständig (eng. non-volatile) samling data till stöd för ledningens beslut.”  (Egen 
översättning från engelska) 

De definitioner som givits ovan har tydliga anknytningar till varandra. Inmon (1996) 
betonar att ett datalager är till stöd för ledningen vid beslut. På liknade sätt säger 
Devlin (1997) att ett datalager kan användas i ett affärssammanhang. Båda 
definitionerna visar att ett datalager på något sätt kan användas antingen som ett 
beslutsstöd i eller för att förstå olika situationer. I definitionerna kan även olika 
egenskaper som ett datalager förväntas ha tolkas. Datalagret är en samling data som 
kommer från olika källor, data måste integreras med varandra för att stämma överens 
samt att data ska vara historisk vilket innebär att den ska vara aktuell för någon 
tidpunkt. För analyser är det viktigt att tillförlitlig data används eftersom en 
organisation kan göra stora ekonomiska förluster på grund av felaktiga beslut. 

 

Den definition som kommer att ligga till grund för den fortsatta beskrivningen av ett 
datalager är Inmons (1996). Definitionen tar tydligt upp de fyra egenskaper som är 
utmärkta för ett datalager, det vill säga subjekt-orienterat, integrerat, tidsstämplat och 
beständigt. Definitionen är lätt att förstå och ger en kort och bra beskrivning över vad 
ett datalager är. Eftersom ett datalager innehåller data som är integrerad från olika 
källor är det viktigt att datalagret är konsistent så att det är tillförlitlig när det ska 
utföra sitt syfte vilket är att vara till hjälp vid beslutstödsprocesser.  

Nedan följer en närmare beskrivning av vad som menas med de fyra egenskaper, 
subjekt-orienterat, integrerat, tidsstämplat och beständig som är typiska för ett 
datalager. 
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2.2.1 Subjekt-orientering 
Enligt Inmon & Hackathorn (1994) kännetecknas ett datalager av att det är uppbyggt 
runt de områden som organisationen arbetar mot. Dessa områden kan vara kunder, 
försäljning, regioner eller aktiviteter. Ett datalager skiljer sig från de vanliga operativa 
miljöer som de flesta organisationer använder. Connolly & Begg (2002) beskriver de 
operativa miljöerna som de system som hanterar organisationers dagliga arbete. Dessa 
system kan bestå av bland annat inventariekontroll, transaktionehantering och 
kundrådgivning. Inmon & Hackathorn (1994) anser att skillnaderna mellan operativa 
system och datalager är att det i datalagret återfinns data som är relevant som 
beslutsstöd medan operativ applikationsdata innehåller data som används i 
organisationens dagliga arbete. Inmon & Hackathorn (1994) visar också att en tydlig 
skillnad finns i relationerna mellan data. I den operativa miljön relaterar 
applikationsdata till de behov som organisationen har vid ett exakt tillfälle, i ett 
datalager lagras historisk data som sträcker sig över längre tidsperioder. 

 

2.2.2 Integrering 
Inmon & Hackathorn (1994) hävdar att applikationsdesigners under åren inte har haft 
några riktlinjer för hur designen av operativa applikationer ska se ut. Det har aldrig 
funnits någon gemensam standard vilket har lett till att egna val har gjort och 
utvecklats. I ett datalager förenas data från olika operativa källor i en gemensam 
lagringsplats. När data väljs ut till datalagret har den olika format och utseende. Enligt 
Han & Kamber (2001) används tekniker, som ser till att data ska bli konsistent. Olika 
attribut ska sammanställas och få samma namn, exempelvis kan ett förnamn på en 
person stavas på två olika sätt i två olika operativa system. Ett annat sätt att göra data 
konsistent är när attribut har olika värden, till exempel när ett system anger i meter 
och ett annat i centimeter.  
 
Ett exempel av integrering kan vara när organisationer bestämmer sig för att skapa 
och implementera ett datalager i sin verksamhet. Tidigare kan organisationen ha 
använt olika system för de olika uppgifter som de dagligen arbetar med. System kan 
ha olika gränssnitt eller utformning, attribut som betyder samma sak i två olika system 
kan representeras på olika sätt. Därför måste organisationen samla ihop data från sina 
operativa system för att sammanställa den för att kunna ladda in den i datalagret. 
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Figur 1. Exempel på integration. (Efter Inmon & Hackathorn, 1994, sid 6) 
 

Figur 1 visar ett exempel där kunders personnummer ha lagrats på olika sätt eller 
format i de operativa systemen. I system A lagras personnummer som med en 
sexsiffrig sträng, i system B som en sträng med 11 tecken och i System C som en 
sträng med 8 tecken. De sätt som systemen lagrar personnummer skiljer sig från 
varandra och när personnummer ska sammanställas till datalagret måste dessa attribut 
ordnas och omvandlas för att lagras på ett enhetligt sätt.  
 

2.2.3 Tidstämpling 
Enligt Inmon & Hackathorn (1994) är data i den operativa miljön aktuell för just den 
tidpunkt som den används. Ställs en fråga till de operativa systemen förväntas att det 
svar som kommer tillbaka är tillförlitligt vid den exakta tidpunkten. Inmon & 
Hackathorn (1994) menar att en skillnad mellan ett datalager och den operativa miljön 
är att datalagret behandlar data som lagrats under en period eller ett tidsintervall. Han 
& Kamber (2001) delar resonemanget och menar att data sparas för att behandla 
information ur ett historiskt perspektiv.  
 
Enligt Inmon & Hackathorn (1994) lagras data i datalager i tidsperioder, som 
exempelvis 5-10 år. I den operativa miljön används data där tidsintervallen är mycket 
kortare. Här krävs svar där data är aktuell för den tidpunkt som frågan ställs och data 
lagras i exempelvis tidsintervall mellan 60-90 dagar. För att applikationsprogram ska 
vara flexibla är det fördelaktigt att de lagrar mindre mängder data än i ett datalager. Ju 
större mängder som lagras, ju mer data måste kontrolleras innan ett svar kan 
returneras.  

 

2.2.4 Beständighet 
Både Inmon & Hackathorn (1994) och Bischoff & Alexander (1997) menar att det 
endast finns två operationer som förekommer i ett datalager, inladdning av data samt 
användning av data. När data laddats in i datalagret sker inga uppdateringar. Breitner 
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(1997) anger att ny data laddas in i datalagret istället för att uppdatera den som redan 
finns lagrad. Inmon & Hackathorn (1994) samt Bischoff & Alexander (1997) anser att 
användarna endast kan analysera data i det format som den laddats in, det som laddats 
in ändrar inte utseende någon gång. Om någon uppdatering av data är önskvärd tas 
felaktiga data bort ur datalagret ersättas av data som uppdaterats i de operativa 
miljöerna. 
 
Även Inmon & Hackathorn (1994) delat meningen  med att data som en gång lagrats i 
ett datalager inte ska uppdateras i datalagret. Men Inmon & Hackathorn (1994) 
understryker dock att data som matats in felaktigt kan ändras eller rättas till i de 
operativa miljöerna och sedan laddas in igen. 

 

2.3 Skillnader mellan ett datalager och operativa system 
Som sagts tidigare i rapporten finns skillnader mellan operativa system och datalager. 
För att ge en tydlig bild över de olikheter som finns kommer följande stycke ta upp 
dessa skillnader. 
 
Enligt Poe m.fl. (1998) är det de operativa systemen som tar hand om det dagliga 
arbetet i organisationer som exempelvis transaktionshantering. Som tidigare nämnts 
lagras data i de operativa systemen i 60-90 dagar för att systemen ska kunna arbeta 
med aktuell data. De flesta källor till datalagret kommer från organisationers egna 
operativa system. 
 
Tabell 1: Jämförelse mellan operativa system och datalager (Efter Connolly & Begg, 
2002, sid 1049) 
 

Operativa system Datalager 
 

Innehåller aktuell data. Innehåller historisk data. 
Lagrar detaljerad data. Lagrar detaljerad, lätt och kraftigt summerad 

data. 
Data är dynamisk. Data är till stor del statisk. 
Processer upprepas. Situationsanpassade, ostrukturerade och 

heuristiska processer. 
Förutsägbart användande Oförutsägbart användande 
Transaktionsdrivet Analysdrivet 
Applikationsorienterat Subjektorienterat 
Stödjer dagliga beslut Stödjer strategiska beslut 
    
De skillnader som finns mellan ett datalager och de operativa miljöerna illustreras i 
tabell. Första skillnaden kan ge en väldigt tydlig bild över en av de viktiga egenskaper 
som ett datalager har. I rapporten har det diskuterats att ett datalager är tidsstämplad. I 
de operativa miljöerna används aktuell data medan ett datalager använder historisk 
data för att exempelvis analysera olika beteenden i situationer. Både i de operativa 
miljöerna i och datalagret lagras data som är detaljerad och det som skiljer i datalagret 
är att data även är summerad för att kunna användas vid analyser. Vidare är data i ett 
datalager statisk på så sätt att när den väl laddats in ändrar den inte utseende. I de 
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operativa miljöerna är data dynamisk eftersom data kan uppdateras. Om data ska 
uppdateras i datalagret plockas gammal data bort och ny laddas in för att ersätta den 
data som försvunnit. I exempelvis transaktionssystem har operationerna som finns 
anpassats eftersom det går att förutsäga hur systemen kommer användas. I ett 
datalager lagras data som kan analysera och bearbetas på många olika sätt och det går 
inte att förutsäga vilka analyser som kommer att behövas i framtiden. En viktig punkt 
för att kunna förstå skillnaderna mellan ett datalager och de operativa miljöerna är att 
de operativa miljöerna stöder det dagliga arbetet i organisationer medan ett datalager 
kan användas i ett mer långsiktigt perspektiv. Datalagret används för att analysera 
exempelvis kunders beteende och genom analyser kunna använda strategiska beslut 
för att för hur kunder kan komma att agera i framtiden. 
  

2.4 Arkitekturen i ett datalager 
Singh (1999) menar att ett datalager är en arkitektur för att leverera information, det 
är inte en produkt eller en databas. Vidare anser Singh (1999) att arkitekturen avgör 
vilken typ av data som ska återfinnas i datalagret, hur informationen ska bearbetas 
fram samt vilka verktyg som användarna ska hantera för att kunna analysera denna 
information.  
 

  
Figur 2. Arkitekturen i ett datalager (Enligt Chaudhuri & Dayal 1997, sid 2). 

 
Figur 2 baseras på hur Chaudhuri & Dayal (1997) anser att en datalagerarkitektur ser 
ut. Arkitekturen innehåller verktyg som hämtar data från olika operativa databaser och 
externa källor. Det finns även verktyg för att tvätta, transformera och integrera data in 
till ett datalager. Olika verktyg används även för att ladda in data i datalagret och för 
att förnya den data som laddats in samt verktyg för att ta bort data som inte behövs i 
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datalagret. Som ett komplement till datalagret menar Chaudhuri & Dayal (1997) att 
varje avdelning kan ha ett litet data mart, det vill säga ett litet datalager som är 
anpassat till en grupp med samma behov.  
 
Data lagras och hanteras av ett antal servrar vilka presenterar multidimensionella vyer 
av data med hjälp av ett antal verktyg. Enligt Chaudhuri & Dayal (1997) innefattar 
dessa verktyg analyser, frågehantering, rapportering och data mining som är ett 
verktyg som kan hitta mönster och trender i datavolymer. Slutligen finns det ett 
lagringsutrymme som hanterar metadata samt verktyg för hantering kontroll och 
administration av datalagret. Nedan ges en mer ingående beskrivning av de olika 
komponenter som ingår i den beskrivning som Chaudhuri & Dayal (1997) har gett av 
en datalagerarkitektur.  

 

2.4.1 Datakällor  
Connolly & Begg (2002) anser att de vanligaste källorna till ett datalager är: 

• Organisationers interna system. 
• Avdelningsdata som finns i privatägda filsystem. 
• Privat data som förvaras i arbetsstationer och privata servrar. 
• Externa system såsom Internet, kommersiella databaser eller databaser som 

associeras med organisationens leverantörer eller kunder. 
 
De vanligaste källorna till ett datalager organisationens interna system. Vanligtvis 
kommer den data som hämtas till ett datalager kommer från åtskilliga system eller 
applikationer. Källor som hanterar samma område kan komma från olika databaser, 
olika plattformer och i ett antal olika format. För att komplettera med det som fattas i 
organisationens interna system kan data köpas in från företag som specialiserar på 
extern data (Poe m.fl. 1998).    

 
Enligt Connolly & Begg (2002) används de operativa databaserna för att lagra den 
aktuella och integrerade data som ska användas vid analyser. De operativa 
databaserna är uppbyggda och fungerar ungefär som ett datalager men används helt 
enkelt som en plattform där data flyttas in i datalagret. Genom att bygga en operativ 
databas underlättas utformandet av ett datalager. De operativa databaserna kan bidra 
med data som redan tagits fram ur källorna. Genom att källor till de operativa 
databaserna redan integrerats med varandra kan de användas direkt i datalagret utan 
att de behöver sammanställas, detta arbete är redan utfört. 

 

2.4.2 Från källor till datalager 
Eftersom ett datalager används som ett beslutsstöd menar Chaudhuri & Dayal (1997) 
att det är viktigt att data som laddas in i datalagret är korrekt. På grund av de stora 
datavolymer som ska integreras är sannolikheten stor att all data inte har enhetligt 
format och måste därför rättas till och sammanställas innan den laddas i datalagret. 
 
Poe m.fl. (1998) anser att en av de mest betydande komponenterna i datalagrets 
arkitektur är den komponent som integrerar data från olika källor med varandra, innan 
de laddas in i datalagret. Inmon & Hackathorn (1994) beskriver en av de vanligaste 
anledningarna till varför integration av data är nödvändig. Tidigare har det inte funnits 
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några riktlinjer för hur applikationsprogram ska designas och därför skiljer sig 
formatet på data som applikationerna innehåller. 
 
En vanlig skillnad som måste sammanställas är kodning av attribut. Inmon & 
Hackathorn (1994) menar att en del program visar attributet kön antingen genom man 
och kvinna, m och f eller genom 1: or och 0: or. Attributet kan ta vilken form som 
helst i datalagret så länge som det är gemensamt för alla. Olika definitioner som 
betyder samma sak är vanligt och detta måste justeras innan data laddas in i 
datalagret. Enligt Inmon & Hackathorn (1994) är ett av de vanligaste sätt som detta 
uppstår på när källor till datalagret kommer från olika länder. I Sverige mäts 
temperaturen med Celsius men i USA används Farenheit. Båda enheterna mäter 
temperaturen och det spelar inte någon roll vilken av dessa som används i datalagret 
så länge det är en och samma enhet. 
 
Chaudhuri & Dayal (1997) beskriver tre olika verktyg som används när data ska 
transformeras. Data migration innebär att ändra namn på attribut, t.ex. byt ut gata till 
adress. Data tvättning ( eng. scrubbing) används för att se till att data har rätt format, 
t.ex. att postnummer ska bestå av ett visst antal tecken. Det tredje verktyget är data 
auditing och det används för att hitta mönster och relationer mellan data vilket 
resulterar i att avvikelser och fel i olika mönster kan hittas. 
 
När det är bestämt vilken data som ska ingå i datalagret och när data transformerats 
ska den överföras från källorna till datalagret. Chaudhuri & Dayal (1997) menar att en 
del återstår att göra under överföringen. Datavolymen som ska laddas in är mycket 
stor och det tiden då inladdningen sker är inte lång eftersom data laddas in när 
datalagret inte används. Därför måste kontrollen av data fortsätta under inladdningen. 
 
När uppdatering av data sker stängs datalagret, detta görs därför oftast nattetid, när 
ingen använder datalagret. Anledningen enligt Fiore (1998) till att ett datalager inte 
uppdateras när det används är att analysering kräver att underliggande data inte 
förändras. Frågor som ställs mot datalagret kan ta tid att bearbeta, förnyas någon data 
under tiden som frågor bearbetas av datalagret kan analyser bli ofullständiga eller 
felaktiga.  
 
En annan svårighet som Chaudhuri & Dayal (1997) beskriver är när och hur data i 
datalagret ska förnyas. Vanligtvis uppdateras datalagret med jämna mellanrum, t.ex. 
veckovis eller månadsvis. Enligt Chaudhuri & Dayal (1997) finns det olika faktorer 
som har inverkan på hur ofta datalagret ska uppdateras, exempelvis användarnas 
behov av ny information. 
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2.4.3 Metadata 
Enligt Han & Kamber (2001) är metadata ”data om data”. Metadata definierar namn 
på objekten som finns i datalagret. Enligt Han & Kamber (2001) ska metadata ha 
följande egenskaper: 
 

• Det ska finnas en beskrivning av datalagrets struktur där bland annat 
datalagrets schema, dimensioner, vyer, hierarkier ska finnas med. 

• Det ska finnas en beskrivning varifrån operativ metadata kommer, vilken 
spridning data har samt en överblick  om hur datalagret fungerar. 

• Det ska finnas en beskrivning av algoritmer som används för summering av 
data.  

• Det ska finnas en beskrivning av övergången från de operativa systemen till 
datalagret där källor och deras innehåll redovisas. En beskrivning hur 
transformering och uppdateringar har gått till. 

 
Enligt Han & Kamber (2001) används inte metadata på samma sätt som övrig data i 
datalagret. Metadata används av beslutstödsanalytiker för att lokalisera datalagrets 
innehåll. Den används även som en guide för att lokalisera de ursprung som data i 
datalagret har.  
 

2.4.4 Data mart 
Enligt Poe m.fl. (1998) är ett data mart ett litet datalager som är en del i det stora 
datalagret, det vill säga en delmängd som anpassas efter de behov som olika 
avdelningar har. Även Bischoff & Alexander (1997) beskriver ett data mart som ett 
litet datalager som designats för att möta de behov som en specifik grupp av 
användare kräver. Enligt Singh (1999) går det snabbt att bygga ett data mart därför  att 
det är lättare att specificera utefter användarnas behov. Ett data mart har samma 
egenskaper som ett datalager fast det är mycket mindre. I organisationen stora 
datalager finns många dimensioner och tabeller lagrade. I ett data mart kan antalet 
dimensioner begränsas eftersom endast de dimensioner som en specifik avdelning 
behöver kan användas. Produktionsavdelningen har inte lika stort behov av 
ekonomiska dimensioner som ekonomiavdelningen har. 
 
Data mart har blivit en naturlig förlängning av ett datalager. Data mart är användbara 
på grund av att avdelningar kan få specialiserad data som andra avdelningar inte är i 
behov av. Avdelningarna kräver inte heller de stora mängder av historiska data som 
finns i datalagret utan i data mart kan de välja ut den del av historisk data som de 
behöver. Avdelningar själva kan bestämma vilka beslutsprocesser de vill använda sig 
utav utan att andra avdelningar lägger sig i. Slutligen kan enskilda avdelningar välja 
den mjukvara som är skräddarsydd för det arbete som de utför, de är inte beroende av 
hela datalagrets mjukvara (Singh 1999).  
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2.4.5 Verktyg 

Marknader som snabbt förändras och utvidgas tvingar organisationer att ”lära känna” 
sina kunder. För att göra detta kan organisationer analysera sina kunders beteende. 
Ledningen, användare och analytiker ska kunna analysera aktuell och tidsstämplad 
data som handlar om bland annat finansiella händelser, logistik, marknad, försäljning 
och produktutveckling. Ledningen ska även kunna förstå aktuell och tidsstämplad 
data sett ur ett historiskt perspektiv (King 2000). 
 
För att tillgodose de behov som organisationer kräver har många verktyg utvecklats. 
De verktyg som Chaudhuri & Dayal (1997) nämner i figur 2 kommer att beskrivas 
nedan och dessa är: 
 

• OLAP, On-line analytical process 
• Rapportering 
• Data mining 

 
Enligt King (2000) kan OLAP användas tillsammans med ett datalager och dess 
applikationer för att sammanställa analyser som kan vara ett stöd vid viktiga beslut. 
King (2000) menar att ett datalager lagrar och hanterar data medan OLAP omvandlar 
data i datalager till strategisk information och visualisera den för användare.   
 
Termen OLAP introducerades för att skilja analytiska system och strategisk 
information åt. Ett datalager byggs med relations-databasteknik medan OLAP byggs 
som en databas som erbjuder multidimensionella vyer av data. Dessa vyer utgör snabb 
tillgång till strategiskt information för beslutsstöd. Både King (2000) och Han & 
Kamber (2001) beskriver att informationen uppstår genom att detaljerade 
multidimensionella datastrukturer formas till något som vanligtvis illustrerar 
datakuber. Datakuber kan summera stora datavolymer på ett tydligt sätt och enligt 
Breitner (1997) ger OLAP möjligheten att åskådliggöra data ur olika synvinklar. 
OLAP:s kännetecknande egenskaper är snabba analyser av hopsamlad 
multidimensionell data. En annan viktig egenskap som King (2000) tar upp är att 
OLAP kan behandla data i historiska perspektiv. I analyser kan jämförelser av 
försäljning för den aktuella månaden och föregående månad eller skillnaderna mellan 
olika år utföras.  
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Tabell 2: Trefälts tabell (Enligt Connolly & Begg, 2002, sid. 1106) 
 

Egendom Stad Vinst 

Hus Göteborg 15 056 

Lägenhet Göteborg 14 670 

Hus Göteborg 14 555 

Lägenhet Stockholm 15 888 

Hus Stockholm 14 578 

Lägenhet Stockholm 16 004 

Hus Malmö 15 890 

Lägenhet Malmö 15 500 

Hus Malmö 19 678 

 
Figur 3: Tredimensionell kub (Enligt Connolly & Begg, 2002, sid. 1106) 

 
 
Tabell 2 och Figur 3 illustrerar tillsammans ett exempel på hur data kan visas med 
hjälp av multidimensionella kuber. För att ge en tydlig bild av hur kuben används har 
endast tre olika dimensioner illustrerats i exemplet. Men Connolly & Begg (2002) 
understryker att det är möjligt att lägga till fler dimensioner än bara tre som exemplet 
ovan visar. 
Chaudhuri & Dayal (1997) påstår att de dimensioner som ingår i kuben är hierarkiskt 
uppbyggda och nämner tre olika sätt som hierarkierna kan utformas, nämligen: 
 
Drill-down som beskriver att data kan analyseras från en hög nivå ner till en mer 
detaljerad nivå. Exempelvis att de egendomar i figur 3 först analyseras som en grupp 
för att slutligen analysera hus och lägenheter för sig (Poe m.fl., 1998). 
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Roll-up som beskriver att data analyseras först från en detaljerad nivå upp till en mer 
omfattande nivå. Detta är motsatsen till drill-down (Poe m.fl., 1998). 
 
Slice and dice som beskriver att användarna ges möjlighet att se på samma data ur 
olika synvinklar. Till exempel kan en del data generera vinsten för egendomar i 
samma stad medan en annan del data genererar vinsten för egendomar av samma sort 
(Poe m.fl., 1998).   
 
OLAP används för många ändamål, bland annat finansiella aktiviteter vari 
budgetering, kostnader och utförande av analyser ingår. Marknadsavdelningar 
använder OLAP för marknadsundersökningar, kundanalyser, reklamutveckling och 
för att segmentera marknader. Slutligen använder försäljningsavdelningar OLAP för 
att försöka förutse hur de ska agera mot marknadens förändringar genom att analysera 
olika händelser.(King, 2000).  
 
Enligt Connolly & Begg (2002) kan de fördelar OLAP medför vara att produktiviteten 
i en organisation kan öka samt att bättre tillgång till strategisk information kan leda 
till att bättre och effektivare beslut kan tas. Organisationers eventuella avkastning och 
vinst kan öka på grund av att organisationer kan agera snabbare mot marknadens 
behov. King (2000) menar att OLAP strukturer som är noggrant uppbyggda har 
positivt inflytande på beslutsstödsprocessen. Bra strukturer över vilken data som ska 
lagras i datalagret medför att storleken på datalagret blir mindre på grund av att icke 
relevant data väljs bort. Även svarstider blir snabbare och kostnader minskar på grund 
av att data är bättre sammansatt. 
 
Rapportmiljöer är applikationer som används för att hantera och analysera data i 
datalagret. Data filtreras och samlas ihop för att på förbestämda sätt skapa rapporter. 
Rapporter i dessa applikationer är nedbrutna till informationselement. När någon 
frågar efter en specifik rapport samlas nödvändiga data ihop och levereras till 
användaren. Detta sätt att använda data i ett datalager har ett antal fördelar. Det 
minskar nätverkstrafiken, komplexiteten för användarna och att hantering av data kan 
kontrolleras bättre efter den valts ut ur datalagret. Rapportgenererare är ett verktyg 
som är lätt att använda och hantera, det kräver inte så mycket träning och är lätt för 
användarna att hantera. Den nackdel som rapportgenereraren medför är att användare 
som inte vet vilken information de behöver för analyser inte har någon användning för 
den och därför kan den komma att användas mycket i onödan (King, 2000). 
 
Data mining handlar om att tillämpa kraftfulla algoritmer, genom artificiell 
intelligens, på datalager för att hitta meningsfulla, gömda mönster. Dessa mönster 
utgör grunden för att försöka förutse framtida kundbehov och händelser. Den 
huvudsakliga uppgiften som data mining har är att identifiera framträdande 
information som innehåller meningsfulla mönster. 
 
Enligt Wu (2000) har under de senaste åren organisationer använt data mining för att 
bland annat förstå sina kunders demografiska utspridning. Data mining används för att 
hitta gömda mönster som kan tyda på trender och möjligheter för organisationer. Data 
mining är populärt men användare har inte stor förståelse för varför de använder 
tekniken. För att förstå möjligheterna med data mining menar Wu (2000) att det är 
viktigt att förstå skillnaden mellan data mining och andra tekniker. King (2000) säger 
att till skillnad från OLAP utför data mining förutsägande analyser. Genom att 
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använda data mining får inte bara organisationen en bild av deras tidigare arbete utan 
verktyget genererar även en bild av hur marknaden kan se ut och utvecklas i 
framtiden. Skillnaden mellan data mining och OLAP är att OLAP används för att 
bevisa hypoteser medan data mining används för att generera dessa hypoteser.  
 
King (200) anser att de två främsta användningsområdena för data mining är:  
 
1. Förutse mönster och beteende:  Data mining används för att gå igenom historisk 
data för att få kunskap om framtida händelser. Exempelvis kan en organisation 
analysera en marknadskampanj och använda den för att förutse hur nästa 
marknadskampanj kommer att utvecklas 
 
2. Upptäcka tidigare okända mönster: Data mining används för att nya mönster i 
datavolymer kan upptäckas. Till exempel kan data mining avslöja att konsumenter 
alltid köper samma kombination av varor vid varje tillfälle, när en kund köper 
schampo handlar de i regel nästan alltid balsam. 

 

2.5 Fördelar med datalager 
Connolly & Begg (2002) menar att de stora vinster hos de organisationer som 
investerat i ett datalager är ett bevis för de konkurrensmässiga fördelar som denna 
teknik medför. De konkurrensmässiga fördelarna ökar genom att ge beslutsfattare 
tillgång till data som kan avslöja information om exempelvis kunder, trender och 
behov som tidigare varit otillgänglig eller oupptäckt. Det har bevisats att många 
organisationer som investerat i ett datalager har fått påföljder av att lönsamheten har 
ökat. Söderström (1997) tar upp en undersökning som gjorts på ett 60-tal 
organisationer i USA. 40 % procent av de organisationer som ingick i undersökningen 
har fått tillbaka sina investeringar inom ett år. Den genomsnittliga återbetalningstiden 
är två år och den slutsats som Söderström (1997) drar är att organisationer kan tjäna 
mycket pengar på en investering i uppbyggnad av datalager. 

Datalager ökar produktiviteten genom att en integrerad databas av konsistent, subjekt-
orienterad och tidsstämplad data skapas. I datalagret återfinns data som är integrerad 
från olika oförenliga databaser till en form som skapar en konsistent överblick över 
organisationen.  Genom att översätta data till användbar information tillåter datalagret 
organisationens ledning att göra mer övertygande, riktiga och konsistens analyser 
(Connolly & Begg, 2002). 
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2.6 Nackdelar med datalager 
En stor nackdel för ett datalager är att många utvecklare underskattar den tid det tar 
att sammanställa den data som ska ingå i datalagret. För att ett datalager ska kunna 
fylla sitt syfte på bästa sätt måste den data som ska finnas med vara noga utvald och 
att sammanställningen av data är noggrann så att datalagret blir tillförlitligt Connolly 
& Begg 2002). 

När användarna av ett datalager verkligen förstår vilka fördelar och vilken stor hjälp 
som ett datalager faktiskt kan medföra kan deras krav på att lära sig hur de ska 
använda datalagret stiga. Enligt Connolly & Begg (2002) beror detta på användarna 
blir mer medvetna om vilket värde och möjligheter som ett datalager kan medföra. 
Det kan vara ett problem eftersom organisationer inte har planerat in tid och resurser 
för denna utbildning. 

 

2.7 Analysbehov i olika branscher 
Söderström (1997) anser att information är nödvändigt för beslutsfattande och för att 
kunna styra verksamheten i rätt riktning. Som ett exempel tar Söderström (1997) upp 
den gamla lanthandeln. Butiksinnehavaren kände sina kunder väl och visste vilka 
behov de hade. Innehavaren märkte tydligt om kunderna var missnöjda eller började 
handla i andra butiker. Söderström (1997) menar att storföretag mister kontakten med 
sina kunder på grund av allt större enheter. Med hjälp av datorteknik kan företag 
skapa en god kontakt med sina kunder samt att få förståelse för kundernas beteende. 
Datalagret kan liknas vid butiksinnehavaren för lanthandeln. När butiken utvidgades 
och allt fler karaktärer visade dig på marknaden blev det svårt för butiksinnehavaren 
att hålla ordning på alla kunders behov. Idag kan detta göras med hjälp av ett 
datalager. Genom att leta efter olika samband kan datalagret genereras svar som visar 
kunders behov. Nedan följer en beskrivning av olika branscher som använder 
datalager för att få insikt i vilka analyser de har behov av att utföra med hjälp av 
datalager. 

Anledningen till att de riktlinjer som följer kommer från Söderström (1997)  är att det 
är den enda litteratur, som hittas, som tar upp analysbehov på detta sätt. Generellt sett 
finns mer skrivet om datalager i amerikansk litteratur men ingen har där tagit upp 
analysbehov på samma sätt som Söderström (1997). Intressant är även att Söderström 
(1997) inriktat sig på just svenska organisationer.  
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2.7.1 Försäkring 
De områden, enligt Söderström (1997, sid 43), som försäkringsbolag har behov att 
analysera är: 

• Analys av premienivåer, villkor, skadeutfall, kunder och geografiska aspekter 
för att kunna förbättra riskbedömning. 

• Riskanalyser av premienivåer, villkor, skadeutfall, kunder och geografiska 
aspekter för att optimera riskurval i de olika marknadssegmenten. 

• Analys av kunder, skadeutfall, försäkringsvillkor och geografiska aspekter för 
att stödja produktutveckling. 

• Analys av kunders portföljkvalitet i samband med försäljning 

• Analys av premier, skadeutfall, geografiska aspekter och kunder för att 
säkerställa kontantflödet och likviditeten. 

• Analys av premier, villkor, skadeutfall, kunder och geografiska aspekter för att 
säkerställa kapitalets täckning av riskexponering. 

 

2.7.2 Banker  
De områden, enligt Söderström (1997, sid 43), som banker har behov att analysera är: 

• Analys av lönsamhet hos kundsegment för att kunna identifiera lönsamma 
grupper och riskgrupper. 

• Analys och segmentering av kunder för att kunna effektivisera 
marknadsföringskampanjer. 

• Analys av transaktionstyper, volymer och lönsamhet i bankens olika 
ekonomiska enheter för att kunna optimera utformning och dimensionering av 
verksamheten. 

• Uppföljning av olika produkter och tjänster för att kunna kontrollera dåliga 
krediter. 

• Kredituppföljning i samband med produktanalys och kundanalys för att kunna 
optimera villkoren för låntagare. 

 
 

2.7.3 Tillverkningsindustri 
De områden, enligt Söderström (1997, sid 44), som organisationer inom 
tillverkningsindustri har behov att analysera är: 

• Analys av produkter, försäljning, marknadsvolymer och konkurrenter för att 
stödja produktutveckling. 

• Analys av produkter, försäljning, marknadsvolymer och konkurrenter för att 
stödja prissättning. 

• Analys av kundsegment och försäljning för att stödja marknadsföring. 

• Analys av försäljning, konkurrenter, kundsegment och makroekonomiska 
indikatorer för att kunna förbättra marknadsprognoser och strategisk 
planering. 
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• Anpassning av lagerhållning efter uppskattad marknadsefterfrågan och 
tillverkningsvolym. 

• Analys av data från tillverkning samt reklamationer för att kunna förbättra 
kvalitet. 

 

2.7.4 Detaljhandel 
De områden, enligt Söderström (1997, sid 42), som organisationer inom detaljhandel 
har behov att analysera är: 

• Analys av försäljning och egenskaper i de olika butikerna för att kunna 
marknadsanpassa varusortimentet. 

• Uppföljning  av marknadsföringskampanjer för att effektivisera framtida 
kampanjer. 

• Uppföljning av lönsamhet i olika butiker i samband med olika geografiska 
aspekter föra att kunna optimera lokaliseringen, utformningen och 
dimensioneringen av butiksnätverket. 

• Benchmarking av lönsamheten i olika butiker för att bättre kunna styra 
butiksverksamheten.  

• Analys av försäljning för att kunna förbättra prissättning. 

• Analys av inköp och försäljning för att unna optimera inköps- och 
beställningsrutiner. 

 

2.7.5 Sjukvård 
De områden, enligt Söderström (1997, sid 44), som organisationer inom sjukvården 
har behov att analysera är: 

• Analys av resursförbrukning för att optimera resursförbrukning och 
resursallokering. 

• Analys av vårdtillfällen, besök, ingrepp och kötider för att optimera 
lokalisering, dimensionering och utformning av vårdproducenter. 

• Uppföljning av diagnosgrupper för att säkerställa och förbättra vårdrutiner. 

• Uppföljning av vårdkvalitet 

• Benchmarking av olika aspekter av vård för att kunna jämföra effektiviteten 
hos olika vårdproducenter. 
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3 Problembeskrivning 
Enligt Imhoff & Geiger (2002) baseras organisationers förtjänst på flexibilitet, 
effektiv design och produkter. Organisationer behöver flexibilitet för att fastställa 
behoven hos allt mer krävande kunder för att kunna utvinna fördelaktiga produkter 
som i sin tur kan konkurrera på marknaden. 
 
Fiore (1998) hävdar att datalager har haft stor genomslagskraft på marknaden och 
med hjälp av denna teknik kan en organisation öka sin flexibilitet eftersom de bättre 
kan svara mot oförutsägbara händelser. Otillräcklig hantering av stora datavolymer 
gjorde det tidigare omöjligt att omvandla försäljnings- och affärsdata till användbar 
information för beslutsfattare. För att kunna lösa dessa problem har organisationer 
utvecklat och implementerat datalager i sin verksamhet. För att organisationer ska 
kunna använda sig av ett datalager är det viktigt att de kan översätta all försäljnings- 
och affärsdata till användbart material för beslutsfattare. Det som utgör grunden för 
datalagrets utveckling är de förbättringar som skett inom datorteknologin. 
Ekonomiska vinster hos de organisationer som implementerat datalager i sin 
verksamhet bevisar för konkurrenter att behovet av ett datalager kan finnas även hos 
dem. Allt fler organisationer startar egna datalager och Adelman, Barbusinski & 
Kelley (2001) anser att ett datalager kan ha en enorm betydelse för en organisation. 
Idag har organisationer börjat förstå värdet med ett datalager och följden har blivit att 
mer tid och resurser läggs ner på att utveckla tekniken. En viktig aspekt för 
utvecklingen av datalager är att organisationer börjar inse att de inte kan klara sig utan 
det. 
 
I kapitel 2.7 beskrivs de analysbehov som svenska branscher hade 1996 och som 
Söderström (1997) anser att datalager kunde hjälpa till att lösa. De behov som angivits 
kan underlättas med hjälp av ett datalager vilket medför att ett datalager kan vara en 
nödvändig tillgång i dagens konkurrensmättade marknad. Det är viktigt att 
organisationer vet vad de vill ha ut av ett datalager och vad de behöver analysera för 
att få bästa resultat av sitt datalager. Genom att utgå från Söderström (1997) avspeglas 
en bild av vad organisationer har behov av att analysera.  
 
Det finns anledning att tro att de analysbehov som Söderström (1997) tagit upp har 
förändrats, materialet är trots allt sju år gammalt och snabb utveckling har skett inom 
datalager. Med anledning av materialets ålder och utvecklingen inom IT de senaste 
åren är det möjligt att organisationer har upptäckt nya analysbehov eller att de har 
förändrats.    
 
En annan aspekt som är viktig att diskutera för organisationers utveckling och 
välstånd är de förändringar som skett i omvärlden under de senaste åren. I dagsläget 
befinner vi oss i en helt annan situation än för sju år sedan. Världsekonomi, hög- och 
lågkonjunkturer samt krigsställningar i världen kan ha påverkat hur organisationer 
agerar på marknader mer än vad många tror. Exempelvis kan förändringar i 
världsekonomin gett bankbranschen nya lägen att utgå ifrån och med anledning av 
världskrig och terroristattacker ändras resebranschens förutsättningar märkbart.  
 
 
 
   



3 Problemformulering 

  19 

Ett exempel på förändringar som kan ändra analysbehoven för en organisation ligger 
inom försäkringsbranschen. Sossuan (2000) menar att utvecklingen av Internet har 
gett försäkringsbranschen möjligheten att få en effektivare verksamhet samt att 
branschen har hittat helt nya kundgrupper. Internet har gett försäkringsbranschen 
möjligheten att bli tillgänglig på ett helt nytt sätt. Uppkomsten av Internet kan vara en 
anledning till att nya analysbehov framkommit. 
 
De analysbehov som Söderström (1997) tar upp kan gälla fortfarande men nya 
analysbehov kan ha uppstått på grund av att de faktorer som tagits upp ovan. 
Förändringar och en allt mer konkurrerande marknad tvingar organisationer att agera 
på ett annorlunda sätt. 
 

3.1 Problemprecisering 
Datalager kan vara ett avgörande verktyg för beslutsstöd i en organisation. Data som 
används som underlag för analyser måste vara noggrant uttagen för att organisationer 
ska få bästa möjliga resultat i sina analyser. En förändringsbar marknad medför att 
organisationer måste försöka hitta sina fördelar för att kunna överleva. Söderström 
(1997) har angett analysbehov som beskrivs i kapitel 2.7. De punkter som Söderström 
(1997) satt upp kommer att användas som riktlinjer i undersökningen för att jämföra 
huruvida de stämmer överens med analysbehovet i dagens organisationer.   
 
Det problem som rapporten bygger på är: 

Stämmer dagens analysbehov i olika branscher med avseende på datalager överens 
med de behov som Söderström (1997) angett? 

 

3.2 Avgränsningar 
Söderström (1997) anger analysbehov för nio olika branscher i Sverige vilka är 
partihandel, detaljhandel, resebranschen, telecom, bank, försäkring, sjukvård, 
paketförmedling och industri. Alla nio branscher som Söderström (1997) tar upp 
kommer inte att bearbetas i rapporten. De branscher som undersökningen begränsas 
till beror på vilka branscher de organisationer som intervjuas tillhör. I kapitel 2.7 
anges analysbehov för branscher inom bank, försäkring, tillverkningsindustri, 
detaljhandel och sjukvård och det är dessa branscher som kommer att bearbetas i 
rapporten. Begränsningar till de här fem har gjorts eftersom det var organisationer i 
dessa branscher som ville låta sig intervjuas. 
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3.3 Förväntat resultat 
Det resultat som rapporten förväntas ge är kännedom om de analysbehov som 
Söderström (1997) satt upp för olika branscher stämmer överens i dagsläget. 
Materialet har några år på nacken och det finns stor anledning att tro att förändringar 
har skett genom att nya behov kan ha uppstått. Utveckling inom både hård- och 
mjukvara borde ha lett till att nya sätt att analysera sin data har framkommit. Genom 
bättre verktyg kan troligtvis mer komplicerade analyser utföras.  

För att få en uppfattning om hur väl de kriterier som Söderström (1997) anger 
stämmer överens med hur ett datalager används av organisationer är det av intresse att 
ta reda på i vilken utsträckning dagens organisationer följer dessa kriterier.  

Om skillnader finns ska de anledningarna som organisationerna anser finns 
framkomma. Genom organisationers egna synpunkter och erfarenheter kommer 
troligen de rätta anledningarna att framkomma.  

Rapporten ska troligtvis ge förståelse över vad en organisation analyserar med hjälp 
av ett datalager. Många branscher utgår förmodligen från samma grunder men vissa 
skillnader finns troligtvis. Analysbehovet i olika branscher ska framkomma men även 
en överblick huruvida Söderström (1997) stämmer idag, sju år senare.   
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4 Metod 
För att besvara den problemformulering som rapporten grundar sig på kan olika 
metoder för insamling av information användas. Enligt Patel & Davidson (1994) finns 
det en hel del att tänka på innan en undersökning ska genomföras. För att få en 
överblick av de metoder som kan användas för informationssamling kommer detta 
kapitel behandla de metoder som kan vara lämpliga för att besvara 
problemformuleringen i denna rapport. För att på bästa sätt besvara på 
problemformuleringen måste kontakter med organisationer som använder datalager 
göras. Två metoder där kontakter med organisationer är möjligt kommer att beskrivas 
med den som anses vara bäst lämpad med avseende på problemet kommer att 
användas. Patel & Davidson (1994) anser att det inte finns någon metod som är bättre 
än någon annan men den metod som ska användas ska besvara problemformuleringen 
på ett bra sätt. Tänkbara metoder kommer att beskrivas och de för- och nackdelar som 
varje metod har kommer att diskuteras. De två metoder som kommer att beskrivas är 
intervjuer och enkäter. 

De metoder som anses vara bäst för att undersöka vilka analysbehov som 
organisationer har idag är intervjuer och enkäter. För att få fram information om 
organisationers datalager lämpar det sig bäst att ställa frågor till personer som 
använder ett datalager eller har varit med och utvecklat ett. Anledningen till att 
exempelvis dokumentundersökning inte används är att det visat sig finnas för lite 
dokumenterad information. Det anses även mer relevant att undersöka problemet i 
organisationer som använder datalager just nu. Anledningen till att inga andra 
metoder beskrivs är att de inte anses kunna bidra med den sorts information som 
behövs för att analysera problemformuleringen. Enligt Patel & Davidsson (1994) kan 
det insamlade materialet bearbetas kvantitativt eller kvalitativt. De metoder som finns 
kan vara statistiska metoder, kvantitativa, för analys av information och metoder för 
tolkning av textmaterial, kvalitativa. I denna rapport kommer en undersökning som 
genererar mycket textmaterial att genomföras, antingen genom intervju eller enkät. En 
kvalitativ sammanställning är lämpligast att göra eftersom det, enligt Patel & 
Davidsson (1994), är lämpligast för analys av information. 

 

4.1 Intervju 
Kylén (1994) beskriver en intervju som ett samtal mellan en eller flera personer där 
dialogen bygger på frågor som ska besvaras för att få fram betydelsefulla uppgifter. 
Intervjuer är personliga av den anledning att intervjuaren träffar respondenten på dess 
arbetsplats och genomför intervjun men, enligt Patel & Davidson (1994), kan 
intervjun även genomföras genom ett telefonsamtal om personerna inte har möjlighet 
att träffas.  

Fördelar som både personliga möten och telefonintervjuer medför, för att lösa 
problemformuleringen, är att eventuella oklarheter i frågor kan förklaras direkt och de 
följdfrågor som uppstår kan ställas med en gång. Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson 
och Lundell (2002) kan frågor som intervjuobjektet anser vara viktiga framkomma. 
Positivt med intervjuer är att de kan leda in på att bli mer som en diskussion vilket gör 
att mer ingående svar på frågor kan framkomma. Detta kan medföra att personen som 
intervjuar får en djupare inblick i sitt problem och blir medveten om saker denne inte 
tänkt på tidigare. Vid telefonintervjuer och personliga möten kan de frågor som 
intervjuaren önskar gå igenom skickas till respondenten några dagar i förväg. Genom 
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att göra detta kan respondenten få en uppfattning om vad intervjuaren är ute efter och 
ge mer genomtänkta svar.  

Personliga möten är den intervjuform som kan ge intervjuaren den bästa förståelsen 
och djupare inblick i sitt problem. Om oklarheter uppstår finns goda möjligheter att 
förklara dessa, exempelvis genom att respondenten kan visa sin arbetsplats och hur 
denne utför sin uppgift, denna kontakt är något som inte är möjlig vid 
telefonintervjuer. Nackdelen med personliga möten kan vara att den organisation som 
respondenten arbetar ligger lång resväg bort vilket kan medföra att resor tar lång tid 
och blir kostsamma. Om avståndet anses var för långt är det en fördel om en 
telefonintervju som, enligt Patel & Davidsson (1994) kan genomföras istället för ett 
personligt möte. Med hjälp av telefonintervjuer kan troligtvis fler intervjuer utföras 
eftersom dessa inte är lika tidskrävande med avseende på resor som personliga möten. 
Enligt Berndtsson m.fl. (2002) kan det vara svårt att föra anteckningar under 
intervjuer eftersom mycket material presenteras under en kort tid vilket medför att det 
kan vara svårt att avgöra vad som är viktigast att anteckna. Nackdelen som följer med 
en telefonintervju är att det kan vara problematisk att registrera intervjun om den ska 
spelas in. Kopplingsanordningar till telefoner går dock att få tag på men det kräver 
extra arbete. 

 

4.2 Enkät 
Enkäter och intervjuer har många gemensamma egenskaper. Båda metoderna går ut 
på att olika respondenter får svara på frågor utifrån sina egna erfarenheter. Kylén 
(1994) beskriver en enkät som ett skriftligt frågeformulär som skickas till personer 
som valts ut för att få svar på en undersökning. Eftersom enkäter ska besvaras utan att 
någon person personligen ställer frågor är det viktigt att enkäten är lätt att förstå. 
Enligt Kylén (1994) blir enkäter som är svåra att förstå oftast obesvarade. För att lösa 
detta problem beskriver Patel & Davidson (1994) att en ”enkät under ledning” kan 
utföras. Med detta menas att en utav de personer som är ansvarig för frågorna besöker 
de personer som ska besvara enkäten för att de ska ha möjlighet att ställa frågor om 
eventuella oklarheter. 

En fördel som enkäter kan medföra, med tanke på problemformuleringen, är att fler 
personer kan tillfrågas samtidigt i jämförelse med intervjuer. Detta medför bättre 
möjligheter att samla in mycket information på kortare tid. Enkäter är även enkelt 
eftersom många svar kan utvinnas från en källa. Enkäter kan enligt Kylén (1994) vara 
billigare än intervjuer eftersom färre resor krävs på grund av att enkäter kan skickas 
till organisationer med post. Negativt med enkäter är att eftersom mycket material kan 
samlas in kan det vara väldigt tidsödande att sammanställa. Patel och Davidsson 
(1994) anser att om svar i enkäten är otydliga kan problem med tolkning uppstå 
eftersom det kan vara svårt att få tag i den person som svarat på frågan för att ställa 
följdfrågor vilket är lättare i intervjuer. Denne har redan avsatt tid till intervjun och 
ofta är de personer som arbetar i organisationer upptagna med möten eller liknande. 
Om den person som svarat på enkäten är upptagen för vidare frågor kan det vara 
känsligt att använda material som är svårtolkat eftersom missförstånd lätt kan göras. 
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4.3 Val av metod 

Undersökningen går ut på att göra en jämförelse mellan de riktlinjer som Söderström 
(1997) anger och vilka analysbehov som organisationer har idag, med avseende på 
datalager. För att undersöka problemet som rapporten bygger på kommer intervjuer 
med organisationer, som använder datalager, inom olika branscher att genomföras. 
Genom intervjuer kommer troligtvis tillräckligt material för att svara på 
problemformuleringen framkomma. Utifrån intervjumaterial kan sedan en jämförelse 
göras mellan den information sin framkommit och de analysbehov som Söderström 
(1997) anger stämmer överrens med användandet av datalager i svenska 
organisationer 1996.  

Genom att både använda personliga intervjuer med organisationer som ligger inom 
Skaraborg och telefonintervjuer med organisationer som befinner sig runt om i landet 
blir urvalet av organisationer större vilket medför att fler respondenter kan kontaktas. 
Personliga möten kan ge bättre svar än vid telefonintervjuer eftersom oklarheter i 
svåra svar och frågor kan förklaras på ett bättre sätt. Personliga möten tar längre tid 
och kan vara dyrare att genomföra eftersom resvägen blir längre än vid 
telefonintervjuer som kan utföras hemifrån (Patel & Davidson, 1994). Tanken med 
intervjuer är att föra en diskussion med personer som är ansvariga för datalager i 
organisationer och som varit delaktiga under utvecklingen av ett datalager. Även 
enkätundersökningar går att genomföra men metoden har sina brister med avseende 
på problemformuleringen. De kan vara svårt att få fram väl utformade svar genom en 
enkätundersökning eftersom inga delfrågor kan ställas direkt. Enkäter medför att 
mycket information kan samlas in under en kortare tid med den tid som 
sammanställningen av denna information tar anses vara för lång. Fördelen med 
intervjuer jämförelse med enkätundersökningar är att svaren kan få en mer omfattande 
nivå. Vid intervjuer kan frågor förklaras på ett helt annat sätt än vid 
enkätundersökningar där utrymmet för feltolkningar är mycket mindre. 

 

4.4 Arbetsprocessen 
Urvalet av respondenter kommer att till en stor del ske genom sökningar på Internet. 
När lämpliga respondenter hittats kommer kontakter att knytas antingen via 
telefonsamtal eller med E-mail. Genom att kontakta många olika respondenter kan de 
som är intresserade av att låta sig intervjuas väljas ut för att delta i undersökningen. 
För att få bästa möjliga resultat av intervjuerna bör personer som på något sätt 
ansvarar för organisationens datalager att kontaktas.  

Parallellt som respondenter kontaktats och datum för intervjuer bokats utförs design 
av intervjufrågor. Att tänka på vid intervjuer är, enligt Patel & Davidson (1994), att 
intervjuer bör inledas och avslutas med neutrala frågor. Frågorna däremellan bör ge 
svar på problemformuleringen. Frågorna som intervjun innehåller bör ställas i en 
meningsfull ordning och Kylén (1994) beskriver en ”trattmodell” där intervjun inleds 
med övergripande frågor som leder in på mer specifika områden. Frågorna som 
kommer att användas vid intervjuerna kommer till en början att handla om den 
organisation som respondenten arbetar på. Även frågor om respondentens ansvar i 
organisationen och dess förhållande till datalagret bör ställas samt allmänna frågor om 
hur datalagret används. Efter de allmänna frågorna bör mer ingående frågor om hur 
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organisationen använder sitt datalager för analyser ställas. Med utgångspunkt från 
Söderström (1997) kan utförliga frågor skapas.  

När ett datum för intervju har fastställts och frågor har formulerats skickas dessa till 
respondenten några dagar i förväg. Anledningen till detta är att respondenten ska få 
möjlighet att ställa frågor om oklarheter har uppstått och att de ska vara förberedda på 
vilka frågor som kommer att ställas. Detta kan vara en positiv effekt eftersom 
respondenten får längre tid att tänka över sina svar. Under själva intervjun kommer 
inga anteckningar att föras eftersom det blir för mycket att hålla reda på. Istället för att 
lyssna på respondenten kommer allt för stor vikt läggas på att anteckna allt och risken 
är då stor att information kommer att gå förlorad. Istället kommer en bandspelare att 
användas för att kunna sammanställa intervjun senare i lugn och ro och på detta sätt 
kan det som varit svårt att förstå under intervjun avlyssnas flera gånger. 

När intervjuerna avslutats kommer en sammanställning av den information som 
framkommit att göras. Sammanställningen bör ske samma dag som intervjuerna har 
genomförts eftersom minnet fortfarande är färskt. Genom att skriva ner allt som 
respondenten sagt kommer materialet att användas som bilagor och en 
sammanfattning som återfinns i kapitel 5. Sammanställningen i rapporten bör vara 
tydlig för att en ansenlig analys av materialet ska kunna genomföras. I analysen 
kommer endast det material som har betydelse för problemformuleringen att 
redovisas. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer en redogörelse för hur genomförandet av det praktiska arbetet i 
rapporten har gått till. Här kommer en beskrivning av hur verkliga arbetsprocessen 
gått till att redogöras, hur kontakter med organisationer gjorts, utformning av 
intervjufrågor, genomförande av intervjuer, en presentation av de organisationer som 
ingick i undersökningen och redogörelse av svaren på intervjufrågorna. 

Genomförandet av intervjuerna kommer att utföras i samarbete med en annan 
exjobbare, Tobias Crona. Då det visat sig att rapporternas problemformuleringar varit 
lika har ett beslut om samarbete fastställts. 

 

5.1 Kontakter med organisationer 
Som framgår i metodkapitlet utnyttjades personliga intervjuer och telefonintervju i 
undersökningen. Anledningen till att både telefon- och personliga intervjuer användes 
var att de flesta organisationer låg utanför Skaraborg med vilka telefonintervjuer 
ansågs lämpligast. Med de organisationer som låg inom Skaraborg har personliga 
möten genomförts. 

Kontakter med organisationer har så gott som uteslutande grundats genom sökningar 
på Internet. Att söka efter organisationer som använder datalager i sina verksamheter 
har inte varit någon lätt uppgift. Ett stort stöd i sökandet efter respondenter har varit 
att få hjälp av konsultfirmor som utvecklar och implementerar datalager. Med 
konsultfirmors hjälp har kontaktnamn i de organisationer som konsultfirmorna anlitats 
av erhållits. Genom att antingen skicka E-mail eller genom att ringa till de angivna 
kontaktpersonerna har intervjudatum fastställts. För att intervjun skulle genomföras på 
ett bra sätt har respondenter som har någon anknytning till organisationens datalager 
letats upp. Genom hjälpen från konsultfirmor löste sig valet av respondenter på ett 
naturligt sätt. 

 När sökandet av respondenter gjordes knöts av en slump kontakt även med Peter 
Söderström (respondent 6). Han arbetar inte för en organisation som använder 
datalager men med anledning av att han har skrivit boken som problemformuleringen 
grundar sig på blev det intressant att utföra en intervju även med honom. Den intervju 
som genomförts respondent 6 kommer enbart att finnas med som en bilaga utan 
sammanfattning i rapporten. Eftersom detta är en fysiskt person och ingen 
organisation kommer de svar som framkommer inte vara avgörande för en jämförelse 
av analysbehov. Dock kan det material som framkom under intervjun med Peter 
Söderström användas vid analysering av intervjuer för att komplettera de svar som de 
intervjuade organisationerna har gett. 

Vid varje intervjutillfälle har frågan om anonymitet ställts. Då en av organisationerna 
i undersökningen önskat vara anonym har ett beslut tagits om att alla organisationer 
kommer att vara anonyma.  
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5.2 Utformning av frågor 
När intervjufrågor ska sammanställas måste graden av strukturering på frågorna 
bestämmas. Graden av strukturering innebär hur stort utrymme som lämnas för 
respondenten att svara på frågorna. En strukturerad intervju ger inte respondenten 
stort utrymme att svara och i regel finns det ett antal svar som är möjliga. I en 
ostrukturerad intervju ges respondenten stort utrymme att svara på frågorna och det 
går inte att förutsäga vilket svar som kan framkomma (Patel & Davidson, 1994). 

I de intervjuer som genomförts har användning av både strukturerade och 
ostrukturerade frågor förekommit. Inledningsvis ställdes åtta allmänna frågor där 
samtliga frågor har en relativt hög grad av strukturering eftersom respondenten kan 
svara på frågorna utifrån de arbetsuppgifter denne har i organisationen och utifrån de 
sätt som datalagret används. De frågor som beskrivs nedan i stycke 5.2.1 och 5.2.2 
behandlar den del av intervjuerna som täckte problemformuleringen i denna rapport. 
Frågeformuläret i sin helhet visas i bilaga 1. I bilaga 2 finns de frågor som användes 
under intervjun med Peter Söderström men ett beslut har tagits att de inte behöver 
motiveras. 

 

5.2.1 Allmänna frågor  

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

Fråga 1 ställdes för att få en kort beskrivning av den organisation som respondenten 
representerade. Denna fråga är bra för att kunna skapa en uppfattning om vad det är 
för en verksamhet och hur den fungerar. Genom att ställa denna fråga kan en 
uppfattning skapas om vilken bransch som organisationen tillhör. 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

Fråga 2 ställdes med anledning av att jämföra respondentens definition på datalager 
med de definitioner som anges i kapitel 2.2. Frågans svar kommer troligtvis leda till 
en uppfattning om respondenten vet vad ett datalager är och dess svar kan indikera på 
trovärdigheten i resten av intervjun. 

 

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

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

Fråga 3-4 ställdes för att kunna skapa en uppfattning om hur respondenten arbetar i 
förhållande till organisationens datalager samt vilka erfarenheter denne har av 
datalager. Om respondenten arbetat med datalagret länge har denne troligtvis mycket 
kunskap och svaret på frågorna under intervjun kan bli mer utförliga. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

Fråga 5 ställdes för att få en uppfattning om det är ett datalager i den bemärkelse som 
litteraturen säger eller om organisationen ”tror” att de använder ett datalager. Många 
organisationer implementerar en lösning och säger sedan att det är ett datalager när 
det i själva verket inte är det. 
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6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

Fråga 6 ställdes för att skapa en uppfattning om hur länge organisationen arbetat med 
en datalagerlösning. Har det använts länge har organisationen troligtvis kommit 
längre i utvecklingen med hur de ska använda det till sina analyser. 

 

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

Fråga 7 ställdes för att få reda på varför organisationen införde ett datalager. Ansåg de 
sig ha nytta av ett eller har de gjort det bara för att de ska. Den stora utvecklingen 
inom IT gör att många organisationer implementerar verktyg bara för att de ska och 
ser inte till hur det ska användas.      

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

Fråga 8 ställdes för att få veta om organisationen har påverkats positivt efter 
införandet av ett datalager och få reda på vilka dessa effekter är. 

 

5.2.2 Frågor som beskriver analysbehov 

9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

Fråga 9 ställdes för att få en uppfattning inom vilka områden datalagret används mest. 
Detta medför att information erhålls om vilka områden i organisationen som är viktiga 
att analysera.  

 

10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

Fråga 10 ställdes för att kunna göra en ren jämförelse med de kriterier som 
Söderström (1997) satt upp. När intervjuerna genomfördes användes de punkter som 
Söderström (1997) angivit för varje bransch som underpunkter vilket gav en tydlig 
och bra bild om punkterna analyserades i dagsläget. 

 

11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information från? 

Fråga 11 ställdes för att få en inblick i om de områden som angavs i fråga 9 ger viktig 
information. En slutsats som kan dras att de analyser som utvinner mest användbar 
information är viktiga områden för organisationen och att analysbehoven inom dessa 
områden är stora. 

 

12. Har Era analysbehov ändrats under  de senaste åren? 

• På vilket sätt? 

• Varför har det ändrats? 

Fråga 12 ställdes för att få reda på hur förändringar har utvecklats under de senaste 
åren. Om många skillnader kan urskiljas i fråga 10 är det viktigt att få organisationens 
egen uppfattning om varför analysbehov kan ha ändrats. 
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Alla organisationer som intervjuats har fått samma grundfrågor (se bilaga 7) där 
frågorna varit både strukturerade och ostrukturerade. Med utgångspunkt av 
Söderström (1997) har vissa olikheter i delfrågor förekommit med anledning av 
vilken bransch organisationen verkar inom. 

 

5.2.3 Frågor till respondent 6 

Eftersom de frågor som ställts till respondent 6 inte kommer att vara avgörande för 
det material som kommer att analyseras  kommer dessa frågor endast att motiveras 
kort. I bilaga 2 går det att läsa de frågor som har ställts till respondent 6 och frågorna 
är av liknande karaktär som i bilaga 1. Frågorna har ställs för att kunna jämföra 
material som framkommer under intervjuer med organisationerna med de svar som 
respondent 6 ger. Den fråga som skiljer sig mest från de andra är fråga 10 som har för 
avsikt att ge svar på hur aktuellt det material som anges som riktlinjer, kapitel 2.7 är. 
Genom att väga in detta svar i slutsatsen kan kanske ett mer trovärdigt resultat 
framkomma. Det  är trots allt är respondent 6 som är författare till de riktlinjer som 
används i rapporten. 

5.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuer har genomförts antingen genom personliga möten eller genom 
telefonintervjuer. Personliga möten har genomförts med de organisationer som var 
lokaliserade inom Skaraborg och telefonintervjuer har utförts med de organisationer 
som ansågs ligga för långt bort. 

Innan intervjuerna gjordes har de frågor som gåtts igenom under intervjuerna skickats 
till respondenten så att denna hade möjlighet att kommentera oklara frågor. Under 
intervjuerna har en bandspelare använts för att få med allt material. Om anteckningar 
hade förts under intervjun skulle det vara omöjligt att få med det bästa materialet 
eftersom viktiga punkter kan gå förlorade på grund av att för mycket tid läggs ner på 
att skriva ner det som respondenten svarat på frågan innan. Efter att intervjuerna 
genomförts sammanställdes de (se bilaga 3-7) och skickades tillbaka till 
organisationen för att få ett godkännande. Efter att organisationerna hade läst 
sammanställningen avgjorde de själva om de ville vara anonyma i rapporten eller inte. 
När respondenterna gått igenom de material som sammanställts utifrån intervjuerna 
har alla gått med på att låta sitt företagsnamn nämnas i rapporten. 

 

5.4 Presentation av material 
I detta stycke kommer det material som framkommit under intervjuerna att 
presenteras. Allt information som presenteras kan läsas i sin helhet i bilaga 3-7. 

 

5.4.1 Organisationers verksamhet och respondenter 

Organisation 1 (bilaga 3) är ett försäkringsbolag som idag är ett av Sveriges största. I 
organisationen arbetar drygt 3 000 människor och de försäkrar varannan svensk, 
vartannat hem och var fjärde bil. I rapporten kommer organisationen analyseras som 
en organisation inom försäkringsbranschen. Respondenten som representerade 
organisationen är den person som är ansvarig för uppbyggandet av datalagret. 
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Organisation 2 (bilaga 4) är en bank och är en av Nordens största bankkoncerner och 
har cirka 16 000 anställda runt om i världen. Banken bildades 1997 då två stora 
svenska bankkoncerner gick samman och i rapporten kommer organisationen att 
analyseras som en organisation inom bankbranschen. Respondenten som 
representerade organisationen är den person som ansvarar för datalagret. 

Organisation 3 (bilaga 5) verkar inom tillverkningsindustrin och är en av de fyra 
största kontorsmöbeltillverkarna i Europa. Organisationen grundades 1942 och har 
cirka 1 900 anställda. Organisationen har 180 butiker går att besöka i 25 länder runt 
om i världen och kommer i rapporten att analyseras som en organisation inom 
tillverkningsbranschen. Anledningen till att organisationen endast analyseras inom en 
bransch är att intervjun som genomfördes inriktades mot de riktlinjer som var uppsatta 
mot tillverkningsindustrin. De respondenter som representerade organisationen var 
IT-chefen,  en Intern Controller och en  Databasadministratör.  

Organisation 4 (bilaga 6) verkar inom detaljhandeln och är inriktade mot 
möbelförsäljning. Organisationen har 160-170 varuhus runt om i världen i vilka cirka 
70 000 människor arbetar. De tillverkar inte sina möbler själva men de äger den fulla 
rätten till alla sina varumärken. I rapporten kommer organisationen att analyseras som 
en organisation inom detaljhandelsbranschen. Respondenten som representerade 
organisationen arbetar som informationssystem-arkitekt. 

Organisation 5 (bilaga 7) är ett sjukhus som har fyra större verksamheter i den region 
de är lokaliserade och sammanlagt har sjukhuset cirka 4 400 anställda. I rapporten 
kommer organisationen analyseras inom sjukvårdsbranschen. Respondenten som 
representerade organisationen ansvarar för statistik och verksamhetsuppföljning för de 
fyra sjukhus som ingår i organisationen.  

 

5.4.2 Definitioner av datalager 

De definitioner som respondenterna själva har angett för vad ett datalager är har varit 
varierande men likheter kan urskiljas.  

Alla organisationer i undersökningen anser att ett datalager på något sätt lagrar data. 
Organisation 1, 3, 4 och 5 anger att ett datalager är en teknik som används för att 
utvinna information. Denna information kan användas som ett beslutsstöd 
(organisation 5) eller för att lösa en problemformulering (organisation 4).  

Från intervjuerna med organisation 1, 2, 3 och 4 har det framkommit att data hämtas 
från olika källor, mest interna och i mindre utsträckning externa, och integrerar dessa 
med varandra för att bilda ett datalager. Både organisation 3 och 5 anger att ett 
datalager är en databas där organisation 3 utformar datalagret i SQL och organisation 
5 utformar datalagret som en relationsdatabas. Ingen annan organisation har definierat 
ett datalager som en databas men det utesluter inte att de tycker att det är det eftersom 
de kontinuerligt under intervjuerna talar om en databas när frågor om datalagret 
framförts. 
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5.4.3 Organisationernas datalager  

Den data som lagras i organisationernas datalager samlas ihop, i organisation 1, 2 och 
3 från de operativa system som finns i verksamheten. De största källorna till 
datalagrena är ekonomi- eller affärssystem eftersom den data som används mest i 
analyser finns här. Det finns stor anledning att tro att även organisation 4 och 5 samlar 
liknande data men det är inget de nämner. Organisation 1 och 4 anger att deras 
datalager är uppdelat i flera olika delar där organisation 1 kallar delarna för data marts 
och organisation 4 enbart anger att deras datalager består av flera olika databaser. 
Organisation 2 anger att det endast finns ett datalager men att det försörjer olika 
användarområden i verksamheten såsom kundverksamhet, försäljning och 
riskbedömning. Alla organisationer laddar in data i sitt datalager men endast 
organisation 2 beskriver att data laddas in i datalagret månadsvis. Övriga 
organisationer anger inte om de laddar in data inom vissa tidsintervall eller om data 
laddas in när som helst. Datalagret i organisation 2 har cirka 7 000 användare som 
under ett år ställer cirka 1 000 000 frågor.  

Den data som finns i datalagret sammanställer organisation 1, 3, 4 och 5 med hjälp av 
någon form av OLAP-verktyg. Även organisation 2 anger att de sammanställer data 
men anger inget specifikt verktyg för detta. 

 

5.4.4 Motiv för införandet av ett datalager 

Den stora bidragande anledningen till att alla organisationer i undersökningen införde 
ett datalager var att få en mer övergripande förståelse för sin verksamhet. 
Organisationerna har angett motiv som liknar varandra men även en del olikheter. I 
tabellen nedan visas en översikt över de motiv som organisationerna i undersökningen 
hade till att införa ett datalager. 

Tabell 3: Översikt över motiv till införande av datalager 

 1 2 3 4 5 
Bättre 
kontroll 

 X X X X 
Analysera 
försäljning 

  X   
Skapa 
gemensamma 
begrepp 

 
 X X X 

Få rapporter 
från webben X     

Beskrivning av bransch: 

1. Försäkring 

2. Bank 

3. Tillverkning 

4. Detaljhandel 

5. Sjukvård 
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I alla organisationer utom 1 var ett motiv att de ansåg sig ha  bristande kontroll över 
sin verksamhet. Genom att införa ett datalager kan olika delar av verksamheten 
samköras vilket leder till en bättre helhetsbild. I organisation 3 var ett motiv att kunna 
analysera sin försäljningsdata. I organisation 4 och 5 sammanställdes stora 
datavolymer för att få gemensamma och nyckeltal (organisation 4) och begrepp 
(organisation 5) i verksamheterna. Tidigare kunde en uträkning utföras på ett antal 
olika sätt i olika delar av organisationen men med gemensamma begrepp underlättas 
arbetet genom att en uträkning kan göras.  

För organisation 1 skiljer sig motivet till införandet mot de andra organisationerna. De 
analyserade redan sin verksamhet när de upptäckte att behovet av att få ut rapporter 
från webben fanns vilket ledd till att ett datalager infördes. Detta medförde att 
användare i organisationer själva, utan hjälp av någon annan, kunde gå in och hämta 
de rapporter som de var i behov av. 

 

5.4.5 Positiva aspekter som datalagret medfört 

De flesta organisationer som ingått i undersökningen har angett liknande positiva 
aspekter som datalagret medfört.  De ansåg att denna fråga var svår att svara på 
eftersom inga positiva aspekter som är mätbara rent ekonomiskt har framkommit. En 
kommentar som framkom under intervjun med organisation 1 är att det sitter i 
ryggmärgen hos de anställda att de inte klarar sig utan ett datalager. 

Den positiva aspekt som kom på tal flest gånger var att arbetet med 
sammanställningar och utskick av rapporter inte är lika tidsödande som tidigare. 
Organisation 1, 2 3 och 5 ansåg att de inte lägger ner lika mycket tid på att 
sammanställa rapporter eftersom det till en stor del kan  utföras automatiskt på bara 
några minuter. 

 

5.4.6 De främsta användningsområdena för datalagret 

Även denna fråga var svår för organisationerna att svara på eftersom de anser att 
datalagret är viktigt inom alla de områden de används. Ett datalager är till för att tjäna 
pengar och alla analyser som det används till anses viktigt.  

I alla organisationer utom organisation 4 nämns användningsområden som kan 
förknippas med ekonomiska kostnader, speciellt i organisation 5. Organisation 1 
nämner försäljnings- och marknadsområdena som viktiga och även organisation 3 
anger försäljning eftersom datalagret ska vara ett säljstöd för organisationens 
återförsäljare. I organisation 1 och till en viss del organisation 2 används datalagret till 
att göra rapporter som myndigheter kan ta del av. Eftersom dessa organisationer 
hanterar människors tillgångar och skulder är de, enligt lag, skyldiga att redovisa delar 
av sina verksamheter.  

 

Ett viktigt användningsområde för organisation 2 är affärsrelationer med sina kunder. 
Genom att analysera information från sina kundmöten kan de på ett bättre sätt förutse 
kundernas behov till nästa möte. I organisation 1 och 5 analyseras personalen men 
med tydliga skillnader. Organisation analyserar exempelvis övertid medan 
organisation 5 analyserar personalens tillgänglighet för att kunna skapa bättre 
förutsättningar för sina kunder. 
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5.4.7 Organisationers analysbehov 

Alla organisationer som ingått i undersökningen har behov att analysera den marknad 
som de riktar sig mot och de kunder som agerar på marknaden. Organisation 1 är ett 
försäkringsbolag och anger att det har stort behov att analysera hur stora 
marknadsandelarna är för fordon eftersom de till stor del försäkrar bilar. De gör 
analyser på riskurval inom olika marknadssegment på grund av att det exempelvis är 
dyrare att bo i en storstad jämfört med att bo på landsbygden. Eftersom både 
organisation 1 och 2 hanterar sina kunders tillgångar och skulder finns det stora behov 
att utföra riskanalyser. Organisation 1 utför analyser som visar om risken är stor att 
vissa händelser inträffar och vad oddset för att dessa händelser verkligen inträffar. 
Organisation 2 har ett behov utföra liknande analyser. De analyserar lönsamheten 
inom varje kundsegment för att se hur mycket de troligtvis kommer att tjäna eller 
förlora på varje kund och de analyserar även sitt eget kapital. Båda dessa 
organisationer har behov att analysera regler och krav eftersom organisationerna är 
tvungna att följa regler som myndigheter satt upp.  

Organisation 2, 3 och 4 analyserar kunder ur olika perspektiv för att kunna 
effektivisera eller följa upp marknadsföringskampanjer marknadsföringskampanjer. 
Organisation 4 har behov att analysera försäljningen i olika butiker för att kunna 
marknadsanpassa sitt varusortiment.  

En viktig aspekt som alla verksamheter har behov att analysera är sin ekonomi. I 
undersökningen har organisation 1, 2 och 5 angett detta som ett viktigt behov. I 
organisation 5 är det speciellt viktigt eftersom de verkar inom sjukvården. Budgeten 
för sjukvården är alltid stram och för att försöka följa den använder de sig av analyser 
med hjälp av ett datalager.  

Både organisation 4 och 5 analyserar benchmarking av lönsamheten i olika butiker 
(organisation 4) och av olika aspekter inom vården (organisation 5) för att förbättra 
butiksverksamheten (organisation 4) och effektiviteten inom vårdrutiner (organisation 
5). Benchmarking innebär att en tjänst eller produkt jämförs med den som för tillfället 
är mest tillgängligast. 

Organisation 1, 3 och 5 anger att de har behov att analysera sin personal med hjälp av 
datalagret. I organisation 1 och 3 analyseras hur mycket övertid och sjukfrånvaro som 
förekommer medan organisation 5 analyserar sin personal utifrån tillgänglighet för att 
skapa bättre vårdrutiner. 

Det som organisation 1 är ensamma att ange är att de har behov att analysera 
driftskostnader för verksamheten och skadehantering av fordon. De är även den enda 
organisation som angett att de använder sitt datalager för att på något sätt analysera 
sina konkurrenter vilket de gör genom att analysera sina produkter på lägsta nivå och 
sedan jämför med andra försäkringsbolag. 

De analysbehov som organisation 3 är ensamma att ange är att de analyserar sin 
produktion och detta beror på att de är den enda organisation som verkar inom 
tillverkningsbranschen. Ett behov som organisation 3 uppskattar som enormt viktigt 
är att analysera reklamationer för att förbättra kvalitén på sina produkter.  

Under intervjuerna har två nya analysbehov framkommit. I organisation 1 och 3 
används datalagret för att analysera sin personal. Analyserna utförs för att få en 
uppfattning om exempelvis sjukfrånvaro och övertid. I organisation 1 och 2 används 
datalagret för att utföra analyser om verksamheten. Detta material används sedan för 
att rapportera om verksamheten till olika myndigheter. 
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5.4.8 Mest användbar information 

Organisationerna i undersökningen hade svårt att svar på vilka analyser som utvinner 
mest användbar information. Eftersom de anser att alla analyser som utförs är viktiga 
har de flesta haft svårt att ange ett vilket analysmaterial som de värderar högst. Alla 
utom organisation 1 och organisation 4 ansåg att alla analyser som utförs genererar 
användbar information. För den som ställer frågan är resultatet viktigt. Organisation 1 
inom bankbranschen ansåg att den mest användbara informationen framkom ur 
analyser av kundrelationer och risktagande. 

 

5.4.9 Förändringar av analysbehov. 

Organisationerna som ingått i undersökningen tycker att deras analysbehov har 
förändrats under de senaste åren oberoende av vilken bransch de tillhör. Förändringen 
innebär att fler analyser utförs nu än för några år sedan. När de började använda 
datalager utfördes mindre analyser men under åren som har användandet av ett 
datalager medfört att antalet analyser som utförs har ökat. De förändringar som 
redovisats i föregående kapitel är sådana som avviker från Söderström (1997) och 
anses därför vara förändringar. De två förändringar som presenterats innan är analys 
av personal och analyser för rapportering till myndigheter. 

Den anledning som organisation 1, 3, 4 och 5 tror har bidragit mest till att 
analysbehovet har ökat är att det har blivit lättare att analysera sin verksamhet idag. 
Utvecklingen inom hård- och mjukvara har varit stor de senaste åren vilket medfört 
att mer omfattande analyser kan utföras med hjälp av bättre verktyg. Med verktyg 
som är mer utvecklade anser organisation 1 och 5 att användarna av datalagret kan ta 
fram bättre analysmaterial än tidigare. När användarna lärt sig hur tekniken fungerar 
inser de fördelarna med ett datalager och börjar använda det mer i sitt arbete. 

Organisation 3 anger att många företag växte i början av 90-talet, det gick bra för dem 
och deras verksamheter utvidgades. Organisation 3 anser att det finns mer behov att 
analysera en stor verksamhet jämförelsevis med en liten. I slutet av 90-talet försvann 
de goda tiderna och många problem uppstod i de flesta organisationer. Detta kan ha 
medfört att ledningarna i organisationer insåg att de var tvungna att agera och med 
hjälp av ett datalager kunna analysera vad som gått fel i verksamheten. Organisation 1 
tror att en modevåg inträffade i slutet av 90-talet vilket medförde att många 
organisationer valde att implementera ett datalager. 

Organisation 1 tror även att förändringar i omvärlden kan ha påverkat organisationers 
sätt att analysera med hjälp av ett datalager. Med tanke på upp- och nedgångar av 
exempelvis världsekonomi eller att terroristattacker inträffar uppstår behovet att 
analysera hur deras kunder agerar på marknaden. 

Organisation 2 som verkar inom bankbranschen har uppmärksammat att ett nytt 
behov har uppstått. Idag utför de fler analyser för de risker de tar vilket var något som 
de inte gjorde tidigare. Detta innebär att de tar hand om kotroll över sina kunders 
tillgångar och skulder men även sitt eget kapital.  

Slutligen tror organisation 5 att behovet att hålla nere kostnader har förändrat 
analysbehovet i deras organisation. Budgeten blir allt stramare och fler 
besparingstillfällen måste hittas. 
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5.4.10 Sammanfattning 

De organisationer som medverkat i undersökningen är medelstora och stora företag. 
Antalet anställda har varierat mellan 1 900 – 70 000 personer vilket kan anses vara 
tillräckligt stora för att behöva analyseras med hjälp av ett datalager. Mindre 
organisationer är inte av lika stort behov av ett datalager eftersom de på grund av sin 
storlek kan ha lättare att kontrollera sin verksamhet. 

Definitionerna som angivits av ett datalager har varierat från organisation till 
organisation men det som är gemensamt för de flesta organisationer i undersökningen 
är att de anser att ett datalager är någon sorts integrerad databas som används för att 
utföra analyser av olika områden i verksamheten. Två organisationer har angett att de 
använder sitt datalager som ett beslutsstöd eller för att utvinna information som kan 
vara till hjälp i svåra situationer. Det visade sig att organisationerna i undersökningen 
har mer praktisk erfarenhet än teoretisk av datalager. 

Även motiven som lett till införandet av ett datalager har varierat från organisation till 
organisation men den likhet som är tydligast är att skapa bättre kontroll över sin 
verksamhet. De vill samordna sina verksamheter genom att sammanställa stora 
datavolymer och för att skapa gemensamma begrepp för de enheter som ingår i 
verksamheterna. Införandet av ett datalager har skapat positiva aspekter såsom att 
arbete som tidigare varit tidskrävande har underlättats. 

I undersökningen har fem olika branscher ingått och de analysbehov som framstått 
mest är bland annat att de analyserar ekonomiska aspekter, kundrelaterade aspekter, 
försäljningsrelaterade aspekter och tillverkningsrelaterade aspekter. Den förändring 
som organisationerna märkt av är att datalagret används mer och att allt fler analyser 
utförs än tidigare. 
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6 Analys 
I kapitlet kommer resultatet av de intervjuer som genomförts att analyseras med hjälp 
av egna tankar och åsikter. Endast de frågor som riktar sig mot att svara på 
problempreciseringen kommer att analyseras, med ett undanta. Den fråga som täcker 
organisationernas definitioner av datalager kommer även att analyseras. Svaren på 
denna fråga kan jämföras med den definition av Inmon (1996) för att få en 
uppfattning om hur väl organisationerna tillämpar denna. Genom att använda 
bakgrunden och problemformuleringen har de frågor som ställts under intervjuerna 
använts som utgångspunkt. I undersökningen har även en intervju med Peter 
Söderström, respondent 6, genomförts. Det material som framkom under intervjun 
med respondent 6 kommer delvis att ingå i analysen och kan läsas i sin helhet i bilaga 
8. 

 

6.1 Definitioner av datalager 
För att skapa en uppfattning om hur organisationerna som medverkat i 
undersökningen definierade ett datalager ombads de ange sin definition av ett 
datalager. Organisationernas svar ger en uppfattning om att de inte använder sina 
datalager på samma sätt som litteraturen beskriver. Även om definitionerna varit 
annorlunda kan flera likheter mellan Inmon (1996) och de datalager som 
organisationerna använder återfinnas. Efter att beskrivningar av organisationernas 
egna datalager framgår att de datalager som används bättre stämmer överrens med den 
definition som angivits. Organisationerna instämmer på att ett datalager på något sätt 
lagrar data vilken används för att utvinna information. Organisation 5 anger att ett 
datalager är ett beslutsstöd. Då alla organisationer använder ett datalager för att 
analysera sina verksamheter borde beslut om verksamheten göras utifrån dessa.  

I definitionen av Inmon (1996) återfinns fyra egenskaper och den egenskap som 
tydligast går att utläsa är integrering och organisation 1, 3 och 4 anger att data hämtas 
från olika källor, datan sammanställs med varandra för att bilda ett datalager.  

Övriga egenskaper nämns inte av organisationerna men de anger att de utför analyser 
vilket innebär att tidsstämplad data finns. Analyser kan inte utföras utan historisk data 
och data blir historisk så fort den registrerats vilket innebär att den är tidsstämplad. 
Subjekt-orientering och beständighet är svårt att avgöra eftersom ingen av 
organisationerna nämner detta i sina datalagerdefinitioner. 

De definitioner som angetts av organisationerna i undersökningen stämmer inte riktigt 
överens men Inmon (1996). Detta säger inte att organisationernas datalager inte är 
fullständiga. Det finns ett flertal definitioner av datalager och så länge de datalager 
som organisationerna använder uppfyller sitt syfte finns ingen anledning att säga att 
det inte är ett datalager. 

Anledningen till att organisationer ger vitt skilda definitioner av datalager kan vara att 
tekniken fortfarande är relativt ny och när ledningen bestämt sig för att införa 
datalager går det för fort. De som ska förvalta datalagret har för lite kunskap om 
tekniken och det erbjuds inte tillräckligt tid för inlärning. En annan anledning kan 
vara att stora datavolymer redan finns lagrad i organisationers datasystem. När ett 
datalager införs kan integreringen blir komplicerad och tidsödande. En lösning som 
organisationer tycks använda är att integrera data i en databas vilken analyser utförs 
mot och kallar det sedan för ett datalager.  
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6.2 Analysbehov utifrån riktlinjer 
I kapitel 2.6 kommer de riktlinjer som Söderström (1997) satt upp jämföras med de 
svar som genererats under intervjuerna. För att ge en tydlig bild över vilka 
analysbehov som går att jämföra, med Söderström (1997), kommer endast de 
riktlinjer som stämmer med Söderström (1997) analyseras. De riktlinjer som 
organisationer inte ansågs sig analysera kommer därför inte att redovisas i analysen. 
Däremot kommer analysbehov som Söderström (1997) inte anger betraktas som nya 
analysbehov som uppstått. 

 

6.2.1 Ekonomiska analysbehov 

Som sagts tidigare är en fördel som ett datalager kan medföra att det i långa loppet 
kan generera lönsamhet för organisationer. Eftersom ett datalager bör generera 
lönsamhet utgår alla analyser som utförs ifrån ekonomiska aspekter. Alla analyser 
som utförs ger organisationer en överblick av hur mycket de förlorar eller tjänar på de 
olika områden som finns i deras verksamheter. Om organisationer, genom 
analysering, upptäcker att de arbetar på ett ofördelaktigt sätt försöker de troligtvis 
åtgärda problemet, oavsett om de anser att det är ett direkt ekonomisk analysbehov 
eller inte. 

 Den bransch som tydligast anger att ekonomi är ett behoven för att följa sin budget är 
organisation 5 som verkar inom sjukvården. De utgår från en budget som de strikt ska 
försöka hålla där målet är att spara så mycket som möjligt. Ett användningsområde för 
datalagret i organisation 5 är att analysera kostnadskontroller för resursförbrukning 
och resursallokering vilket är en av de riktlinjer som Söderström (1997) anger. Det 
kan vara viktigt för att kunna kontrollera vilka enheter som är mest kostsamma för att 
kunna fördela budgeten rättvist. Enligt Söderström (1997)  borde organisation 5 utföra 
analyser för att optimera sitt arbete och organisationen utför dessa analyser för att 
bekräfta att de följer den uppsatta budgeten.   

Anledningen att organisationer inom sjukvården har ett större behov att analysera 
utefter sin budget, än vad andra branscher har, kan vara att sjukvården i Sverige är 
”gratis”. För att få  handla med övriga organisationers produkter och tjänster kräver de 
något i utbyte vilket gör att de kan finansiera sina verksamheter. Eftersom sjukvården 
i Sverige är billig för kunderna och finansieras med skattepengar är det viktig att den 
kan bibehållas som verksamhet. Branschen handlar om att befolkningen ska vara 
friska vilket gör behovet att få pengarna att räcka till enormt viktigt. Övriga 
organisationer är mer beroende av att klara sig på egen hand och behöver inte ha den 
kontinuerliga kontroll som finns inom sjukvården. 

Självklart är det även viktigt för övriga organisationer att följa sin budget men det är 
inget som de kanske utnyttjar sitt datalager till. Den enda organisation som nämner 
detta är 1 men inte i så stor omfattning att det går att analysera och det anges inte 
heller som en riktlinje av Söderström (1997). 

Även organisation 1 och 2 använder sina datalager till att analysera ekonomiska 
aspekter. Söderström (1997) anser att organisationer inom bank och 
försäkringsbranschen bland annat ska utföra analyser för att optimera verksamheten 
på olika sätt. I organisation 1 utförs riskanalyser för bland annat de ändamål som 
riktlinjerna anger men även för att förbättra riskbedömning. I organisation 2 
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analyseras ekonomiska aspekter för att optimera verksamheten. De har behov att se 
hur lönsamma olika typer av kundgrupper är samt att utföra riskbedömningar av olika 
kundsegment. Dessa analysbehov uppstår eftersom deras organisationer inriktar sig 
mot att hantera kunders tillgångar och skulder. Tjänsterna som organisation 1 och 2 
utför handlar om att värdefulla objekt hanteras på ett eller annat sätt. De har behov att 
utföra riskbedömningar av den enkla anledning att deras verksamheter går ut på att 
bedöma vilka kunder de kommer att tjäna eller förlora på. 

6.2.2 Kundrelaterade analysbehov 

De organisationer som, enligt Söderström (1997), har behov att analysera kunder ur 
olika perspektiv är i stort sett alla organisationer som ingått i undersökningen men de 
som nämns bland de uppsatta riktlinjerna är alla organisationer utom organisation 5. 
De olika områden där kunder ingår i analyser är enligt Söderström (1997) analysering 
av kundsegment, marknadsföringskampanjer och produktkvalité. Kunderna är ett av 
de stora analyseringsbehoven som finns i organisationer men de har även ingått under 
ekonomiska aspekter i tidigare kapitel. Alla organisationer anses ha behov att 
analysera kunder men alla kommer inte att ingå i detta delkapitel. Kunder ingår som 
en liten del i många riktlinjer men dessa anses vara mer intressanta att ta med i andra 
delkapitel. 

I organisation 2 följs de riktlinjer av Söderström (1997) där de mest lönsamma 
kunderna vill återfinnas. För att hitta de mest lönsamma kunderna delas de in i 
segment. Det kan vara viktigt eftersom olika kunder har annorlunda behov som bör 
uppfyllas. Att en kund är mer lönsam kan bero på att den använder organisationens 
tjänster mer än en mindre lönsam kund och har därför eget behov.   

Gemensamt för organisation 2 och 3 är att de använder analyser där kunder ingår för 
att följa upp och effektivisera marknadsföringskampanjer vilket Söderström (1997) 
anger som ett analysbehov. Kunder är ett analysbehov som borde vara viktigt för alla 
organisationer eftersom de är de som kan få organisationer att gå med vinst. De är 
kunderna som köper de produkter eller tjänster som organisationer erbjuder. För 
organisation 2 är det viktigt att analysera sina kunder eftersom de försöker förutse 
kundernas behov innan de uttalat dem. Genom att kunderna är nöjda kan 
organisationen få bättre förutsättningar vilket kan generera att fler människor väljer 
organisationens tjänster. Om en kund känner sig tillfredsställde med den tjänst eller 
den produkt som de köpt av en organisation rekommenderar de i regel organisationen 
för sina bekanta som också får en positiv bild av verksamheten. 

För organisation 1 anger Söderström (1997) att behov att analysera kunder 
tillsammans med geografiska aspekter finns och detta görs i organisationen för att 
förbättra riskbedömning och även i organisation 2 är detta ett behov men. Eftersom 
kunderna är geografisk utspridda i hela landet är det viktig, för organisation 1, att veta 
hur stora riskerna är för exempelvis ett inbrott. Det är dyrare att bo i Stockholm än 
Sundsvall på grund av högre brottslighet. 
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6.2.3 Försäljningsrelaterade analysbehov  

Den tredje viktiga punkten som går att utläsa som ett analysbehov är försäljning. Alla 
organisationer utom organisation 5 är beroende av att de säljer sina produkter eller 
tjänster till konsumenterna.  

Av de analysbehov som Söderström (1997) angett avspeglar sig försäljning främst för 
organisationer inom detaljhandeln. Av de behov som är uppsatta som riktlinjer följer 
organisation 4 analyser av försäljning för att anpassa varusortiment, följa upp 
marknadsföringskampanjer och för att optimera inköps- och försäljningsrutiner. När 
de vill effektivisera framtida marknadsföringskampanjer följer de upp tidigare 
kampanjer. Då kan de analysera sin försäljning för att se om den tidigare kampanjen 
medförde att organisationens försäljning ökade.   

Söderström (1997) nämner även försäljning för organisationer inom 
tillverkningsindustrin där organisation 3 följer de riktlinjer som anger att de 
analyserar försäljning för att stödja produktutveckling. Både organisation 3 och 4 kan 
ha stort behov av att veta hur mycket de säljer för att inte tillverka för många 
produkter. Om de tillverkar större volymer än vad som säljs kan de gå med förlust 
vilket kan leda till att organisationen blir mindre konkurrenskraftiga på marknaden. 
Analysering av försäljning kan leda till att det blir lättare att avgöra vilka produkter 
som inte går tillräckligt bra för att fortsätta ha med i sortimentet samt vilka produkter 
som borde tillverkas i större volymer. 

 

6.2.4 Tillverkningsrelaterade analysbehov 

Den sista punkten, vilken är liten, som tar upp analysbehov är tillverkningsrelaterade 
behov. Dessa återfinns hos organisation 3 och innebär att de analyserar sin 
tillverkning och reklamationer för att kunna förbättra produktkvlaitet. Detta 
analysbehov anser organisation 3 att de arbetar väldigt intensivt med. Analysbehovet 
är viktigt för att organisationen sätter ett värde i att veta vilka produkter som 
uppskattas mindre hos kunderna. Om många reklamationer som görs avser en produkt 
borde den troligtvis tillverkas på ett annat sätt för att tillgodose kundernas behov eller 
rent av sluta tillverkas.  

 

6.2.5 Nya analysbehov 

Endast två nya analysbehov har framkommit ur det material som ligger till grund för 
analysen, materialpresentation samt bilaga 3-7. De nya analysbehov som framkommit 
går inte, på något sätt, att jämföra med någon av de riktlinjer som Söderström (1997) 
satt upp. 

Organisation 1 och 3 anger att de använder sina datalager för att  analysera sin 
personal. De använder datalagret till att bland annat få en överblick över exempelvis 
sjukfrånvaro och övertid. Detta analysbehov kan ha framkommit med tanke på den 
situation som de flesta organisationer befinner sig i idag. Nedskärningar har fått göras 
och många människor har fått lämna sina jobb. Därför kan det vara viktigt att 
analysera sin personal för att eventuellt kunna skära ner där det inte behövs. Detta 
medför att organisationer får kostnadssänkningar vilket respondent 6 hävdar är en 
orsakat till att nya analysbehov kan ha uppstått. 
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Det andra analysbehov som inte täckts av Söderström (1997) är att organisationer har 
behov att rapportera om sin verksamhet till myndigheter. Organisation 1 och 2 anger 
att de använder sina datalager till detta. Exempelvis inom bankbranchen finns ett krav 
från myndigheter där detaljerad och korrekt rapportering om verksamheten ska 
redovisas.  Detta är inget som de tjänar pengar på utan är skyldiga att göra vilket 
medför att det görs så enkelt och billigt som möjligt. 

 

6.3 Förändringar av analysbehov 
Innan intervjuerna genomfördes fanns en uppfattning att organisationers analysbehov 
hade förändrats relativt mycket. Några år har gått sedan datalager började användas 
och nya behov borde ha uppstått men det visade sig att själva behoven inte förändrats 
radikalt, endast två nya behov har framkommit. För att kunna kämpa på en marknad 
där konkurrensen är hård kan det tyckas att organisationer funnit mer analysbehov för 
att utvinna mer konkurrensmässiga fördelar. Respondent 6 har arbetat med datalager 
under många år och han tycker att organisationer allmänt följer modetrender. Om 
någonting nytt begrepp står i en affärstidning kan många organisationer vara snabba 
att haka på vilket inte medför några större förändringar än att de använder en ny 
produkt. När det gäller datalager har organisationerna angett motiv som att 
sammanställa begrepp och att skapa bättre kontroll över hela verksamheten. De motiv 
som framkommit under intervjuerna är bra skäl till att införa ett datalager i sin 
verksamhet.  

Det är inte analysbehoven som har utvecklat stora förändringar utan organisationerna 
anser att det är antalet analyser som utförs som har ökat. Anledningen till att 
organisationerna tycker att den stora förändringen är antalet analyser som utförs är 
den kan vara att datalagertekniken fortfarande är relativt ny för dem. Tekniken har 
funnits länge men den började inte användas i svenska organisationer förrän i slutet av 
90-talet och den verkar fortfarande vara under utveckling hos de flesta organisationer 
som ingått i undersökningen. Ett skäl som framkommit kan vara att datalagertekniken 
har använts under för kort period för att stora förändringar av analysbehov ska 
upptäckas. Att antalet analyser har ökat kan bero på att fler människor i 
organisationerna förstår värdet av ett datalager. Det är först när användarna märker att 
det är lättare att utföra analyser och att sammanställa rapporter som de inser att ett 
datalager är  ett värdefullt hjälpmedel.  

Innan undersökningen genomfördes ansågs anledningarna till att analysbehov har 
förändrats självklara. De aspekter som diskuterades i kapitel 3 var främst den stora 
utveckling som skett inom IT under de senare år samt att förändringar i omvärlden 
påverkar hur organisationer agerar på marknaden. Den främsta anledningen till att 
behov har förändrats, enligt organisationerna, är utvecklingen inom hård- och 
mjukvara. Detta är en anledning stämmer överrens med de förväntningar som fanns 
innan undersökningen genomfördes. Teknikens utveckling har lett till att användarna 
av ett datalager lättare förstår hur det fungerar som i sin tur lett till att de använder det 
mer. Eftersom både hård- och mjukvara förbättrats avsevärt de senaste åren borde det 
bidra till att de analyser som utförs med datalager går snabbare att utföra. 
Lagringsutrymmen har blivit större vilket medför att mer data kan sammanställas för 
att kunna utföra mer pålitliga analyser.  

Att omvärlden förändrats har inte så många organisationer nämnt som en stor 
anledning till att analysbehov förändrats. Enligt organisation 3 ökar behov av att 
analysera sin verksamhet när det går sämre för dem vilket organisation 3 upplever att 
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de gjorde för de flesta svenska organisationer i slutet av 90-talet. Organisationer 
påverkas kontinuerligt hur deras kunder agerar. Är marknaden dålig konsumeras inte 
lika mycket och behovet av att analysera varför det går sämre ökar. 

En annan viktig aspekt som organisation 5 anger är att analysbehovet har förändrats 
på grund av att de flesta av dagens organisationer måste tänka på sina kostnader. 
Ingen annan organisation i undersökningen har nämnt det som en anledning men det 
är uppenbart att även den ekonomiska delen spelar in på vilka analyser som utförs. 

 

6.4 Sammanfattning 
De organisationer som har medverkat i undersökningen använder sina datalager på ett 
sätt som är tillfredsställande för just deras organisation. Om en jämförelse mellan 
deras egna definitioner och Inmon (1996) görs kan det tyckas att mer finns att 
utveckla. Anledningen till detta kan vara att datalager är en relativt ny teknik som 
kräver en hel del arbete. För att kunna sammanställa de stora datamängder som 
organisationer har samlat på sig krävs att mycket tid läggs ner och den tiden har 
organisationer troligtvis inte i dagsläget. Eftersom det krävs tid att bygga upp ett 
pålitligt datalager krävs även mycket resurser för att exempelvis anställa den personal 
som har kompetensen att bygga ett datalager. Situationen för dagens organisationer 
ser för tillfället inte speciellt ljus ut vilket medför att kostnader måste rannsakas och 
de främsta prioriteringarna kanske inte ligger i att bygga upp ett datalager från 
grunden vilket vore en bra lösning för många organisationer. 

Om en jämförelse med den definition av datalager, som ligger till grund för rapporten, 
ska göras kan de definitioner som fastställts anses bristfälliga. Även om 
organisationerna inte använder sig av Inmon (1996) betyder det inte att deras 
datalager är bristfälliga. Begreppet datalager har en mängd olika definitioner och det 
är svårt att säga vilken som är den rätta. Av de fyra egenskaper som anges för ett 
datalager återfinns endast ett fåtal. Om en jämförelse med kapitel 2 genomförs är det 
många delar av ett datalager som inte beskrivs av organisationerna. Anledningen till 
detta kan vara att de använder ett datalager som tillgodoser de behov som de har för 
tillfället. Om en organisation använder ett mindre datalager än det som tidigare 
beskrivits i arbetet behöver de kanske inte använda alla egenskaper. Respondent 6 
styrker detta påstående genom att instämma, han säger att datalager är ett slags 
modeord som har alla möjliga olika definitioner.  

Med utgångspunkt från de riktlinjer som är uppsatta i kapitel 2.7 har organisationerna 
fått svara på vilka analysbehov som de anser sig ha. Av de behov som framkommit 
och kunnat jämföras med analysbehoven i kapitel 2.7 har en indelning på fyra större 
områden gjorts. Av alla analysbehov som framkommer överlappar de ofta varandra 
och med en indelning på ekonomi, kunder, försäljning och tillverkning har det varit 
lättare att utföra analysen.  

Att analysbehoven inte förändrat märkvärt var en överraskning. Endast två nya 
analysbehov har framkommit och det var inte förväntat från början. Enligt respondent 
6 borde svenska organisationer ta till sig datalageranvändandet från USA. De har 
kommit längre fram i utvecklingen och har gjort stora framsteg. Anledningen till detta 
är antagligen att organisationer i USA började använda tekniken tidigare än 
organisationer i Sverige. 
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7 Resultat och slutsatser 
I detta kapitel kommer de resultat och slutsatser som framkommit utifrån analysen, 
kap 6, att presenteras. Materialet kommer att knytas till problemformuleringen och det 
baseras på de svar som framkommit under intervjuerna med organisationer som 
använder datalager i sin verksamhet. 

För att en tydligare koppling mellan problemformulering och slutsatsen ska göras 
återges problemformuleringen. Huvudfrågan i arbetet är: 

Stämmer dagens analysbehov i olika branscher med avseende på datalager överens 
med de behov som Söderström (1997) angett? 

 

Generellt sett stämmer de analysbehov som organisationerna i undersökningen har 
angett med de analysbehov som presenterats i kapitel 2.7. Den skillnad som 
framkommit är att det finns fler analysbehov i de givna riktlinjerna än vad 
organisationerna uppfattar att de använder. De analysbehov som går att jämföra med 
Söderström (1997) har delats in i fyra grupper, ekonomi, kunder, försäljning och 
tillverkning. Dessa fyra går inte att urskilja direkt i analysbehoven men de har delats i 
grupper för att lättare kunna analysera materialet. En bransch som har varit svår att 
jämföra tillsammans med övriga branscher är sjukvården eftersom den är uppbyggt på 
ett helt annat sätt. Vad som går att utläsa av materialet har två nya analysbehov 
framkommit, personalanalyser och analyser för rapportering om verksamheten till 
myndigheter. Dessa två framkommer inte i de riktlinjer som finns i kapitel 2.7 och 
anses därför vara nya analysbehov.  

De största förändringarna som skett är inte att flertalet nya analysbehov har 
uppkommit utan att fler analyser utförs. Det kan vara svårt att svara på 
problemformuleringen eftersom endast en organisation från varje bransch medverkar. 
Om flera organisationer från samma bransch deltagit i undersökningen hade det varit 
lättare att dra slutsatser genom att kunna jämföra de svar som angetts av alla 
organisationer inom samma bransch. Många av de punkter som redovisas stämmer 
överrens och de flesta som inte stämmer håller organisationerna med om att de borde 
analysera eftersom behovet finns. I intervjun med författaren till den bok som ligger 
till grund för problemformuleringen anser han att det material som är angivet i boken 
fortfarande är aktuellt. Det enda som skulle behövas bytas ut är teknikkapitlet. Därav 
dras slutsatsen att han tycker att organisationer som använder datalager idag har 
ungefär samma analysbehov nu som för några år sedan.  

En slutsats som kan dras efter att undersökningen genomförts är att svenska 
organisationer fortfarande har potential att utveckla sina datalager. Enligt de uppgifter 
som lämnats under intervjuerna är det svårt att dra en slutsats om huruvida svenska 
organisationer har förändrat sina analysbehov. Organisationer i Sverige kanske kan ta 
mer lärdom av datalagerutvecklingen i USA. Enligt respondent 6 finns det idag 
svenska organisationer som inte kommit till det stadiet som många företag i USA 
befann sig på för fem år sedan. Utvecklingen i USA startade tidigare än den svenska 
vilket gör det naturlig att organisationer i USA ligger längre fram. 
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För att svara direkt mot problemformuleringen kan inget tydligt svar anges. 
Organisationerna i undersökningen använder de analysbehov som Söderström (1997) 
anger i viss utsträckning. Endast två nya analysbehov har framkommit vilket inte 
förväntades innan undersökningen genomfördes. Fler nya analysbehov förväntades 
användas av organisationer. Om fler organisationer inom samma bransch medverkat 
hade det varit lättare att ge ett mer konkret resultat. 
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8 Diskussion 
Det resultat som undersökningen gav visade sig inte riktigt stämma överrens med de 
förväntningar som fanns innan arbetet påbörjades. Före undersökningen utfördes 
fanns en uppfattning om att analysbehoven hade förändrats en hel del jämfört med det 
material som var utgångspunkt för rapporten. Fler förändringar väntades eftersom 
lång tid har gått men utvecklingen av analysbehov verkar inte ha förändrats avsevärt. 
Även om analysbehoven inte förändrats radikalt kan de komma att förändras i takt 
med att fler organisationer införskaffar datalager. Om fler organisationer inför 
datalager kommer tekniken förmodligen utvecklas ytterligare vilket medför att nya 
analysbehov kan uppkomma. 

Anledningen till att inte tillräckligt många förändringar, för att kunna se ett mönster, 
hittades beror sannolikt på att för få organisationer inom varje bransch intervjuades. 
Det beror även på att det varit svårt att sammanställa material och att utföra analyser 
för fem olika organisationer samtidigt. De riktlinjer som satts upp för organisationerna 
blev svåra att bearbeta eftersom många liknade varandra men ändå hade vissa 
olikheter. 

 

8.1 Erfarenheter 
Det viktigaste att beakta när arbetsprocessen med en rapport startar är att komma 
igång från början och att tidigt fastställa en väl utformad problemformulering. Det kan 
under arbetets gång vara svårt att hålla sig till problemformuleringen eftersom andra 
närliggande problemområden kan väcka intresse. Därför är det viktigt att tidigt 
bestämma sig för vilka begränsningar som ska finnas med i rapporten. Problemet i 
denna undersökning har varit att för många branscher valdes att undersökas samtidigt. 
En begränsning som borde ha utförts är att endast använda en eller två branscher där 
fler intervjuer hade utförts. 

För att svara på problemformuleringen har metoden intervju använts. Även 
enkätundersökning fanns som alternativ men den ansågs vara bristfällig för den typ av 
undersökning som skulle användas för att svara på problemformuleringen. När 
metoden intervju tillämpas finns rekommendationer om att använda en förintervju för 
att se om något behöver tilläggas eller tas bort. Förintervju har inte använts på grund 
av att få företag ingick i undersökningen och om ett hade använts som pilotintervju 
hade det blivit mindre material att analysera. 

Intervjuerna har fungerat bra och med tanke på att de har genomförts tillsammans 
med en annan examensarbetare har ett stort stöd funnits under hela genomförandet. 
Diskussioner om oklarheter har lett till att problemet har setts ur andra perspektiv och 
det kan ha framkommit bättre synvinklar som inte annars hade uppstått. Genom att 
vara två personer istället för en kunde fler respondenter kontaktas på kortare tid. Det 
har varit en trygghet att inte utföra intervjuerna ensam. Även om intervjuerna har 
fungerat bra finns dock vissa brister. Det största problemet har varit att få med allt 
som respondenten säger under intervjun. En bandspelare har använts för att senare 
kunna sammanställa materialet och detta har medfört att ljudkvalitén inte alltid har 
varit den bästa. Även bilagorna i rapporten har fått ett dåligt talspråk eftersom 
formuleringar görs på ett helt annat sätt i tal än i skrift. Dålig ljudkvalitet under 
inspelningar har berott på bland annat otydligt språk och för låg röstvolym. Trots att 
det stundtals har utfallit svårt och tidsödande att formulera om det som sagts på 
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inspelningen har det varit den bästa lösningen för att inte försumma något som har 
sagts under intervjuerna. 

Kontakten med organisationerna som medverkat i undersökningen har fungerat bra. 
Det som dock varit svårt är att finna organisationer som är beredda att ställa upp på 
intervjuer. Erfarenheter av att kontakta organisationer har därmed blivit att starta 
sökandet tidigt. Det har visat sig att de personer som tar beslut om att ställa upp är 
väldigt svåra att få tag på eftersom de inte har mycket tid över. Generellt sett är 
många organisationer inte intresserade av att ställa upp eftersom de tycker att de inte 
har tid. Ett råd kan vara att försöka kontakta organisationer i närområdet eftersom de 
kanske känner till Högskolan i Skövde och eventuellt hämtar arbetskraft därifrån. Det 
har visat sig underlätta om kontaktpersonen vet var vi kommer ifrån. Ett annat 
problem har varit att veta vilka organisationer som använder datalager men med stor 
hjälp av konsultfirmor har bra intervjuobjekt hittats. 

Om ett nytt arbete skulle genomföras hade större vikt lagts vid att snabbare utforma 
en bra problemformulering. Problemformuleringen i arbetet är bra men det tog för 
lång tid att komma fram till den. Efteråt kan det ha varit bättre om fler organisationer 
från samma bransch hade intervjuats eftersom det varit svårt att analysera efter endast 
en organisations kommentarer. Det hade varit lättare att hitta mönster om fler 
organisationer från samma bransch hade medverkat. Materialet hade även blivit mer 
trovärdigt. Antal intervjuer som har genomförts för att undersökningen ska kunna 
genomföras har varit tillräckligt. Hade fler medverkat är det möjligt att tidsbrist 
inverkat på att resultatet försämrats. 

Den största fördelen som har funnits under arbetsprocessen är att ett samarbete med 
en annan student har förekommit. Att utföra ett arbete av denna storlek är svårt och 
det kan underlätta att använda en student som skriver inom samma område som 
bollplank. Risken finns att resultatet kunnat bli sämre om arbetet utförts helt ensam. 
En fördel med att skriva själva rapporten ensam har varit att få planera sitt arbete 
själv. Det är viktigt att lära sig att planera sitt arbete väl för att få ett bra resultat vid 
varje delinlämning. Planering är något som har förbättrats under arbetsprocessen och 
har förbättrats hela tiden under arbetets gång. 

 

8.2 Arbetets trovärdighet 
I materialpresentationen har de bilagor som återfinns i slutet av rapporten 
sammanfattats för att sedan analyseras. Det material som sammanfattas grundas på de 
svar som organisationerna har angett i intervjuerna. Det är svårt att avgör om allt som 
har sagts framställts på ett korrekt sätt men det finns ingen anledning att tro att det 
inte har det eftersom respondenterna har fått godkänna det sammanställda materialet.  

På grund av att endast en organisation från varje bransch har intervjuats går det inte 
att avgöra om alla organisationer följer eller inte följer de riktlinjer som är uppsatta i 
kapitel 2.7. Det går inte att avgöra huruvida organisationer följer de analysbehov som 
varit riktlinjer i rapporten. Eftersom endast en organisation inom varje bransch har 
svarat på frågorna gäller svaren endast för den enskilda branschen. Alla organisationer 
inom samma bransch anser troligtvis inte att de har exakt samma analysbehov som 
organisationerna i denna undersökning har vidhållit. För att kunna fastställa ett mer 
korrekt resultat hade samma åsikter från olika organisationer behövts. 
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Resultat som presenterats i denna rapport bör därför begränsas till denna enskilda 
undersökning. Om endast organisationer inom en bransch hade intervjuats hade det 
gått att lita på materialet mer eftersom likheter då hade kunnat urskiljas och 
framställas. I rapporten förekommer endast kommentarer från en organisation vilket 
gör att problemformuleringen besvaras lite bristfälligt.  

Ur ett större perspektiv borde arbetet anses vara en liten del i en större undersökning. 
Ett resultat har famkommit men på grund av få intervjuer inom samma bransch kan en 
uppföljning vara ett alternativ. 

 

8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Området som rapporten tar upp är intressant och kan komma att bli väldigt viktigt för 
organisationer i framtiden. Det har visat sig att ett datalager har olika definitioner för 
olika företag. Organisationers definitioner utgår från varje enskilt datalager vilket kan 
göra det intressant att fortsätta undersöka hur svenska organisationer bygger upp sina 
datalager. 

Inom området analysbehov är det av intresse att om några år åter följa upp hur 
analysbehov utvecklats för att få reda på om nya analysbehov uppståt. Med tanke på 
de få förändringar som skett under de senaste åren kan det vara av intresse att åter 
undersöka analysbehov. Fler och fler organisationer inför datalager i sina 
verksamheter och på grund av den utveckling som hittills skett borde analysbehoven 
förändras mer i framtiden. Då har antagligen datalager blivit en mer förekommande 
teknik som har förbättrats mer. 

Om en ny undersökning kommer att genomföras borde den endast begränsas till en 
bransch. Då kan flera intervjuer genomföras och ett tydligare resultat kan framföras. 
Om en större undersökning utfördes på enbart en eller två branscher kommer 
resultatet med största sannolikhet bli mycket mer intressant. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till organisationer 

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

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

 

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

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

 

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

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

 

9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

 

10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

 

11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information från? 

 

12. Har Era analysbehov ändrats under de senaste åren? 
• På vilket sätt? 
• Varför har det ändrats?
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till respondent 6 

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

anställda). 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

 

3. Vilken är Er roll i företaget? 

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalager? 

 

5. Hur länge har organisationen arbetet med datalager?  

 

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

 

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

 

8. Vilka användningsområden anser Ni vara viktigas för ett datalager? 

 

9. Har analysbehoven i olikan branscher ändrats under de senaste åren? 

• På vilket sätt? 

• Varför har de ändrats? 

 

10. I boken ”Data warehouse” Datalager, verksamhet, metod, teknik anger Ni på 
sidorna 42-44 analysbehov för olika branscher. Är detta material aktuellt i dagens 
organisationer vid användande av datalager? 
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Bilaga 3 
Telefonintervju 030326 

Respondent: Försäkringsbranschen, Organisation 1 

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

– Organisationen är ett av Sveriges största försäkringsbolag med verksamhet över 
hela landet. Bolaget har ca: 70 kontor i Sverige och drygt 3 000 medarbetare de 
försäkrar varannan svensk, vartannat hem och varannan fjärde bil. Koncernen består 
av två de två ömsesidiga bolag samt ett antal dotterbolag. Att organisationen är 
ömsesidig innebär att bolaget ägs av kunderna. I organisationens stämma och styrelse 
representeras kunderna av Kooperativa Förbundet (KF), OK, HSB, Riksbyggen, LO, 
TCO, och SACO.  

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Den information som lagras används uteslutande med cognos-verktyg. Det är en 
otrolig variation på informationen som ligger i datalagret. När vi för flera år sedan 
försökte göra ett riktigt datalager med modellering insåg vi ganska snabbt att vi inte 
kommer att lyckas. Det blev för mycket information eftersom vi inte visste vilka 
källor informationen kom ifrån. Ett begrepp behöver inte betyder samma sak för olika 
avdelningar. Vi insåg snart att det var helt meningslöst att genomföra.  

– Vi tar information från externa källor som vägverket varifrån vi får 
marknadsandelar över fordonssidan. Vi får även information från 
riksförsäkringsverket när det gäller vårt pensionsår samt information från resebyråer 
om resor. Vi märkte att det var en otrolig variation på vilken information som ska tas 
med i ett datalager så att göra ett stort datalager var i princip omöjligt.  

– Ett datalager för oss består av två bitar där det första är ett ”staging area” vilket är 
ett lager där tabeller med information ligger. Tabellerna med denna information är 
varken modellerad eller strukturerad. Det finns även en annan databas som vi hämtar 
information ifrån och laddar in i små data marts där vi kan begränsa exempelvis 
försäljningsinformation. Därmed har vi begränsat till just försäljning och det är då 
ganska lätt att göra ett data mart av det.  

 

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

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

  

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

– Nej, det är det inte. Någon i organisationen söker upp mig och anger att den här 
informationen ska finnas med i datalagret. Sedan sitter vi tillsammans med den 
”interna kunden” som redogör för vad de vill kunna se och vad det är för information 
de vill hitta. Exempelvis kan det röra sig om vilka dimensioner och mätvärden de vill 
ha med och därefter sitter vi tillsammans och bygger den första prototypen. Därefter 
får de testa prototypen för att se om det är vad de söker.    
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– Hur många är det som jobbar med datalager, är det bara du eller är det flera? 

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

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

– Fem år.  

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

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

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

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager? 

– Fem år.  

 

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

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

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

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

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

 

9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

– De främsta områdena är försäljnings- och marknadsområdena. Det beror på var i 
organisationen man befinner sig, all data är agreggerad från högsta ner till lägsta nivå 
för varje enskild handläggare. Vissa personer vill ha en uppföljning på vad de gjorde 
förra veckan som exempelvis hur försäljningen gick.  

– Sedan kan någon på controllernivå i organisationen, mer övergripande, analysera 
hur affärerna går i stort. När det gäller skadesidan tittar vi på skadehantering där vi 
kan analysera och sätta upp ramar för hur lång tid en skada egentligen ska ta och av 
detta får vi fram beräknade tal. 

– Därefter har vi hela den ekonomiska biten där driftkostnader, resultat, balans, 
leverantörsreskontra med mera ingår. 

– Vi har personalbiten, hur många tjänster det finns, vilka tider vi jobbar, hur mycket 
övertid som tas ut.  

– Vi har marknadsbiten där vi ser hur stora markandsandelarna är på fordon, vilket är 
branschgemensamt för alla försäkringsbolag, det vill säga att alla har rätt till samma 
information.  

– Det finns en mängd av information av typ där vi följer upp tjänster. Det finns 
analyskuben där vi kan analysera och bygga rapportmallar. Vi bygger alltid 
rapportmallar så att det finns färdiga paket för att alla som använder datalagret ska ha 
samma paket med rapporter. Egentligen är det rapportmallar som används mest men 
det beror på var i organisationen man sitter.  

– Vidare finns det i organisationen, vilket jag tror att det finns i alla organisationer, en 
revisionsskrift för de mål som vi ska styra mot. Här har vi delat in från koncernnivå 
ner till egentliga enheter och marknadsområden. Vi får en bild över vilket håll vi ska 
styra mot på längre sikt. För den biten har vi balance scorecard.  Balance scorecarden 
ska stödjas av rapporter och analyser. 

 

– Använder Ni datalagret för att göra dessa balance scorecard? 

– Vissa delar, ja. Vissa delar inte. Det beror på vilken information det kan vara. Vissa 
delar kan överföras till kuber från PowerPlay, vissa delar fyller man på scorecardets 
datalager med den informationen från just de aktuella bitarna. Men det ska vara ett 
stöd, vad är det man ska styra mot, man ska titta på styrkorten och man vill veta 
varför händelser har inträffat. 
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10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

– Förutom den rent ekonomiska biten där vi enligt Finansinspektionen har skyldighet 
att följa vissa bitar är det mycket försäljning, det är driftskostnader, skadehantering 
och marknadsandelar.  

 

- Gör Ni olika riskbedömningar med hjälp av datalagret? 

– Trender går att urskilja, det finns en del applikationer som går att göra ”forecast”, 
”senario” eller ”odds” på och som det går att göra antagande av. All information som 
vi tittar på är historisk även om vi fyller datalagret med data varje dag. Så fort 
datalagret öppnas har det faktiskt redan inträffat och när man vill se hur det faktiskt 
kan se ut i framtiden måste man veta sin historia. Men då finns det andra sätt, det här 
är en bild av hur det ser ut nu och tidigare, varifrån vi gör antagande.  

 

– Tittar Ni på olika områden i Sverige när det gäller riskurval i olika 
marknadssegment? 

– Det ger sig själv, det är ofta när man gör premieberäkningar som man sätter upp vad 
en hemförsäkring ska kosta. Då görs en riskbedömningen, Stockholm är ju inte så 
billigt att bo i jämförelse med att bo i en mindre stad. Diskussioner på bilsidan kan 
vara om yngre förare ska ha billigare bilförsäkringar, det är sådant som internationella 
branscher tittar på. Vi tittar på risken över huvudtaget, ur alla aspekter, vilka vi också 
försöker styra och mäta. Det kan till exempel vara terroristattacker. För några år sedan 
kan detta ha låtit konstigt men idag är det fakta.  

 

– Finns det delar t.ex. produktutveckling i samband med försäljning, i ert 
datalager? 

– Vi har försäljning på lägsta produktnivå. Men det finns inget i datalagret som 
analyserar hur vi gör när vi en ny produkt utvecklas. Det finns flera aspekter. En 
aspekt kan vara att vi ska hänga med ett annat bolag som redan kommit på den här 
lösningen eller att vi har tid och gjort en marknadsundersökning. 

 

- Använder ni Ert datalager för att analysera hur Ni ska utarbeta kommande 
produkter? 

– Nej, det är inget försök till det tekniska i denna aspekt. Om vi vill kan vi gå 
bakvägen och titta på t.ex. skadesidan, om det är yrkesskador eller exempelvis 
viltbränder? 

 

11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information 
från? 

– Det går egentligen inte att säga, det beror helt på vem man frågar. Är det 
säljorganisationen är det försäljningssiffror som räknas som de viktigaste och i 
skadeorganisationen så tycker de att skadesiffrorna är viktigast. Om man ser till 
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analyser i hela koncernen är alla lika viktiga, om de inte är viktiga så hade vi inte gjort 
dem. Det beror helt enkelt på vem man frågar och vilken funktion denne sitter på.      

 

12. Har Era analysbehov ändrats de senaste åren? 

– Ja visst har de ändrat sig och man kan säga att behovet oavsett intäkt har ökat. 
Omvärlden förändras snabbt, och vi behöver en form av information för att kunna 
förutsäga eller se vad vi ska göra i en föränderlig värld. Det är också det att det inte 
bara är omgivningen som trycker på utan det är även så att det finns en medvetenhet 
hos användarna i organisationen. Användarna kan upptäcka en ”aha-känsla” som 
exempelvis: är det så här vi kan göra och kan vi se det på det här sättet också? Då kan 
användarna se att det finns annan information som kan ses på andra sätt också. 
Trycket från hela organisationen ökar att göra andra analyser och då ökar vilket 
medför att behoven ökar från olika håll.   

 

- Varför tror du att analysbehovet har ändrats under de senaste åren? 

– Jag tror det beror på tre aspekter. Den första är att omvärlden förändras, den andra 
är att användarna i organisationer börjar upptäcka vad man faktiskt kan göra med 
hjälp av den här tekniken och sen är det väl så, mer generellt att företagsledningen 
upptäcker att vi bara måste ha det. 
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Bilaga 4 
Telefonintervju 030331 

Responden: Bankbranschen, Organisation 2 

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

Organisationen bildades 1997 då två stora banker i Sverige gick samman. Banken är 
en av Nordens största bankkoncerner och i början av 2003 hade verksamheten cirka 
16 000 anställd varav cirka 9 700 i Sverige.  Bankkoncernen har cirka 4,2 miljoner 
privatkunder i Sverige och ytterligare ca 3,4 miljoner kunder i Baltikum. Fristående 
banker och delägda banker har ytterligare ca 1,7 miljoner kunder 

Organisationens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, 
företag och lantbruk, kommuner och landsting och organisationer genom att erbjuda 
ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Organisationens 
kontorsrörelse kompletterad med Internet, telefon, postkontor och butiker gör banken 
till Sveriges mest tillgängliga bank. 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Det kan vara en plats där data lagras och i teorin kan det vara ett annat medium än 
bara elektroniskt. Vi pratar mer om en process, en datalagerprocess, vilket innebär att 
data omvandlas till information. Datalagret kan vara olika medium beroende på hur 
data ska kunnas göra tillgänglig.  

– Vi lagrar även data för vår operativa verksamhet vilken styrs av regler för bland 
annat bokföring men det är inga data vi lagrar i datalagret. Vi är skyldiga att hålla 
reda på all bokföringspåverkande information, de händelser som sker på kundernas 
konton och detta gör vi eftersom det står i lagen. Data lagras inte för att vara 
tillgänglig för analys stup i kvarten utan det plockas fram om det till exempel uppstår 
någon reklamation eller om någon speciell händelse inträffat.  

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

 

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

– Jag är systemägare av datalagret. Vårt datalager är gemensamt för uppföljning, 
analys och rapportering och det är jag som förvaltar det. Jag sitter på 
verksamhetssidan och ansvarar för själva datalagret och det finns andra i 
verksamheten som har ägaransvaret för andra system. Jag förverkligar 
verksamhetsbeslut, ser till att överordnande verksamhetsbeslut uträttas och ser även 
till att IT-drift och förvaltning funkar. Slutligen ser jag till att inget stör program 
samtidigt som de används av någon i organisationen.  

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

– I drygt sex år. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

– Vi samlar data ifrån i stort sätt alla andra system i organisationen. De flesta 
systemen hänger ihop med den kundverksamhet vi driver, det vill säga de system som 
våra kunder använder via bankutbetalningar, automater och kortterminaler. Vi lagrar 
även data per produkt, där vi håller reda på vad som händer med lån, räknar ränta och 
alla transaktioner som utförs. Antingen om det är inlåning eller om ni har 
värdepappersfonder. Alla ovannämnda källor är mer eller mindre leverantörer till vårt 
datalager.  

– Merparten data laddas för närvarande in månadsvis. Då har allting översatts till ett 
enhetligt format, kvalitetssäkrats så att data stämmer och är riktigt. Data försörjer 
olika användningsområden som exempelvis de som jobbar med kundverksamhet och 
försäljning, de som jobbar med riskbedömning, de som jobbar med rapportering till 
myndigheter och de som beräknar och kalkylerar resultat. Vi försöker förutspå 
framtiden genom att beräkna kalkyler och inte faktiska resultat, det som inte hänt än 
kan inte beräknas av naturliga skäl.  

– Vi använder NCR-teradata som teknik och jag tror att vi har cirka 7 000 olika 
användare under ett år. Det är bara för anställda och ingen tillämpning som släpper in 
kunderna själva utan det gör vi via andra tjänster. Vi har drygt två terabyte data och 
har väl ungefär 1 000 000 frågor under ett år. Av våra cirka 7 000 användare finns 
sällananvändare, människor som endast arbetar mot datalagret samt de som ställer 
frågor till andra som använder datalagret för att få ut rapporter.  

– Vi har drygt sex miljoner kunder men vi har inget flerbankssystem. Det är både vår 
egen bank och fristående banker. Är en kund med i båda registreras den två gånger 
men bara affärerna med respektive bank. Även om de kör samma system får de inte 
veta om varandra.   

 

– Hur ofta tar Ni bort information ur datalagret? 

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

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

– Det har vi haft i alla tider, höll jag på att säga. Utvecklingen av vårt nya datalager 
började 1997 och jag har varit med och drivit sedan starten. Allteftersom har fler och 
fler människor blandats in i utvecklingen vilket har lett till att jag koncentrerar jag 
mig mest på just min roll nuförtiden. 

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

– Motivet har ju varit att banker alltid har haft oerhört stora krav på sig för att 
rapportera till myndigheter och mycket krav för att hålla reda på sin egen verksamhet. 
Detta sköttes in i minsta detalj redan när gåspennan användes så behovet att 
dokumentera har alltid funnits. 

– En anledning är att 98 % av alla transaktioner numera sköts utan att en anställd i 
banken behöver vara inblandad, antingen gör vi det själva eller så är det 
automatikgenererat. För att skapa någon egen uppfattning om vad som händer och 
sker i en kundrelation underlättas detta med hjälpmedel. För 20-30 år sedan skedde 
allt genom en människa vilket medförde att de anställda i baken mer eller mindre 
kände alla sina kunder. Idag har antalet kunder ökat och det skulle vara omöjligt att 
hålla reda på alla kunder utan tekniska hjälpmedel. Ett exempel är att 
livsmedelsbutiker vill att vi använder kort så att de vet vad vi handlar för att rikta 
budskap.  

– Anledningen till att vi införde just det här nya datalagret var för att det gamla enbart 
sparade information på summanivå och det hjälpte oss egentligen ingenting. Genom 
att räkna ut vad våra kunder gör i genomsnitt säger inte så mycket om hur en enskild 
kund använder våra tjänster. Nu sparar vi data på en lägre nivå varje gång en 
transaktion utförs. 

 

-Utvärderar Ni lönsamma kunder? 

– Ja det gör vi. Förutom att vi har vissa generella kundsegmenteringskreterier så finns 
det en segmentansvarig på retail-sidan som försöker forma banken för att vara så bra 
som möjligt mot vissa kundsegment. Behoven är olika mellan stora organisationer och 
enskilda kunder och även människors behov är olika. Alla kunder behöver inte få 
samma budskap från oss, det beror på om man har stora affärer eller små affärer, 
mycket lån eller inga lån. 

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Vi har inte lyckats något vidare med att bevisa hur viktig datalagret är. Hos många 
anställda sitter det i ryggmärgen att de inte klarar sig utan ett datalager. Sett ur detta 
perspektiv drabbas verksamheten hårt om datalagret skulle försvinna. Men dess 
egentliga värde har vi inte lyckats bevisa.  

– Själva datalagret har inget värde förutsett att det används på något smart sätt. Det 
blir flera led som blir involverade i datalagret och utan dess hjälp hade det blivit svårt. 

– En annan positiv aspekt är i och för sig att man kan få en överblick över olika delar 
av verksamheten vilket var väldigt tidsödande tidigare. Frågor kan ställas på längden 
och tvären inom dom ramar som vi tillåter.  
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9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

– Om man ser till de områden vi använder datalagret antingen när det gäller rapporter 
eller som analysmiljö kan man kanske dela upp det i tre primära delar.  

1. Den första delen som gäller affärsrelationer med våra kunder genom att 
återanvända kunskap för att agera klokare nästa gång vi ses eller utveckla våra 
tjänster och vara lyhörda för vad kunden tycker är bra eller inte. 

2. Den andra delen handlar mer om att ha kontroll på dom risker vi tar. 
Lagstiftning över huruvida vi får exponera oss, vi får ju inte låna ut andras på 
pengar hur som helst. Om vi måste avsätta pengar av vårt egna kapital i 
förhållande till hur riskabelt varje enskilt lån är och det är väldiga summor 
totalt. Så en hög kompetens på det området är värt pengarna. 

3. Det tredje är att vi måste följa krav från myndigheter med ytters detaljerad och 
korrekt rapportering. Det tjänar vi inga pengar på det är bara ett krav för att vi 
ska få existera. Det ska göras så enkelt och billigt som möjligt. 

 

– Gör Ni mest analyser eller rapporter? 

– Det ställs många fler frågor som ingår i fasta rapporter. Det är konstruerat så är en 
IT-process tar fram exakt innehåll månadsvis och det kan vara väldigt många 
rapporter. Flera olika myndigheter vill ha information och de ställer nya krav hela 
tiden. 

 

10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

– Det var främst de jag nämnde tidigare. Vårt fjärde behov är att bättre analysera vår 
egen prestanda, hur effektiva vi är. Jag tycker inte att vi har kommit lika långt med 
det.  

 

– Använder Ni datalagret till utveckling av nya produkter med utgångspunkt 
från kundernas behov? 

- Jag håller med om att vi borde göra det men det gör vi inte inom högre utsträckning.  

 

 - Använder Ni datalagret till att analysera lönsamheten hos olika kundsegment? 

 – Ja det använder vi det till. Varje månad tar vi ut, genom fakta, vad vi hittills i år och 
en rätt komplicerad modell för vad de då får oss att nå resten av året så vet vi ju på 
kronan vad vi tror oss kan tjäna eller förlora på varje kund.   

 

– Använder Ni datalagret till att analysera kundsegment för att effektivisera 
marknadsföringskampanjer? 

– Ja. För det första har vi en grov koncernindelning och sen har vi de som har 
kundansvar ute i landet. De kan göra sin egen segmentering för sina kunder på ett 
oändligt antal sätt beroende på vad de är ute efter.  

– Vi brister i kopplingen mellan analyskunskaper till ”action” och uppföljning av 
”action”. Det är inte datalagrets fel utan hela processen måste ses över bättre. Se ut en 
målgrupp och ett budskap som vi tror är smart och länka det till att representera det på 
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ett billigt och för kunden, ett behagligt sätt. Följa upp och se om det blev någon 
försäljning eller vad man nu var ute efter. Det måste vi jobba på. 

 

– Använder Ni datalagret till att analysera transaktionstyper, volymer och 
lönsamhet? 

– Ja det gör vi. Det är mer fokus på kundens hela affärsengagemang. Det finns inte 
personer som sitter och analyserar bara transaktionstyper, inte via datalagret. Det gör 
dom kanske på vissa produktdelar och de kan de göra från sitt eget lilla system bara 
det handlar om den transaktionstypen. Meningen med datalagret är att man kan vara 
gränsöverskridande och de är för att fånga allt som har med kunden att göra. 

 

- Använder Ni datalagret till att följa upp produkter och tjänster för att 
kontrollera dåliga krediter? 

– Om man delar på frågan så använder vi det till det ena som efteranalys, inte för att 
reagera direkt. Det sker mer längre ut i kedjan, redan i försystemen. Produktägare har 
inte datalagret som nåt direkt hjälpmedel. Det är meningen att de kommer få det 
senare. De har lätt att förse sig själv med information. De som inte kan förse sig själva 
med allt som är relevant för ett helt kundsegment, det har en primär fokusering.  

 

-Använder Ni datalagret till att göra analyser för att optimera villkor för 
låntagare? 

– Jag påstår att det kommer, det är ingenting som vi använder än. Det kommer en hel 
del inom det området men det är fortfarande under utveckling. 

 

11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information 
från? 

– Ja du, det var en svår fråga. Rent generellt så är det de två första delarna jag 
nämnde. Det handlar om analyser vad det gäller affärsförhållandet med varje enskild 
kund och segment på ena sidan och vad det gäller riskmanagement vad det gäller 
andra sidan. Jag skulle tro att riskmanagement just nu har större potential med tanke 
på de verktyg de har att agera med. Inte nödvändigtvis mot kund utan även mot de 
andra aspekterna medan CRN (Customer Relaationship Management) har ett klokare 
sätt eftersom kundrelationen har en större potential. Särskilt som man dessutom tar 
vara på det för att ändra sitt eget sätt att vara och fungera. Det är inte så lätt.   

 

12. Har Era analysbehov ändrats de senaste åren? 

– Ja och det är en ständig mognadsprocess. Om man utvecklar nya möjligheter tar det 
en stund innan de tas till vara på men när man då kan göra det föds nya idéer om vad 
man behöver istället vilket innebär att det är en kontinuerlig vidareutveckling utan 
gräns. Det som inte var i fokus när ni etablerade det nya datalagret var 
riskmanagementsidan. Det bygger på en internationell överenskommelse som kallas 
Basel2 där varje finansinstitut ska ha en väldigt detaljerad självutvärdering som grund 
för hur man klassas internationellt och det påverkar hur mycket man får betala när 
man lånar upp pengar externt och internt.
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Bilaga 5 
Personlig intervju 030403 

Respondent: Tillverkningsbranschen och Detaljhandelsbranschen 

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

 

2. Hur definierar Ni ett datalager?  

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

Person 1 –SQL är ett urval av datainformation främst från Movex men också andra 
datakällor. Vi har ett datalager för att lagra affärsdata där delar av affärsdatan i de 
operativa systemen lyfts upp i det som vi kallar datalager. Vid sidan om detta har vi 
en hel Notes domino värld med Notes databaser som också lagrar en mängd data. 
Härifrån lyfter vi också ut en del data som vi matar datalagret med. Från detta 
sammanställer vi mycket i PowerPlay.  

 

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

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

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

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

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

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

Person 2 –Jag som verksamhetsadminstatör för PowerPlay har jobbat med datalagret  
i ett år. 
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5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

Person 1 –Sedan -98. 

 

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

Person 1 –Motivet då var egentligen att vi samtidigt skulle införa de analysverktyg vi 
har fått från Cognos. Till en början funderade vi på att strunta i ett datalager och 
istället jobba direkt med de här Cognos verktygen mot vårt affärssystem eftersom det 
var det vi ville analysera från början. Vi insåg snabbt att data i affärssystemet såg 
konstig ut och vi behövde därför tvätta data, skapa helt andra tabellnamn och filnamn 
samt att data från andra datakällor kan integreras. Huvudanledningen var att vi skulle 
införa analysering med OLAP verktyg. 

 

– Hur kom företaget på att använda OLAP verktygen? 

Person 1 -Anledningen var väl att vi -98 hade kört vårt affärssystem i två år och 
samlat på oss en mängd data. Vi ville på något sätt få ut statistik och information ur 
affärssystemet. Traditionellt sett kan man ställa ”queries” direkt mot affärssystemet 
men det är svårt att analysera på ett bra sätt. På grund av detta uppstod det ett 
analysbehov där det främsta behovet i första hand fanns på försäljningssidan där det 
var viktigt att få fram försäljningsstatistik och försäljningsvolymer.  

Person 2 –Man försöker undvika att bygga ”queries” i Movex på grund av att det stör 
för alla användare. Movex är ändå hjärtat i företaget. Varje query vi ställer tynger 
systemet.  

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

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

 

9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

Person 3 –En del som vi inte har pratat om är att vi har ett säljstödssystem som är 
utbrett i ett ex antal länder och ex antal återförsäljare. Där har vi en koppling till 
datalagret som innebär att vi hämtar information från affärssystemet om exempelvis 
kunder och försäljning som vi lägger in i applikationer för säljstödet. Vi lägger även 
in viss extern information från adresslevetrantörer i Sverige och utomlands. Detta är 
också en rätt stor bit. 

Person 2 – Datalagret används väl främst till säljstödsystem och OLAP-verktygen.   
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10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

Person 2 – Idag använder vi datalagret inom alla områden i företaget och exempel på 
dessa kan vara marknaden med försäljningsrapporter, rapporter inom produktionen, 
personalrapporter, sjukfrånvaro och övertid. Vi har även ekonomiska rapporter som 
ligger till underlag för fakturering.  

Person 1 – Det används inom företaget att analysera försäljning som är en av de 
tyngsta bitarna inom organisationen. 

Person 2 – Många av våra dotterbolag använder sig av samma affärssystem som oss 
och då gäller det att supporta dem med statistik vilket inte är så lätt för dem att själva 
att få ut på detta sätt.  

 
– Analys av produkter, försäljning, marknadsvolymer och konkurrenter för att 
stödja produktutvecklingen? 

Person 1 –Det stämmer förutom konkurrenter. Vi har en anställd i företaget som gör 
undersökningar och konkurrensanalyser men det är inget vi plockar in i ett datalager. 
Vi har möjligheter att analysera det men har inte idag någon som jobbar med det så 
hårt. Behovet växer i att analysera produkter, volymer och försäljning och där finns 
anledning till att plocka in ett datalager.  

 
- Analys av produkter, försäljning, marknadsvolymer och konkurrenter för att 
stödja prissättning? 

Person 1 – Det vet jag faktiskt inte om vi gör för prissättning, det känns inte så. 

 
- Analys av kundsegment och försäljning för att stödja marknadsföring? 

Person 2 – Vi följer upp olika marknader för att se vad kunderna köper. Det kan 
användas vid våra säljtävlingar. Vi har en årlig säljtävling som riktar sig till 
organisationens återförsäljare där vi korar årets säljbolag och årets säljare.  

 
 
- Anpassning av lagerhållning efter uppskattad marknadsefterfrågan och 
tillverkningsvolym? 

Person 1 - Nej, den lagerhållning vi har bygger på historik och prognoser som vi 
tillhandahåller från affärssystemet. Det är inget som vi plockar ut och analyserar utan 
det är affärssystemet som sköter det.  

 
- Analys av data från tillverkningen samt reklamationer för att kunna förbättra 
kvalité? 

Person 2 – Ja, det jobbar vi väldigt intensivt med just nu. Både på den interna 
kassationen och på reklamationer från kunder. Detta följs upp ända upp i ledningen 
och det är någonting vi diskuterar på väldigt hög nivå. 
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11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information 
från? 

Person 1   – Alla områden, annars hade vi inte jobbat med dem. Det är inte vi som 
sitter här som styr vad vi ska analysera utan det är ledande funktioner ute i 
organisationen. Vi har krav i företaget, ända uppe från ledningen ner till produktion, 
som vi styr med balance scorecard. Behov av analyser uppstår när vi vill kunna mäta 
våra målsättningar.   

 

12. Har Era analysbehov ändrats de senaste åren? 

Person 2 – Jag tror att det beror på flera anledningar, dels tror jag att de här verktygen 
är mycket lättare mjukvarumässigt men även hårdvaran har ju tagit ett rejält skutt 
framåt. Sedan tror jag att det beror på att många företag gick väldigt bra i början av 
90-talet och jag tror att det var då som de här verktygen kom fram. I slutet av 90-talet 
börjad det gå dåligt för många företag liksom det gjorde även för oss och när det går 
dåligt för ett företag ökar behovet av att analysera sin verksamhet. Då vill företag ha 
reda på vad det är som händer och vad det beror på. Jag tror att det spelar en stor roll. 

Person 1 –Jag tror att analysbehovet växer i takt med att företaget växer. Ett litet 
företag har inte så stort behov av att analysera, det vet de ändå. Ju mer företaget växer 
och ju mer utspritt företaget blir geografiskt, företaget köper upp andra företag och så 
vidare, desto mer ökar behovet av att analysera verksamheten.  

Person 1 –Nästa fråga blir då: Hur mycket bättre går företaget när analyser kan göras? 
Det kostar ju mycket att analysera. Om man inte hade haft datalager och OLAP-
system, hade det då gått sämre? 

Person 1 –Sedan tror jag att analysbehovet har ökat på grund av att företag har gått 
sämre under 90-talet och att människans behov av att ha kontroll på saker och ting har 
ökat. Man får väldigt bra kontroll genom att analysera, det är inte säkert att man gör 
någonting åt det men har man fått en grafisk bild över hur det ser ut, då har man 
kontroll på det. 

 

– En del hävdar att användarna inte vet varför de använder datalager men de 
vet att de inte klarar sig utan det. 

Person 1 –Det kan jag säga vilket låter lite negativt för företaget. Vi som 
administrerar mycket av datalagret och OLAP verktyg och så vidare har fullt upp att 
göra med det. Vi vet kanske inte vilka beslut som kan tas med det här underlaget. Vad 
gör man åt det så att säga? Siffrorna kan se sämre ut till skillnad från förra månaden. 
Det ser vi som tar fram data också, men vad gör man åt det? Vi vet kanske inte fullt ut 
varför, det kan vara lite frustrerande ibland. 

Person 2 –Vi har ett system som heter balance scorecard. Vi försöker utifrån de mål vi 
har balance scorecard bygga våra rapporter och kuber efter detta. För att våra kuber 
inte ska vara några ”bra att ha grejer” utan att vi verkligen ska få nytta av det i balance 
scorecard, genom att kunna mäta ett direkt värde. 
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Bilaga 6 
Telefonintervju 030414 

Respondent: Detaljhandelsbranschen, Organisation 4 

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

– Vi säljer möbler som ni vet. Vi har ungefär 160 -170 varuhus runt om i världen. 20 
av dessa är så kallade franchiseföretag. Övriga är våra egna hus. Sedan äger vi i 
princip hela varuförsörjningskedjan. Vi tillverkar inte möblerna själva men vi tar hand 
om hela distributionsledet. Däremot äger vi själva produkterna, vilket innebär att våra 
produkter finns enbart hos oss. Du kan inte köpa en bokhylla ur vårt sortiment någon 
annanstans. Det mesta av vårt sortiment är egenutvecklade produkter. I varuhusdelen 
arbetar cirka 70 000 anställda runt om i världen. De är anställda på varuhus, regional 
kontor, landskontor, lager, centrallager och alla distributionspunkter och det är 
inköpskontor som vi har i en rad länder 

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

– Jag gillar egentligen inte definitioner överhuvudtaget. Jag ser datalager som en 
teknik för att lösa ett par vanligt förekommande frågeställningar. Enligt mig finns det 
fyra drivkrafter för att använda ett datalager och i ett företag kan en eller flera av 
dessa hittas men det brukar vara någon av dessa som är centrala.  

– Den första är en ren performance historia, hur vi ska kunna göra dessa typer av 
analyser på data utan att sänka våra faktureringsprocesser eller våra orderprocesser. 
Vi lyfter ut data till en separat databas som kallas för datalager och kör analyser mot 
det.  

– Den andra drivpunkten är att vi kanske vill göra analyser på historik som vi normalt 
sett inte har i de operationella systemen. Då är datalagret ett svar även på den frågan.  

– Den tredje punkten är gemensamma begrepp, en slags centraliserad syn på vår data. 
Vad är en artikel egentligen? Vad är en kund? Vad är en försäljningspost?  

– Och då kommer vi även in på den fjärde drivpunkten som vi kallar horisontell 
integration. Vad gör du om du har flera system runt om i din organisation som tjänar 
samma syfte. I ett stort internationellt företag används förmodligen inte samma 
faktureringssystem, ekonomisystem eller ordersystem runt om i hela världen. Det är 
inte ens säkert att vi har samma system på olika nivåer i organisationen. I vårt fall kan 
man säga att varuhus är ett system, lager är ett system och våra nationella servi-
ceorganisationer använder ett tredje system. Sen finns det projekt där man ersätter ett 
eller flera system med andra system. Detta sker inte över en natt utan pågår under en 
längre period.  

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

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

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalagret? 

– I ett år. 

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

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

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

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

 

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

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

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Vi har åtminstone fått igång en diskussion om vad som är gemensamma nyckeltal 
men diskussionen är långt ifrån färdig om den nu någon gång skulle kunna bli det. Vi 
har en gemensam terminologi kring den här uppföljningsbiten och vi håller sakta men 
säkert på att skaffa en gemensam arkitektur på hur vi ska hantera det.  

- Vi har även uppfyllt de ursprungliga förväntningarna att ha gemensamma nyckeltal, 
de har funnits med ett tag och det är någonting som vi har löst.  
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9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

– Det är svårt att säga vad vi använder det till mest, är det vad som skapar den största 
nyttan för verksamheten, är det som vi lägger ner mest tid på att utveckla, är det de 
som användaren lägger ner mest tid på eller är det informationsuttag.  

– Jag kan inte besvara frågan eftersom vi har en del fördefinierade rapporter för 
sådana saker som vi använder vårt datalager för. Vi har dessutom väldigt mycket ad-
hoc användning av datalagret där folk går in med fria SQL-verktyg som MS-access 
arbetar runt på egen hand. En del användare går in och analyserar saker och ting, en 
del av användarna gör egna rapporter. Informationsuttaget ligger utanför vår kontroll 
så därför vet vi inte vad som händer med den informationen. Det är väldigt svårt för 
oss att säga hur många rapporter som produceras i vårt datalager, den informationen 
har inte vi.  

 

10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

– Traditionellt sett tittar vi en hel del på försäljning och varuförsörjningen, det är de 
två stora områdena. I organisationen finns det inte bara ett datalager, det finns flera 
datalager och det finns flera organisatoriska enheter som jobbar med datalager. Man 
skulle kunna fråga sig vad det är som de tittar på och hur det kommer dig. Man skulle 
kunna tänka att de organisationerna uppstod för att det finns ett större behov 
någonstans än vad vi en den centrala datalagerorganisationen kunde tillgodose.  

– En del tittar på kundbeteende hos folk i varuhusen och det här är något som är en 
ganska central fråga, en drivande fråga. Marknadsföringsfrågor brukar driva 
implementeringen av ett datalager. I vårt fall ligger inte det arbetet i vår grupp. Vi har 
en del säljrapporter och en del säljanalyser men detaljerna finns inte inom våra ramar.  

– På samma sätt förhåller det sig på varuförsörjningsbiten och där finns också ett 
separat gäng som arbetar med samma frågor. Vi har en större del av analysbehovet 
som går genom det centrala datalagret. 

 

– Analys av försäljning och egenskaper i de olika butikerna för att kunna 
marknadsanpassa varusortimentet? 

- Ja. 

 

– Uppföljning av marknadsföringskampanjer för att kunna effektivisera 
framtida kampanjer? 

- Ja det gör vi fast inte här, det gör den av våra systerorganisationer. 

 

– Uppföljning av lönsamhet i olika butiker i samband med olika geografiska 
aspekter för att kunna optimera lokalisering, utformning och dimensionering av 
butiksnätverket? 

– Ja och nej. Vi har system som gör det men de ligger inte i datalagret men de försörjs 
delvis med data från datalagret. 
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– Benchmarking av lönsamhet i olika butiker för att bättre kunna styra 
butiksverksamheten? 

- Ja. 

 

– Analys av försäljning för att kunna förbättra prissättningen? 

– Det där är en lite knepig fråga. Vi sätter egentligen våra priser centralt och inte 
regelbundet. Det tas lite hänsyn till efterfrågan på produkter men en av våra 
grundläggande idéer är att det pris som du ser på en vara i katalogen är ett löfte till 
våra kunder är det pris som produkten går att köpa för under katalogåret. Katalogerna 
ges ut nationsvis så det sker inte på butiksnivå överhuvudtaget. Sedan kan det finnas 
lokala anpassningar då artiklar är på väg ut ur sortimentet och då sätter vi nästan 
vilket pris som helst på det för att bli av med varorna. Det sker en viss nivå av 
prisjustering med inte på det sätt som han menar i boken.   

 

– Analys av inköp och försäljning för att kunna optimera inköps- och 
beställningsrutiner?  

- Ja. 

 

11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information 
från? 

 

12. Har Era analysbehov ändrats de senaste åren? 

– Ja. 

 
• På vilket sätt? 

– Ett sätt som vi ser är just uppkomsten av att andra organisationer eller grupper som 
tillverkar en eller annan form av datalager. Dels att tekniken har utvecklats men även 
att det känns som att det finns något slags uppdelat behov någonstans som stödjer den 
drivkraften att centralisera, standardisera och ha gemensamma nyckeltal.  

 

– Analysbehoven har ökat över hela linjen, tillgängligheten har ökat och behovet av 
standardisering har kanske minskat. Det här är diskussioner som pågår hela tiden 
egentligen, hur centraliserat ska det tillåtas vara och vad ska det få kosta egentligen?   

 
• Varför har det ändrats? 

- Jag tror att det är en kombination. Dels tror jag att de tekniska möjligheterna har 
ökat och även att behovet av ett datalager har på något vis trappats upp. Vi har 
analytiker som ligger i framkant i organisationen som tittar på verksamheten. De 
ligger hela tiden i nivån att ”ad-hocca” grejer som vi nästan kan göra idag. Så fort de 
har löst de behoven så blir det på nåt sätt att de standardiserar detta i rapporter och går 
vidare. Analysbehovet ökar gradvis i takt med hur man implementerar verktyg. Vi 
kunde göra så hör men tänk om man skulle kunna göra så här också.
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Bilaga 7 
Personlig intervju, 030415 

Respondent: Vårdbranschen, Organisation 5 

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

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

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

 

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

– Jag ansvarar för statistik och verksamhetsuppföljning på Skaraborg Sjukhus. 

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalager? 

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

 

5. Kan Ni berätta kortfattat om Ert datalager? 

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

 

6. Hur länge har organisationen använt datalager?  

– Sedan 1997. 

 

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

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

 

8. Vilka positiva effekter har datalagret fört med sig? 

– Rapporter och andra uttag går mycket snabbare att ta fram nu och vi börjar komma 
närmare att de olika verksamheterna räknar på samma sätt.  
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9. Vilka är de främsta användningsområdena för Ert datalager? 

– Ett av de främste användningsområdena för vårt datalager är att hålla ordning på 
ekonomiska aspekter. Det finns en budget som måste följas, med hjälp av datalagret 
så kan vi analysera om budgeten följs. 

- Ett annat användningsområde är att analysera vårdens tillgänglighet, det vill säga 
väntetider.  

 

10. Vilka analysbehov anser Ni att Er typ av organisation har? 

– Analys för resursförbrukning för att optimera resursförbrukningar och 
resursallokeringar? 

- Ja, eftersom kostnadskontroll är mycket viktig i organisationen måste 
resursförbrukning och resursallokering kunna följas. 

 

– Analys av vårdtillfälle, besök, ingrepp och kötider för att optimera 
lokalisering, dimensionering och utformning av vårdproducenter? 

– Ja, vi måste kunna budgetera och veta att vi följer budget för t ex antal besök. Vi har 
avtal som reglerar antal av olika slag mot en beställarenhet. 

 

– Uppföljning av diagnosgrupper för att säkerställa och förbättra vårdrutiner? 

– Nej, fast behovet finns! Det görs i begränsad omfattning! 

 

- Uppföljning av vårdkvalitet? 

- Nej, fast behovet finns! 

 

– Benchmarking av olika aspekter av vård för att kunna jämföra effektiviteten 
hos olika vårdproducenter? 

– Ja! Men för att det ska fungera fullt ut krävs att entydiga begrepp och termer 
används. Vi arbetar mycket på det både inom vårt sjukhus och inom regionen. Vi har 
kommit ganska långt men det finns mer att göra. 

 

11. Vilka typer av analyser anser Ni att Ni får ut mest användbar information 
från? 

– Det är svårt att säga eftersom en fråga som ställs har ett värde för personen som 
ställer den. Alla frågor är viktiga, annars hade de inte blivit ställda. 
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12. Har Era analysbehov ändrats de senaste åren? 
• På vilket sätt? 

– Nya behov uppkommer ständigt. Dels ökar kraven utifrån, bl.a. från socialstyrelsen. 
Användarna av datalagret kommer med tiden på hur de ska analysera material. De 
upptäcker då behovet av att analysera flera saker. Många gånger vill de analysera 
mycket som inte går. 

 

– En annan aspekt är att tekniken har gått framåt. Utvecklingen av hård- och mjukvara 
har gjort att möjligheterna har blivit många fler.  

 
• Varför har det ändrats? 

– Jag tror främst att det beror på att människor har märk vilken hjälp de kan få av ett 
datalager och på att allt högre krav ställs på verksamheten. Behovet av att hålla nere 
ekonomiska kostnader har ökat och det är någonting som är viktigt.  



Bilaga 8 

 

Bilaga  8 
Telefon intervju 030414 

Respondent: Peter Söderström, respondent 6 

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

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

 

2. Hur definierar Ni ett datalager? 

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

 

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

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

 

3. Vilken är Er roll i företaget? 

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

 

4. Hur länge har Ni arbetat med datalager? 

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

 

- När började företag använda datalager i Sverige?  

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

 

5. Hur länge har organisationen arbetet med datalager?  

– Organisationen startade sin verksamhet 1998 och vi började då med något som heter 
dataadministration, vilket till stor del omfattar problematiken. Vi jobbar med 
integrerade informationssystem och hur man modellera och beskriva dem, hur man 
kan avgränsa dem och hur man kan bygga upp de. Det går att säga att vi har jobbat 
med det här från start. 

 

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

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

– Många organisationer använder sitt datalager som en hjälp att planera sin 
verksamhet och göra uppföljning på vilka produkter de har. Många organisationer är 
intresserade av att sänka sina kostnader samtidigt som de ökar sina intäkter genom att 
hitta trender och mönster i sina kunders beteende. Bryter man ner det här till varje 
enskild handläggare får man helt andra styrmöjligheter. Detta kräver att man har en 
väldigt väl utformad styrning, man har den här tekniken som datalager erbjuder.  

– Den vision man har för datalager är det här som kallas företagets ”instrumentbräda”, 
man ska kunna styra företaget som en bil och för varje sekund kunna se hur det går. 
Idag kallar man det för Real-Time business. Idén med datalagret är att man lägger all 
information man har i en enda stor hög och sedan kan man följa upp det i detalj. 

– Motiven för datalager kan vara väldigt olika. Det flesta företag har väldigt 
avgränsade motiv. Egentligen brukar jag säga att motivet för datalagret avgörs av det 
företaget där införandet ska ske. Det är ingen idé att komma med en generell 
diskussion utan det är bättre att se vad det är företagen vill ha hjälp med.   

 

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

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

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

 

8. Vilka användningsområden anser Ni vara de viktigaste för ett datalager? 

– Det kan ha många syften. När jag jobbar med datalager brukar jag samla en 
ledningsgrupp och fråga dem vad de tycker är viktigt för företagets framtid. Ofta får 
man likartade svar på sina frågor och det bästa är att man får reda på vad just den 
ledningsgruppen just då tycker är viktigt. Sedan försöker vi lösa de problem som 
redovisas på de här mötena och det krävs att datalagret anpassas till det. Jag anpassar 
det till ledningens speciella behov och det beror på att man måste ha bra stöd från 
ledningen för att lyckas med ett sådant här projekt. Ibland vet företag inte vad de vill 
göra med ett datalager och då visar vi vad andra företag har gjort för att beskriva vilka 
resultat man kan få. Det är de områden som jag har nämnt, bland annat CRM och 
TQM. När företag idag arbetar har de en tuff situation och då kan de använda 
datalager för att komma ur den.  

 

9. Har analysbehoven i olika branscher ändrats de senaste åren? 

– CRM har kommit mera. Men jag är väldigt pessimistisk mot hur företag tänker, 
många organisationer är stor och det går bra för dem men ändå följer de trender hela 
tiden. När det står om CRM i affärstidningar anser företag att de också ska använda 
det och köper in då in det. Men då har det inte hänt någonting mer än att man har köpt 
en produkt 

– Sen är det ju organisatoriska förändringar och då gäller det att ledningen sitter kvar 
och inte byts ut. Företag kan byta ledningar vart annat år och då betyder det att den 
ledning som sitter inte hinner göra förändringar. Då kommer inte det här med 
långsiktiga saker med på kartan. Då blir det svårt att få igenom långsiktiga 
organisatoriska förändringar.  

 
• På vilket sätt? 
• Varför har det ändrats? 

 

- Just nu tittar man mycket på kostnadssänkningar. 

 

 - Tror du att omvärlden påverkar analysbehoven mycket? 

– Det är klart. Offentliga organisationer har lite grann av en krissituation. De lagrar 
ofantligt mycket information och problemet blir då att man måste kunna satsa på 
integration. Om du har en väldigt enkel verksamhet med till exempel ERP-system då 
kanske det rentav finns ett som redan är byggt på företaget som de använder rakt av 
och har därmed fått en bra integration på köpet. Då kan det bli ett väldigt lyckat 
datalager där man köper en redan färdig lösning från leverantören. I vissa 
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organisationer är integrationsproblemen, av naturliga skäl, ganska stora och då är det 
detta som är problemet.  

  

10. I boken ”Data warehouse” Datalager, verksamhet, metod, teknik anger Ni på 
sidorna 42-44 analysbehov för olika branscher. Är detta material aktuellt i 
dagens organisationer vid användande av datalager? 

– Jag kommenterar hellre hela boken och då skulle jag vilja riva ut teknikkapitlet. 
Kanske inte helt och hållet utan ha kvar datamining. I teknikkapitlet där man talar om 
produkter kan vissa delar bytas ut. Men i övrig känner jag väl att boken efter fem år är 
aktuellt, jag började ju jobba med det här 1972.  

– Sen tycker jag nog också att företag i USA har kommit långt, det finns företag i 
Sverige idag som inte än befinner sig där USA fanns för fem år sedan. Wal Mart har 
varit väldigt framgångsrika och vi kan jämföra med Coop som nu har börjat bygga ett 
datalager i Danmark.  

 

- Används datalager mycket inom organisationer i USA? 

– Ja det är mognare där skulle jag vilja säga och det finns naturligtvis i Sverige också. 
Företag i Sverige har något slags datalager men ambitionsnivån är förvånansvärt låg 
fortfarande. USA har kommit långt och satsade tidigt och visionärt på sina datalager. 
Det är klart att inom kundorientering finn det en del organisationer men det är väldigt 
mycket fortfarande så att man lägger in all kunddata och så ser man hur mycket 
försäljning det är på de olika kundgrupperna.  

 

 


