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Sammanfattning 
 

För många verksamheters långsiktiga överlevnad, är det av stor vikt att kunna göra korrekta 
analyser för att därigenom också kunna fatta bra beslut. Till sådana analyser krävs data av 
olika slag. Sådana data kan komma från källor inom verksamheten (interna), men många 
gånger kan data från källor utanför verksamheten (externa) också bidra med värdefull 
omvärldsinformation. Dataunderlaget till analyserna kan med fördel inkorporeras i ett Data 
Warehouse (DW), vilket ger möjlighet att använda informationen på ett strukturerat sätt 
inom ramen för någon form av Business Intelligence (BI)-lösning. 

Processen att inkorporera data från olika källor till ett DW kan vara komplex - i synnerhet då 
externa datakällor används. Ett ramverk har tidigare tagits fram i syfte att fungera som stöd 
vid en inkorporering. Ramverkets huvudkomponenter är en processmodell med tillhörande 
beskrivning och en uppsättning riktlinjer. I denna Action Case-studie har stödet från 
ramverket till inkorporeringsprocessen utvärderats praktiskt och i nära samarbete med ett 
fallföretag som för första gången inkorporerat extern data till sin DW-baserade BI-lösning. 

Studien har resulterat i ett förslag till vidareutveckling av ramverkets processmodell och 
dessutom har en kategorisering av respektive riktlinje gjorts utifrån vilket stöd som den gav 
till den aktuella inkorporeringsprocessen. Genom dessa resultat bidrar studien med värdefull 
kunskap till bl.a. verksamheter som överväger att påbörja en process att inkorporera extern 
data till ett DW. 

 

Nyckelord:  

Data Warehouse, DW, Business Intelligence, BI, External Data, External Data Incorporation 
Process, External Information, Referential Information, Guidelines, Action Case 
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Abstract 
 

For a business’ long-term survival, it is of great importance to make accurate analyzes in 
order to be able to make good decisions. Such analysis requires data of various kinds. This 
data can come from sources within the organization (internal), but many times, data from 
sources outside the business (external) can contribute. The data for the analyzes can be 
advantageously incorporated into a Data Warehouse (DW), which gives the opportunity to 
use the information in a structured manner in the context of some form of Business 
Intelligence (BI) solution. 

The process to incorporate data from different sources into a DW can be complex - 
particularly when external data sources are used. A framework has previously been 
developed with the aim of providing support for the incorporation process. The 
framework's main components are a process specification and a set of guidelines. In this 
Action Case-study, the support of the framework for the incorporation process has been 
practically evaluated in close collaboration with a company which aimed at incorporating 
external data into their DW-based BI solution for the first time. 

The study has resulted in a proposal for a revised process model and also a categorization 
of each guideline based on the support it gave to the current incorporation process. 
Through these results, the study can provide valuable knowledge to businesses that are 
considering starting a process to incorporate external data into their DW. 
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Case 
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Inkorporering av extern data i en DW-baserad BI-lösning - Utvärdering av ett ramverk 

1 Inledning 
Affärsverksamheter styrs av beslut som kan fattas på olika organisatoriska nivåer - 
strategiska, taktiska eller operativa. I många organisationer grundas besluten på ”magkänsla” 
eller erfarenhet hos beslutsfattare. I andra har någon form av strategi eller lösning utarbetats 
för att sammanställs olika former av data från bl.a. de operativa processerna till information 
som utvärderas analytiskt på ett strukturerat sätt. Det sistnämnda kan utgöra en avgörande 
konkurrensfördel (Watson & Wixom, 2010). En strategi för beslutsstöd som flera gånger visat 
sig vara framgångsrik och främst används på strategisk och taktisk nivå, kallas Business 
Intelligence1 (BI) och är ett koncept som innehåller beslutsprocesser baserade på analytiska 
verktyg (Negash & Gray, 2008). Det förekommer flera alternativa definitioner av begreppet 
BI i litteraturen. En vanligt förekommande definition som myntats av Watson & Wixom 
(2010, sid 14) och som anammats för detta arbete är (utförligare resonemang kring 
definitionen återfinns i avsnitt 2.1 Business Intelligence):  

”… a broad category of technologies, applications and processes for gathering, storing, 
accessing, and analyzing data to help its users make better decisions.”  

I den hårda konkurrens som generellt sett råder mellan företag på de flesta marknader, kan 
det vara avgörande för den långsiktiga överlevnaden att snabbt kunna reagera på och anpassa 
verksamheten efter ändrade omständigheter och förutsättningar i omgivningen. Här kan BI-
verktygen spela en viktig roll. Ett exempel på detta är fallet med casino- och 
underhållningsföretaget Harrah’s Entertainment vilka under 1990-talet inledde en satsning 
på BI (Watson, 2006). Efter ”11-september attackerna”, visade det sig att många kunder drog 
sig för att flyga och som konsekvens sjönk Harrah’s besökssiffror och omsättning. Med god 
kännedom om sina kunders vanor och beteenden gjorde Harrah’s en kvalificerad bedömning 
av vilka kunder som sannolikt kunde tänka sig att ta bilen till kasinosen istället för att flyga. 
Riktade marknadsföringskampanjer togs fram och resulterade förhållandevis snabbt i att den 
negativa utvecklingen för omsättningen vände (Watson, 2006). 

Intresset för att investera resurser i BI-lösningar är generellt stort bland företag. I en 
undersökning bland mer än 1500 IT-chefer på företag i olika länder konstaterades att BI 
fanns med bland de fem mest prioriterade områdena för 2011 (Pettey & Goasduff, 2011). 
Denna bild bekräftas även i en kartläggning bland svenska IT-chefer där 36 % av de 
tillfrågade uppger att de planerar för satsningar inom detta område (Radar, 2012). 

BI kan övergripande sägas handla om två huvudaktiviteter - hämta in data respektive 
leverera ut data (Watson & Wixom, 2007). För detta ändamål kan en arkitektur användas där 
BI-lösningen delas in i två överlappande miljöer med ett Data Warehouse2 (DW) som ett nav 
i mitten enligt Figur 1 (Ponniah, 2010). Den ena miljön - Data Warehousing Environment 
eller Back End - innehåller de delar som handlar om att från olika typer av datakällor 
inkorporera (inhämta, strukturera och lagra) data på ett sätt som underlättar för vidare 
analys. Den andra miljön - Analytical Environment eller Front End - innehåller de 
komponenter som används för att sätta in data i en kontext och kombinera olika attribut till 
information och kunskap. Exempel på sådana verktyg är Data Mining och OLAP-verktyg 
(Ponniah, 2010).  

1 Svenska datatermgruppen (www.datatermgruppen.se) anger ingen svensk översättning för detta begrepp. 
2 Svenska datatermgruppen rekommenderar att den svenska termen ”datalager” används. Det finns dock en 
uppenbar risk att denna ”datalager” kan förväxlas med det ”Data layer” som kan användas för att beskriva ett av 
lagren i en DW-arkitektur. Därför används genomgående den engelska termen i detta arbete. 
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Figur 1. Två miljöer i en BI-arkitektur. (Baserad på Ponniah, 2010, sid 19) 

Litteraturen erbjuder flera alternativa definitioner för ett DW, vilka behandlas utförligare i 
avsnitt 2.2 Data Warehousing. Den definition som anammats för detta arbete är en av de 
flitigast citerade och lyder (Inmon W. H., 1996, s. 33): 

“A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile collection 
of data in support of management’s decision making process.” 

Ovanstående definition indikerar att lagringsstrukturerna i ett DW oftast skiljer sig mot 
databaser i det operativa systemet. Ett DW är till sin struktur optimerat för frågor baserade 
på affärsdimensioner (t.ex. produkt, kund), medan det operativa generellt är optimerat för 
transaktioner i verksamheten (Ponniah, 2010). 

Data till ett DW kan inhämtas från olika slags källor. Överordnat kan dessa delas in i 
kategorierna interna och externa utifrån den organisatoriska gränsen för den aktuella 
verksamheten (Devlin, 1997). Intern data är enligt denna indelning sådan som genereras i 
den egna verksamheten och som denna därför har egen kontroll över. Extern data (ED) 
inhämtas enligt motsvarande resonemang från källor utanför den egna organisationens 
gränser och kan definieras som (Devlin, 1997, s. 135):  

“Business data (and its associated metadata) originating from one business that may be 
used as part of either the operational or the informational processes of another 
business.” 

Traditionellt används främst interna datakällor för att förse DW med data, men det har sedan 
länge konstaterats att integrering av extern data till DW kan ge betydande 
konkurrensfördelar (Ponniah, 2010). Detta understryks av Inmon (1996, s. 272) som menar 
att: 

“… the comparison of internal and external data allows management to see the forest 
for the trees.” 

1.1 Problemområde 
Den övergripande processen att inkorporera extern data i ett DW kan delas upp i olika 
delprocesser. Strand & Wangler (2004) har i sin genomlysning av området för inkorporering 
av extern data delat upp den övergripande processen i delprocesserna 1) identification 
(identifiering), 2) acquisition (införskaffning), 3) integration (integrering) och 4) usage 
(användning).  

 

Information 

Data Warehouse 

Operational 
Systems 

Knowledge 
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Strand & Wangler (2004) har dessutom identifierat olika problem relaterade till de olika 
delprocesserna i den överordnade inkorporeringsprocessen. Exempel på problem som 
identifierats är:  

• Identifieringsproblem 
T.ex. svårigheter att hitta nya leverantörer av data och mest lämpliga 
datauppsättningar från befintliga leverantörer 

• Införskaffningsproblem 
T.ex. ofullständiga datauppsättningar och höga priser 

• Integreringsproblem 
T.ex. inkonsistent data 

• Problem i samband med användning 
T.ex. ofullständiga metadata och sviktande förtroende för korrektheten hos data 

Även andra har arbetat med att kartlägga problem med att inkorporera extern data, t.ex. 
Bures, et al., (2012) och Wojciechowski (2011). En uförligare beskrivning av kända problem 
finns i avsnitt 2.3.2 Problem förknippade med inkorporering av extern data. 

Inmon (2002) m.fl. ger generella riktlinjer som stöd vid design, konstruktion och underhåll 
av DW, men utan något särskilt fokus på extern data. Bristen på mer riktad vägledning mot 
användare av extern data har tidigare uppmärksammats av bl.a. Strand (2005). Som ett sätt 
att försöka hantera och undvika kända problem kopplade till processen att inkorporera 
extern data, tog Strand (2005) fram ett antal riktlinjer för denna process och kopplade även 
dessa till delprocesserna identifiering, införskaffning, integrering och användning. Till 
riktlinjerna har Strand et al. (2004) också etablerat processbeskrivningar för bl.a. i vilken 
ordning riktlinjerna ska tillämpas (se avsnitt 2.3.1 Processen att inkorporera extern data). 
Därigenom går det att argumentera för att riktlinjerna och processbeskrivningarna 
tillsammans utgör ett ramverk för att stötta företag vid inkorporering av externa data i DW-
baserade BI-lösningar. 

Strand (2005) delar även upp inkorporeringsprocessen för två olika typer av 
inkorporeringssituationer, vilka benämns pre-deployment (förstagångsinkorporering), 
respektive post-deployment (inkorporering etablerad). ”Förstagångsinkorporering” är 
tillämplig för de företag som inkorporerar extern data för första gången, medan 
”inkorporering etablerad” används då ett företag redan har en etablerad användning som de 
vill fortsätta utveckla och utvärdera. De olika typerna behandlas utförligare i 2.3.1 Processen 
att inkorporera extern data. 

En rekommendation från Strand (2005) för fortsatt arbete var att utvärdera riktlinjerna, eller 
ramverket, i en fallstudie. Vid etableringen av syftet för denna studie har relevant litteratur 
sökts och värderats. Inom ramen för denna genomgång har inga studier hittats, där dessa 
riktlinjer har tillämpats. Det har inte heller gått att hitta litteratur som ger en bild av att 
många företag har kommit långt med att inkorporera externa data. Därför är det rimligt att 
utgå från att analysen kommer att präglas av en situation som är av typen förstagångs-
inkorporering.  
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1.2 Syfte 
Givet argumentationen ovan blev syftet med detta arbete att: 

Utvärdera vilket stöd som Strands (2005) ramverk ger åt företag vid 
förstagångsinkorporering av extern data i en DW-baserad BI-lösning.  

Arbetet med att uppfylla syftet kommer att genomföras utifrån följande två frågeställningar:  

Frågeställning 1:  Vilket stöd ger processbeskrivningen vid förstagångsinkorporering 
av extern data? 

Frågeställning 2:  Vilket stöd ger riktlinjerna vid förstagångsinkorporering av extern 
data? 

Frågeställning 1 bidrar till detta arbetes syfte genom att utvärdera i vilken utsträckning som 
Strands (2005) processbeskrivningar skapar ett stöd för verksamheter som satt sig för att 
inkorporera extern data i sin DW-baserade BI-lösning för första gången.  

Frågeställning 2 bidrar till detta arbetes syfte genom att utvärdera i vilken utsträckning som 
Strands (2005) riktlinjer skapar ett stöd för verksamheter som satt sig för att inkorporera 
extern data i sin DW-baserade BI-lösning för första gången. 
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2 Bakgrund 

2.1 Business Intelligence 
BI som begrepp myntades 1990 av Howard Dressner (Watson & Wixom, 2007). Andra 
begrepp som tidigare har använts med ungefär samma innebörd är t.ex. DSS (Decision 
Support System) och EIS (Executive Support System) (Watson, 2010). BI kan ses som en 
paraplyterm som täcker ett antal olika processer, arkitekturer, analytiska verktyg mm 
(Davenport & Harris, 2007). Det förekommer flera olika definitioner av BI i litteraturen och 
en av dessa är Solomon & Gray (2008, s. 175), vilka definierar BI som: 

” ... a data-driven DSS that combines data gathering, data storage, and knowledge 
management with analysis to provide input to the decision process.”  

En annan definition ges av Watson & Wixom (2010, s. 14), som har definierat BI på följande 
sätt: 

”… a broad category of technologies, applications and processes for gathering, storing, 
accessing, and analyzing data to help its users make better decisions.”  

Definitionen från Watson & Wixom (2010) är den som antagits för detta arbete med 
motiveringen att den på ett tydligare sätt, om än på en övergripande nivå, anger att både 
teknologier, applikationer och processer samverkar för att skapa underlaget till 
beslutsfattandet. 

En flitigt förekommande modell av ett generiskt BI-system visas i Figur 2, nedan. Figur 2 
bygger vidare på Figur 1 på sidan 2, men har en högre detaljeringsgrad. I den poängteras att 
det organisatoriska perspektivet är viktigt genom att det berör alla delar av systemet 
(Business Intelligence Based Organisations). 

 

Figur 2. En modell över ett generiskt BI-system. (Baserad på Watson & Wixom, 2010, sid 15) 
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Till vänster i modellen ovan visas schematiskt hur data till systemet kan hämtas från olika 
typer av källor (Source System). Mer om de olika typerna av datakällor finns i avsnitt 2.3 
Extern Data. Data från källorna hämtas in till systemets datalager via en integrationsprocess 
som brukar benämnas ETL efter delprocesserna Extract (extrahera), Transform 
(transformera) och Load (ladda in) (Ponniah, 2010). Det finns alternativa varianter på denna 
process och i modellen ovan benämns denna process därför mer generellt Data Integration 
(Watson & Wixom, 2010). 

Centralt i modellen finns lagringssystemet för data och tillhörande metadata. Metadata är en 
slags beskrivning av data och är en förutsättning för att data ska kunna tolkas korrekt 
(Ponniah, 2010). Lagringssystemet utgörs oftast av ett DW i vilket data kan lagras enligt olika 
arkitekturer (Watson & Wixom, 2010). I figuren ovan visas en så kallad hub and spoke-
arkitektur där det centrala DW (hub) är sammankopplat med en eller flera dedikerade 
databaser (data mart/spoke). 

Till höger i figuren visas schematiskt att olika teknologier och verktyg (BI Technologies and 
applications) används för att utföra analyserna och presentera resultaten av dessa. Exempel 
på teknologier och verktyg är SQL-frågor, rapporter, analysverktyg och presentationsverktyg. 
Underlaget för analyserna hämtas in via Data Access-komponenter från datalagret (Watson 
& Wixom, 2010).  

I figurens nederkant finns tre olika delprocesser som spänner över hela systemet (Metadata, 
Data Quality, Governance). De handlar främst om på vilket sätt som respektive process 
stöttar de olika personer som berörs (Watson & Wixom, 2010). 

2.2 Data Warehousing 

2.2.1 Definition av Data Warehouse 
I en typisk BI-lösning lagras data i ett DW vilket då fungerar som ett slags nav för övriga 
komponenter (Ponniah, 2010). Funktionaliteten hos DW har också en avgörande betydelse 
för kvaliteten på de analyser som görs (Watson & Wixom, 2010). Liksom för begreppet BI, 
finns det flera alternativa definitioner för DW. Den definition av ett DW som valts för detta 
arbete kommer från en av pionjärerna inom området, Bill Inmon. Inmon (2002, s. 31) 
definierar ett DW på följande sätt: 

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

Valet av definition motiveras främst med att Inmons (2002) är utbredd och allmänt 
vedertagen. Dessutom är ett utmärkande drag hos ovanstående definition av DW, att den 
tydligt kontrasterar mot det sätt som data traditionellt lagras på i operativa system. Detta 
behandlas utförligare i avsnitt 2.2.2 Data Warehouse kontra operationella system, nedan. 

Definitionen innehåller flera nyckelord vilka beskrivs nedan. 

Med begreppsorienterat (subject oriented) menas att data struktureras utifrån centrala 
affärsbegrepp i den aktuella verksamheten. För en hotellverksamhet kan t.ex. begrepp som 
”hotell” och ”rumstyp” vara aktuella. 
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Nyckelordet integrerad (integrated), innebär att data som samlas in från olika typer av 
källor samlas på ett och samma ställe och vid behov transformeras till att bli konsistent. 

Att data är tidsstämplat (time-variant) betyder att varje post i DW på ett eller annat sätt 
kan kopplas till ett tidselement. 

Avslutningsvis anges att data är icke-flyktigt (non-volatile). Detta innebär att data som 
laddas in till ett DW, i princip, aldrig förändras eller raderas - endast ny data laddas in. 

2.2.2 Data Warehouse kontra operationella system 
De operationella systemen är de som används i den dagliga driften och för att stödja 
verksamhetens kärnprocesser (Ponniah, 2010). Till skillnad från hur ett DW generellt är 
designat, är de operationella systemen designade som transaktionsdrivna och för att effektivt 
hantera ett stort antal läs- och skrivoperationer på kort tid (Devlin, 1997). De operativa 
systemen är generellt inte heller optimerade för frågeoperationer av analyskaraktär vilket kan 
göra det dyrt och komplicerat att ställa sådana frågor direkt mot dessa system (Ponniah, 
2010).  

Karakteristiska egenskaper för respektive typ av system finns sammanfattade i Tabell 1. 

Tabell 1. Karakteristik för ett DW kontra ett operationellt system. (Baserad på Conolly & Begg, 2002, sid 916.) 

DW Operationella Systems 

Innehåller aktuell och historisk data Innehåller aktuell data 

Lagrar data på summerad och detaljerad nivå Lagrar data på detaljerad nivå 

Data är främst statisk Data är dynamisk 

Ad hoc, ostrukturerad och heuristisk processning Repetetiv processning 

Analysdriven Transaktionsdriven 

Orienterad utifrån affärsdimensioner Orienterad utifrån applikationer 

Oförutsägbara mönster för användning Förutsägbara mönster för användning 

Stödjer strategiska beslut Stödjer kortsiktiga beslut 

Har relativt få användare som är på ledningsnivå 
Har ett relativt stort antal operationella 

användare 

 

2.2.3 Arkitektur 
Komponenterna i ett DW kan organiseras och struktureras efter olika arkitekturer. 
Gemensamt för dessa är att data lagras i någon form av databassystem uppbyggt av en eller 
flera länkade databaser. Databaserna i ett DW kan organiseras i Data Marts (Negash & Gray, 
2008). Enligt Watson (2007) kan en Data Mart liknas vid ett DW som är avgränsad till en 
specifik funktion/affärsdimension inom verksamheten. 

I litteraturen refereras till framför allt två arkitekturtyper som visas schematiskt i Figur 3, 
nedan. Den ena (a) förespråkas av bl.a. Bill Inmon, och benämns Hub and Spoke (Ponniah, 
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2010). Denna typ använder en Top-Down-ansats, vilket innebär att den tar en utgångspunkt 
i en central lagringsplats (Hub) med data lagrad i tredje normalform och gemensam för hela 
organisationen. Hub:en är länkad till en eller flera beroende Data Marts som förses med data 
från Hub:en. (Inmon, 2002). 

Den andra arkitekturtypen (b) förespråkas av ett annat ofta citerat namn inom detta område, 
Ralph Kimball, och benämns Data Mart Bus (Ponniah, 2010). Data Mart Bus-arkitekturen 
använder istället en Bottom-Up-ansats. Detta innebär att utgångspunkten istället är de olika 
Data Marts som skapats utifrån behov i en specifik avdelning och där gemensamma 
affärsdimensioner sedan delas mellan Data Marts:en via en logisk buss (Kimball & Caserta, 
2004).  

 

Figur 3. Två arkitekturer för ett DW. (Baserad på Ponniah, 2010, sid 33.) 

2.2.4 Datamodellering 
Det finns olika sätt att modellera data i ett DW. Sätten skiljer sig åt bl.a. utifrån vilken 
arkitektur som valts. Då arkitekturen Hub and Spoke används, modelleras data i Hub:en ofta 
normaliserad i 3NF (tredje normalformen) med en E-R-modell (Inmon, 2002). 

När det gäller data i Data Marts, så är det vanligt att representera dessa utifrån vilka 
”affärsdimensioner” som är relevanta för de analyser som användarna av beslutsstödet vill 
kunna genomföra (Kimball & Caserta, 2004). Dimensionerna kan identifieras med stöd av ett 
Information Package som då också är en väsentlig del av processen att samla in krav från 
slutanvändarna (Ponniah, 2010). I ett Information Package specificeras aktuella 
dimensioner, hierarkier och fakta som ska kunna ingå i analysen. Denna information kan 
sedan representeras med ett Star Schema (Stjärnschema), med fakta placerat i mitten och de 
olika dimensionerna med respektive hierarki runt om enligt Figur 4. Då vissa dimensioner 
med tillhörande attribut väljs ut att ingå i en analys, skapas en symbolisk kub (Ponniah, 
2010). 

Hub 

Data Mart Data Mart Data Mart Data Mart Data Mart Data Mart 

(a) (b) 

Bus 
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Figur 4. Stjärnschema. (Baserat på Ponniah 2010, sid 245.) 

2.3 Extern Data 
Ett sätt att kategorisera datakällor, är att övergripande dela in dem i interna respektive 
externa. Innebörden av dessa begrepp är dock inte entydig utan beroende av ur vilket 
perspektiv som data och källa betraktas. En typ av perspektiv som kan användas, är då data 
inom samma databas betraktas som intern, medan data utanför databasen betraktas som 
extern (Morzy & Wrembel, 2003). I litteraturen används ofta ett organisatoriskt perspektiv 
för gränsdragningen. Ett exempel på detta är Inmon (2002) som menar att extern data är 
sådana data som genereras utanför organisationens egna system. Även Devlin (1997, s. 135) 
utgår från verksamhetens organisatoriska gräns och definierar extern data som: 

“Business data (and its associated metadata) originating from one business that may be 
used as part of either the operational or the informational processes of another 
business.”  

Innebörden är att all data som inhämtas utanför den aktuella verksamhetens organisatoriska 
gräns, betraktas som extern. Denna definition av extern data är också den som har anammats 
av Strand (2005). Därav har det organisatoriska perspektivet och Devlins (1997, sid 135) 
definition använts även för detta arbete. 

2.3.1 Processen att inkorporera extern data 
I detta avsnitt beskrivs den process som Strand & Wangler (2004) har definierat för 
inkorporering av extern data, och som utvärderas i detta arbete. Processen benämns External 
Data Incorporation Process (EDIP) och visas schematiskt i Figur 5.  

EDIP är indelad i de fyra delprocesserna identification (identifiering), acquisition 
(införskaffning), integration (integrering) och usage (användning). EDIP är generisk i sin 
karaktär och i stort applicerbar på såväl intern som extern data. En avgörande skillnad 
poängteras i figuren genom att extern data passerar verksamhetens organisatoriska gräns 
och att den har ett marknadselement kopplat till sig.  
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Figur 5. Schematisk beskrivning av EDIP. (Från på Strand & Wangler, 2004, sid 102. Med tillstånd från 
författaren.) 

Nedan redogörs mer i detalj för de olika delprocesserna. 

Identifiering 

Delprocessen identifiering handlar om aktiviteter för att hitta och etablera kontakt med 
leverantör av de data som ska inkorporeras och inte minst försöka säkerställa att 
leverantören kan leverera den typ av data som efterfrågas, till rätt kvalitet och 
detaljeringsgrad.  

Extern data kan införskaffas från olika slags nationella och internationella leverantörer. 
Strand et al. (2003) har identifierat bl.a. följande kategorier: 

Statistiska institut 

Statistiska Centralbyrån (SCB) är ett exempel på svensk myndighet som tillhandahåller data 
inom många områden. Vid behov och mot en särskild avgift finns det även möjlighet att 
erhålla anpassad och skräddarsydd data. 

Syndikata dataleverantörer (Syndicate data suppliers) 

Ett exempel på leverantör av syndikat data är Dun & Bradstreet som i första hand samlar in 
officiell ekonomisk information om en stor mängd företag. Informationen sammanställs, 
förädlas och tillhandahålls på ett format som är anpassat för integrering i DW. Andra 
exempel på syndikata dataleverantörer är Equifax och Experian, vilka främst tillhandahåller 
information avseende privatkonsumenters köpbeteende och deras kreditvärdighet (Riaz, 
2011). 

Branschorganisationer 

Många företag är knutna till någon form av branschspecifik organisation som samlar in 
information från medlemsföretagen. Exempel på sådan information är omsättning per 
kvartal, olika typer av branschindex, och annan branschnära jämförelsedata. 

Stat, kommuner, landsting, myndigheter 

Ett aktuellt exempel på myndigheter som leverantör av data är satsningen som den svenska 
regeringen gör via VINNOVA på att under 2012 börja etablera en nationell portal för data. 
Denna är tänkt att fungera som en slags katalog för förmedling av data som tillhandahålls av 
respektive dataägare (VINNOVA, 2012). 

Internet 

På Internet finns en stor mängd information tillgänglig som på olika sätt kan vara av intresse 
för bl.a. företag. Ett exempel på detta är flöden på sociala media och där företag t.ex. kan 
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försöka följa hur stort intresse en produktlansering skapar genom att registrera antalet 
omnämningar på relevanta mediakanaler.  

Införskaffning 

Delprocessen införskaffning innehåller aktiviteter för att skapa tillgång till extern data och 
sedan distribuera denna till verksamhetens interna system. Det handlar om aspekter som att 
hantera olika gränssnitt/interface till datakällan, välja mellan olika slags kanaler för 
distributionen av densamma och även i vilken utsträckning det är aktuellt/motiverat med 
prenumeration eller manuell avropning av data. Strand et al. (2003) har i sin undersökning 
identifierat att det är vanligt förekommande med olika former av webteknologi för att ordna 
åtkomst till, och distribuering av data. Alternativa sätt är att data levereras på fysiskt media, 
t.ex. DVD-ROM. Det sätt som införskaffningen utformas på, kan ha stor betydelse för hur 
enkel eller komplex integreringen av data sedan blir. 

Integrering 

Integreringsprocessen innefattar att integrera den externa datan med den interna. Vidare 
ingår aktiviteter för att modellera strukturerna och vid behov söka skräddarsy den externa 
för att passade de interna strukturerna i DWt. Andra aspekter som måste beaktas gäller 
frågor kring datakvalitet och hur den externa datan bör lagras. Strand et al. (2003) betonar 
att integreringsaktiviteterna styrs och drivs av syftet med användningen. 

När det gäller modelleringen av extern data, kan detta ske på olika sätt. Strand et al. (2004a) 
har identifierat fyra olika principlösningar för detta. Alternativen återges i Figur 6 (A-D).  

 

Figur 6 (A-D). Exempel på alternativ för integrering av extern data (Från Strand et al. 2004a, sid 113. Med 
tillstånd från författaren.) 
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1. Extern data integreras som separata dimensioner 

Denna lösning visas i Figur 7A och kan enligt Damato (1999) vara att föredra om den externa 
datan inte är direkt associerad med den interna. Härigenom integreras den externa, men 
hålls fortfarande åtskild från den interna. Strand et al. (2003) poängterar att detta kan vara 
en fördel om det t.ex. finns en osäkerhet kring kvaliteten på den externa.  Det kan också vara 
en lämplig lösning om den externa datan i analysfasen ska kontrasteras mot den interna. 
Exempel på sådant tillfälle är om det finns ett värde i att jämföra kundstocken för en 
affärspartner med motsvarande för den egna verksamheten (Strand et al, 2003).  

2. Extern data integreras som nya ”karakteristiskt attribut” i befintliga attribut eller 
dimensioner 

Damato (1999) anger att t.ex. extern information om kreditvärdighet för ett internt 
kundattribut, kan vara ett bra exempel för då denna lösning kan användas (Figur 7B).   

3. Uppdatering av attribut med extern data 

Enligt Strand et al. (2004a) är ett vanligt sätt att använda extern data för att uppdatera ett 
attribut som innehåller data från både interna och externa källor. I Figur 7C visas hur 
adressuppgift för en kund uppdateras med hjälp av extern data. Detta innebär att intern data 
kan sägas ”tvättas” med hjälp av den externa. 

4. Integrering som extern referensdata (spread-sheet level) 

Då det finns ett behov av att kunna relatera intern data till motsvarande extern som en 
referens, kan detta fjärde alternativ vara att föredra (Strand et al., 2004a). Det innebär att 
den externa datan lagras utanför användarens DW och istället integreras med den interna 
datan via det analysverktyg som används. Exempel på tillämpning är då ett företags egen 
omsättning ska jämföras med utvecklingen för branschen i allmänhet.  

Användning 

I denna delprocess utförs aktiviteter som att bestämma syftet med inkorporeringen och 
modellera den externa datan på en konceptuell nivå. 

När det gäller användningsområden för extern data, så finns det flera angivna i litteraturen. 
Strand et al. (2003) har i sitt arbete kring syndikata data identifierat några olika 
tillämpningar. En vanligt förekommande typ är industrikoder vilka kan användas för att 
klassificera företag till olika industrisektorer. Detta kan sedan t.ex. vara av värde då olika 
slags jämförelser ska göras med andra företag klassificerade till samma industrisektor. En 
annan vanligt förekommande typ är adressinformation.  Denna information kan t.ex. 
användas för att analysera marknadsandelar i olika geografiska regioner och för att så långt 
som möjligt säkerställa att olika slags utskick når mottagaren på korrekt adress. Är 
adressinformationen felaktigt kan det skapa ”bad will”. Ytterligare tillämpningar som 
identifierades var då företag använde olika slags demografiska uppgifter hos potentiella 
kunder för att öka precisionen i marknadsföringskampanjer och då företag använde 
ekonomiska uppgifter om andra företag, t.ex. för riskbedömning inför affärsuppgörelser. 

Exempel på andra typer av extern data är i form av geodata som används för geografiska 
informationssystem (GIS) (Rifaie, et al., 2008). 
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2.3.2 Problem förknippade med inkorporering av extern data 
Strand et al. (2005) har i sin studie sammanställt problem som är kopplade till 
inkorporeringsprocessen och grupperat dessa till de olika delprocesserna. Problemen och 
tillhörande förklaringar återfinns i Tabell 2 - Tabell 5. 

Tabell 2. Problem kopplade till identifieringsprocessen. (Baserad på Strand et al., 2005, sid 136) 

ID Problem Förklaring 

Id. 1 Identifying new entrants Det kan vara problematiskt att identifiera nya 
aktörer bland etablerade leverantörer av data. 
En anledning till detta är att de etablerade kan 
vara aggressiva i sin marknadsföring. Nya 
aktörer kan t.ex. öka konkurrensen och 
därigenom bidra till att reducera 
inköpskostnader och även tillföra ny 
funktionalitet och data (Strand et al, 2004b). 

Id. 2 Overlapping suppliers’ capabilities Olika leverantörer kan tillhandahålla 
datauppsättningar med samma data, men i olika 
format och paketeringar. Det kan därför 
medföra problem att bedöma vilken leverantör 
som är mest lämplig för en given situation 
(Strand et al, 2004b). 

Id. 3 Overlapping data or products/services  
 

En och samma leverantör kan tillhandahålla 
standardiserade datauppsättningar som 
överlappar varandra. I sådana fall kan det vara 
problematiskt att avgöra vilken uppsättning som 
är mest lämplig (Strand et al, 2004b). 

 

Tabell 3. Problem kopplade till införskaffningsprocessen. (Baserad på Strand et al., 2005, sid 136) 

ID Problem Förklaring 

Ac. 1 Acquiring incomplete data sets  
 

Det kan saknas data för en del 
aggregeringsnivåer och även förekomma att 
levererad data inte är nyligen uppdaterad. 
Inaktuella adressuppgifter är exempel på detta 
(Strand et al., 2004a). 

Ac. 2 Varying data source stability  Problem kan uppstå om åtkomsten till vald 
datakälla inte är fullgod då data ska införskaffas 
(Strand et al., 2003). 

Ac. 3 The syndicate data is expensive  Extern data kan anses för dyr i förhållande till 
det värde som den tillför analyserna och i så fall 
kan potentiella användare tveka att införskaffa 
den (Strand et al., 2004a; Strand et al, 2004b). 

 

Tabell 4. Problem kopplade till integreringsprocessen. (Baserad på Strand et al., 2005, sid 136) 

ID Problem Förklaring 

In. 1 Demanding to design & maintain 
transformation processes  

Processen att transformera extern data för att 
passa de interna strukturerna kan vara 
tidsödande och dyr på grund av liten kontroll 
över den externa datan (Strand et al., 2005). 
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In. 2 Diverging data representations and 
structures  

Extern data från leverantören följer sällan 
samma standard för struktur som den interna 
datan hos användarorganisationen. Detta är en 
stor källa till problem (Strand et al., 2004a). 

In. 3 Assuring data consistency  Problem med inkonsistent data kan uppstå om 
uppdatering av extern data inte får fullt 
genomslag på de ställen där den används 
(Strand et al, 2004b). 

In. 4 Missing data identifiers  Om inte den externa datan har unika 
identifierare, behövs resurskrävande insatser 
från användarorganisationen. Utan unika 
identifierare kan det vara svårt att mappa den 
externa och interna datan till varandra (Strand 
et al., 2004a). 

In. 5 Diverging time-stamps  Den externa och interna datan måste ha samma 
standard för tidsstämpling för att integreringen 
ska lyckas. Är det inte fallet kan det krävas 
kostsamma transformeringar för att lösa 
problemet (Strand et al., 2005). 

In. 6 Conflicting data from multiple sources  Integrering av flera datauppsättningar kan bli 
problematisk om de innehåller motsägelsefull 
data. Detta problem kan förekomma både då 
uppsättningar från olika leverantörer används 
och då flera uppsättningar från en och samma 
leverantör används (Strand et al., 2005). 

In. 7 Hiding data quality issues in commercial 
ETL-tools  

Kommersiella ETL-verktyg kan vid 
automatiserade integreringsprocesser, dölja 
kvalitetsproblem med extern data på grund av 
bristfälligt utformade ETL-procedurer (Strand 
et al., 2004a). 

In. 8 Varying source content  Problem uppstår om leverantören av extern data 
gör förändringar i datauppsättningarna (t.ex. 
struktur, format) utan att kommunicera detta 
med sina kunder. ETL-processerna klarar 
generellt inte av att automatiskt anpassa sig 
efter sådana förändringar (Strand et al., 2005). 

 

Tabell 5. Problem kopplade till användningsprocessen. (Baserad på Strand et al., 2005, sid 136) 

ID Problem Förklaring 

Us. 1 Misunderstanding the meaning of the 
syndicate data  

Det kan vara problematiskt att göra korrekt 
tolkning av innebörden hos extern data (Strand 
& Wangler, 2004; Strand et al, 2004b). 

Us. 2 Missing metadata  Extern data lagras emellanåt utan tillhörande 
metadata som visar relationen till annan extern 
eller intern data (Strand et al., 2005). Skapar 
problem med förståelsen av innebörden. 

Us. 3 Lacking routines for data quality 
assurance  

Det förekommer att extern data inte granskas i 
samma omfattning som den som kommer från 
interna källor. Som en konsekvens kan det 
innebära att extern data av bristande kvalitet 
används och därmed skapar problem (Strand et 
al., 2004a). 
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Us. 4 Making decisions on outdated data  Det finns en risk att data som inhämtas från 
externa leverantörer inte är uppdaterad, vilket i 
sin tur kan medföra att beslut fattas baserat på 
felaktigt underlag (Strand et al., 2004a). 

Us. 5 Trusting the data  Trovärdigheten för extern data riskerar att vara 
låg - i synnerhet om leverantören inte är 
väletablerad. (Strand et al, 2005). 

Us. 6 Contradicting data from multiple sources  Ett problem uppstår då data från olika källor är 
motsägelsefull. Exempel på detta är om en 
adressuppgift skiljer sig åt mellan olika 
källor/leverantörer (Strand et al., 2005). 

Us. 7 Ignoring syndicate data for DW purposes  Extern data kan finnas i en organisation utan att 
vara fullt tillgänglig för valfri användning på 
grund av kontraktsmässiga hinder från 
leverantören. Om användarorganisationen ser 
en stor potential i datan, kan det orsaka 
frustration (Strand et al., 2005). 

Us. 8 Restricting laws and regulations  Det finns lagar som reglerar hur extern data får 
användas och det är av stor vikt att dessa följs. 
Det kan dock vara ett omfattande och 
resurskrävande arbete att vara uppdaterad inom 
detta område (Strand et al, 2004b). 

Andra problem 

Förutom Strand (2005), har även andra identifierat problem kopplade till extern data. I en 
sådan undersökning kartlades ett antal olika typer av källor för extern data och bedömdes 
sedan utifrån kriterierna tillgänglighet (Availability), trovärdighet (Credibility), stabilitet 
(Stability), uppdateringsfrekvens (Update Regularity) samt teknisk åtkomst (Technical 
Accessibility) (Bures, et al., 2012). Det konstateras i undersökningen att de flesta 
datakällorna inte uppfyller kraven som satts upp i utvärderingen. Undantaget är främst då 
myndigheter och institutioner tillhandahåller data.  En konsekvens av de konstaterade 
problemen sägs kunna vara att de som införskaffar sådan extern data inte har fullt förtroende 
till den och därmed kanske inte använder dess fulla potential. Det finns också en uppenbar 
risk att det fattas tveksamma eller felaktiga beslut om delar av beslutsunderlaget baseras på 
data med för låg kvalitet (Bures, et al., 2012). I undersökningen efterlyses ytterligare arbete 
inom området. 

2.3.3 Strands ramverk 
Med utgångspunkt i EDIP och de problem som identifierats för denna process, har Strand 
(2005) tagit fram en uppsättning riktlinjer tänkta att fungera som stöd för de verksamheter 
som kommer i kontakt med denna process. I repetition från resonemang i avsnitt 1.1 
Problemområde, har Strand (2005) dessutom tagit fram en tillhörande processbeskrivning 
som kan sägas rama in hur riktlinjerna bör tillämpas för olika användningssituationer. I detta 
arbete benämns därför kombinationen av Strands (2005) processbeskrivning och riktlinjer 
för Strands ramverk. Nedan beskrivs ramverket mer utförligt. 

Processbeskrivningen 

EDIP visas schematiskt i Figur 5, ovan, och indikerar en strikt sekventiell ordningsföljd för 
delprocesserna med start i identifiering. I praktiken beror dock lämplig ordningsföljd bl.a. på 
vilken erfarenhet som en verksamhet har av att inkorporera extern data. Strand et al. (2004) 
har definierat två olika situationer som han benämner pre-deployment 
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(förstagångsinkorporering) respektive post-deployment (inkorporering etablerad). 
Förstagångsinkorporering innebär att en verksamhet inte tidigare har inkorporerat extern 
data. Enligt Strand (2005) innebär det att delprocessen för användning då bör komma först 
och sedan följas av identifiering osv i en sekvens medurs, se Figur 8a. För en verksamhet som 
redan har etablerat inkorporeringsprocessen, blir situationen något annorlunda och enligt 
Figur 8b. I det senare fallet menar Strand (2005) att situationen kan vara något mer komplex 
beroende på en rad omständigheter t.ex. orsakade av att det uppstått problem i en redan 
etablerad process. För att lösa problemen är det inte säkert att delprocessen för användning 
ska initieras. Beroende på typen av problem kan det istället vara aktuellt att initiera någon av 
de andra delprocesserna. Under vissa omständigheter kan det också vara aktuellt att lösa 
problem som uppstått i en delprocess genom att analysera och åtgärda orsaker som har sitt 
ursprung i tidigare delprocesser. Sekvensordningen blir då omvänd (moturs) vilket indikeras 
av de inre pilarna i moturs riktning. 

 

Figur 7. Processflöde för situationerna (a) förstagångsinkorporering respektive (b) inkorporering etablerad.  
(Från Strand, 2005, sid 58 - 59. Med författarens tillstånd.) 

Riktlinjerna 

Strands ramverk innehåller totalt 24 riktlinjer. Dessa kopplades till de olika delprocesserna i 
EDIP, med undantag för några som bedömdes som mer övergripande och därför placerades i 
en egen kategori för generella riktlinjer. Riktlinjerna återges och kommenteras nedan. 
Riktlinjerna har samma numrering/ID som i Strand (2005) för att underlätta identifiering 
mellan arbetena. I tabellerna nedan finns riktlinjernas formuleringar angivna på 
originalformatet från Strand (2005) för att så långt som möjligt behålla originalinnebörden 
och inte riskera att en översättning i sig påverkar läsarens tolkning. 

Generella riktlinjer 

I Tabell 6 återges de generella riktlinjer som inte kopplades till någon specifik delprocess, 
utan är formulerade med avsikt att de överordnat ska gälla för hela inkorporeringsprocessen. 
De generella riktlinjerna har sin grund i bl.a. det faktum att Strand (2005) påvisade att det är 
vanligt att verksamheterna inte har formulerat tydliga mål med sin inkorporering av extern 
data. 
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Tabell 6. Generella riktlinjer. (Baserad på Strand, 2005, sid 43.) 

ID Riktlinje 

G.1 Develop formalized goals for the incorporation, so that the benefits of the initiatives may be 
evaluated.  

G.2 Allocate resources that are specifically dedicated to the syndicate data incorporation 
initiative. 

G.3 Regulate in your contract for compensation if the supplier(s) do not fulfill their part of the 
agreement. 

 

Riktlinjer för identifiering 

De riktlinjer som Strand (2005) tagit fram för delprocessen att identifiera leverantör av data 
finns återgivna i Tabell 7. Dessa är avsedda att bl.a. möta dokumenterade problem kring val 
av leverantör och att det generellt betraktas som kostsamt att köpa extern data. 

Tabell 7. Riktlinjer för identifiering. (Baserad på Strand, 2005, sid 44.) 

ID Riktlinje 

G.4 Align the number of syndicate data suppliers in accordance to the needs of the organization.  
 

G.5 Establish formalized evaluation routines for selecting a particular supplier, from a set of 
supplier that initially may be considered as rather equal. 

G.6 Establish formalized search routines for identifying new supplier entrants. 

G.7 Establish formalized routines for evaluating different data or services offered by a 
particular supplier.  

 

Riktlinjer för införskaffning 

I anslutning till delprocessen för införskaffning av extern data, kan användarorganisationen 
stöta på olika problem. Strand (2005) har tagit fram riktlinjer avsedda att stödja aktiviteter 
för att se till så att tillgängligheten till efterfrågad data är tillräckligt god, att nyttan med den 
mäts och kvantifieras, att källan eller källorna används så kostnadseffektivt som möjligt mm. 
I Tabell 8 återges riktlinjerna för denna delprocess.  

Tabell 8. Riktlinjer för införskaffning. (Baserad på Strand, 2005, sid 46.) 

ID Riktlinje 

G.8 Apply alternative or back-up data distribution technologies in order to acquire critical 
syndicate data.  

G.9 Establish metrics in order to measure the direct benefits of the syndicate data and to justify 
the syndicate data towards the founders.  

G.10 Subscribe to the syndicate data if regular needs exist, otherwise incorporate the data on-
demand, as a means of decreasing the costs of the syndicate data incorporation initiative . 

G.11 Avoid the acquisition of syndicate data until the users and the IT-department have decided 
upon the frequency of acquisitions, the format, and the content of the data.  
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G.12 Align the amounts of syndicate data being acquired with an organization’s needs, as a means 
of decreasing the costs of the syndicate data incorporation initiative.  

G.13 Avoid incorporating syndicate data into the DW, which primarily was acquired for non-DW 
purposes.  

  

Riktlinjer för integrering 

Användarorganisationen kan ställas inför olika utmaningar i samband med integrering av 
extern data till ett DW. Strands (2005) riktlinjer för att möta dessa utmaningar finns 
sammanställda i Tabell 9. Riktlinjerna anger bl.a. att det kan vara fördelaktigt att i 
strukturerna kunna identifiera vad som är data från externa respektive interna källor. Detta 
för att lättare kunna åtgärda eventuella problem som är kopplade till den externa datan. Det 
kan också vara fördelaktigt att om möjligt låta leverantören av extern data skräddarsy den för 
att bättre passa de interna strukturerna. Därigenom besparas den egna organisationen 
anpassningsarbete i samband med integreringen. Vidare betonas vikten av att leverantören 
kan tillhandahålla relevant metadata så att användarorganisationen kan tolka den externa 
datan på ett korrekt sätt. 

Tabell 9. Riktlinjer för integrering. (Baserad på Strand, 2005, sid 49.) 

ID Riktlinje 

G.14 Consider initially integrating the syndicate data on a spread-sheet level and thereby separate 
the internal data from the syndicate data.  

G.15 Avoid integrating the syndicate data with the internal data unless it is uniquely identified, so 
that it may be withdrawn if problems arise. Note that there are some exceptions.  

G.16 Conduct test loads before integrating syndicate data on a larger scale, as test loads allow for 
verification that intended results are achieved and require significantly less resources to 
correct if problems arise.  

G.17 Tailor the syndicate data as much as possible according to the organization’s needs, since it 
reduces resources that otherwise would have been allocated to designing and maintaining 
data transformation processes.  

G.18 Acquire appropriate metadata, in order to identify how the syndicate data is, e.g., structured, 
its staleness, its origin, how ratings are calculated, and data identifiers.  

 

Riktlinjer för användning 

I Tabell 10 redovisas Strands (2005) riktlinjer för delprocessen att använda extern data. 
Sammanfattningsvis handlar dessa främst om att möta problem kopplade till svårigheter 
med att fullt ut förstå den externa datan och att skapa förtroende för den. Det kan t.ex. 
innebära att den externa datan modelleras konceptuellt. Det kan vidare innebära att företag i 
en situation för förstagångsinkoporering, börjar med data som till sin struktur är relativt 
enkel att tolka och förstå. 

Tabell 10. Riktlinjer för användning. (Baserad på Strand, 2005, sid 50-51.) 

ID Riktlinje 

G.19 Model the syndicate data so that the users easily understand what it means and how it relates 
to internal, as well as other syndicate data.  
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G.20 Begin by incorporating syndicate data that is easy to understand and integrate as part of the 
basis for decision making.  

G.21 Establish a positive attitude towards the syndicate data, so that it will be used.  

G.22 Monitor which syndicate data is actually included as a basis for decision support, as a means 
of reducing resources.  

G.23 Acquire appropriate metadata, in order to show the users, e.g., how different figures have 
been calculated.  

G.24 Allocate resources in order to stay informed on the laws and regulations that restrict the 
usage of the syndicate data.  

 

 19 
 



Inkorporering av extern data i en DW-baserad BI-lösning - Utvärdering av ett ramverk 

3 Metod 
Centralt för all typ av forskning är att den baseras på ett vetenskapligt perspektiv och 
genomförs utifrån en undersökningsansats som är anpassad för det aktuella syftet. Processen 
att utarbeta lämplig metodik för detta arbete baseras på den systematik som har presenterats 
av Berndtsson, et al. (2008). Denna process består av fyra steg där de framtagna 
frågeställningarna ligger till grund för att identifiera ett urval av tänkbara metoder. Bland 
dessa väljs en eller flera ut att användas. 

Såsom syftet med detta arbete har formulerats, finns ingen färdig hypotes som ska prövas 
utan arbetet blir av utforskande karaktär. Det innebär också att en betydande del av det 
insamlade materialet kommer att komma ifrån fysiska personer och vara kopplat till 
frågeställningar som förmodligen delvis skapas under arbetets gång. Materialinsamlingen 
kommer vidare att ske genom att författaren blir en del av kontexten för utvärderingen och 
att fynden i viss mån sannolikt kommer att präglas av dennes bakgrund och erfarenhet. Detta 
sammantaget innebär att ett konstruktivistiskt perspektiv är lämpligt att använda och 
att en kvalitativ undersökning bör utföras (Creswell, 2009). För en kvalitativ 
undersökning finns olika strategier att utgå ifrån, t.ex. fallstudier och beskrivande forskning 
(Narrative Research).  

Strand (2005) anser att det finns ett behov av att praktiskt utvärdera de riktlinjer som han 
tagit fram. Riktlinjerna är avsedda att fungera som stöd för företag vid inkorporering av 
extern data i DW-baserade BI-lösningar. Vidare, riktlinjerna är nära kopplade till olika 
delprocesser med tillhörande processbeskrivningar för inkorporeringsprocessen (EDIP). I 
detta arbete benämns kombinationen riktlinjer och processbeskrivning för Strands ramverk. 
Strand (2005) efterlyser att riktlinjerna utvärderas i en fallstudie. 

Även Arnott & Pervan (2008) har tidigare identifierat ett behov av mer riktad vägledning 
inom området, och konstaterar i deras omfattande litteraturstudie att tillgänglig forskning 
inom området för beslutsstödsystem ofta är för mycket distanserad till praktisk tillämpning. 
De föreslår därför att mer praktiskt inriktad forskning genomförs, t.ex. som kvalitativa 
fallstudier. 

Fokus för denna undersökning kommer att vara på en konkret arbetsprocess på ett 
fallföretag. Denna process kommer att analyseras och beskrivas i sin naturliga kontext i syfte 
att kunna generalisera för andra kontexter. Berndtsson, et al. (2008, p. 62) skriver: 

”A case study project is undertaken as an in-depth exploration of a phenomenon in 
its natural setting.” 

Denna beskrivning av fallstudie (Case study) stämmer väl in på syftet med detta arbete och 
tillsammans med ovanstående resonemang blir därför fallstudie utgångspunkten för den 
metodik som kommer att tillämpas. 

I samband med att undersökningsmetodiken för detta arbete utformades, etablerades 
kontakt med ett medelstort svenskt företag (Företag A3) som också valdes att fungera som 
fallföretag. Valet gjordes utifrån flera faktorer. Företag A hade ett eget DW inom sin 
organisation och egna resurser för att administrera det. Företag A hade inte tidigare 
inkorporerat extern data till sitt DW, men det såg en potential i att framöver kunna göra det 

3 Benämningen Företag A används i detta i arbete, då företaget valt att vara anonyma. 
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och var också positivt till att fungera som fallföretag. Företag A ansåg sig dock inte ha 
tillräckligt med egna resurser för att själva driva hela processen för en 
förstagångsinkorporering av extern data till sitt DW, utan önskade ett aktivt deltagande från 
författaren. Med aktivt deltagande finns en ökad risk att resultatet och analysen påverkas av 
författarens egen bakgrund, vilket i sin tur kan anses påverka validiteten i undersökningen 
(Berndtsson et al., 2008). Det finns också en risk att forskaren i för stor utsträckning blir en 
form av konsult på bekostnad av de vetenskapliga aspekterna (Baskerville & Wood-Harper, 
1996). Braa & Vidgen (1999) påpekar dock att en viss påverkan från forskaren alltid sker då 
det konstruktivistiska perspektivet används för forskningsarbete, men att detta i sig inte 
behöver vara negativt för det grundläggande syftet att skapa ny kunskap. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang valdes därför Action Case som metodik för 
detta arbete (Vidgen & Braa, 1997). Positioneringen av Action Case i förhållande till 
alternativa metoder, visas i Figur 9. Metodiken beskrivs som en hybrid mellan den 
interpretationistiska (understanding) metoden fallstudie (soft/hard case) och den 
interventionistiska (change) metoden aktionsforskning (Action Research) (Vidgen & Braa, 
1997). Med Action Case som metodik balanserar forskaren mellan att å ena sidan vara en 
observatör som studerar ett fall utan att påverka processen, och å andra sidan konkret bidra 
med sina egna kunskaper och insikter för att stötta processen och bidra till dess 
fortskridande. Balangången mellan dessa ytterligheter innebär i någon mån en kompromiss 
när det kommer till generaliserbarheten i resultaten.  

 

Figur 8. Action Case i sitt sammanhang. Baserad på Vidgen & Braa, 1997, sid 528. 

Metodiken Aktionsforskning har fått viss kritik för bristande vetenskaplig stringens 
(Baskerville & Wood-Harper, 1996). Som ett sätt att möta denna kritik kan t.ex. ett metodiskt 
cykliskt arbetssätt införas. Detta arbete kommer att vara inspirerat av den generiska modell 
som Susman (1983) tidigare tagit fram och som schematiskt åskådliggörs i Figur 9, nedan. I 
modellen visas aktiviteterna (1) Kartläggning (Diagnosing), (2) Aktivitetsplanering (Action 
Planning), (3) Genomförande (Action Taking), (4) Utvärdering (Evaluating) och (5) Dra 
lärdom (Specifying Learning). Originalbenämningar på aktiviteterna har angetts inom 
parantes. Även om aktiviteterna visas som att de sker seriellt förekommer viss parallellitet - 
främst när det gäller att dra lärdom vilket generellt sker löpande under hela cykeln. Modellen 
i Figur 9 beskriver enligt Baskerville & Wood-Harper (1996) en delvis idealiserad bild av 
forskningsprocessen som får anpassas efter aktuell kontext. Susmans (1983) modell kommer 

change 

prediction understanding 

H-C S-C F-E 
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Förklaring: 

A-R: Action Research 
A-C: Action Case 
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att fungera som utgångspunkt i utvärderingen av Strands (2005) ramverks stöd till EDIPs 
delprocesser. 

 

Figur 9. Cykliskt arbetssätt för Action Research. Baserad på Susman, 1983 

Då en fallstudie genomförs, rekommenderar Creswell (2009) att använda någon eller några 
av teknikerna observation, intervju och att studera dokument, då det empiriska materialet 
ska samlas in. I detta arbete kommer flera av dessa att användas och då under olika faser av 
genomförandet. Intervjuer kommer att användas i samband med en kartläggning av hur 
Företag A idag använder sitt DW och dess relation till olika datakällor. Intervjuerna kommer 
att vara semistrukturerade och ske utifrån en intervjuguide. Vidare kommer intervjuerna att 
transkriberas och respondenterna får verifiera transkripten för stärka validiteten i materialet. 
Andra intervjuer kommer också att genomföras då olika slags information inhämtas från 
externa informationskällor i form av t.ex. leverantörer och konsulter inom området. Dessa 
intervjuer kommer sannolikt att i stor utsträckning ske som informella intervjuer och 
avstämningar. I dessa fall förs noteringar och i de fall material från intervjuerna skall ingå i 
rapporten kommer en avstämning med informationskällorna att göras innan slutligt 
färdigställande av densamma. I samband med att Strands (2005) ramverk utvärderas 
kommer det sannolikt att bli aktuellt att studera teknisk dokumentation som beskriver 
relevanta egenskaper för Företag As DW, t.ex. arkitektur och ETL-processer. 

En betydande del av det empiriska materialet som samlas in kommer att utgöras av ”eget 
material” som produceras av författaren i samband med genomförandet och arbetet med 
att besvara de aktuella frågeställningarna. Exempel på sådant material är 
dagboksanteckningar och anteckningar från projektmöten där arbetet behandlas och olika 
slags beslut fattas. Mötesanteckningarna gås igenom med representant från Företag A för att 
minimera risken för att missförstånd eller feltolkningar uppstår.  

Författarens roll i detta arbete kommer, som tidigare nämnts, att i stor utsträckning vara 
aktivt deltagande. Arbetet kommer också att vara uppdelat i olika delaktiviteter med 
inspiration från Susmans (1983) cykliska arbetsmodell (Figur 9, ovan). Inför genomförandet 
av respektive delaktivitet görs en avstämning mellan författare och Företag A för vilken 
rollfördelning som ska gälla för delaktiviteten. 
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4 Genomförande 
Nedan ges inledningsvis en kort introduktion till det fallföretag som ingått i studien. Därefter 
beskrivs processen för genomförandet av studien. Under genomförandet refereras till två 
olika processmodeller, dels Susmans (1983) modell och dels Strand & Wanglers (2004) 
EDIP-modell. För tydlighetens skull betonas här att Susmans (1983) står för den 
metodologiska processen, medan EDIP anger processen för den praktiska inkorporeringen 
av externa data. 

4.1 Beskrivning av Företag A 
Företag A verkar inom traditionell tillverkningsindustri. Huvuddelen av produkterna 
tillverkas i anslutning till det svenska huvudkontoret, men tillverkning finns också i andra 
länder. Försäljningen sker främst enligt strategin B2D (Business To Dealer) och då via av ett 
knappt 20-tal dotterbolag som finns lokaliserade på olika platser i världen. Företag A har 
totalt ca 450 anställda. 

Vidare, Företag A har drygt 10 års erfarenhet av Data Warehousing och har ett eget DW för 
olika slags analyser för t.ex. hur orderingången ser ut under olika perioder. Data till detta DW 
har hittills uteslutande inhämtats från interna datakällor som främst utgörs av de egna 
affärssystemen. Ledningen har dock uttryckt intresse för att utreda potentialen med att på 
sikt även inkorporera data från externa datakällor. Företag A har valt att strukturera sitt DW 
med inspiration främst från arkitekturen Data Mart Bus och använder Star Schemas för 
modellering.  

För ett par år sedan, beslutades om att successivt uppgradera företagets DW/BI-miljö. Ett 
starkt motiv för detta var att Företag A ville åstadkomma en mer enhetlig IT-miljö, med 
förhoppning om att det på sikt kommer att förenkla för både användare och IT-personal. 
Övergången till ny miljö har nyligen inletts och kommer sannolikt att ske stegvis under flera 
års tid. Totalt sett används DWt av ca 50-100 personer för olika slags analyser och färdiga 
rapporter. 

4.2 Kartläggning av testmiljö 
Det första steget i Susmans (1983) cykliska modell (Figur 9, sidan 22), är att etablera 
kontexten för aktiviteternas genomförande. Därför genomfördes tidigt en kartläggning av 
Företag A och de delar som var relaterade till syftet med detta arbete. Med kartläggningen 
avsågs att skapa förutsättningar för att förstå den kontext i vilken ramverket för 
inkorporeringen utvärderas. Därmed skapades även en kontext för att senare utförligt kunna 
resonera kring vilket stöd ramverket gav till fallföretaget.  

Kartläggningen genomfördes i två delar där författaren inledningsvis gavs en demonstration 
av den aktuella DW-miljön och dess olika komponenter. Demonstrationen genomfördes 
under ca en timmes tid och gav inblick i hela processen från datakälla via ETL till 
användargränssnitt för analys. 

Den andra delen av kartläggningen gjordes genom intervjuer med två respondenter från 
Företag A. Respondenterna hålls anonyma och benämns R1 och R2 framöver i rapporten.  
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• R1 är systemutvecklare och ansvarar för drift och utveckling av det DW som är i fokus 
för denna studie.  

• R2 är direkt underställd företagets VD och ansvarar bl.a. för omvärldsbevakning och 
för att stötta återförsäljarna i hanteringen av deras prognostisering av 
försäljningsvolymer.  

Inför intervjuerna togs intervjufrågor fram för respektive respondent i form av en 
intervjuguide. Frågorna återfinns i Bilaga A och Bilaga B. Val av respondenter och 
konstruktion av frågorna gjordes utifrån det tidigare identifierade behovet av att skapa en 
kontext för utvärderingen av stödet från Strands (2005) ramverk och därmed kunna uppfylla 
syftet med detta arbete. Valet av R1 grundades främst på att vederbörande antogs ha goda 
möjligheter att kunna redogöra för de tekniska aspekterna av Företag As DW. En viktig 
aspekt ansågs vara att kunna ge en beskrivning av hur interna datakällor används. R1 hade 
också rollen som kontaktperson från Företag A i studien och var den som i första hand deltog 
vid det praktiska genomförandet. R2 valdes med motiveringen att vederbörande är en flitig 
användare av Företag As BI-lösning. R2 är dessutom väl insatt i hur externa datakällor 
används inom Företag A, även om dessa data för tillfället hanteras ”manuellt” och därmed 
inte integreras i DWt. Med dessa två intervjuer bedömdes att en tillräckligt god kontext kring 
fallstudien kunde skapas. Tiden till förfogande för kartläggningen ansågs inte heller räcka till 
för att genomföra fler intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes i båda fallen på Företag As huvudkontor. Intervjuerna spelades in 
efter respondenternas medgivande och varade i 53 respektive 62 minuter. 
Transkriberingarna omfattade 7635 respektive 8264 ord och skickades till respondenterna 
för verifiering. Transkripten bifogas i Bilaga C respektive Bilaga D. I den bifogade versionen 
har vissa uppgifter anonymiserats enligt önskemål från Företag A. Anonymiseringen bedöms 
inte ha haft någon inverkan på möjligheten att uppfylla syftet med denna studie. R1 hade 
efter verifieringen önskemål om att förstärka anonymiseringen på några ställen i transkriptet 
och dessa ändringar infördes av författaren. R2 hade inga invändningar på transkriptet. 

4.3 Utvärdering av ramverkets stöd till inkorporeringsprocessen 
Strands (2005) ramverk utvärderades under en komplett inkorporeringscykel och med en 
utvald uppsättning extern data. Utvärderingen gjordes genom att följa ramverks 
processbeskrivning och för varje delprocess utvärdera stödet från de riktlinjer som kopplats 
till den aktuella delprocessen. 

Genomförandet av utvärderingen dokumenterades till stor del av författaren genom olika 
former av anteckningar och noteringar. Ett anonymiserat utdrag från författarens 
dokumentation återfinns som Bilaga E. Med hänsyn taget till önskemålet från Företag A om 
att få vara anonyma och det faktum att mycket av det empiriska materialet dessutom behöver 
sättas in i en kontext för att bli meningsfullt för personer som inte varit involverade i 
projektet, gör att material utöver det bifogade utdraget har utelämnats från denna rapport. 
Ett mer komplett material kan dock fås efter kontakt med författaren som då också kan bidra 
med att skapa en relevant kontext. 

Som repetition från avsnitt 2.3.3 Strands ramverk, framställs två olika typer av situationer 
för inkorporering i ramverkets processbeskrivning - förstagångsinkorporering respektive 
inkorporering etablerad. I denna studie är det enligt tidigare resonemang 
förstagångsinkorporering som är aktuell och för denna typ anger processbeskrivningen ett 
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processflöde enligt Figur 10. Vidare, Strand (2005) konstaterar också att flera av riktlinjerna 
från olika delprocesser är nära kopplade till, och i viss utsträckning beroende av varandra.  
Därför gjordes det i enlighet med processbeskrivningen, inledningsvis en reflektion kring 
samtliga riktlinjer. Denna reflektion gjordes gemensamt av R1 och författaren och 
dokumenterades av författaren. 

 

 

Figur 10. Processflöde för situationen förstagångsinkorporering. Samma som Figur 7a. 
(Från Strand, 2005, sid 58. Med författarens tillstånd.) 

Strand (2005, sid 58) definierar processen för förstagångsinkorporering enligt: 

“In trying to fulfill a need, organizations in a pre-deployment situation initiate the 
application of the guidelines via the usage activity and follow the sequential order of the 
EDIP activities clockwise.” 

I enlighet med ovanstående figur och citat, genomfördes processen i detta fall i sekvensen 
Användning- Identifiering- Införskaffning - Integrering - Användning. Användning anges 
här två gånger eftersom Strand (2005) menar att EDIP initieras i denna delprocess, och att 
EDIP blir komplett först efter att användning har itererats en gång.  

Under initieringen tillämpades därför riktlinjerna som är kopplade till användning, d.v.s. 
G.19-G.24. Som ytterligare en aktivitet för att initiera EDIP, tillämpades, också i enlighet med 
processbeskrivningen, de generella riktlinjerna (G.1-G.3). Dessa handlar bl.a. om att 
inledningsvis upprätta formella mål med inkorporeringen. De generella riktlinjerna är sedan 
avsedda att fortlöpande beaktas under hela inkorporeringsprocessen. Företag A ansvarade i 
denna del för att formalisera målsättningen med inkorporeringen. Författaren bistod 
samtidigt med information om bl.a. olika typer av tillämpningar för extern data som finns 
beskrivna i litteraturen. Målsättningen kan sägas vara sammansatt av två delmål eftersom 
Företag A i detta skede primärt ville skaffa sig erfarenhet av inkorporeringsprocessen inför 
framtida satsningar, men samtidigt önskade sig en utvärdering med så relevant data som 
möjligt. Det konkreta målet för denna studie blev att analysera information om omsättningen 
för en stor kund och kontrastera den mot Företag As egen. R1 dokumenterade dels 
målsättningen och dels en detaljerad beskrivning av de data som de önskade skulle ingå i 
utvärderingen, i två separata dokument (Bilaga F respektive Bilaga G). Vidare diskuterades i 
enlighet med riktlinjerna frågan om vilka ekonomiska resurser som Företag A var beredda att 
avsätta för att täcka eventuella kostnader för införskaffningen av den externa datan. Denna 
initiering av EDIP behandlades gemensamt under totalt fyra timslånga möten mellan 
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representanter för Företag A och författaren. Delar av dokumentation från denna aktivitet 
finns som Bilaga E (Exempel 2). 

Efter att EDIP initierats, genomfördes delprocesserna i sekvens med start i identifiering. 
Genomförandet av initieringen och respektive delprocess gjordes med inspiration från 
Susmans (1983) arbetsmodell och inleddes därför med en kartläggnings- och 
planeringsaktivitet. Inom ramen för denna beaktades och reflekterades kring de riktlinjer 
som fanns kopplade till den aktuella delprocessen. Vid denna aktivitet bestämdes också roll- 
och ansvarsfördelning mellan författaren och Företag A för resterande arbete med 
delprocessen. De riktlinjer som var applicerbara tillämpades så långt som möjligt och med 
utgångspunkt i Företag As målsättning med inkorporeringen. Susmans (1983) arbetsmodell 
itererades sedan för varje delprocess i EDIP. 

Första delprocessen efter initieringen var identifiering av leverantör till den specificerade 
datan. Vid ett möte mellan författaren och R1 med närmast överordnad chef (CIO) bestämdes 
att författaren skulle ansvara för det praktiska genomförandet av denna aktivitet. Arbetet 
koncentrerades i enlighet med G.4 Align the number of syndicate data suppliers in 
accordance to the needs of the organization, på att identifiera och använda en (1) leverantör. 
Författaren upprättade därefter en lista över tänkbara leverantörskandidater att kontakta. 
Listan kom att innehålla fem kandidater och finns som Bilaga H. Kandidaterna hämtades 
främst från uppgifter i tidigare relaterade akademiska arbeten (Strand, 2005; Riaz, 2011) och 
kompletterades med uppgifter som framkommit vid de intervjuer som genomfördes i 
samband med kartläggningen av testmiljön. Dessutom gjordes en översiktlig sökning på 
Internet. Förutom syndikata leverantörer innehöll listan också den branschorganisation som 
Företag A är medlemmar i. Kontaktuppgifter inhämtades av författaren från leverantörernas 
hemsidor. Författaren tog därefter telefonkontakt med respektive leverantör och ställde 
frågan om de hade möjlighet att leverera den data som efterfrågades. Förmåga att leverera 
önskad data i kombination med tillräckligt låg kostnad var de främsta kriterierna som satts 
upp på förhand. Samtalen dokumenterades av författaren i form av minnesanteckningar.  

Det visade sig inte gå att införskaffa den data som Företag A specificerat med de angivna 
avgränsningarna. Den främsta anledningen som angavs från leverantörerna var att 
granulariteten på den önskade datan var för hög, dvs. de kunde inte leverera såpass detaljrika 
uppgifter som Företag A hade specificerat (Bilaga G). Dessutom var det en majoritet av 
leverantörerna som inte tillhandahöll uppgifter om företag, utan som koncentrerat sig på 
data om privatkunder. Av de kontaktade leverantörerna var det Dun & Bradstreet (D&B) som 
var närmast att kunna uppfylla kriterierna i specifikationen. Författaren tog också kontakt 
med en DW-konsult vars kontaktuppgifter erhållits av representanten för D&B. Konsulten 
hade erfarenhet av inkorporering av extern data och kunde bekräfta att det generellt inte gick 
att införskaffa uppgifter med den granularitet som angetts av Företag A. I detta läge gjordes 
en avstämning mellan författare och R1 där den uppkomna situationen diskuterades. 
Gemensamt konstaterades att inkorporeringsprocessen i någon mån fick startas om 
eller i varje fall revideras/backas. Främst två olika alternativ för fortsättningen diskuterades. 
Det första gick ut på att sänka kravet på granularitet och därefter använda D&B som 
leverantör. Det andra alternativet som diskuterades var att ändra målsättningen till att göra 
en analys av hur utvecklingen när det gäller omsättning för Företag A står i relation till 
utvecklingen för branschen generellt för Sverige sett över tid. I samband med författarens 
tidigare kontakt med branschorganisationen hade konstaterats att Företag A redan hade 
tillgång till denna typ av branschdata i form av en Excel-fil som rutinmässigt hade levererats 
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från branschföreningen. I filen fanns den efterfrågade datan uppdelad per kvartal. I samråd 
med R1 bestämdes att gå vidare med alternativ två med två huvudsakliga motiveringar. Dels 
bedömdes dessa data gott och väl uppfylla uppsatta krav på önskad datakvalitet och dels 
bedömdes det andra alternativet medföra en för hög risk att inte kunna följa projektets 
tidplan och därmed inte heller hinna genomföra en komplett utvärdering av ramverket. 
Processen att identifiera leverantör av relevant data utifrån den upprättade specifikationen, 
tog totalt ca 2 arbetsdagar i anspråk. En stor del av denna tid gick åt till att via flera 
telefonkontakter hitta fram till rätt person hos respektive leverantör och att hitta en tid som 
passade vederbörande att hålla denna diskussion på. 

Processen för införskaffning följde därefter enligt processbeskrivningen och var, i 
förhållande till föregående, betydligt mindre omfattande i detta fall. Under 
identifieringsprocessen hade det konstaterats att det på Företag A redan fanns en Excel-fil 
med dataunderlaget som kunde användas för utvärderingen. R1 lokaliserade filen och 
skapade en kopia. Filen innehöll en mängd aggregerad statistik från medlemsföretagen. Alla 
medlemsföretag erhåller samma data. Uppgifterna i filen var inte officiella, utan fick 
behandlas konfidentiellt och inte spridas utanför Företag A. Detta ansågs inte vålla något 
problem för genomförandet av studien. 

Härnäst påbörjades processen för integrering av den externa datan till Företag As DW. 
Denna process genomfördes i huvudsak av R1 tillsammans med författaren under ca en 
arbetsdag.  Inför integreringen av datan hade R1 som förberedelse inhämtat metadata för 
filen från den person på Företag A som mottagit filen från branschorganisationen. R1 utförde 
sedan, i samråd med författaren, de praktiska momenten kring att integrera datan. 
Integreringen gjordes på två olika sätt. Det första var att använda datan som referensdata och 
utan att fysiskt integrera den till DWt. Detta i enlighet med riktlinje G.14 Consider initially 
integrating the syndicate data on a spread-sheet level and thereby separate the internal 
data from the syndicate data. Ett Exceldokument skapades och till detta hämtades intern 
information om omsättning för Företag A från DWt. Branschinformationen infogades sedan 
”manuellt” till samma dokument (jämför Figur 6D, sidan 11). Det andra sättet som 
utvärderades var att integrera branschdata som en egen dimension (jämför Figur 6A, sidan 
11). I detta fall skapades en ny faktatabell i DWt till vilken branschdata laddades via en ETL-
process med relaterad intern och extern data modellerad i form av ett stjärnschema, se Figur 
11, nedan. Faktatabellen med branschdatan har ringats in. I båda fallen fick vissa 
transformeringar utföras på branschdatan för att den skulle kunna integreras. Formatet för 
datumidentifieraren justerades eftersom det inte överensstämde med det interna 
datumformatet och istället för att jämföra faktisk omsättning gjordes en beräkning av index 
med utgångspunkt. Denna process dokumenterades dels med stjärnschemat och dels genom 
löpande noteringar av författaren för bl.a. vilka moment som utfördes.  

 

 27 
 



Inkorporering av extern data i en DW-baserad BI-lösning - Utvärdering av ett ramverk 

 

 

Figur 11. Stjärnschema för integrering av branschdata. 

Inom ramen för delprocessen användning, användes den integrerade datan sedan för att ta 
fram ett analysunderlag i form av ett linjediagram. Diagrammet återges i Figur 12, nedan. I 
diagrammet kontrasterades omsättningen för Företag A i form av ett index med branschen 
som helhet för perioden 2002/ kvartal 4 och framåt. Observera att omsättningsvärdena i 
underlaget till diagrammet har modifierats något för att möta kravet på sekretess kring 
uppgifterna - både från Företag A och från branschföreningen. Därför avspeglas i 
diagrammet inte den verkliga utvecklingen till fullo. Aktiviteten för att skapa 
analysunderlaget genomfördes vid samma tillfälle som integreringen och R1 ansvarade åter 
för det praktiska genomförandet i samråd med författaren. Processen tog ca 1 timme i 
anspråk och dokumenterades i form av linjediagrammet samt minnesnoteringar upprättade 
av författaren. I och med detta moments färdigställande var inkorporeringsprocessen av typ 
förstagångsinkorporering enligt Strands processbeskrivning, slutförd. 
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Figur 12. Diagram för utveckling av omsättning. 

 

Stödet från ramverket till den genomförda inkorporeringsprocessen utvärderades löpande 
under genomförandet genom att för varje delprocess, ta hänsyn till de riktlinjer som var 
relevanta i denna kontext. Efter att EDIP genomlöpts enligt ovan, gjordes dessutom en 
summerande utvärdering av ramverkets stöd genom att R1 och författaren tillsammans, åter 
gick igenom och analyserade genomförandet av de olika delprocesserna samt bedömde vilket 
stöd som respektive riktlinje bidragit med, i kontexten för denna specifika studie. Denna 
analys genomfördes i enlighet med den avslutande aktiviteten att dra lärdomar i Susmans 
(1983) cykliska modell. Riktlinjerna kategoriserades sedan utifrån den subjektiva grad av 
stöd de haft, i kategorierna H - hög grad av stöd, M - medelhög grad av stöd, L - låg grad 
av stöd. Vissa riktlinjer ansågs av olika anledningar inte tillämpbara för denna studie och 
dessa kategoriserades som ET - ej Tillämpbar. Kategoriindelningen var inspirerad av Strand 
(2005) och ett motiv till att använda analog kategorisering var ökad möjlighet att framgent 
kunna relatera resultatet från de olika studierna till varandra. Bedömningar och lärdomar 
från denna summerande utvärdering dokumenterades av författaren genom noteringar.  

En stor del av det empiriska materialet inom denna studie har producerats av författaren i 
nära samarbete med Företag A. Representanter för Företag A har därför, och i enlighet med 
Action Case-metodiken, fått möjlighet att studera denna rapport och verifiera att de 
presenterade uppgifterna som rör Företag A och själva genomförandet är korrekta. 
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5 Analys och resultat 
Baserat på syftet som formulerades i avsnitt 1.2 Syfte, redovisas nedan en analys av det 
insamlade materialet från studien. Inledningsvis analyseras vilket stöd som 
processbeskrivningen i Strands (2005) ramverk givit till inkorporeringen inom ramen för 
denna studie. Med utgångspunkt i analysen av processbeskrivningen analyseras därefter även 
vilket stöd respektive riktlinje i ramverket har givit till genomförandet av delprocesserna. 
Samtliga riktlinjer har kategoriserats till någon av de fyra kategorier som definierats i avsnitt 
4.3 Utvärdering av ramverkets stöd till inkorporeringsprocessen. Där inget annat anges har 
kategoriseringen gjorts gemensamt av R1 och författaren.  

I samband med utvärderingen av ramverkets stöd nedan, refereras emellanåt till de problem 
som Strand et al. (2005) tagit fram och som finns listade i avsnitt 2.3.2 Problem förknippade 
med inkorporering av extern data. För övrigt lämnas till läsaren att följa den evidenskedja 
som Strand (2005) lagt fram i sitt arbete och som ligger till grund för etableringen av 
riktlinjerna. 

Det bör också påpekas att Strands (2005) riktlinjer är framtagna med särskilt fokus på 
inkorporering av extern data av syndikat typ och för att möta problemet med dokumenterat 
höga kostnader vid införskaffningen av sådana data. Den ursprungliga målsättningen var att 
använda data av från en syndikat dataleverantör även i denna studie på Företag A, men av 
tidigare redovisade anledningar kom istället data från en branschorganisation att användas. 
Dessa data kan i viss utsträckning ändå sägas vara indirekt syndikata eftersom de är 
kopplade till att Företag A betalat en medlemsavgift till den aktuella branschorganisationen 
för att få ta del av datan. Dessutom har Företag A fått lägga ner resurser på att sammanställa 
egen statistik och förse branschorganisationen med denna. Vid bedömningen av det stöd som 
respektive riktlinje ger i denna studie har det i en del fall ändå haft en betydelse att de data 
som användes inte var direkt syndikata. Detta gäller framför allt för de riktlinjer som är 
direkt kopplade till problemet att kostnaden för den externa datan ofta anses vara för hög (se 
problem Ac3 i Tabell 3, sida 13). 

Resultatet av analysen summeras sedan i avsnitt 5.3. 

5.1 Processbeskrivningens stöd till inkorporeringsprocessen 
I detta avsnitt redovisas den del av analysen som avser att svara på frågeställning 1 som 
formulerades i avsnitt 1.2 Syfte, d.v.s. svara på vilket stöd som Strands (2005) 
processbeskrivning ger till genomförandet av EDIP. 

Strands et al. (2005) beskrivning av EDIP anger som repetition från avsnitt 2.3.1 Processen 
att inkorporera extern data att denna process innehåller de fyra delprocesserna 
identifiering, införskaffning, integrering samt användning. Under denna studie kunde det 
konstateras att denna uppdelning i delprocesser i stort fungerade bra och gav ett gott stöd, 
bl.a. genom att uppdelningen i sig skapar väldefinierade delaktiviteter som i sin tur 
underlättar för planering av aktiviteter och uppföljning av delmål. För situationen 
förstagångsinkorporering, så rekommenderar Strand (2005) att vissa aktiviteter genomförs 
i samband med att EDIP initieras. Dessa inledande aktiviteter, är sammantaget dock inte 
explicit kopplade till någon av de delprocesser som etablerats för EDIP. I Strands (2005) 
processmodell finns en ”markering” för var processen initieras, men författarens bedömning 
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är att ramverkets stöd i samband med uppstarten av en inkorporeringsprocess skulle öka om 
en ny fas eller delprocess, definierades explicit. Eftersom Strand (2005) använder termen 
”initiering” i detta sammanhang, föreslås därför att den nya fasen benämns initieringsfas. 
Denna fas skulle då enligt processbeskrivningen och ovanstående argumentation, innehålla 
aktiviteterna: 

• Reflektion kring samtliga riktlinjer 
• Tillämpning av de generella riktlinjerna 
• Tillämpning av riktlinjer för användning (en första gång) 

Under genomförandet av denna studie, uppstod en situation där EDIP fick avbrytas och i 
någon mån startas om. Detta inträffade under delprocessen för identifiering, då det visade 
sig vara alltför problematiskt att identifiera en leverantör med möjlighet att tillhandahålla de 
externa data som Företag A hade specificerat att ingå i studien. I den situationen återupptogs 
initieringen och målsättningen modifierades något innan delprocessen för identifiering 
genomfördes för andra gången. Här uppstod alltså behovet av stöd för ett iterativt 
arbetssätt genom att kunna ”backa” i EDIP från en delprocess till en tidigare. Detta behov 
kan antas vara extra stort vid en förstagångsinkorporering, då användarorganisationen inte 
är lika erfaren som vid situationen inkorporering etablerad. Strands (2005) processmodell 
(se Figur 7a, sidan 16) innehåller inget stöd för denna typ av iterativt arbetssätt. Därför 
föreslår författaren att denna mekanism införs som en vidareutveckling av processmodellen.  

Av de olika delprocesserna var det den nyetablerade initieringsfasen som tog mest tid i 
anspråk. Den främsta anledningen till detta var att arbetet med att formulera målsättning 
och göra lämplig avgränsning tog mycket tid i anspråk. R1 betonade under arbetet med 
kartläggningen, vikten av att allmänt ha väl definierade mål. I synnerhet gäller detta i 
situationer då det kan finnas en brist på erfarenhet att falla tillbaks på. R1 kommenterar 
statusen på Företag As projekt för att uppgradera DW/BI-miljön på följande sätt: 

”...men det har dragit ut på tiden av många olika anledningar. Dels för att det är första 
gången jag driver ett sådant här projekt, och dels för att vi inte riktigt visste från början 
vart vi ville med det här.” 

Förslaget om en ny initieringsfas och mekanismen att i processmodellen kunna iterera 
delprocesser, har införts i förslaget till reviderad processmodell i Figur 18, nedan (sidan 45). 

5.2 Riktlinjernas stöd till inkorporeringsprocessen 
I detta avsnitt redovisas den del av analysen som avser att svara på frågeställning 2 som 
formulerades i avsnitt 1.2 Syfte, d.v.s. svara på vilket stöd som Strands (2005) riktlinjer ger 
till genomförandet av EDIP. 

Stödet från riktlinjerna analyseras nedan baserat på resultatet från avsnitt 5.1 
Processbeskrivningens stöd till inkorporeringsprocessen och i enlighet med förslaget om 
reviderad processmodell enligt Figur 18, sidan 45. Inledningsvis redovisas därför stödet 
under initieringsfasen, till vilken de generella riktlinjerna och riktlinjerna för användning 
kopplats. Riktlinjerna för användning analyseras här, som ett förtydligande, utifrån det stöd 
de givit under initieringsfasen. Därefter följer en analys av riktlinjernas stöd för de 
efterföljande delprocesserna - identifiering, införskaffning och integrering. Avslutningsvis 
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analyseras riktlinjerna för användning en andra gång utifrån vilket stöd de givit under sista 
fasen av EDIP.  

5.2.1 Riktlinjernas stöd under initieringsfasen 
Nedan redovisas kategoriseringen av de riktlinjer som kopplats till den nyetablerade 
initieringsfasen, markerad i Figur 13, nedan. Som repetition omfattas då de generella 
riktlinjerna (G.1-G.3) samt riktlinjerna för användning (G.19-G.24).  

 

Figur 13. Processmodell av EDIP med initieringsfasen markerad. (I övrigt samma som Figur 19.) 

G.1 Develop formalized goals for the incorporation, so that the benefits of the initiatives may 
be evaluated. 

Innebörden av denna riktlinje är att formaliserade mål med inkorporeringen bör tas fram så 
att vinsterna med initiativet kan utvärderas. Strand (2005) konstaterade i sitt arbete att en 
majoritet av de företag som var med i den undersökningen saknade ett väldefinierat mål för 
inkorporeringen vilket då också innebär att det blir svårt relatera uppnått resultat till vad 
som förväntades.  

I denna studie togs hänsyn till denna riktlinje främst under initieringsfasen, men även i ett 
senare skede då det gällde att hantera avvikelser från den upprättade planen.  

Med gott stöd av riktlinje G.1 formulerade och formaliserade Företag A en målsättning för 
inkorporeringen. Från företag As sida var det i princip IT-avdelningen som ensamt stod för 
arbetet med att ta fram målsättningen. Under initieringsfasen visade det sig att det inte var 
möjligt att helt uppnå det mål kring val av data som specificerats. Målsättningen fick då 
revideras, och även i detta skede var riktlinjen högst befogad.  

Under en återanalys av materialet från kartläggningen av testmiljön, konstaterades att R2 
tidigare upplevt problem med att hitta lämpliga datauppsättningar för omvärldsinformation i 
samband med att analyser av mer manuell karaktär skulle utföras. R2 menade att den typ av 
affärsmodell som Företag A använder i sig gör dem mer komplext att analysera vilket 
genomslag som förändringar i omvärldsfaktorer har på den egna försäljningen. Företag A 
levererar nästan uteslutande till återförsäljare och har endast i undantagsfall kontakt med 
slutkunden av produkterna.  
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Sammantaget visar analysen att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H).  

G.2 Allocate resources that are specifically dedicated to the syndicate data incorporation 
initiative. 

Innebörden hos denna riktlinje är att användarorganisationen bör avsätta tillräckliga 
ekonomiska resurser för att kunna genomföra en inkorporering av extern data. Detta gäller 
framför allt då det handlar om data som är förenade med en införskaffningskostnad, t.ex. 
från syndikata dataleverantörer. 

Strand (2005) har vid utvärdering konstaterat att formuleringen kan orsaka svårigheter med 
att tolka riktlinjen på ett korrekt sätt. Främst gäller detta hur nyckelordet ”resurser” ska 
tolkas. Även R1 tolkade inledningsvis riktlinjen som att den med resurser avsåg indirekta 
kostnader för involverad personal. R1 menar också att det är viktigt att alla typer av 
erforderliga resurser identifieras och beaktas tidigt i projektet - oavsett om det gäller 
ekonomiska resurser för att kunna investera i data som kostar eller om det handlar om att 
avsätta personalresurser för själva genomförandet. I detta sammanhang vill R1 också belysa 
behovet av tidigt i projektet tydliggöra för alla inblandade vilken rollfördelning som är tänkt 
bland projektdeltagarna för att undvika att saker annars kan ”falla mellan stolarna”.  

Inom ramen för denna studie beaktades riktlinjen främst i samband med diskussionerna 
kring val av data och identifiering av leverantör. Fokus var då på resurser i form av 
ekonomiska medel för att bekosta eventuell testdata. I det sammanhanget bedömdes den 
som högst motiverad, inte minst som ett av flera kriterier vid val av leverantör. 

Analysen visar att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en förstagångsinkorporering 
och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 

G.3 Regulate in your contract for compensation if the supplier(s) do not fulfill their part of the 
agreement. 

Denna riktlinje anger att i de kontrakt som upprättas mellan användarorganisationen och 
den syndikata dataleverantören, bör det regleras vilka konsekvenserna ska bli om inte 
leverantören uppfyller sina åtaganden.  

Som tidigare redovisats, användes inte renodlada syndikata data för denna studie, och det 
upprättades heller inte något kontrakt med den aktuella leverantören. 

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET).  

G.19  Model the syndicate data so that the users easily understand what it means and how it 
relates to internal, as well as other syndicate data. 

Innebörden hos denna riktlinje är att det är viktigt för användarnas förståelse för datan, att 
kunna relatera den externa till den interna. Genom att modellera den ökar chansen att uppnå 
detta.  

I denna studie var det i initieringsfasen inte klarlagt i detalj vilken data som skulle användas 
och därför var det inte heller möjligt att genomföra en fullständig modellering av den. Vid 
förstagångsinkorporering är det sannolikt att strukturen för den data som ska användas inte 
är tillräckligt känd för att kunna modelleras förrän tidigast då data har införskaffats och ska 
integreras.  
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Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET). 

G.20 Begin by incorporating syndicate data that is easy to understand and integrate as part of 
the basis for decision making. 

Med riktlinje G.20 belyses att det finns många fördelar med att använda extern data som är 
relativt enkel till sin struktur och lätt att förstå innebörden av - i synnerhet för organisationer 
med begränsad erfarenhet av EDIP. Detta minskar risken för olika slags missförstånd och 
ökar chansen att användarna verkligen använder den i sitt analysunderlag.  

I detta fall gav riktlinjen värdefullt stöd till processen eftersom den pekar ut behovet av att 
med en förhållandevis rimlig insats skapa åskådliga exempel på tillämpning och visa på 
möjlig nytta. Detta exemplifieras med linjediagrammet i Figur 12 på sidan 29. 

Med en alltför komplex struktur för datan, är det också rimligt att tro att risken för att behöva 
backa i processen ökar.  

Analysen visar att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en förstagångsinkorporering 
och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 

G.21 Establish a positive attitude towards the syndicate data, so that it will be used. 

Denna riktlinje pekar på vikten av att användarna av den externa datan är positivt inställda 
till den för att den ska bli använd. Om användarnas tillit till datan är för låg finns en 
överhängande risk att den inte blir använd och resurser som har lagts ned på att ta fram den 
är till ingen nytta. 

Vid kartläggningen framkom att det bland användare i Företag A finns en misstänksamhet 
mot tillförlitligheten hos en del data. R1 poängterar utifrån egen erfarenhet att förtroende är 
viktigt om underlaget ska bli använt. På Företag A arbetas med att skapa en grund för 
förtroende genom dokumentation av systemet och utförliga beskrivningar av handhavandet. 

I denna studie var dock den främsta prioriteten att genom utvärderingen av riktlinjerna 
skaffa erfarenhet av EDIP och ”slutanvändarna” representerades främst av R1, CIO och 
författaren. I egenskap av ”projektägare” hade dessa redan en positiv attityd till datan. 
Sekretesskrav kring dataunderlaget hindrade en vidare spridning bland de användarna som 
annars använder Företag As analysverktyg. 

Analysen visar att stödet från denna riktlinje var lågt i denna studie och riktlinje G.21 
kategoriseras därför enligt en låg grad av stöd (L). 

G.22 Monitor which syndicate data is actually included as a basis for decision support, as a 
means of reducing resources. 

Denna riktlinjes innebörd är att användarorganisationen bör monitorerar vilken data som 
används i den datauppsättning som köps in. Om inte all data används kan det finnas 
möjlighet till besparing genom att minska mängden som köps in. Detta som ett sätt att 
använda den mer effektivt och bara betala för data som används.  

Denna riktlinje avser främst renodlade syndikata data, och är därför inte tillämpbar i denna 
studie eftersom data från en branschorganisation användes. 
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Analysen visar att det inte fanns förutsättningar för att tillämpa denna riktlinje vid denna 
förstagångsinkorporering och riktlinje G.22 kategoriseras därför som ej tillämpbar vid 
denna förstagångsinkorporering (ET). 

G.23 Acquire appropriate metadata, in order to show the users, e.g., how different figures have 
been calculated. 

Innebörden av riktlinje G.23 är att tillgång till relevant metadata kan vara ett värdefullt för 
att skapa en förståelse hos användarna för hur de siffror som visas i en analys har tagits fram.  

Under initieringsfasen av detta inkorporeringstest var det inte aktuellt att införskaffa varken 
data eller metadata. 

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET). 

G.24 Allocate resources in order to stay informed on the laws and regulations that restrict the 
usage of the syndicate data. 

Innebörden hos denna riktlinje är att användarorganisationen bör avsätta personella resurser 
för att vara informerade om vilka lagar och regler som behöver tas hänsyn till i samband med 
att den införskaffade datan ska användas. 

Under genomförandet konstaterades att denna riktlinje kan ge ett stöd oavsett om det gäller 
renodlade syndikata data eller andra data. I fallet med syndikata data behöver speciella 
hänsyn tas till vad det aktuella kontraktet anger. Ett exempel på detta kan vara huruvida det 
är tillåtet för användarorganisationen att sälja datan vidare eller inte. Allmänt gäller också att 
t.ex. ta hänsyn till vad lagar och regler säger om t.ex. hantering av personuppgifter om den 
typen av data hanteras. 

För denna studie konstaterades att inga extra resurser behövde avsättas för att hantera dessa 
frågor, utan det tags om hand av de som redan var involverade i genomförandet. Dock fanns 
det restriktioner från leverantörens sida, för hur informationen fick spridas. Detta fick till 
följd att datavärdena i datauppsättningen fick manipuleras inför en publicering av resultatet. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje bedömdes ge ett gott stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en medelhög grad av stöd 
(M). 

5.2.2 Riktlinjernas stöd till delprocessen identifiering 
Här presenteras analysen av de riktlinjer som Strand (2005) har etablerat för delprocessen 
identifiering. Delprocessen har markerats i Figur 14. Till denna delprocess hör riktlinjerna 
G.4-G.7. 
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Figur 14. Processmodell av EDIP med delprocessen för identifiering markerad. (I övrigt samma som Figur 19.) 

G.4 Align the number of syndicate data suppliers in accordance to the needs of the 
organization. 

Denna riktlinje anger att antalet dataleverantörer bör hållas till ett minimum för att minska 
risken att överlappande datauppsättningar används. Överlappande datauppsättningar kan 
skapa problem t.ex. i form av motsägelsefull data (Problem Id. 2). 

Inom ramen för detta arbete genomfördes en förstagångsinkorporering. Mot bakgrund av 
tiden som fanns till förfogande för genomförandet och brist på erfarenhet av liknande 
situation hos R1 och författare, blev det därför logiskt att i detta fall sträva efter att använda 
en (1) leverantör av data. Med en (1) leverantör eliminerades också risken att ställas inför 
överlappande datauppsättningar. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H).  

G.5 Establish formalized evaluation routines for selecting a particular supplier, from a set of 
suppliers that initially may be considered as rather equal. 

Innebörden av denna riktlinje är att användarorganisationen bör försöka att på ett 
strukturerat sätt kunna välja ut en leverantör bland flera som kan framstå som likvärdiga.   

Strand (2005) har identifierat det som ett problem att syndikata dataleverantörer kan 
upplevas som aggressiva i sin marknadsföring och därför försvåra för 
användarorganisationen att använda objektiva urvalskriterier. Denna bild bekräftades också 
av R2 i samband med kartläggningen. 

Med stöd av denna riktlinje sattes ett antal kriterier upp inför att dataleverantör skulle väljas. 
De främsta kriterierna var: 

• Förmåga att kunna leverera data enligt specifikation 
• Leveranstid 
• Pris 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 
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G.6 Establish formalized search routines for identifying new supplier entrants. 

Riktlinje G.6 innebär att användarorganisationen bör upprätta formaliserade sökrutiner efter 
nya aktörer på marknaden för extern syndikat data. Detta främst som ett sätt att därigenom 
kunna sänka sina kostnader för inköp om de nya aktörerna kan erbjuda motsvarande data, 
men till en lägre kostnad. 

Inom ramen för denna studie av förstagångsinkorporering, var det inte aktuellt att av 
kostnadsbesparingsskäl söka efter alternativa leverantörer efter att en leverantör hade valts 
ut.  

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET).  

G.7 Establish formalized routines for evaluating different data or services offered by a 
particular supplier. 

Denna riktlinje anger att användarorganisationen bör etablera rutiner för att, från en och 
samma dataleverantör, kunna utvärdera alternativa datauppsättningar och tjänster. 

Det kan finnas flera anledningar till att etablera sådana rutiner. Det kan vara ett sätt att 
sänka kostnaderna för inköp. Ett annat kan vara att uppnå effektiviseringsvinster genom 
alternativa och tidsbesparande tjänster från leverantören 

I denna studie valdes slutligen att en branschorganisation skulle leverera den externa datan. 
Denna leverantör tillhanda höll datan lagrad i en Excelfil som skickade via mail. 
Leverantören erbjöd inga andra format och det var därför inte aktuellt att formalisera rutiner 
för utvärdering av olika alternativ. 

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET).  

5.2.3 Riktlinjernas stöd till delprocessen införskaffning 
I detta avsnitt återges analysen av riktlinjernas stöd i samband med att data från vald 
leverantör införskaffades inför en integrering. Till delprocessen för införskaffning har 
riktlinjerna G.8-G.13 kopplats, och denna delprocess har positionerats inom EDIP enligt 
Figur 15. 
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Figur 15. Processmodell av EDIP med delprocessen för införskaffning markerad.  
(I övrigt samma som Figur 19.) 

G.8 Apply alternative or back-up data distribution technologies in order to acquire critical 
syndicate data. 

Innebörden av denna riktlinje är att användarorganisationer bör etablera alternativa sätt att 
införskaffa sådana data som bedöms kritiska för verksamheten. Detta för att mildra 
konsekvenserna av om problem uppstår med det ordinarie sättet att införskaffa datan. 

Inom ramen för denna studie användes inga ”kritiska” data. Det kan antas att 
användarorganisationer generellt är försiktiga med att redan vid förstagångsinkorporering 
använda data som på något sätt är affärskritiska. Det kan förefalla mer lämpligt att 
dessförinnan ha byggt upp en erfarenhet utifrån mindre kritisk data eftersom 
konsekvenserna av misstag då sannolikt blir mindre omfattande. 

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET). 

G.9 Establish metrics in order to measure the direct benefits of the syndicate data and to 
justify the syndicate data towards the founders. 

Innebörden av riktlinje G.9 är att användarorganisationer bör etablera sätt att påvisa den 
ekonomiska nyttan med att köpa in extern data. Detta för att motivera inköpen gentemot de 
ekonomiskt ansvariga. 

I denna undersökning användes data från en branschorganisation. Branschorganisationen 
tillhandahöll datauppsättningen inom ramen för den redan betalda medlemsavgiften. Så 
även om de data som användes i denna studie, i någon mån kan betraktas som syndikata, 
ansågs det inte relevant att här ta fram mätvärden för att försöka kvantifiera vinsten med 
denna inkorporering. 

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET). 
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G.10 Subscribe to the syndicate data if regular needs exist, otherwise incorporate the data on-
demand, as a means of decreasing the costs of the syndicate data incorporation initiative. 

Denna riktlinjes innebörd är att användarorganisationer endast bör prenumerera på syndikat 
extern data om det finns ett reellt behov av detta. I övriga fall är det sannolikt mer 
ekonomiskt fördelaktigt att införskaffa datan då den verkligen behövs. 

Enligt tidigare resonemang kring den datauppsättning som valdes för studien, fanns det inget 
ekonomiskt incitament för att söka sätt att uppnå ekonomiska besparingar. 

Analysen visar därför att denna riktlinje inte var tillämpbar vid denna 
förstagångsinkorporering (ET). 

G.11 Avoid the acquisition of syndicate data until the users and the IT-department have 
decided upon the frequency of acquisitions, the format, and the content of the data. 

Riktlinjen har etablerats för att möta ett potentiellt problem med bristande 
beställarkompetens. Införskaffning bör inte göras förrän beställande avdelning, användarna 
och IT-avdelningen är överens om tagen. Om t.ex. en marknadsavdelning beställer data utan 
att detta är förankrat hos IT-avdelningen, ökar risken för problem vid integrering och 
användning. 

Denna riktlinje är grundad i en möjlighet till ekonomisk besparing, men kan anses vara 
tillämpbar även för data som inte är renodlat syndikat. Då handlar det istället främst om att 
bespara organisationen resurser i form av bl.a. förlorad arbetstid, som annars kan ”gå 
förlorade” om parterna som berörs av inkorporeringen inte är överens. 

I detta fall kan det konstateras att det, i princip, är IT-avdelningen som är berörd av studien - 
både som initiativtagare och användare. 

Analysen visar därför sammantaget att denna riktlinje endast gav måttligt stöd vid en 
förstagångsinkorporering och därför kategoriseras enligt en låg grad av stöd (L). 

G.12 Align the amounts of syndicate data being acquired with an organization’s needs, as a 
means of decreasing the costs of the syndicate data incorporation initiative. 

Enligt innebörden av denna riktlinje kan det vara betydelsefullt för kostnadsbilden att så 
långt som möjligt anpassa mängden data efter det faktiska behovet - oavsett om syndikat 
data införskaffas ”på begäran”/batch eller via prenumeration. Onödigt stora datamängder 
kan annars leda till onödiga kostnader. 

Enligt samma resonemang som för analysen av riktlinje G.9, fanns i denna studie inte 
förutsättningarna för att sänka några inköpskostnader för datauppsättningen som användes. 
Det fanns inte heller några möjligheter att anpassa mängden data i detta fall. 

Analysen visar att det inte fanns förutsättningar för att tillämpa denna riktlinje vid denna 
förstagångsinkorporering och riktlinje G.22 kategoriseras därför som ej tillämpbar (ET). 

G.13 Avoid incorporating syndicate data into the DW, which primarily was acquired for non-DW 
purposes. 

Riktlinje G.13 innebär att användarorganisationer bör undvika att inkorporera data till sitt 
DW och dessa data primärt införskaffades för andra ändamål. Annars leder det sannolikt till 
kostsamma insatser för t.ex. omstrukturering eller tranformering.  
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Riktlinjen etablerades för att möta ett problem där Strand (2005) anger att 
användarorganisationer kan välja att använda icke DW-anpassad data som redan finns hos 
organisationen, för att slippa investera i ny. I detta fall fanns inte denna drivkraft till 
besparing, men riktlinjen gav ändå ett visst stöd eftersom den satte fokus på att icke DW-
anpassad data kan skapa problem (t.ex. omstruktureringar eller transformeringar) senare i 
EDIP. Den införskaffade datan inte skräddarsydd för den aktuella DW-miljön. Därför fick 
vissa transformeringar göras (tidigare beskrivna i avsnitt 4.3 Utvärdering av ramverkets 
stöd till inkorporeringsprocessen). Omfattningen på transformeringarna bedömdes som 
högst rimlig i detta fall och bidrog dessutom till att ge viss erfarenhet som kan vara värdefull 
inför framtida inkorporeringsinitiativ. 

Analysen visar att denna riktlinje gav ett gott stöd vid en förstagångsinkorporering och har 
därför kategoriserats enligt en medelhög grad av stöd (M). 

5.2.4 Riktlinjernas stöd till delprocessen integrering 
Som repetition genomfördes integrering av den utvalda datauppsättningen på två olika sätt 
inom ramen för denna studie. Inför testet att integrera den införskaffade datauppsättningen 
från branschorganisationen, studerade och analyserade R1 och författare gemensamt de olika 
principlösningarna som finns beskrivna i avsnitt 2.3.1 Processen att inkorporera extern 
data. Till delprocessen för integrering har riktlinjerna G.14-G.18 kopplats, och delprocessen 
har positionerats i Figur 16. 

 

Figur 16. Processmodell av EDIP med delprocessen för integrering markerad. (I övrigt samma som Figur 18.) 

G.14 Consider initially integrating the syndicate data on a spread-sheet level and thereby 
separate the internal data from the syndicate data. 

Innebörden av denna riktlinje är att användarorganisationen rekommenderas att 
inledningsvis inkludera datan till analysen utan att integrera den i DWt. Istället kan den 
externa datan inkluderas till analysunderlaget ”direkt” via t.ex. ett Excelblad om det är Excel 
som används som användargränssnitt.  

På detta sätt hålls intern data helt separerad från den externa i DWt. Om det skulle uppstå 
oförutsedda problem, blir det då lättare att avlägsna den externa om det är den som orsakar 
problemen.  
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Inom ramen för denna studie gjordes den första av de två integreringsaktiviteterna i enlighet 
med denna riktlinje. I studien visade det sig också vara ett bra sätt att ”lära känna” 
strukturen hos datan med relativt liten arbetsinsats i förhållande till en fullvärdig integrering 
i DWt. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 

G.15 Avoid integrating the syndicate data with the internal data unless it is uniquely identified, 
so that it may be withdrawn if problems arise. Note that there are some exceptions. 

Innebörden hos denna riktlinje är att den externa datan endast bör integreras med den 
interna, om den går att unikt identifiera och dessutom går att avlägsna om problem skulle 
uppstå. Undantag från denna princip anges vara om den externa datan går att identifiera 
efter integrering och därmed blir möjlig att avlägsna om problem uppstår. 

Den andra integreringsaktiviteten genomfördes med stöd av denna riktlinje och integrerades 
enligt Figur 6A på sidan 11. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 

G.16 Conduct test loads before integrating syndicate data on a larger scale, as test loads allow 
for verification that intended results are achieved and require significantly less resources to 
correct if problems arise. 

Innebörden av denna riktlinje är att då användarorganisationen blir mer erfaren, kan det 
finnas fördelar med att göra testladdningar av data på ett sådant sätt att målsättningen kan 
utvärderas utan att skarp data påverkas. 

Inom ramen för denna studie integrerades en relativt liten mängd data (ett 40-tal mätvärden 
för tre olika dataserier). I båda integreringsaktiviteterna var dessutom intern och extern data 
separerade vilket, i princip, eliminerade den typ av problem som denna riktlinje adresserar. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje endast gav ett måttligt stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en låg grad av stöd (L).  

G.17 Tailor the syndicate data as much as possible according to the organization’s needs, 
since it reduces resources that otherwise would have been allocated to designing and 
maintaining data transformation processes. 

Innebörd: Genom att anpassa/skräddarsy den externa datan i så stor utsträckning som 
möjligt, kan behovet av resurskrävande transformeringar för användarorganisationen 
minskas. 

Ju mer renodlat syndikat en datauppsättning/dataleverantör är, desto sannolikhet att 
leverantören kan tillhandahålla datauppsättningar som anpassats för en specifik kund. I 
denna studie fanns inga möjligheter att få strukturen för datauppsättningen anpassad efter 
Företag As behov. Alla medlemsföretag erhåller samma fil. Vissa transformeringar av den 
externa datan behövde göras i samband med integreringen och dessa har tidigare beskrivits i 
avsnitt 4.3 Utvärdering av ramverkets stöd till inkorporeringsprocessen.  

Analysen visar att det inte fanns förutsättningar för att tillämpa denna riktlinje vid denna 
förstagångsinkorporering och riktlinje G.17 kategoriseras därför som ej tillämpbar (ET). 
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G.18 Acquire appropriate metadata, in order to identify how the syndicate data is, e.g., 
structured, its staleness, its origin, how ratings are calculated, and data identifiers. 

Innebörden av denna riktlinje är att metadata bör införskaffas tillsammans med den externa 
datan för att kunna identifiera hur datan är strukturerad, vilket dess ursprung är, vilka 
identifierare som används mm.  

Branschdatafilen som användes i denna studie saknade i stort sett helt metadata. Metadata 
fick istället inhämtas muntligt av R1 från den person på Företag A som var mottagare av filen. 
I samband med integreringen kunde det konstateras av R1 och författaren, att utan metadata 
hade det varit mycket svårt att genomföra integreringen. 

Sammantaget visar analysen att riktlinje G.18 gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 

5.2.5 Riktlinjernas stöd till delprocessen användning (1:a iteration) 
I detta avsnitt presenteras utvärderingen av riktlinjerna för delprocessen användning då 
delprocessen genomförs för andra gången och som avslutande delprocess för 
inkorporeringsprocessen. Stödet från dessa riktlinjer har också inledningsvis utvärderats i 
den nyetablerade initieringsfasen utifrån de förutsättningar som gällde då. Till delprocessen 
för användning har som repetition riktlinjerna G.19-G.24 kopplats, och delprocessen 
position i EDIP finns återgiven i Figur 17. 

 

Figur 17. Processmodell av EDIP med delprocessen för användning markerad. (I övrigt samma som Figur 19.) 

G.19 Model the syndicate data so that the users easily understand what it means and how it 
relates to internal, as well as other syndicate data. 

Innebörden hos denna riktlinje (som repetition från avsnitt 5.2.1 Riktlinjernas stöd under 
initieringsfasen) är att det är viktigt för användarnas förståelse för datan, att kunna relatera 
den externa till den interna. Genom att modellera den ökar chansen att uppnå detta.  

Här tillämpades riktlinjen för andra gången och i denna fas av EDIP är den tillämpbar, till 
skillnad från då användningsprocessen genomfördes förra gången. Visserligen modellerades 
den externa datan i denna studie under integreringsprocessen, och därför fungerade den i 
stor utsträckning som en ”påminnelse” om att göra modelleringen om den inte redan var 
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gjord. I denna studie modellerades datan i form av ett stjärnschema som återges i Figur 11 på 
sidan 28. Med hjälp av modellen underlättas också dokumentationsarbetet. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H).  

G.20 Begin by incorporating syndicate data that is easy to understand and integrate as part of 
the basis for decision making. 

Med riktlinje G.20 belyses att det finns många fördelar med att använda extern data som är 
relativt enkel till sin struktur och lätt att förstå innebörden av - i synnerhet för organisationer 
med begränsad erfarenhet av EDIP. Detta minskar risken för olika slags missförstånd och 
ökar chansen att slutanvändarna verkligen använder den i sitt analysunderlag.  

Under initieringsfasen kategoriserades G.20 som mycket stödjande (H) och ger ett visst stöd 
till delprocessen användning även här då riktlinjen itereras första gången. I detta skede av 
processen är dock valet av datauppsättning bestämt, vilket minskar graden av stöd.  

Analysen visar sammantaget att denna riktlinje gav ett gott stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en medelhög grad av stöd 
(M). 

G.21 Establish a positive attitude towards the syndicate data, so that it will be used. 

Denna riktlinje pekar på vikten av att användarna av den externa datan är positivt inställda 
till den för att den ska bli använd. Om användarnas tillit till datan är för låg, finns en 
överhängande risk att den inte blir använd och resurser som har lagts ned på att ta fram den 
är till ingen nytta. 

Analogt med analysen av stödet från denna riktlinje under initieringsfasen (se avsnitt 5.2.1, 
sid 34) kategoriserades G.21 även i denna delprocess enligt låg grad av stöd (L). 

G.22 Monitor which syndicate data is actually included as a basis for decision support, as a 
means of reducing resources. 

Denna riktlinjes innebörd är att användarorganisationen bör monitorerar vilken data som 
används i den datauppsättning som köps in. Om inte all data används kan det finnas 
möjlighet till besparing genom att minska mängden som köps in. Detta som ett sätt att 
använda den mer effektivt och bara betala för data som används.  

Analogt med analysen stödet från denna riktlinje under initieringsfasen (se avsnitt 5.2.1, sid 
34) kategoriserades G.22 även i denna delprocess som ej tillämpbar för denna 
förstagångsinkorporering (ET). 

G.23 Acquire appropriate metadata, in order to show the users, e.g., how different figures have 
been calculated. 

Innebörden av riktlinje G.23 är att tillgång till relevant metadata kan vara ett värdefullt för 
att skapa en förståelse hos användarna för hur de siffror som visas i en analys har tagits fram. 

Under kartläggningen uppgav R1 att användare på Företag A upplevt problem med 
förståelsen av intern data pga. oklar innebörd. R1 sammanfattar detta med följande citat: 

”För information är helt meningslös om du inte vet vad det är du tittar på.” 
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R1 påpekar även att metadata är en förutsättning för att kunna skapa en bra dokumentation 
över systemet.  

Branschdatafilen som användes i denna studie saknade i stort sett helt metadata. Metadata 
fick istället inhämtas muntligt av R1 från den person på Företag A som var mottagare av filen. 
I samband med att analysen togs fram, kunde det konstateras av R1 och författaren, att utan 
metadata hade det varit mycket svårt att genomföra integreringen. 

Sammantaget visar analysen att riktlinje G.23 gav ett mycket bra stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en hög grad av stöd (H). 

G.24 Allocate resources in order to stay informed on the laws and regulations that restrict the 
usage of the syndicate data. 

Innebörden hos denna riktlinje är att användarorganisationen bör avsätta personella resurser 
för att vara informerade om vilka lagar och regler som behöver tas hänsyn till i samband med 
att den införskaffade datan ska användas. 

Under genomförandet konstaterades att denna riktlinje kan ge ett stöd oavsett om det gäller 
renodlade syndikata data eller andra data. I fallet med syndikata data behöver speciella 
hänsyn tas till vad det aktuella kontraktet anger. Ett exempel på detta kan vara huruvida det 
är tillåtet för användarorganisationen att sälja datan vidare eller inte. Allmänt gäller också att 
t.ex. ta hänsyn till vad lagar och regler säger om t.ex. hantering av personuppgifter om den 
typen av data hanteras. 

För denna studie konstaterades att inga extra resurser behövde avsättas för att hantera dessa 
frågor, utan det tags om hand av de som redan var involverade i genomförandet. Dock fanns 
det restriktioner från leverantörens sida, för hur informationen fick spridas. Detta fick till 
följd att datavärdena i datauppsättningen fick manipuleras inför en publicering av resultatet. 

Sammantaget visar analysen att denna riktlinje bedömdes ge ett gott stöd vid en 
förstagångsinkorporering och har därför kategoriserats enligt en medelhög grad av stöd 
(M). 

5.3 Summering av resultat 
I detta avsnitt sammanfattas analysen från föregående två avsnitt.  

5.3.1 Processbeskrivningens stöd 
Den processbeskrivning som Strands (2005) ramverk innehåller, har sammanfattningsvis 
bidragit med ett gott stöd till den inkorporeringsprocess som genomfördes inom ramen för 
denna studie. Processbeskrivningen har kunnat följas med undantag för tidigare redovisad 
brist på stöd för ett iterativt arbetssätt. 

Analysen av stödet från processbeskrivningen i Strands (2005) ramverk till denna studie, har 
också resulterat i ett förslag till en vidareutveckling av Strands (2005) processmodell för 
förstagångsinkorporering (se Figur 7a på sidan 16). Den reviderade processmodellen återges 
i Figur 18. 
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Figur 18. Förslag till revidering av processmodell för förstagångsinkorporering.  
Med inspiration från Strand 2005, sid58. 

Nedan redogörs för på vilket sätt den har reviderats.  

En revidering är att EDIP kompletteras med en (a) initieringsfas. Denna fas har i någon 
mån funnits med även tidigare, men har nu tydliggjorts genom att den explicit införs i 
processmodellen. Ett av motiven till detta är att det sannolikt finns fördelar med att kunna 
koppla samtliga riktlinjer till någon fas. Därigenom uppnås bl.a. en tydligare koppling mellan 
processmodell och riktlinjer. Alla aktiviteter som utförs, kan därmed också kopplas till en 
delprocess.  

En annan revidering är att det införs en ”returmekanism” för att möjliggöra att en delprocess 
kan (b) itereras och att det med samma mekanism även blir möjligt att för varje delprocess 
backa till föregående tills varje delmål uppfylls. Denna mekanism finns sedan tidigare i 
Strands (2005) ramverk för situationen inkorporering etablerad (se Figur 7b på sidan 16), 
men har tidigare inte funnits med i modellen för förstagångsinkorporering. Under 
genomförandet av denna studie uppstod, som tidigare redovisats, ett behov av att ”backa” 
från identifiering tillbaks till initiering för viss revidering av målsättningen och avgränsning.  

5.3.2 Riktlinjernas stöd 
Analysen av stödet från riktlinjerna i Strands (2005) ramverk till denna studie, har resulterat 
i en kategorisering av samtliga etablerade riktlinjer. Kategoriseringen har sammanställts i 
Tabell 11-Tabell 15 nedan. Varje tabell representerar en delprocess med utgångspunkt i den 
kronologiska ordning som delprocesserna genomfördes i. Tabellindelningen är också analog 
med grupperingen i delprocesser enligt analysen i avsnitt 5.2 Riktlinjernas stöd till 
inkorporeringsprocessen. Detta innebär som repetition att de generella riktlinjerna och 
riktlinjerna för användning har kopplats till den nyetablerade delprocessen för initiering. 
Det innebär också att riktlinjerna för användning liksom tidigare återkommer i den 
avslutande fasen användning. I varje tabell har riktlinjerna sorterats utifrån den tilldelade 
kategoriseringen och i fallande skala. Detta för att underlätta identifiering av de riktlinjer 
som givit högst grad av stöd i denna studie. 
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Tabell 11. Riktlinjernas stöd till initieringsfasen. 

ID Riktlinje Kategori 

G.1 Develop formalized goals for the incorporation, so that the 
benefits of the initiatives may be evaluated. 

H 

G.2 Allocate resources that are specifically dedicated to the 
syndicate data incorporation initiative. 

H 

G.20 Begin by incorporating syndicate data that is easy to 
understand and integrate as part of the basis for decision 
making. 

H 

G.24 Allocate resources in order to stay informed on the laws and regulations 
that restrict the usage of the syndicate data. 

M 

G.21 Establish a positive attitude towards the syndicate data, so that it will 
be used 

L 

G.19 Model the syndicate data so that the users easily understand what it 
means and how it relates to internal, as well as other syndicate data. 

ET 

G.3 Regulate in your contract for compensation if the supplier(s) do not 
fulfill their part of the agreement. 

ET 

G.22 Monitor which syndicate data is actually included as a basis for 
decision support, as a means of reducing resources.  

ET 

G.23 Acquire appropriate metadata, in order to show the users, e.g., how 
different figures have been calculated.  

ET 

 

Tabell 12. Riktlinjernas stöd till identifieringsprocessen. 

ID Riktlinje Kategori 

G.4 Align the number of syndicate data suppliers in accordance to 
the needs of the organization.  
 

H 

G.5 Establish formalized evaluation routines for selecting a 
particular supplier, from a set of supplier that initially may 
be considered as rather equal. 

H 

G.6 Establish formalized search routines for identifying new supplier 
entrants. 

ET 

G.7 Establish formalized routines for evaluating different data or services 
offered by a particular supplier.  

ET 

 

Tabell 13. Riktlinjernas stöd till införskaffningsprocessen. 

ID Riktlinje Kategori 

G.13 Avoid incorporating syndicate data into the DW, which primarily was 
acquired for non-DW purposes.  

M 

G.11 Avoid the acquisition of syndicate data until the users and the IT-
department have decided upon the frequency of acquisitions, the 
format, and the content of the data.  

L 

G.8 Apply alternative or back-up data distribution technologies in order to 
acquire critical syndicate data. 

ET 
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G.9 Establish metrics in order to measure the direct benefits of the syndicate 
data and to justify the syndicate data towards the founders.  

ET 

G.10 Subscribe to the syndicate data if regular needs exist, otherwise 
incorporate the data on-demand, as a means of decreasing the costs of 
the syndicate data incorporation initiative. 

ET 

G.12 Align the amounts of syndicate data being acquired with an 
organization’s needs, as a means of decreasing the costs of the syndicate 
data incorporation initiative.  

ET 

 

Tabell 14. Riktlinjernas stöd till integreringsprocessen. 

ID Riktlinje Kategori 

G.14 Consider initially integrating the syndicate data on a spread-
sheet level and thereby separate the internal data from the 
syndicate data.  

H 

G.15 Avoid integrating the syndicate data with the internal data 
unless it is uniquely identified, so that it may be withdrawn if 
problems arise. Note that there are some exceptions.  

H 

G.18 Acquire appropriate metadata, in order to identify how the 
syndicate data is, e.g., structured, its staleness, its origin, 
how ratings are calculated, and data identifiers.  

H 

G.16 Conduct test loads before integrating syndicate data on a larger scale, 
as test loads allow for verification that intended results are achieved 
and require significantly less resources to correct if problems arise.  

L 

G.17 Tailor the syndicate data as much as possible according to the 
organization’s needs, since it reduces resources that otherwise would 
have been allocated to designing and maintaining data transformation 
processes.  

ET 

 

Tabell 15. Riktlinjernas stöd under användningsprocessen (1:a iterationen). 

ID Riktlinje Kategori 

G.19 Model the syndicate data so that the users easily understand 
what it means and how it relates to internal, as well as other 
syndicate data.  

H 

G.23 Acquire appropriate metadata, in order to show the users, 
e.g., how different figures have been calculated.  

H 

G.24 Allocate resources in order to stay informed on the laws and 
regulations that restrict the usage of the syndicate data.  

H 

G.20 Begin by incorporating syndicate data that is easy to understand and 
integrate as part of the basis for decision making.  

M 

G.21 Establish a positive attitude towards the syndicate data, so that it will 
be used.  

ET 

G.22 Monitor which syndicate data is actually included as a basis for 
decision support, as a means of reducing resources.  

ET 
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Utifrån ovanstående resultat kan flera observationer göras, bl.a. 

1) I den nyetablerade initieringsfasen, är det främst de generella riktlinjerna som givit hög 
grad av stöd och det är i denna studie endast riktlinje G.20 av riktlinjerna från 
användning som kategoriserats enligt hög grad av stöd. 

2) För införskaffningsprocessen har ingen av de etablerade riktlinjerna kategoriserats enligt 
hög grad av stöd. Detta kan antas bero på att dessa riktlinjer i extra stor utsträckning är 
anpassade för renodlat syndikata data, vilket inte ingick i denna studie. 

3) För integreringsprocessen har en majoritet av riktlinjerna bedömts som mycket 
stödjande. En förklaring till detta kan vara att dessa riktlinjer är tillräckligt generella för 
att kunna ge hög grad av stöd till även data som inte är renodlat syndikata. 

4) Det är ingen av riktlinjerna för användningsprocessen som kategoriserats som mycket 
stödjande i både den nyetablerade initieringsfasen och i den avslutande 
användningsprocessen. Det kan därför finnas anledning att överväga en uppdelning av 
riktlinjerna G.19-G.24 mellan dessa delprocesser.  

För en användarorganisation som står i begrepp att inleda en förstagångsinkorporering av 
externa data enligt EDIP, kan resultatet ge en vägledning genom att organisationen 
rekommenderas att främst försöka tillämpa de riktlinjer som för varje delprocess har 
kategoriserats som mycket stödjande (H). Övriga riktlinjer tillämpas i mån av tillgång till tid 
och resurser. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatet i relation till syftet 
Som repetition från avsnitt 1.2 Syfte, blev syftet med detta arbete att: 

Utvärdera vilket stöd som Strands (2005) ramverk ger åt företag vid 
förstagångsinkorporering av extern data i en DW-baserad BI-lösning.  

Nedan redogörs för hur de frågeställningar som formulerades har besvarats och därigenom 
bidragit till att uppfylla arbetets syfte. 

Frågeställning 1:  Vilket stöd ger processbeskrivningen vid förstagångsinkorporering 
av extern data? 

För att kunna ge ett svar på den första frågeställningen har en komplett 
inkorporeringsprocess genomförts på ett företag som inte tidigare har inkorporerat extern 
data till sitt DW. Strands & Wanglers (2004) beskrivning av EDIP har legat till grund för 
genomförandet. Processen har sedan genomförts i enlighet med Strands (2005) 
processbeskrivning och tillhörande processmodell. Genomförandet har också föregåtts av en 
omsorgsfull kartläggning och beskrivning av kontexten för processen.  

Processbeskrivningen i Strands (2005) ramverk har generellt givit ett gott stöd till den 
inkorporeringsprocess som genomförts i denna studie. Den enda brist som har konstaterats 
bestod i avsaknaden av stöd för ett iterativt arbetssätt. Med utgångspunkt i resultatet av 
analysen har också ett förslag på en vidareutveckling av Strands (2005) processmodell tagits 
fram, vilket möjliggör att interera mellan processtegen, för att t.ex. välja en ny leverantör, 
välja ett nytt sätt att distribuera data eller för att definiera om hur viss extern data skall 
användas. 

Utifrån ovanstående resonemang anses det därför finnas argument för att betrakta 
Frågeställning 1 som väl besvarad. 

Frågeställning 2:  Vilket stöd ger riktlinjerna vid förstagångsinkorporering av extern 
data? 

Under den genomförda inkorporeringsprocessen har arbetet i möjligaste mån gjorts med 
hänsyn taget till de givna riktlinjerna för respektive delprocess i EDIP. I samband med detta, 
och även som en uppföljningsaktivitet, har stödet från respektive riktlinje bedömts av R1 och 
författaren. Riktlinjen har då kategoriserats utifrån vilket subjektivt stöd som den bedömts 
ha haft för det aktuella fallet. Resultatet har sedan sammanställts i form av en rankinglista 
där de mest stödjande riktlinjerna för respektive delprocess har identifierats.  

För samtliga delprocesser har en eller flera riktlinjer bedömts bidra med medelhög eller hög 
grad av stöd. En användarorganisation som genomför en förstagångsinkorporering av 
externa data, kan därigenom anses antas få ett gott stöd från uppsättningen med riktlinjer. 
Här är dock värt att kommentera att resultatet av detta arbete även visar på ett behov att 
mera fördjupat analysera vilka av de riktlinjer som skall stödja användning av extern data, 
som bör relateras till införandefasen och vilka som bör relateras till den användningsfas som 
avslutar en första cykel. 
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I och med detta finns anledning att betrakta även Frågeställning 2 som väl besvarad. 

Då båda frågeställningarna är besvarade, bör därmed också syftet med arbetet anses vara väl 
uppfyllt. I enlighet med svaren på respektive frågeställning, ger ramverket ett gott stöd till 
företag vid förstagångsinkorporering av externa data. 

Utöver syftet att undersöka vilket stöd som Strands (2005) ramverk ger, bör det dessutom 
tydliggöras att resultatet av detta arbete även ger ett extra bidrag, genom att konkreta förslag 
lämnats på hur en vidareutveckling av ramverket skulle kunna se ut, i syfte att ytterligare öka 
dess stöd till företag vid en förstagångsinkorporering. 

6.2 Reflektioner kring vald metodik och process 
Såsom syftet med detta arbete formulerades togs en utgångspunkt i att uppfylla det genom 
att i första hand genomföra en renodlad fallstudie och studera förstagångsinkorporering av 
EDIP på något företag. Det var dock inte lätt att genomföra i praktiken - främst på grund av 
svårigheter med att identifiera lämpligt fallföretag för en sådan fallstudie. En lösning hittades 
dock genom att för detta arbete i stället välja metodiken Action Case och i nära samarbete 
med ett företag utvärdera stödet från Strands (2005) ramverk vid en 
förstagångsinkorporering av extern data. Som repetition utgör Action Case en hybrid mellan 
att anlägga ett interpretationistiskt (understanding) och ett interventionistiskt (change) 
perspektiv. Detta innebär i sin tur en balansgång mellan en forskares egna bidrag till att - å 
ena sidan - skapa ny kunskap, och - å andra sidan - risken för kritik mot validiteten och 
graden av generaliserbarhet i studien. Författarens bedömning är att denna balansgång 
lyckats väl i detta arbete. Detta har åstadkommits bl.a. genom att tillämpa de verktyg och 
tekniker som litteraturen rekommenderar i detta sammanhang. Genom att överordnat följa 
Susmans (1983) arbetsmodell har det gått att skapa en systematisk struktur för 
genomförandet. Susmans (1983) modell har sedan kombinerats med en tydlig fördelning av 
ansvar och uppgifter för varje aktivitet i studien. God validitet har i möjligaste mån sökts 
genom bl.a. verifiering av transkript från intervjuer. Den relativt låga grad av 
generaliserbarhet som den använda metodiken ändå innebär, har också kompenserats för, 
genom att mycket arbete har lagts ner på att inledningsvis skapa en detaljerad kontext för 
studien och sedan nogsamt dokumentera och beskriva genomförandet på ett så transparent 
sätt som möjligt. 

Positioneringen av metodiken Action Case har tidigare åskådliggjorts i Figur 8, sidan 21.  
Under genomförandet av denna studie kan sägas att arbetets positionering inom metodiken 
Action Case har förskjutits något. Förskjutningen under genomförandet åskådliggörs 
schematiskt i Figur 19. I inledningen anlades ett mer (a) interpretationistiskt perspektiv i 
samband med kartläggningen av systemet. Därefter skedde en viss förskjutning mot ett (b) 
interventionistiskt perspektiv för de senare delarna av arbetet, då författaren mer aktivt 
deltog i genomförandet samt bidrog till att skapa en förändring och generera ökad kunskap 
för fallföretaget.  
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Figur 19. Positionering av arbetet inom vald metodik. Med inspiration från Vidgen & Braa, 1997, sid 528. 

Genomförandet av studien har i stora drag kunnat genomföras som planerat. En avvikelse 
från det relativt sekventiella genomförandet av delprocesserna för EDIP inträffade då det inte 
gick att till fullo införskaffa en datauppsättning enligt den specifikation som hade upprättats 
av Företag A. Det gick dock relativt snabbt att identifiera ett alternativ och därefter löpte 
arbetet på enligt den plan som upprättats. 

Intervjuer har genomförts för att åstadkomma en god kartläggning av Företag A och den del 
av verksamheten som var närmast relaterad till denna studie. Till intervjuerna valdes två 
personer ut att ingå. Antalet kan tyckas vara litet, men författarens åsikt är att detta antal var 
fullt tillräckligt att kunna skapa en relevant kontext. Företagets CIO var också en kandidat till 
att ingå i kartläggningen, men då företagets CIO närvarade på ett flertal av de projektmöten 
som hölls och därigenom delgav sina erfarenheter och synpunkter på arbetet, beslutades att 
någon formell intervju inte behövde genomföras. 

6.3 Resultatet från fallstudien i ett vidare perspektiv 

6.3.1 Resultatet i ett vetenskapligt perspektiv 
Det har i litteraturen konstaterats en brist på forskning kring de frågor som denna studie 
berör - dels i allmänhet och dels med mer praktiskt inriktning i synnerhet (Arnott & Pervan, 
2008; Bures, et al., 2012; Strand, 2005; Wojciechowski, 2011). Denna studie tar avstamp i 
detta behov och med det resultat som tagits fram bidrar studien till att en större 
kunskapsmassa skapats kring denna typ av forskning. 

Inom ramen för studien har inga jämförbara utvärderingar av andra ramverk kunnat 
identifieras. En orsak till varför inte fler liknande studier har utförts, kan vara svårigheter att 
identifiera lämpliga fallföretag för denna typ av utvärdering. En annan kan vara att många 
företag fortfarande ser användningen av DW-baserade BI-lösningar, kombinerat med extern 
data, som en viktig del i sin förmåga att konkurrera och därmed inte vill röja detta i en 
väldokumenterad och exponerad studie.  

För att kunna genomföra denna studie på ett fallföretag användes metodiken Action Case. 
Därigenom kunde fallföretaget och författaren tillsammans tillföra de resurser som behövdes 
för genomförandet med bibehållen akademisk förankring. Denna studie bidrar också med en 

change 

prediction understanding 
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A-R: Action Research 
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ökad kunskap och erfarenhet från tillämpning av denna mindre vanligt förekommande - och 
till vissa delar ifrågasatta - metodik.  

I denna studie har Strands (2005) ramverk utvärderats praktiskt på ett fallföretag i en 
situation för förstagångsinkorporering. Ramverkets riktlinjer har tidigare utvärderats 
teoretiskt av konsulter utifrån deras erfarenhet inom området (Strand, 2005). I denna studie 
har utvärderingen istället gjorts av användarorganisationen, vilket ger ett kompletterande 
perspektiv på det stöd som ramverket bidrar med till inkorporeringsprocessen. 

6.3.2 Resultatet relaterat till praktikerfältet 
Även om syftet med arbetet varit att utvärdera Strands (2005) ramverks bidrag i en situation 
för förstagångsinkorporering, kan det antas att även organisationer som är i en situation för 
inkorporering etablerad, kan dra nytta av resultatet i studien. Genom att belysa 
användarperspektivet kan även konsulter inom området dra nytta av den kunskap som 
skapats inom ramen för studien. En bättre förståelse för användarperspektivet kan antas 
underlätta vid kontakt mellan konsult och användarorganisation. 

Resultatet från studien bidrar också till praktikerfältet genom det framtagna förslaget till 
vidareutveckling av ramverkets processbeskrivning. Inte minst eftersom förslaget baseras på 
praktiska erfarenheter från genomförandet. Studien har även resulterat i en tätare koppling 
mellan ramverkets processbeskrivning och riktlinjer. Detta genom att den vidareutvecklade 
processbeskrivningen och den modell (Figur 18, sidan 45) som beskrivningen innehåller, 
rymmer samtliga riktlinjer - inklusive de generella riktlinjerna som tidigare haft en svagare 
koppling till modellen. Det kan antas att detta resultat underlättar praktisk tillämpning av 
ramverket. 

Den vidareutvecklade processmodellen innehåller dessutom stöd för mer praktiskt anpassade 
och alternativa processflöden för situationen förstagångsinkorporering (mekanism för att 
iterera föregående process). Därigenom kan det skapas en ökad förståelse hos 
användarorganisationen för inkorporeringsprocessens komplexitet och för att processflödet 
inte alltid är så sekventiellt i denna typ av situation som Strand (2005) ger ett sken av i sin 
originalmodell. 

Den sortering och prioritering av delprocessernas riktlinjer som gjorts i avsnitt 5.3.2 
Riktlinjernas stöd, kan fungera som en vägledning för de praktiker som inte har tillräckligt 
stor egen erfarenhet inom området. 

6.3.3 Etiska överväganden 
Studien har genomförts på en DW-baserad BI-lösning. Sådana lösningar är generellt sett 
designade för att kunna hantera mycket stora datamängder. I detta samman krävs därför en 
reflektion kring etiska aspekter kopplade till denna hantering.  

Företag A, som ingått i studien, verkar enligt modellerna B2B (Business-To-Business) och 
B2D (Business-To-Dealer). De data som har hanterats inom ramen för denna studie, har 
också utgjorts av data som varit relaterad till specifika företag och branscher. Hanteringen 
och användningen har dessutom varit reglerad genom formaliserade regler och avtal. Etiska 
överväganden har därför inte behövt göras. 

Frågan om etiska överväganden hade varit mer aktuell om det förekommit hantering av 
personuppgifter och om dessa hade kunnat användas på ett sätt som inte varit etiskt korrekt. 
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Denna typ av överväganden måste generellt sett göras i betydligt större omfattning för de 
verksamheter som har en DW-baserad BI-lösning och som verkar enligt en B2C-modell 
(Business-To-Consumer). Sådana lösningar kan möjliggöra analyser av enskilda individers 
t.ex. personliga beteenden och preferenser eller innehåller datamängder för att skapa en 
helhetsbild av enskilda individer och där denna kan anses vara komprometterande för den 
enskildes integritet. Denna insikt och försiktighet är ytterst viktig att betona, då det juridiska 
lagrummet bitvis är relativt generöst kring vad som är tillåtet att lagra om enskild individ 
eller vilka juridiska skydd som går att ”förhandla bort” i avtal genom den enskildes påskrift, 
och där det finstilta inte alltid lästs med någon större omsorg. 

6.4 Förslag på fortsatt arbete 
Området för inkorporering av extern data till DW-baserade BI-lösningar spänner över många 
olika frågor, och även om genomförandet av denna studie bidrar med en del svar på olika 
frågor kring EDIP, kvarstår en mängd intressanta frågeställningar att undersöka vidare och 
besvara.   

Utvärderingen av stödet från Strands (2005) ramverks olika delar har gjorts i en situation för 
förstagångsinkorporering. Denna typ av studie skulle också med fördel kunna utföras på 
något fallföretag som är i en situation för inkorporering etablerad. Detta skulle då kunna ge 
värdefull kompletterande information kring vilket stöd Strands (2005) processbeskrivning 
ger för den andra av de två typerna av inkorporeringssituation. 

Denna studie har med sitt syfte fokuserat på vilket stöd Strands (2005) ramverk ger för den 
aktuella kontexten. Hur är resultat från denna studie relaterat till det resultat som Strand 
(2005) erhöll vid den teoretiska utvärderingen av konsulter, och vilka slutsatser kan dras 
utifrån detta? 

I denna studie har det framkommit att tillämpbarheten och stödet som riktlinjerna ger, inte 
är generellt överförbart mellan olika typer av externa data. Fortsatt arbete skulle förslagsvis 
utreda vidare hur ramverket kan anpassas vidare för att stödja inkorporeringen av andra 
typer av externa data de som ingått i denna studie.  
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  BILAGA - A 

Bilaga A - Intervjuguide för intervju med  
Respondent 1 
Introduktion: Företag/Individ 
1) Vilken är din roll? 
2) Hur länge har du haft den? 

  

Tema: Tekniska aspekter 
3) Kan du i korthet beskriva den BI-lösning som ni har? 

a) Mjukvaruverktyg 
b) Datakällor 
c) ETL-processen 
d) Arkitektur och datamodellering-  
e) Analysverktyg 

4) När startade satsningen? 
5) Till vad används analyserna idag? 
6) Hur initieras nya analysfrågor?  
7) Hur många användare? 
8) Identifierade problem kopplade till data och ETL-processen? 
  

Tema: Organisatoriska aspekter 
9) Vem är drivande i DW/BI-frågor? 
10) På vilket sätt engagerar sig ledningen i DW/BI-satsningen? 
11) Finns det någon långsiktig plan för hur DW/BI-satsningen ska ske framöver? 

  
Tema: Fallstudien/Extern Data 
12) Hur skulle du definiera "externa data"? 
13) Har ni använt extern data tidigare? 
14) Vilka möjliga vinster för företaget ser du med att börja använda extern data? 
15) Den största utmaningen med att genomföra ett pilotprojekt? 
16) Allmänna synpunkter inför genomförandet av fallstudien? 
  

Avslutning 
17) Något av det vi diskuterat som du vill lyfta fram eller kommentera? 
18) Någon fråga du tycker jag borde ställt, men inte gjort som kan komplettera bilden av nuläget? 
19) OK att återkomma om fler frågor dyker upp? 
20) Tack för att du tog dig tid 
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  BILAGA - B 

Bilaga B - Intervjuguide för intervju med  
Respondent 2 
Introduktion: Företag/Individ 
1) Vilken är din roll? 
2) Hur länge har du haft den? 
  

Tema: BI/analyser-allmänt 
3) Kommer du i kontakt med det BI-system som ni har idag (Cognos)?  
4) På vilket sätt? Vad skapas? 
5) Fördelar med detta? 
6) Förbättringsmöjligheter? 
7) Varit med i processen att ta fram det nya? 
8) Erfarenheter av att använda BI-verktyg? 
  

Tema: Organisatoriska aspekter 
9) Vem är drivande i BI-frågor? 
10) Ledningens stöd i BI-frågor? Strategi? 

  

Tema: Fallstudien/Extern Data 
11) Har du kommit i kontakt med begreppet "extern data" tidigare? 
12) Hur skulle du definiera "extern data"? 
13) Använt extern data tidigare? 
14) Kan du ge en översiktlig bild av hur ni idag använder data från omvärlden? 
15) Källor? 
16) Samarbetspartners? 
17) Format på information? 
18) ”Kunder” till framtagen information? 
19) Vilka möjliga vinster för företaget ser du med att börja använda extern data? 
20) Den största utmaningen med att genomföra ett pilotprojekt? 
21) Allmänna synpunkter på ett genomförande? Synpunkt på val av extern data? 
  

Avslutning 
22) Något av det vi diskuterat som du vill lyfta fram eller kommentera? 
23) Någon fråga du tycker jag borde ställt, men inte gjort som kan komplettera bilden av nuläget? 
24) OK att återkomma om fler frågor dyker upp? 
25) Tack för att du tog dig tid 
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Bilaga C - Transkribering av intervju med 
Respondent R1 
(F: författare, R: respondent) 

... 

F: Vilken är din roll här på företaget? 

R: Jag jobbar ju som systemutvecklare på IT-avdelningen och har egentligen... Mitt 
huvudansvarsområde är ju BI-biten och DW. Jag har senaste året arbetat med att bygga upp 
ett nytt datalager, som är orienterat runt verksamheten hellre än systemen. Och nu håller vi 
på att bygga ett nytt beslutsstödsystem med SSAS-kuber, Microsofts Analysis-kuber. Det är 
mitt huvudansvar. 

F: Jobbar du 100% med BI? 

R: Ja det kan man säga. Sen så kompletterar [Namn 1 (Kollega med R1)] och jag varandra, 
genom att hjälpa till lite där det behövs i och med att vi är två systemutvecklare. Men jag 
jobbar huvudsakligen med det och med BI-biten kommer ju även en hel del med rapporter, 
mycket rapportgenerering, unika listor och sådana saker. Så, det som handlar om 
information som verksamheten på något sätt behöver - det är egentligen mitt huvudområde. 

F: Hur länge har du arbetat här, sa du? 

R: I 1,5 år lite drygt. Sedan juni 2011. 

F: Då blev det ganska bums som du tog tag i det med BI? 

R: Ja - tanken var väl att jag skulle komma in på det spåret ganska direkt. 

F: OK. 

R: Och då var det väl ett halvår där jag lärde känna verksamheten och sedan drog det här 
projektet igång i november-december 2011, och sen har det varit en lång resa med 
kravspecificering, intervjuer med människor, se vad de vill titta på för information, vad de vill 
analysera, osv. Och efter det de önskemålen har vi byggt det här datalagret. 

F: Mmm. Är det du som har drivit den processen? 

R: NJaaa - det är det ju. Jag har ju inte stått helt ensam i det här, utan vi har ju jobbat på IT-
avdelningen med det, men det är ju jag som håller i det. 

F: Har det gått bra? 

R: Jaa - Jo det har gått bra, men det har dragit ut på tiden av många olika anledningar. Dels 
för att det är första gången jag driver ett sådant här projekt, och dels för att vi inte riktigt 
visste från början vart vi ville med det här. Vi har ju ett system i dagsläget - Cognoskuber - 
och ett datalager som funkar i dagsläget. Men det är mycket problem, man litar inte 100 på 
siffrorna, man ifrågasätter ganska mycket, systemet är ganska gammalt, det baseras på ett 
gammalt affärssystem - vilket det gör i det nya DWt också i och för sig - men... det är en hel 
del problem med det. 
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F: Tilltron till de rapporter som togs fram var alltså inte riktigt så bra som den skulle kunna 
vara alltså? 

R: Nej - det kan man väl säga, och är det lite olika områden. Vissa siffror litar folk på och 
vissa litar de inte på. Och vissa vet man att det här är ett problem, och det kan ha att göra 
med att det finns tillkortakommanden i grunddatan. Och då hanterar man det liksom 
”mentalt” efteråt. Man bygger inte in det i systemet.  

F: OK, man gör en manuell analys ovanpå... 

R: Ja, på sätt och vis. Om man ser att det här är alldeles för lågt värde för den här månaden 
och så tänker man att i slutet på månaden kommer även den här pengen in för att den 
kunden betalar alltid på det här sättet eller vad det nu kan vara. 

F: Hmmm - aha. 

R: Mycket sådana här undantagsfall. Och det är därför jag genomdrivit de här intervjuerna 
för att se vad det finns för några problem? Hur vill ni jobba? Vad vill ni se för siffror? Osv. Så 
jag har pratat med väldigt många människor som använder det här systemet. Försökt ta reda 
på vad de vill ha. Det är lite svårt när de har ett system som ... förutom att informationen inte 
alltid är helt 100. så funkar det ganska bra. Så det är svårt att sälja in något nytt. 

F: Hur har ledningens roll i detta varit? Vem har förutom du varit drivande? Är det nästa nivå 
eller ytterligare nivåer upp rent organisatoriskt som liksom har stöttat den här satsningen? 

R: Från början vet jag inte hur man kommit fram till att man ska genomföra detta projekt. 
Jag kom ju in efter att man bestämt vad man skulle göra ungefär. Eller man hade en idé om 
att det här är ett gammalt system, vi behöver lyfta det här till ett mer modernt system. Och 
det ju framför allt min chef som har pratat med mig [CIO] och sedan har jag även pratat med 
beslutsfattare på andra nivåer i företaget - de som använder det, och det är bl.a. analytiker 
som [Respondent 2], och det är ansvariga för säljbolagen. Vi har även byggt en kub för [ett av 
säljbolagen]- en pilotkub. VD, ekonomiansvarig, verkstadschefer, produktansvariga, lite alla 
möjliga har jag pratat med. Sådana som är intresserade av informationen på något sätt.  

F: Känns det som att den här satsningen på att förnya eller uppgradera systemet, har varit 
sanktionerad uppåt i organisationen?  

R: Ja, det har den varit. 

F: På chefsnivå och även nivåer över så att säga? 

R: Ja och nu för några månader sedan körde vi en första testgrupp kan man säga, där vi 
visade en förstaversion av OFO-kuben, kallar vi den. Det föll väldigt väl ut och de ser på det 
på ett positivt sätt tycker jag.  

F: Hur många användare är det i det gamla som använder datalagret på ett eller annat sätt? 

R: I Cognos så är det... ja vad ska man tänka sig... Vi har ju en försäljningskub kan man säga 
för varje försäljningsbolag som vi driftar här. Dels för [Division A] och där kan jag tänka mig 
att det uppskattningsvis finns ett 20-tal som använder den. Sedan för försäljningsbolagen är 
det kanske 1-2 personer per säljbolag som använder den. Den är väl den som är ansvarig för 
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det och så ev någon ekonomiperson som har tillgång till den. Sedan är det mycket möjligt att 
de även delar med sig av informationen via utdrag eller liknande. 

F: Ni har 16 säljbolag? 

R: Nu har vi startat en del .... så jag vet inte exakt. Men i storleksordningen 17 länder. 

F: Så att i storleksordningen någonstans mellan 50 och 100 användare? 

R: Ja, det skulle man nog kunna säga. 

F: Är tanken att helt skifta ut det gamla - mot det nya? 

R: Ja, det är det - absolut. Sedan finns det vissa problem i och med att det är två helt olika 
system. Även om konceptet är samma, så är det otroligt stor skillnad i gränssnittet mot 
användarna. Detta gör att det är svårt att bygga någonting som är sämre på någon punkt. 
Man måste bygga allting så att det är minst lika bra eller bättre för att få med sig användarna. 
Då kommer vi till skillnaderna i system som gör att det är lite svårt bitvis, men då får man ju 
se över det här med arbetssätt och sådana saker också.  

F: Menar du att användarna gärna fokuserar på det som saknas snarare än det som finns 
utöver det som de har idag? 

R: Ja, dels det och alltså ifall det är någonting som de använder väldigt mycket så med all 
rätt. Är det någonting som fungerar bra idag - varför skulle det fungera sämre imorgon? Ett 
problem som vi har just nu är det här med relativa tidsdimensioner. Man tittar gärna på: Hur 
såg försäljningen ut förra året den här månaden t.ex. - eller year-to-date förra året. Vi får 
fram det i de nya kuberna, fast det ser ut på ett väldigt annorlunda sätt, vilket gör att ... jag 
ska inte säga att det finns ett motstånd, men det finns väl ett frågetecken från vissa 
användare som säger att: ”Kan man inte få det här att se bättre ut?" Och det är vad jag jobbar 
på nu att lösa. 

F: OK. Varifrån kommer datat? Är det internt eller externt? 

R: Just nu är det intern och vi hoppas ju på sikt på att få in extern data. Det är ju lite därför 
du är här också... Men just nu hämtar vi från vårt affärssystem framför allt. När jag säger vårt 
affärssystem, menar jag åtminstone två av dem. Vi har ju tre affärssystem och på olika platser 
i världen, men här i [stad med huvudkontoret] så kör vi M3, vilket är ett relativt gammalt 
affärssystem som bygger på en gammal databas. Man har gjort om systemet flera gånger, det 
är en sådan där gammal databas där allting står i kod i stort sett. Det finns ... det är 6-ställiga 
kombinationer för tabeller och fält, medan i en modern är det - som t.ex. Microsoft AX som vi 
kör [på ett av säljbolagen], där står det ju i klartext vad det är som tabellen innehåller - vilket 
gör att det är ganska svårnavigerat i M3. Och det är väl ett problem. Det andra problemet är 
att man använt detta system så pass länge att man byggt in mycket lösningar, 
speciellösningar. ”Om det står en 1:a här är det av den här typen”, och det är inte helt 
systemberoende, utan det är mycket verksamheten som har valt att bygga in det på det här 
sättet. Men det är ju någonting som vi måste ta hänsyn till nu när vi bygger 
beslutstödssystemet. 

F: Kommer det dataunderlaget att leva kvar i alla fall? M3-systemet som sådant och den data 
som föder datalagret... Det kommer att leva kvar? 
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R: Informationen i sig? 

F: Ja 

R. Ja, det kommer det att göra. Vi kommer ju alltid vilja kunna titta tillbaks i tiden. Hur såg 
det ut T.ex. 2011, som var ett jättebra år? Vad hade vi för marginaler? Hur mycket order hade 
vi i februari t.ex.? Sådana saker. Så det kommer vi inte att bli av med på något sätt. Så då 
finns det flera varianter. Om vi skulle gå över till ett nytt affärssystem någon gång i framtiden 
t.ex., då får man ju migrera över den här informationen. Ett annat alternativ är ju att man 
bara behåller den i datalagret, arkiverar den och sedan fortsätter med det nya affärssystemet. 
Jag vet faktiskt inte riktigt hur man gör bäst i det läget. Jag är ingen expert på att byta 
affärssystem... 

F: Vad du vet så är det alltså ingen deadline för när...? 

R: Nej. (12.30) 

F: ...även den källdataänden ska förändras, utan det är i första hand hur datalagret i sig körs 
som förändras med den nya miljön? 

R: Ja, det blir det ju egentligen. Alltså informationen vill man ju kunna se tillbaka till så långt 
vi har data. Men ... jag är lite osäker på vad du menar... 

F: Eller hur är gången kortfattat när ni tar in data från källan till datalagret? 

R: Det beror lite på vilken typ av information det är. Det handlar ju om vilken information 
som sparas i affärssystemet och vilken som inte gör det. Om vi tar två konkreta exempel så är 
det ju fakturerat värde kan vi ta. Det är ju någonting som finns sparat hela tiden i 
affärssystemet, så för att vi inte ska få några glapp eller någonting i den stilen, så gör vi som 
så att vi blåser om den tabellen i datalagret vid varje laddning och läser in den på nytt. Då får 
vi med allting. Det kommer aldrig vara några problem med att nu vi har tappat någonting för 
att det hände någonting mellan förra gången vi sparade undan och den nya ... delta liksom ... 
den nya informationen. 

F: Ni kör ”reload” alltså? 

R: Ja, det kan man säga. Däremot finns det sådana saker som orderstocken. Den är ju en 
ögonblicksbild av hur många order, eller vilket värde på order har vi inne i systemet just nu. 
Det finns ingenting som sparas undan, utan där sparar vi ju undan informationen varje natt 
till datalagret. 

F: Och analyserar... 

R: Denna data började vi spara undan förra året och det ju ingenting som är ett krav på att vi 
måste spara undan på något sätt, men det är ju för vår egen skull. Vi känner att vi vill kunna 
se hur orderstocken utvecklas och nu har vi möjlighet att göra det. 

F: Lite kortfattat om de verktyg som ni använder. Du nämnde Microsoft... 

R: Ja. 

F: Vilka komponenter från dem använder ni? 
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R: Det finns tre komponenter som jag använder väldigt mycket därifrån. Det är SSIS - 
Integration services för att hämta ut information från datalagret - eller snarare för att hämta 
ut information från system och ladda datalagret och för att göra lite... alltså hela ETL-
processen egentligen - gör jag via SSIS. Mer eller mindre i alla fall. Ibland gör jag det med 
vanliga SQL-frågor också, men framför allt med SSIS. 

F: I botten så är det SQL Server? 

R: Ja - SQL Server 2012. Och sen så är det SSAS - Analysis Services-kuberna. Och det är ju 
för att presentera informationen, eller för att processa informationen från datalagret till en 
analyskub som vi sedan presenterar i Microsoft Excel. Och det har vi ju som 
användargränssnitt då. Och sen så är det SSRS - Reporting Services. Där vi har ett 100-tal 
rapporter som vi underhåller på olika sätt. 

F: Hur går det till när rapporterna ska genereras? 

R: Vissa körs On-demand och vissa körs en gång i veckan, en gång i månaden, mailas ut. Vi 
har subscriptions på vissa så att vissa mailas ut med automatik under givna intervall.  

F: När det gäller datakällorna så sa du att de framför allt utgörs av affärssystemen. Hur ser 
kopplingen till dem ut? Databaskoppling eller andra typer? Andra typer av källor? 

R: Än så länge jobbar vi mot databaserna. Vi läser ut information från tabellerna direkt, gör 
transformeringen och så laddar vi in till datalagret. I och med att vi inte driftar alla 
säljbolagen här, så har vi ju inte tillgång till alla information. Och det är ju en problematik 
som vi måste ta tag i. För att vissa säljbolag skickar ju information till oss som Excelfiler, och 
då måste vi kunna läsa in även dem till datalagret för att kunna göra uppföljning på de här 
säljbolagen. Det är ingenting som vi gör idag. 

F: OK 

R: Man kan generellt säga att vi driftar oss själva och bolag i Europa plus [ett bolag lite längre 
bort]. Sen är det andra faktorer som gör att vi inte driftar alla andra kontor. Jag kan inte 
exakt de tekniska bitarna, men jag har fått för mig att det har att göra med svarstider. Ska du 
ha någonting i Australien kan det ju gå segt. Det går väl segt om man skulle köra allting i 
Sverige antar jag. 

F: Finns det något mer datalager inom Företag A? 

R: Inte vad jag vet. 

F: Det är alltså centraliserat hit? 

R: Ja, men [vissa bolag] driftar sig själva och där har vi väl lite större kontor. De gör nog 
analyser baserat på rapporter de har t.ex., men jag har svårt att se att de har tagit ett sådant 
här steg och har ett datalager och ett kubsystem. Det tror jag inte. Det borde jag ha hört då i 
så fall tycker jag. 

F: Ja. 

R: De borde ha sagt det. 
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F: Ja, precis. Nu känner ju inte jag till Företag A riktigt, hur det ser ut organisatoriskt, men 
här är alltså huvudkontoret? 

R: Ja, det är det. 

F: Finns det produktion även på andra ställen? 

R: Ja, vi har tillverkning och montering på ett antal andra ställen.  

F: Jag tänker på er satsning på det BI-systemet och Datalagret... Vad den är tänkt att täcka in 
i förhållande till hur organisationen ser ut? Om ni ser det som ett Enterprise Data Warehouse 
eller om det finns någon Data Mart-struktur, där det finns flera lagringsställen som man 
knyter ihop? 

R: Du tänker på om man skulle kunna ha en slags satellit-varuhus? 

F: Ja, Hub-And-Spoke är ju benämningen på en slags struktur. 

R: Vad hette den sa du? 

F: Hub-And-Spoke. 

R: OK. 

F: Då har man ett centralt datalager med ”satelliter” kopplat till sig. 

R: Mmm, också innehåller de begränsad information som bara gäller för Tyskland t.ex., eller 
någonting sådant? 

F: Ja - med en eller annan avgränsning. T.ex. en avdelning eller område beroende på vad som 
passar för just den verksamheten. 

R: Jaa. 

F: Man ni kanske inte har pratat i de termerna? 

R: Vi har haft tankar på att göra på ett sådant sätt från början, men nu valde vi att göra 
arkitekturen på ett annat sätt. Ett centralt datalager, men det finns inget som säger att vi inte 
kan göra på ett sådant sätt i framtiden. Vi har valt att fokusera på [Division A] till att börja 
med. För vi måste ju ändå börja på lite liten skala så att säga. Det blir för mycket att ta allting 
på samma gång. 

F: Mmm. 

R: Men vi börjar med [Division A] och vill de ha det här i Tyskland också t.ex. - vilket de 
sannolikt kommer att vilja ha - så får vi se hur vi lägger upp det. Som det är i dagsläget kan vi 
bygga en kub direkt mot centrala datalagret och göra vissa avgränsningar som gör att de 
endast ser information om Tyskland. 

F: Mmm 

R: Jag vet inte, men det finns säkert fördelar med att göra en sådan där Hub-And-Spoke 
arkitektur på vissa grejer, men kontentan... Alltså informationen blir ju densamma. Om du 
sätter filtret i en laddning till en ny databas, eller om du sätter filtret i skapandet av kuben, så 
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visas ju samma information. Men fördelen med att ha den i en egen databas är ju att du kan 
lägga databasen någon helt annanstans om du vill. 

F: Mmm 

R: Så vi får se litegrann vart det här tar vägen. Vi har en initial tanke med det, så får vi se hur 
vi bygger på det sedan... 

F: Ja precis. Spännande att vara med om utvecklingen från början så. 

R: Ja verkligen! Jag har ju suttit med ett blankt papper och börjat skissa upp tabeller från 
början. Så det... Även om vi hade ett datalager, så började vi från scratch. Och så har vi tittat 
en del på hur man har gjort naturligtvis, tidigare. Framför allt det här, i och med att det är ett 
äldre affärssystem, så har vi kollat på det här med undantag väldigt mycket. 

F: Undantag? 

R: Jaa - t.ex. alla artiklar som börjar med de ”här” siffrorna tillhör det ”här” området, 
förutom om det slutar på en 7:a - liksom. Den typen av undantag. De är vanligt 
förekommande. Man har jättebra grundregler, och sedan händer någonting, någonstans som 
gör att man måste ha undantag till de här. 

F: Mmm 

R: Och det finns mycket sådan logik i laddningen av det gamla datalagret som jag har fått 
titta på. För att utreda allt det från början - det hade varit... då hade jag suttit här om fem år 
istället. 

F: Jag tänker kring det här med att skissa strukturer och tänka ut hur det ska vara... Har du 
eller ni haft någon all bollplanka med? 

R: Ja, det har vi haft - absolut. Vi har... det finns en kille som har jobbat här som huskonsult 
eller vad man ska kalla det i ca 10 år. Som var med och byggde upp det gamla datalagret. Han 
har hållit på väldigt mycket med de här BI-bitarna - mot Företag A. Och det är han [Konsult 
1] som jag - du fick väl hans kontaktinformation där - och han hjälpte oss i det här 
pilotprojektet, att bygga en kub. Inte mot datalagret, men mot, mot, affärssystemet direkt. 
Det var för att vi skulle lära oss SSAS litegrann... 

F: Mmm 

R: Då fick de en kub, vi fick lite utbildning, jag och [Namn 1] på hur man gjorde det här och 
[Konsult 1] fixade det. När det gäller datalagret, så har [Konsult 1] också varit med litegrann. 
Jag skissade upp någonting, diskuterade med [Namn 1], bollat fram och tillbaka... Sen har 
[Konsult 1] varit här någon dag och så har vi gått igenom. ”Så här resonerar vi, vad tycker du 
om det? Har du någon bra feedback?” Så har vi bollat litegrann fram och tillbaka på det 
sättet. Och även ringt och pratat med [Konsult 1] om det har varit några problem t.ex. Han 
har varit en STOR hjälp. 

F: Mmm 

R: För att lära oss det här. Kommit med mycket goda tips och idéer. 

F: Ok, han har varit med och gjort motsvarande kanske förut, eller? 
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R: Ja, han jobbar ju som konsult mot just de här bitarna. Han bygger upp datalager, han 
skapar beslutstödsystem.  

F: Ja, det kan väl vara skönt att ha någon att luta sig lite mot i alla fall? 

R: Ja, absolut. Jag tror han har jobbat i 20 år inom det här området - så han har erfarenhet! 

F: OK 

R: Ja, han har jobbat länge i alla fall. 

F: Jag tänker på kunderna till datalagret - eller snarare användarna till datalagret... Vad 
använder de det till egentligen? Eller vilken slags BI-analyser gör de? 

R: De gör lite olika beroende på vem man pratar med mest och det som återkommer mest - 
det är ju uppföljning på hur för orderingången ser ut och hur orderstocken utvecklas. 

F: I förhållande till...? 

R: I förhållande till förra månaden, i förhållande till budget, i förhållande till... ... för 4 år 
sedan. Alltså de tittar mycket på det här med relativa tidsperioder och kollar på trender. 

F: OK  

R: Så det är mycket sådan information. Just det här med relativa tidsperioder är ju en väldigt 
stor grej för dem. 

F: Jag tänker också på vilka funktioner det är inom företaget som använder analyserna. Är 
det produktion, marknad, försäljning, ...? 

R: Som våra kunder är?  

F: Ja 

R: Det är väl .... De jag har pratat med som använder systemet är ju dels ekonomipersonal, 
vår VD, analytiker - som [Respondent 2] är ju henne som jag tänker på när jag säger 
analytiker, tar fram siffror som, som inte finns liksom. Siffror som man på något sätt måste 
hitta och få fram. Det är vår controller, det är människor som sitter med, gör 
försäljningsanalyser på säljbolag. Jag vet inte ifall du har träffat [Namn 2]? 

F: Nej 

R: OK. Hon sitter på [Division B]. Jag vet inte riktigt vad hennes titel är, men hon gör mycket 
analyser och uppföljningar. [Namn 3] som är VD för [Division B]. Vilka har jag träffat mer...?  

(27.00-27.30: Kortare diskussion om vad de treställiga beteckningarna för de olika 
divisionerna betyder) 

R: Vilka har jag pratat med mer...? Kvalitet pratade jag med för att se vad de har för krav på 
sikt. Jag har pratat med vår inköpsansvarig - eller vår inköpschef. 

F: Kvalitet använder det alltså inte idag? 
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R: Nej det gör de inte. Jag ser väl väldigt stor möjlighet där. Att göra någonting riktigt bra. 
Idag så använder vi ju ett avvikelsehanteringssystem - eller ett ledningssystem som ligger i 
Lotus Notes - och nu pratar man om att gå ifrån det, gå in till Share Point och då kommer 
man ju att göra om hela den här processen för att hantera avvikelser, reklamationer och hela 
den biten. Och där har vi någonting som är väldigt intressant att titta på statistik på. Vi har 
någonting som heter QMB-möten, Quality Management Board, som... jag är med på dem en 
gång i veckan. Där går man igenom, vad har skett för avvikelser, var kommer 
reklamationerna in, är det några speciella problem. Man tar upp lite sådana saker under en 
kvart bara.  

F: Mmm 

R: Och där är det mycket med statistik. Hur många reklamationsärenden har vi fått in? Ser vi 
något samband mellan de här? Mycket sådan information och jag ser ju att man skulle kunna 
lyfta in det här i en kub på ett bra sätt. Vi håller på med en annan sak också. Kan ju passa på 
att nämna den nu. Leveransservicekub har jag precis skapat en liten en. Tror [CIO] är och 
presenterar den just nu för några faktiskt, och det ska bli väldigt kul att se hur den mottas. 
För det är något som det varit diskussion om länge.  

F: OK 

R: Man har kunnat göra det förut också, fast inte på ett bra sätt. Nu hoppas vi att vi kunnat 
lösa det på ett bra sätt. Hur ser vår leverans service ut? Hur ser vår leveranssäkerhet ut? 
Under ett givet intervall, baserat på vissa artikeltyper, till vissa kunder... Att man vänder och 
vrider på en kub på det sättet. 

F: Mmm 

R: Jag kan visa dig den sen om du vill. 

F: Ja, gärna. Initiativen till nya kuber kommer...? 

R: ...Från lite olika håll egentligen. [Respondent 2] är ju en konsument av det här. 
[Respondent 2] är ju t.ex. den som pratat om det här med leveranssäkerheten och 
leveransservice. Och man har som sagt jobbat med det här förut. Det har varit bra bitvis, men 
sedan har man kommit på att man vill göra på ett annat sätt. Så [Respondent 2] är ju en 
kravställare eller kund, eller beställare kan man väl säga. Sen - var kommer de andra ifrån... 
Det är ju en ganska etablerad kundgrupp vi har egentligen. De har ju använt det här systemet 
i 10 år. Det är vissa människor. Nu blir det lite mer intressant i och med att [ett av 
säljbolagen] fick en kub. De fick en försäljningskub, varpå [Namn 4] sa ”Kan jag inte få 
samma information, fast för inköp?”. Så att när människor som inte har använt det här förut, 
får möjligheten, så ser de också att ”Det här var ju bra” - om de tycker det. ”Kan jag inte se 
andra saker så här också”. ”Kan jag inte snurra på andra siffror”. Men de frågorna får jag inte 
riktigt av de som är här och som har använt det tidigare systemet mycket. Men det kan ju 
också ha att göra med att vi ju inte har släppt detta skarpt än. Vi är ju inte klara med de kuber 
som vi ska släppa här än. Så när vi släpper dem så vet jag inte riktigt... baserat på att de gillar 
det och att det funkar bra, så kanske det kommer att komma mer sådana frågor. Man har 
pratat om en lageromsättningskub för att följa upp lagret på ett bättre sätt. Jag tror nog att 
det finns otroligt mycket potential i ett sådant här projekt. Och vi har ju mängder med 
information - verkligen. 
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F: När i tiden är det tänkt att det ska släppas skarpt så att säga? 

R: Jaa - vi hade väl tankar på att släppa det för ett tag sedan egentligen, men så händer saker, 
siffror är inte rätt. Vi kan inte släppa något som är fel naturligtvis. Vi satte ihop en testgrupp, 
så att de fick prova lite och bekanta sig med systemet och komma med synpunkter. Det kom 
in litegrann och då gjorde vi lite ändringar, men nu har vi ett litet problem med vissa 
beräkningar. Och innan vi är klara med det, så kan vi inte släppa det - det funkar inte. Vi 
måste ta ett beslut om vilka siffror vi ska visa och exakt vad ska de visa. Och sedan behöver 
jag dokumentera det här nu. 

F: OK 

R: Lite mer exakt så att, jag tänkte det att i samband med att vi släpper systemet, så ska jag 
släppa en - förhoppningsvis - välskriven dokumentation om hur man använder kuberna och 
hur datan och informationen relaterar till varandra. För det har också varit en sådan fråga 
som jag ofta får: i en rapport eller i en kub... inte så ofta i en kub, men mer i rapporterna. 
”Det här datumet jag ser här - var kommer det ifrån?”. Och jag har ju inte varit med och gjort 
... 90% av rapporterna... ingen aning alltså. ”Jag får ta reda på det. Jag har ingen aning vad 
det är för datum.” 

F: Ska man se det som ett uttryck för en slags misstänksamhet hos slutanvändaren? 

R: Ibland och ibland inte. Jag får ju också samma känsla... Jag kan få ett krav på en rapport: 
”Jag vill se alla artiklar som har levererats ut ... från det här lagerstället under en given 
tidsperiod.” Också vill jag veta vilket datum det är. OK - det finns ett antal olika datum 
beroende på hur man väljer att se saker och ting. 

F: Mmm 

R: Det kan ju vara det datum som vi skeppade ut, det kan ju vara det datum som plocklistan 
skrevs ut, det datum som är önskat av kunden, det som är bekräftat av oss, det datum som vi 
tog emot varan, och då kommer lätt frågan: ”Det här datumet, 2013-01-27, vad innebär det?” 
Och står inte det superklart då, så kommer det vara frågetecken och det är där vi måste bli 
bättre på IT. Och jag måste bli bättre - absolut - på att liksom klargöra bortom allt tvivel i 
stort sett, vad det är man ser. För information är helt meningslös om du inte vet vad det är du 
tittar på.  

F: Mmm. Det låter som direkt taget ur skolboken höll jag på att säga... 

R: Jaa 

F: Med betydelsen av bra metadata. 

R: Ja, verkligen. Det är jätteviktigt. 

F: Det verkar som du har upplevt det här alltså? 

R: Ja, absolut. Jo - det har jag ju gjort. På fler ställen än här. Jag tror att det är väldigt vanligt 
också. Problemet när man jobbar så här som jag gör - det ramlar in i perioder extremt mycket 
information, och det första som blir lidande när man har mycket att göra - det är ju 
dokumentationen. Så upplever jag det i alla fall. Det är tråkigt för det ger så enormt mycket 
mer jobb på sikt, än om man hade dokumenterat det väl från början. 
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F: En personlig gissning är att jag tror att du inte är ensam om detta... 

R: Nej, det tror inte jag heller. Jag är inte så orolig för det heller. 

F: Jag tror att du är i extremt gott sällskap att känna så om jag får gissa. En fråga jag hade 
som du förekommit lite var just det med dokumentationen. Jag undrar hur ni dokumenterar 
kuberna idag - i den mån ni har hunnit göra det? 

R. Är det de befintliga du pratar om eller är det de nya? 

F: De nya framför allt. Du nämnde tidigare att du tagit inspiration från... var det Inmon eller 
Kimball du sa? 

R: Kimball 

F: Har du/ni fullföljt hans principer? 

R: Nej det har vi inte - långt ifrån. 

F: OK 

R: Jag kan ju berätta hur det ligger till. Jag har ju min utbildning i grunden och det här med 
databaser och programmering och hela den biten. Jag gick ju Datavetenskapligt, 4 år på 
högskolan i Skövde, och jag fick en jättebra grund därifrån och jag har ju kommit i kontakt 
med beslutsstödsystem och hela den biten förut, men jag har aldrig jobbat med den här typen 
av projekt förut. Så när jag skulle ta mig för det här - det var lite därför också som vi inte satte 
igång det här från början, direkt när jag blev anställd - jag behövde läsa in mig lite på det här. 
Så jag läste en del artiklar av Kimball. Läste på lite om hur man gjorde det här, men som 
någon fullfjädrad Kimball-metods-utövare, det vill jag inte påstå att jag är. Jag gjorde lite så 
här - hur genomför han ett projekt, hur går hans metod till. Och sen tog jag det som jag tyckte 
var vettigt för oss, och så körde vi på det. 

F: Ja 

R: Men för att komma tillbaks till din fråga om dokumentationen, så tyvärr... än så länge... är 
den ganska knapp. Det finns en början på den, där jag tänker datalagret i sig - det måste 
dokumenteras så att jag - eller den som läser det - förstår. Hur ser strukturen av datalagret 
ut? Varför ser den ut som den gör? Hur relaterar den till information i de olika systemen, dvs 
M3 och Ax. Hur ser ETL-processen ut? Vilken information kopplas till vad? Det är grunden. 

F: Mmm 

R: Sen när det gäller kuberna, så får man göra två typer av dokumentation tror jag. Dels en 
som säger att det här är en kub: den baserar sig på de här bitarna i datalagret, relationen 
mellan informationen ser ut på det här sättet, de här beräkningarna finns i kuben, ser ut så 
här pga vi har valt att göra på följande sätt. Det är den tekniska specifikationen eller 
dokumentationen. Sen får man ha en dokumentation som är mer användaranpassad där man 
säger att det här är kuben: den innehåller den här informationen, och i Excel, när du 
använder det här, så jobbar du mot den på det här sättet. Så det är egentligen tre olika 
dokumentationer - en för bakomliggande information och laddning i datalagret, en för 
teknisk specifikation om kuberna, och en för användarinformation om kuberna. Det är 
egentligen de tre som behövs. Men det är ändå... Jag har påbörjat, och dokumenterat en hel 

 69 
 



  BILAGA - C 

del innan också, men jag behöver göra en rejäl sammaställning och strukturera upp ett riktigt 
bra dokument helt enkelt. 

F: Är data i datalagret organiserat utifrån principen med stjärnschema/star schema? 

R: Ja - Nja - i kuben är den det. Ja, men jo det kan man säga att den är i datalagret också. Vi 
har ju två typer av tabeller - nej, tre typer av tabeller kan man säga: Vi har 
dimensionstabellerna som egentligen bara innehåller ”kringdata” som artikelregister, 
kundregister, ... sådana saker. Faktatabellerna som innehåller mer försäljningsinformation, 
”orderingångsberäkningar” eller orderingångsdata eller sådana saker. Och så har vi stageing-
tabellerna för vissa fall är det svårt att göra ETL-processen direkt från affärssystemet direkt 
in till en färdig tabell, utan vi måste liksom ta in det in en stageing, tvätta data, kanske 
gruppera ihop på ett visst sätt och sedan skyffla över den till sluttabellen. Eller hämta in data 
från andra system - jag var med om en ... kan ju berätta lite snabbt bara. Jag var med om en... 
när jag skulle skapa den här leveransservicetabellen för ett tag sedan - den kuben... så 
hamnade jag i en situation där det var så enormt mycket... - det är ganska komplexa 
beräkningar som behöver göras. Inte beräkningen för att få ut slutsiffran, men beräkningarna 
fram dit. Många rader som måste hämtas - mycket information - från en helt annan databas.  

F: Mmm 

R: Och det tog så fruktansvärt lång tid, så det gick liksom inte att köra. Så därför fick jag 
hämta ut informationen - jag pinpointa exakt den här informationen behöver jag - och så fick 
jag skapa 5 stageingtabeller i datalagret där jag först läser in den informationen jag behöver, 
och sedan gör jag beräkningen. Och nu går väl det jobbet på 5 minuter kanske. Från det att 
den inte kunde köras överhuvudtaget pga att det blir så mycket information. 

F: Var det en extern tabell? 

R: Nja, det är ju en tabell i affärssystemet hos oss, men affärssystemet ligger ju i en helt 
annan miljö - på en annan server. Och så är det ju ofta - jag menar när jag läser in 
försäljningsstatistikstabellen, då är den ju 5,7 miljoner rader, så det är enormt många rader 
att läsa in, men det funkar ändå. Men skulle jag göra beräkningar också och kanske nästlade 
uppslag på något sätt i SQL, då funkar det inte att ha 2 miljoner rader och för varje rad göra 
ytterligare uppslag - det funkar inte, det blir för tungt. Även fast vi har en riktigt schysst IT-
miljö här som är snabb. Vi har ju jätteduktiga driftare som är riktigt duktiga på det här. 

F: Ja, det verkar vara många aspekter att ta hänsyn till. 

R: Ja, verkligen. Men det är kul när man kan lösa en sådan grej. 

F: Ja, det kan jag tro... 

R: Men det var om dokumentation egentligen då... 

F: Ja precis... Vad erbjuder Microsoft för stöd? 

R: Om dokumentation? 

F: Rent allmänt inom detta område tänkte jag. 

R: Vet inte, är det snabba svaret. Tyvärr ärligt talat. Jag har inte tittat på det faktiskt... Jag vet 
faktiskt inte vad de har för möjligheter. Jag vet att i Visual Studio, där jag sitter och jobbar 
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med SSIS, SSAS och SSRS, så finns det ju... när jag har kodat tidigare, så finns det ju massor 
med möjligheter att kommentera i koden och skapa en dokumentation baserat på det. Fast 
det blir sällan riktigt bra, sällan riktigt som man tänker sig tycker jag. Jag misstänker att det 
finns något liknande för SSIS och sådant, men nej - jag vet inte vad de har för stöd för det, 
men ... jag håller mig till Word ... och Excel. 

F: Ja, det går säkert bra det med... 

R: Det viktigaste på nått sätt, ... alltså det finns säkert jättemycket sådana där bra verktyg, 
men det viktigaste någonstans är ju ändå att hålla koll på det... Har man bara kontroll på vad 
man gör och att man gör på samma sätt - då är det bra tycker jag. Att använda sådana där 
system, kan säkert underlätta det väldigt mycket, men risken är också att man börjar 
använda någonting där man inte vet riktigt hur... hur det funkar. De flesta av oss på stället är 
ju ganska hemma på Word... 

F: Jo, det är väl ”farligt” om saker och ting automatiseras på ett sätt som man inte riktigt har 
kontroll över, och man kanske inte riktigt kan återskapa saker osv, ... 

R: Ja, och så gör man förändring i någon kub, och så påverkar det dokumentationen på något 
sätt som man inte tänkte på alls. När det är sådana automatiserade processer som du 
nämner... 

F: Ja, det gäller att... 

R: ... hålla tungan rätt i mun 

F: Ja, precis. Då känns det som att vi har tittat på er lösning ganska så ordentligt... Är det 
något mer du tycker att jag borde ha frågat kring den? 

R: Ja, jag tänker i så fall på den befintliga miljön då egentligen. För vi har ju - jag vet inte hur 
mycket jag gått igenom det - kan ju gå igenom det som ... jag vet ju hur det ligger till på ett 
ungefär. Och det är väl som så att vi har väl egentligen samma koncept idag, som vi håller på 
att bygga - fast i en äldre version. Vi har ett datalager som är uppbyggt i en Microsoftmiljö - 
Microsoft SQL, vi har en ETL-process som är baserad på ett SSIS-projekt och vi har kuber 
som inte är SSAS utan som är Cognos-kuber, men har egentligen samma princip i 
bakgrunden: blås om tabellerna där det går, ladda in informationen, baserat på den 
informationen - bygg kuberna. Det är i stort sett samma grej. 

F: Men det är 2 separata datalager de de nya och gamla kuberna? 

R: Ja, det är helt olika. Helt olika servrar, helt olika arkitektur och allt möjligt. 

F: Vem är det som sköter det gamla? 

R: Det är [Namn 1] främst som har koll på det där. Jag vet inte hur mycket han har varit med 
och byggt från början. Det är väl inte jättemycket. Han har väl mest varit med och 
vidareutvecklat och förvaltat det, men det är han som håller i det där. Han kan de bitarna. 

F: Vi börjar närma oss avslutningen. Jag tänkte nu avslutningsvis komma in på det här med 
exjobbet och extern data lite avslutningsvis. ”Extern data” är ju ett sätt att benämna det som 
det handlar om. Hur skulle du definiera detta begrepp? 

R: Begreppet ”Extern data”? 
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F: Ja 

R: För mig så är det information som är relevant för företaget som vi inte har tillgång till in-
house egentligen. Som vi på något sätt måste hämta från andra platser än våra egna säljbolag 
eller huvudkontoret. T.ex. ... Svenska Handelskammaren eller Exportrådet eller inte vet jag... 
Eniro om det skulle vara så att vi behöver telefonnummer eller vad det nu skulle kunna vara. 

F: Mmm 

R: Du nämnde ju t.ex. det här med Dun & Bradstreet. Jag var inne och kollade lite på deras 
hemsida igår och kikade runt lite bara. De har ju också... det är ju verkligen intressant med 
sådana här ”informationsgrossister”, men som sagt - all information som vi är intresserade av 
som vi inte har in-house 

F: Känner du till några alternativa benämningar eller begrepp som säger samma sak? 

R: Nja, det gör jag väl inte. Det skulle kunna vara ... jag vet inte... Nej inte som jag har hört. 
Jag skulle ju kunna ”hitta på” begrepp förstås, men ... nej... 

F: Jag tänker t.ex. på när jag nyligen var i kontakt med en konsult, så kändes det lite oklart 
vad begreppet extern data innebar egentligen och vederbörande nämnde 
”referensinformation” istället. 

R: OK, men det kan jag förstå hur man resonerar kring - absolut. 

F: Att man tittar på t.ex. sin egen data och använder någon annan slags referens som man 
jämför med. 

R: Hmm - ja just det. Ja, men det är ju ett bra begrepp. 

F: Har ni använt någon extern data hittills? 

R: Inte i datalagret. Inte som jag vet om och absolut inte i det nya för det är ju jag som håller i 
det. Men sen vet jag ju att annat folk på Företag A har hämtat in information från andra 
källor för att göra analyser. Exakt vilken information vet jag inte, men jag vet att man gör det. 

F: Någon form av behov verkar det finnas i alla fall? 

R: Jaa, det tror jag nog. Jag menar  att ... liksom i vår tid nu är ju information makt. ju mer 
information vi har ... inte ju mer information, men ju bättre information vi har om någonting 
vi är intresserade av, desto bättre beslut kan vi ta. Det är väl lite så det funkar. Och det klart - 
har vi mer information om marknaden vi försöker sälja på, så kanske vi kan göra bättre 
affärer - fler affärer  

F: Har det ... Är det någon som har kommit med sådana konkreta önskemål om att att ta 
hänsyn till sådan extern information också?  

R: I datalagret? 

F: Ja, i kuberna alltså. 

R: Nja, nu är det ett tag sedan jag pratade med någon av slutkunderna om det, men jag har ju 
pitchat idén har jag gjort. Att eventuellt finns det möjlighet att på sikt även få in 
omvärldsinformation, eller extern data eller referensinformation eller vad man nu vill kalla 
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det. Och den som varit mest engagerad i det här är ju min chef. Men det är ju svårt också att 
sälja in det här till kunderna utan att ha någonting konkret att visa. Det är ju en sak när jag 
kan gå ut och säga att ”Nu har vi skapat en början till en OFO-kub här. Så här ser den ut. 
Jämfört med hur det ser ut i det gamla systemet. De här fördelarna finns, de här nackdelarna 
finns - varsågod och titta.” Och säga det att här skulle vi kunna ha in extern information om 
hur ... jag vet inte ...marknaden ser ut på något sätt... Det blir så abstrakt och alla tolkar det 
på det sätt som de vill. ”Men OK, då ser vi hur trenden för marknaden ser ut här.” Men det 
ska ju ändå ner till 1:or och 0:or på något sätt, så det är lättare att ha någonting konkret att 
visa innan man försöker göra någon grej av det här. 

F: Mmm 

R: Men återigen - nu blev det en lång utläggning där... Men jag tror i alla fall att det skulle 
vara ett väldigt uppskattat tillskott till kuben, det tror jag. 

F: Det du säger stämmer väl överens med det man kan hitta i litteraturen också. 

R: OK 

F: Det är ju i de flesta sammanhang värdefullt med konkreta exempel, och att man börjar i 
begränsad omfattning först och liksom testar av idéer för att se vilken bärighet de har. 

R: Ja, och det är ju lite därför jag jättegärna vill att vi kommer i mål med den här fallstudien. 
För att kunna visa på att ”Här har du en procentsiffra jfm föregående månad” eller kanske 
”Här har du en trendlinje” eller vad vi nu känner att vi vill implementera i slutändan, för att 
kunna visa någonting konkret. För den första frågan som kommer att komma till mig när jag 
visar det här blir: ”Vad säger det oss då?” Och då gäller det att kunna svara på den också, för 
annars kommer de aldrig att vilja använda det, tror jag inte. Så säger jag det att ”Här står det 
73.” - ”Jaha, vad innebär det då?” - ”Ja, det är antalet suddigum som de köpte in förra året”. 
Alltså, det är ju ganska meningslöst egentligen, men kan man säga då att det ÄR antalet 
suddigum de köpte in förra året som exempel. Man skulle lika gärna kunna säga ”73 - det är 
73 %, det innebär att vi gått ner i omsättning” eller ”Vi har gått ner i försäljning i förhållande 
till den här kunden”. Det är ju iofs intern data, men vi har ju ”Deras omsättning har minskat 
ifht förra året”. Det kan ju vara en sån grej som är intressant, och det kan ju förklara sådana 
saker som att ”Varför säljer vi mindre till den här kunden”, så kan de kolla på den här siffran. 
De i sig går sämre i år - OK då har de kanske bara dragit ner på inköp. Eller vi tappar, men de 
går upp. Vem säljer då till dem om inte vi? 

F: Intressant... 

R: Ja, jag tror nog att det gäller ju återigen att man hittar rätt information, men gör man det 
så tror jag att det här kan vara en väldigt stor del. 

F: Alldeles ypperlig avrundning tycker jag. Tack så mycket! 

R: Varsågod 
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Bilaga D - Transkribering av intervju med 
Respondent R2 
(F: författare, R: respondent) 

... 

F: Vilken är din roll på företaget?  

R: Den är lite luddig skulle jag vilja påstå i och med att jag inte tillhör någon avdelning 
egentligen... 

F: OK 

R: Sitter fristående och rapporterar direkt till våran VD. 

F: OK 

R: Titeln är Market Service Manager, men inte med fokus på marknadsföring då utan mer 
andra typer av marknadsfrågor. Jag jobbar mycket... om man tittar på vad jag gör internt här 
så är det mycket statistik och analyser av försäljningsstatistik. Det är täckningsgrader, det är 
försäljning på olika marknader, det kan vara priser, det kan vara TVK, det kan vara ... alltså 
det är väldigt mycket... 

F: TVK - tillverkningskostnad? 

R: Ja. Alltså det beror väldigt mycket på vad jag får för uppdrag eller frågor eller att något ser 
konstigt ut och så börjar jag gräva i det liksom... Så att det varierar ganska mycket. Det är 
mycket på uppdrag av andra. Det kan vara ledningsgrupp, mycket med produktcheferna 
jobbar jag... 

F: Mmm 

R: Jag jobbar väldigt mycket med [namn], våran koncernledningschef och då är det mycket 
jobb med bolagen och deras försäljning. Jag tittar på nya marknader... ja, alltså det är alla 
möjliga typer av uppdrag egentligen. Priser, prognoser, tillverkningsprognoser, DN/DL och 
då är det ju internt här och så jobbar jag även med försäljningsprognoser från bolagen. 
Jobbar med organisationsutveckling och kartläggning av hur våra säljbolag jobbar. Har varit 
runt i världen på våra bolag och tittat på hur de jobbar, hur de hanterar information, vad de 
jobbar med för affärssystem. Ja - tittar också på deras försäljningsstatistik, den externa 
försäljningen alltså. Hur den ser ut, vad det är för kunder, vad det är för segment vi jobbar i 
... 

F: Mycket! 

R: Ja det är det - ganska brett är det. Sedan har jag ju några få... jag har ju en del jobb som är 
återkommande varje månad t.ex., det är ju månadsstatistik t.ex. och sådant där. 

F: Mmm 
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R: Jag är väl den som jobbar mest med att skapa den typen av rapporter... Jag jobbar ganska 
mycket med kuben då - som är vårat rapportverktyg, Excelkuberna, Accessdatabaser för att 
skapa egna databaser och sån’t när inte våra egna räcker till. 

F: Mmmhmm 

R: Så att... Excel är väl det som man öppnar först efter Outlook. 

F: Du är ganska bekant med det verktyget då...? 

R: Mmm. Sen har jag jobbat en hel del med IT vad gäller ERP-delarna på bolagen när vi tittat 
på t.ex. Ax som vi har driftat nu mot [försäljningsbolag]. Jag är med i CRM-projektet också. 
Jag jobbar ganska mycket med IT i olika frågor egentligen. 

F: Det låter som spännande uppdrag. 

R: Ja, det är roligt. Min tjänst har ju förändrats ganska mycket - jag har ju varit här i 10 år nu. 
Jag började som produktionstekniker och har flyttat runt ganska mycket. Det jag gör nu har 
jag hållit på med i 2-3 år ungefär. 

F: Känner du att du har god nytta av att ha varit med i andra delar av verksamheten och varit 
här så pass länge? 

R: Ja, så är det ju absolut. Som produktionstekniker fick man ju lära sig mycket om 
produkterna och så. Hur de ser ut och hur de fungerar - så man kan ju hela den kedjan... Så 
det hade man ju med sig när man kom upp hit egentligen. Jag har även varit chef för 
orderavdelningen, så jag kan ju flödena i vårat affärssystem väl. 

F: Mmm 

R: Och det är ju också en fördel när man letar information, när man ska ta reda på ”varför ser 
siffrorna ut så här” och grotta sig ner i vårat affärssystem, t.ex. i bolagenas system och hitta 
orsaken då. Så absolut - det klart man har stor nytta av det man har gjort tidigare. 

F: Gott om domänkunskap då. 

R: Ja, det blir väl så. 

F: Du använder kuberna sa du. Jag funderar på hur du använder analysverkygen idag? För 
du använder alltså ”det gamla” datalagret om man får säga så - eller Cognos-miljön alltså? 

R: Ja precis, och där i har jag ...4... kuber som jag använder regelbundet via Cognos. Sen även 
om jag ska gå in och titta på våra externa bolags försäljning som finns i M3, då använder jag 
också det verktyget. Sen har jag några som jag kör via Excel-kuben. 

F: Mmm 

R: Och sedan hämtar jag även ut annan information via sådana här SQL-frågor... När jag 
saknar information i kuberna... de är ju baserade på en viss typ av information eller statistik 
tex, men jag kanske vill ha ut artikelregistret rätt upp och ner, och då är ju inte den baserad 
på statistik. 

F: OK 
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R: Så då får jag hämta ut det på ett annat ställe och så får jag .. och sedan så kanske jag kör en 
Access-databas eller nånting för att matcha de här, för Excel räcker inte alltid till när man ska 
jobba med många datakällor. Och där är jag väl egentligen självlärd. Det är ingen annan här 
som jobbar med Access, så det är ingen idé att fråga IT heller. Det är ingen som jobbar med 
det här, men det är enda sättet egentligen att få ihop det. 

F: För det är alltså inte så att det är utifrån ett behov som du ser, att det är någon annan så 
att säga på IT eller så som lyfter in den funktionaliteten i en befintlig kub t.ex., skapar en ny 
kub eller så. Utan det blir lite speciallösningar alltså? 

R: Ja... alltså... skapa en ny kub är ju ett jättestort jobb om jag förstår det hela rätt. Att skapa 
hela den strukturen och allt det där, men ofta är det ju det att jag vill veta just inför ett 
speciellt case liksom. "Nu ska vi träffa den här kunden" eller "Nu tittar vi på detta därför att 
vi ska simulera t.ex. Euro-påverkan som bolagen har, och vad får det för effekt för dem om vi 
höjer priserna med 1, 2, 3 eller 4 procent liksom. Då gör jag det NU - det är ingenting jag gör 
om 6 månader eller 1 år - utan jag gör det nu bara, så det finns egentligen inget behov av att 
de lägger flera veckor på att skapa någonting som jag gör snabbare själv. 

F: Det handlar om en slags engångsgrejer alltså? 

R: Ja, och vissa saker får jag ju göra återkommande för att ... det inte har funnits resurser, 
eller ... fokus på att göra någonting åt det helt enkelt. 

F: Ja, det är väl inte alltid det är den teoretiskt bästa vägen som är mest rätt. Man kanske 
måste komma framåt...? 

R: Ja, så är det ju. Jag kan inte sitta och vänta på dem - det går inte. Då får jag ju ingenting 
gjort... 

F: Då får man hitta på lite egna vägar förstås... 

R: Ja. Och jag vet ju oftast vart jag ska hämta informationen. Det kan vara 3-4 olika källor. 
Då kan jag oftast nå den och gör jag mina egna databaser... 

F: Källor säger du... Då kan vi komma in på nästa spännande område. Använder du 
uteslutande interna källor?  Eller använder du någon gång externa? 

R: Det beror på vad du menar med extern... Så som jag menar med intern och extern 
information, så är extern sådan som vi använder... det är egentligen försäljningsstatistiken 
som våra bolag har därute - och den finns inte i våran miljö. 

F: OK... 

R: Den är ju... för oss är den ju extern så att säga. Det kan man väl kalla den - kanske 
"mellanextern". Den kommer ju inte från någon annan ... Alltså, den kommer ju inte från 
någon annan utanför [den egna företagsgruppen]. I de fall jag använder annan information - 
det är ju kanske om jag ska undersöka en ny marknad t.ex.. Titta på vad det finns för 
potential och hur den marknaden ser ut, men då är det ju mer detektivarbete som ju inte 
heller är återanvändningsbart - utan jag gör det utifrån en viss marknad, ett speciellt case 
liksom. 

F: Mmm 
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R2: Jag tror vi nämnde det lite sist - och jag har ju jobbat vidare på det... jag har ju en ganska 
stor Excel-fil här där jag lägger in... där vi lägger in olika faktorer på t.ex. segment osv. Tittar 
på vad det skulle få för påverkan på våra produkter... Då är det ju extern information vi måste 
ta in, men jag har inga identifierade källor. Utan... om man ska se till någon allmän 
konjunkturpåverkan då t.ex. - lägga med det som en del i en prognos... Jag har inte någon 
definierad källa och jag tror att den är olika för varje marknad också, Den [land] marknaden, 
där kanske man tittar på ... hämtar den på ett visst ställe eller så... osv. 

F: Hur gör du då om du känner på dig att "Nu skulle jag vilja veta hur en viss marknad har 
sett ut i ett visst land t.ex...? 

R2: Den informationen har vi inte tittat på förut. Utan det är ju egentligen vår [land] 
bolagschef, det har ju legat mer på honom att analysera sin marknad och sedan ger ju han oss 
en försäljningsprognos och en, ... en, alltså en prognos för 12 månader framåt och så tror han 
något specifikt om ett visst segment och vilken påverkan det får från... för våra olika 
huvudgrupper som vi delar in våra olika produkter i. 

F: Mmm 

R: Och där har ju han så att säga gjort analysen och det har inte jag någon information om 
var han hämtar den. 

F: OK. Det han alltså ha tagit fram... 

R: Ja - han behöver inte ha använt någon källa. Han kan ha gått på erfarenhet eller känsla. 
Eller så har han använt... de är ju med i ganska många nätverk och ganska många utav de här 
föreningarna och organisationerna som finns därute som har med [branschen] att göra. 

F: Mmm 

R: Och ibland får vi ta del av den typen av information och vi köper en del också. Vi har t.ex. 
köpt ... Freedonia har ju ganska mycket ... sådana här stora undersökningar. Så att jag kan 
inte svara på exakt vad de använder och de undersökningar som vi köpt här, det är ju också 
svårt att ... Säg att jordbruket... de tror att jordbrukssektorn ska gå upp med 10 % i Frankrike, 
liksom - vad får det för effekt på en [produkttyp]? 

F: Mmm 

R: Det är jättesvårt att säga vad det får för effekt för oss. Vi säljer ju en liten komponent i en 
annan produkt... 

F: Och så är det några steg emellan? 

R: Det är väldigt många steg emellan och det är väldigt svårt att säga "Bara för att 
jordbrukssektorn går upp med 10 %", så kanske det inte betyder någonting för oss. Eller så 
betyder det att våra produkter kommer att öka med 20 %. Alltså var hittar du den där 
"faktorn" liksom?  

F: Jaaa... 

R: Det måste finnas någon form av nyckel här för att ... Det vi kan göra egentligen, ... om vi 
går in på Frankrike då, jag kan ta reda på hur mycket vi säljer till jordbrukssektorn i 
Frankrike. Säg att vi säljer för 1000 EUR, och vad är det för produkter vi säljer till 
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jordbrukssektorn? Jag kan ju se vilka [produktgrupper] de ligger i och sedan göra någon 
form av överslag, liksom. Om den nu ökar med 10 %, skulle ju våra produkter öka med 
motsvarande då. Men det är ju väldigt svårt att nyckla ner det eftersom ... för det finns liksom 
ingen direkt koppling. Och det kan vara så att - om vi inte säljer direkt till 
jordbruksrelaterade produkter, om vi bara säljer till eftermarknad t.ex., vad får det då för 
effekt? Då kanske det dröjer jättelång tid innan vi överhuvudtaget ser någon effekt. Och den 
kanske inte är 10 %, den kanske bara är 2 %. 

F: Låter som en viss utmaning i att hitta sätt att analysera marknaden eller? 

R: Ja, det är ju det. Vi är ju inte den första i ledet liksom - när ett segment ökar t.ex. Jag 
menar... [typ av industri] tex - den är ju gigantisk och våra produkter är så små, det är ju så 
liten del i detta. Och vad har det för effekt om skeppsindustrin ökar eller minskar? Vad får 
det för effekt på våra produkter? Det är ju där... En allmän konjunkturpåverkan, det är ju 
bara liksom - nu tror vi att det är upp eller ner ett antal procentenheter. Det går ju räkna en 
generell... göra en generell nyckel för det... 

F: Ni har ju ändå hållit på några år med att sälja [produkter], så att ni har förmodligen övat er 
i att försöka hitta sätt att försöka prognosticera framåt? 

R: Jo det gör vi ju, men... vad ska man säga... här på Företag A... vi är ju ett produktionsbolag 
egentligen. Och vi tillverkar och säljer det som bolagen säljer. Så den här prognosticeringen 
som kanske du pratar om med mer extern ... Alltså den som sitter nära kunden och där du är 
ute på marknaden och har all den typen av information, det ju ingenting som vi egentligen 
har jobbat med. Utan vi är ju en produktionsenhet här. Vi säljer inte till någon egentligen. Vi 
distribuerar ut till våra säljbolag och den prognosen du menar där ... produktionsprognosen 
vi har här, den baseras på historisk försäljning. "Punkt slut".  

F: Ok. Ni kör någon interpolering eller liknande? 

R: Nej, det är senaste [x] månaderna gånger [y], helt enkelt.  

F: OK 

R: Och sedan fördelas det - det är ju lite mer komplext än så - via en fördelningskurva osv. Så 
det är ju inte en rak fördelning över året. Sedan gör vi givetvis förstås justeringar på den, 
alltså tror vi att en viss huvudgrupp - alltså då pratar vi om mer "media" t.ex. 
[huvudproduktgrupp], om den går upp, då lägger vi på en faktor, att 10 % ... så skjutsar vi 
upp den ytterligare då, mer än de här [x] månaderna gånger [y]. 

F: Mmm 

R: Eller att vi lägger in prognoser på nya produkter t.ex. - det gör vi ju. En helt ny måste ju få 
en produktionsprognos för att kunna tillverka ... att kunna starta tillverkningen. Så att det är 
givetvis mer komplicerat än så, men det här är ... alltså vi pratar om kanske 6000-8000 
artikelnr per år som vi säljer. Det finns ingen möjlighet att sitta och prognosticera dessa en 
och en, eller be bolagen om prognoser på dem en och en. Vi har gjort det till och från, men 
det ger ingenting, för de vet inte det. 

F: OK. Risk för massa extra arbete då? 

R: Precis 
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F: Det är alltså säljbolagen som är i mångt och mycket är känselspröten mot marknaden då? 

R: Mmm 

F: Och så tillverkar ni efter vad de prognosticerar egentligen? 

R: Nej, vi tillverkar efter vad de har köpt. 

F: Ja, just det - efter vad de har köpt... Men deras prognoser om hur det kommer att se ut 
framåt då? 

R: Ja, alltså, ... den är ju i form av ... det är ju "pengar", och vi prognosticerar i antal. Och vi 
får en budget för varje år att "så här mycket kommer vi att köpa av er". OK då vet vi det att så 
här mycket kommer vi att sälja till våra säljbolag. Men det finns ingen koppling mellan det 
och våra produktionsprognoser.  

F: OK... 

R: Du är med på hur jag menar? 

F: Ja, för de... 

R: Det baseras på kvantitet enbart... 

F: Mmm 

R: ... som rör sig i vårat affärssystem. Men vi använder ju prognosen i pengar givetvis när vi 
gör budget och hela den här... Det blir ju också, det som de säger att de ska köpa utav oss - 
det är ju våran försäljningsbudget då. 

F: Mmm 

R: Sen har vi ju några andra externa kunder också - "direktkunder", men de är inte så många. 
Så att, visst vi tittar ju på hur marknaderna går, vi tar in information på det viset att vi ... vi 
tittar på nya marknader, alltså en eventuell bolagsetablering osv går ju alltid via 
[moderbolaget]. På sista tiden har vi börjat jobba mer med information utifrån ... så att säga, 
mer ... Tidigare, om vi tittar ett par år tillbaka, så tittade vi inte på inom vilka segment säljer 
vi. Vi vet ju ungefär vilka kunderna är, såpass är vi ju involverade i projekt osv, men vi tittar 
väldigt mycket på vilka typer av produkter vi säljer - är det [produkttyp 1], är det [produkttyp 
2], är det [produkttyp 3]. Istället för att titta på: "OK - vi säljer till flygindustrin", eller "Vi 
säljer så här mycket till varvsindustrin t.ex.". Vilket är intressant eftersom då lägger du på en 
annan dimension på det, och då kan man ju se att "OK - nu händer det här i varvsindustrin, 
och det får en effekt för oss". Även om vi inte kan säga idag exakt vad som kommer att hända, 
är det ändå lättare än att ... "Men hur ska du veta vad som händer med [produkttyp 1]" - det 
är jättesvårt, du hittar inte den typen av information. Däremot finns det ganska mycket 
specifik information om vad som händer inom olika segment, det kan man oftast läsa sig till 
ganska mycket. Men det är ganska långt ifrån ... alltså det är ganska svårt att använda den 
informationen och få en direktrelation till våran verksamhet. 

F: Mmm. Ser du framför dig något läge där ... man på ett ... om man bryter ner det ... till ett 
diagram så att säga - någon speciell information som ändå skulle fungera att titta på, där man 
jämför någon form av intern information med någon extern information från utanför Företag 
A. Och där det skulle vara ett värde? 
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(R Öppnar dokument på datorn) 

F: För det är ju så att [R1] och [CIO] ... de ser ju gärna att vi i slutet på projektet kan 
presentera någonting... Jag har ju inte intervjuat [CIO] ännu, så han kanske har en mer klar 
bild för sig vad som i så fall ska visas än vad jag vet nu. Jag trodde att ni kanske hade pratat 
ihop er om detta... ? 

R: Alltså ... [CIO] kanske inte är den som sitter närmast den typen av ... hmmm ... IT överlag 
kanske sitter lite långt från "verkligheten" ibland, kan jag tycka... Så att ... jag vet inte riktigt 
vad han har tänkt sig ... och hur relevant det i så fall är... 

F: I och för sig kan man väl också tänka sig att ... en sak är ju att hitta ... data så att säga som i 
sig är intressant och ger något bra - det är ju en aspekt på det hela. En annan kan ju vara att 
man allmänt testar processen att identifiera en leverantör och en datakälla, och ser hur det 
konkret kan gå till - även om man inte har just "den" perfekta datan, eller att man inte får den 
mest värdefulla analysen i sig sedan, men att man ändå har gjort processen. Så att när man 
väl vet att "Nu skulle vi vilja kolla den datan mot den datan", så har man redan jobbat upp 
viss erfarenhet... 

R: Jag förstår det och jag förstår idén, men jag ... Men från där jag sitter, så är mitt största 
problem med all annan extern data som jag får sammanställa manuellt liksom. Det är ... att få 
den in i ett DW - eller vad man nu ska kalla det - skulle vara oerhört mycket mer värt just nu, 
så jag vet inte ... vi kanske börjar lite i fel ... vi har inte ordning på våran egen data först, kan 
jag tycka... 

F: Det blir som du nämnde att ... 

R: ... men jag förstår tanken, jag förstår vad man vill åt liksom, men ... 

F: Du menar att det även finns annat att jobba med? 

R: Ja, definitivt. 

(R visar utdrag från en Excelfil som används som stöd för att göra prognoser.) 

R: ... det kanske är denna typ av information om segment eller ... Vi hade en annan del som 
heter GDP. Om man tänker på BNP-utveckling t.ex. Och det är väl det enda jag kan tänka på 
... så här ... just nu, som skulle vara något att hämta. Det andra är ju mer information som 
bolaget självt sitter på, att nu ska jag öka säljstyrkan med 1 person - vad får det för effekt på 
de olika huvudgrupperna tex. Eller ”Vad det är för prospekts som vi har liggande ute nu?”, 
”Vad är det för projekt vi har?”, ”Vad är sannolikheten för att de här slår in?” Och då ligger 
det liksom en sannolikhet baserad på - i procent då per huvudgrupp och per projekt 
egentligen. Och det blir då liksom den prognosen vi har framåt. 

F: Väldigt mycket "magkänsla"? 

R: Ja, alltså det finns ... Projekten är nu oftast definierade, eller vi har en prospekt-lista tex, 
men det klart att det ska ändå, som du säger, göras en bedömning av hur stor är 
sannolikheten att den "här" ska slå in? 

F: Och sedan ligger det en massa andra faktorer, egentligen, utanför den egna kontrollen 
ändå... 
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R: Ja, det gör det absolut - och det kan ju hända "vad som helst" här. Så att den typen av 
information har jag lagt här på olika flikar (R visar i dokumentet). Det jag inte lagt in ännu är 
det vi kallar för GDP, men jag har inte undersökt detta än... Det är ju om man tittar på en 
BNP-prognos för ett land ... så tanken var ju att titta på hur stämmer den med våran 
försäljning - om man tittar historiskt då. Om man kan hitta någonting ... Svårigheten blir ju 
att hitta någonting som är användbart "framåt", för vi vill ju ha någonting som hjälper oss att 
bli bättre på att prognosticera framåt. Och då måste man ju först hitta någonting som har 
stämt hyfsat bra bakåt - och det här är ju inte så himla lätt faktiskt. Det har jag inte ens börjat 
gräva i, titta på vad är det för prognos satt och från vilket ... vilken källa ska man då titta ... 
eller var ska man få den här informationen ifrån? 

F: Mmm 

R: ... men kan man hitta någon som har prognosticerat BNP-utvecklingen t.ex., då ... att man 
har en kurva liksom ... "nu" är vi överens med vår försäljningsutveckling ... om den gör det 
kan man ju faktiskt använda den prognosen för att säga att ... "Nu kommer det nog att gå upp 
lite här". Och när man väl har hittat en som stämmer överens med våra kurvor, stämmer den 
då överens med alla produkter? Vi säljer ju så många olika typer av produkter... Eller är den 
bara applicerbar på det vi kallar "distributionsprodukter" - som säljs över disk. Eller är det 
"inbyggnadsprodukter" som är OEM-projekt/OEM-försäljning? Då måste man också bena 
isär det på det... Eller är det en generell överensstämmelse liksom - det vore ju jättefint! Om 
det kunde vara så enkelt... 

F: Ja... 

R: Problemet är väl här att vi inte har ... vi vet inte detta själva än - det är det jag menar... att 
det vore enklare om jag visste att: om vi kollar på de här källorna, så vet jag att det stämmer 
hyffsat väl, eller om man ska ta ... [Land]. [Land] är ju duktiga på att göra mycket analyser, 
och det finns [branschorganisation] och allt vad de heter - sådana här institut som vi också är 
med i, som ... där vi får statistik ifrån.  

F: Vad hette de sa du? 

R: [branschorganisation] stavas det. 

F: Någon slags branschorganisation? 

R: Ja, det är det. Jag vet inte riktigt vad det står för. 

F: Och där är ni med? 

R: Ja, jag vet att vår [Land] bolagschef brukar skicka lite statistik och så. Vi är ju själva med i 
[branschorganisation 2] här i Sverige t.ex. Men det är ganska mycket jobb att hitta kanske 
någonting som vi vet är användbart. Så att det här är bara en början på ... det här vill vi att de 
ska jobba med och lägga in uppgifter. De ska jobba med de här filerna och det är vi som ska 
kunna sen använda den "här" fliken för att kunna se "vad är det som händer ute på 
marknaderna?", "Vad tror de?", "Vad är anledningen...?". Vi får ju oftast ... vi får en sådan här 
fil och så står det t.ex. "1610". "Jaha - vad är detta nu? Vad beror det på? Varför är det inte 
mer? Varför är det så här mycket? Vad är det som hänt här?”. Då kan man gå in och kika på 
att "här" - OK, men det beror ju på att här har vi något jätteintressant på gång. Och så kan 
man gå in och kika vidare på det... 
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F: Liksom bryta ner deras siffor till något som är lättare att förhålla sig till? 

R: Ja, precis. 

F: Och det är tänkt att det blir verktyget för säljbolagen? 

R: Ja - de får ju fylla i den här, och återrapportera i det här formatet till oss ... eller till mig då. 

F: Mmm. All den här datan som det ändå handlar om... Var lagras den? 

R: I ett Exceldokument i en mapp... på servern... Alltså, vi har ju mycket av den här datan 
idag, och t.ex. den här (R visar på skärmen) är ju ifylld fullt ut varje månad - den får jag till 
mig. Men som jag nämnde förut, jag får ju 17 sådana här ... och då är det rätt många celler 
här... och dessutom är de i olika valutor som ska räknas om till olika kurser och sedan 
sammanställas ... 

F: Som du gör manuellt? 

R: Ja 

F: Varje månad? 

R: Ja 

F: Det låter som flera timmars jobb - utan att egentligen ha en aning... 

R: Aah, men man får ju lägga in det så att man ... man får ju försöka göra så mycket länkar ... 
och göra det så enkelt som möjligt. Men det är som alltid när man gör någonting manuellt, så 
är man rädd att någonting ska bli fel... Hela budgetprocessen går till så här ungefär fast ... ja, 
det är ganska komplext. 

F: Mmm 

R: Men, egentligen - matematiken är ju ganska enkel. Det svåra är att få ihop det med ... Så 
att ... Men, vi har fullt sjå just nu att försöka få in externförsäljningen så att säga... Jag förstår 
vad du är ute efter, men jag har inget konkret typ ... ”Det här är en bra källa” ... eller ”Det här 
är någonting som...” Och jag tror att det varierar från marknad till marknad. Vi har ju precis 
börjat det här nu att försöka skapa det här underlaget. Sedan är ju tanken att vi ska gå 
igenom det här med varje marknad för att titta på... vad är de viktiga informationskällorna 
som har en påverkan här och som vi kan lägga med här. Så att det mesta blir ju samma, men 
sedan har vi en flik som blir unik för varje bolag där vi tittar på vilka externa källor som är av 
intresse att plocka med sig ... 

F: Gör ni någon gång någon slags konkurentanalyser eller så? 

R: Jaa, det gör vi ju ... men det är också mycket ... de varierar ju från gång till gång skulle jag 
vilja påstå. Jag gör inte dem, men det kan vara så att när vi t.ex. kom med en ny 
[produktexempel] här för ett par år sedan, då undersökte vi den marknaden. Hur ser den ut 
prismässigt? Hur ser de tekniska specifikationerna ut? Då görs det ju en ganska detaljerad 
undersökning som är specifik ... Alltså, våra konkurrenter vet vi ju väl vilka de är, men då gör 
vi nog specifikt inom kanske ett visst produktområde.  
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F: Kan man komma åt information om hur konkurrenterna går? Inte bara den totala 
summan så att säga, utan även bryta ner den inom segment eller så? 

R: Neej, inte riktigt på det viset. Det du kan få fram är väl egentligen 
resultaträkningarna, som kommer ganska "sent" dessutom. 

F: Mmm - ja, då har man en "tidsfaktor" där också... 

R: Ja, det stämmer. Men man kan ju inte se vad de säljer inom vissa segment t.ex., eller den 
typen av detaljerad försäljningsstatistik, får du ju inte fram ... 

F: Kan man gå via årsbokslut t.ex. för att titta ... årsredovisningar ... för att se ... 

R: Ja, alltså, det är ju bara en "vanlig" redovisning. Den är ju inte nedbruten på det viset. Du 
har ju en totalförsäljning, men den är ju sällan nedbruten så att du kan göra så 
mycket med den. Vi kan bara se om det går bra eller dåligt för dem... Det gör vi ju, men det 
är ju utifrån kanske andra perspektiv. Det är mer kanske vår controller som tittar på sådant. 

F: Håller ni regelbunden koll på era konkurrenter - inte bara om det handlar om speciella 
kampanjer eller så, utan ... 

R: Alltså, när det kommer ut ett årsbokslut, så tittar man väl på det. Och jag kan absolut 
tänka mig att koncernledningen tittar på det, det tror jag. Men i vilken grad eller hur de 
använder det vet inte jag. 

F: En tanke som slog mig var om en sådan generell eller grov siffra kan vara en kandidat för 
ett exempel att titta närmare på i studien... Alltså att titta på hur er utveckling har varit 
historiskt jämfört med konkurrenternas, men det är klart att det kanske blir på en annan 
nivå? 

R: Jaa, vad är jämförbart och intressant egentligen? Vi har t.ex. en konkurrent som blivit 
uppköpt ett antal gånger och ingår nu i en jättekoncern, och då blir det svårt tycker jag att 
veta vad siffrorna egentligen betyder... eller vad de "mindre" eller "större" konkurrenterna ... 
eller hur lika de är... En del ju fokuserade på t.ex. ... Vi är ju väldigt breda och säljer allt i från 
[typ 1] till [typ 2], medan vi har konkurrenter som är väldigt fokuserade på [typ 1] ELLER 
[typ 2].  

F: Det finns alltså en stor risk att man jämför "äpplen med päron"? 

R: Ja, lite så är det, men jag är för dåligt insatt i det här med boksluten för att säga om det är 
relevant eller inte. 

F: Har du varit inblandad något i det "nya" systemet - det som [R1] håller på med? 

R: Ja, det har jag. Dels så sitter jag med och testar av den miljön. Man skulle ju kunna säga 
att vi har två stycken huvudkuber som vår försäljningsstatistik ligger i - så den har jag varit 
med och testat av. Det var egentligen förra året, men sedan jobbar jag ju med 
[försäljningsbolag] som ligger i vår miljö. De jobbar i Microsoft Ax, och har bara de kuberna. 
Jag tar ganska mycket av supporten till [försäljningsbolag]. Så de kuberna använder jag 
också så fort jag t.ex. behöver visa något eller hjälpa till, eller ta ut en statistik - då använder 
jag de kuberna.... Sen har vi vissa grejer där som jag kan sakna... 

F: Det är inte fulländat ännu alltså...? 
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R: Nej, det är det inte. Cognos är ju väldigt ... smidigt att jobba med. 

F: OK 

R: Vet inte om du har sett det? 

F: Lite kort bara... 

R: Det är väldigt användarvänlig med bla "drag-and-drop"-funktioner och väldigt enkelt att 
skapa egna rapporter. 

F: Då har [R1] en viss utmaning där att förmodligen behöva prestera minst lika bra med 
Microsoft... 

R: Ja - men nu har det körts fast litegrann på vissa grejer som vi har... Har du jobbat något i 
Microsofts lösning något? 

F: Det kan jag inte påstå... jag har mest fått en snabb demo av [R1]... 

R: Vi jobbar väldigt mycket med ... eller jag gör det - med nästlade rapporter i "PowerPlay", 
där man lägger olika begrepp under varandra som filter såhär (R visar på skärmen) - och det 
är väldigt smidigt att göra en sån här rapport. Det är bara att dra ut dina värden - jätteenkelt. 
Men att lägga faktorer på det här viset under varandra - det funkar inte så bra i Excel... 

F: I den "nya" miljön är det Excel som är gränssnittet? 

R: Mmm. Det är det. Man jobbar med Pivottabeller. Jag använder pivottabeller ganska 
mycket annars - till olika typer av rapporter när man ska sammanställa saker och ting... 

F: Jag har sett att det ska finnas ett tillägg ... PowerPivot ... är det den du kör? 

R: Nej, det behöver du inte ha för att köra de här rapporterna egentligen. Utan det är 
egentligen ganska liknande princip som när du använder ... du drar ut värdena på detta vis... 
(visar). Ganska enkelt egentligen... 

F: Men alltså inte lika smidigt som Cognos? 

R: Nej, än så länge har vi inte löst allting i den här Excel-kuben, men det hoppas jag vi kan få 
till. Jag tror att folk i allmänhet som inte är så vana att jobba med pivottabeller, kommer att 
ha en liten tröskel att lära sig det här - hur det funkar. För Cognos är väldigt enkelt - du drar 
ut dina grejer här och du ser precis vad som är vad och ... alltså det är väldigt smidigt att 
jobba i och användarvänligt. Så att det blir väl en liten inlärningsperiod, men det ska nog gå 
bra. 

F: Finns det några alternativ annars till Excel och ... pivottabeller? 

R: Det vet jag inte. Sen ... den här (Cognos) är ju jättegammal. Så länge jag har varit här - 10 
år - så har den aldrig blivit uppgraderad. Så jag vet inte hur den nya versionen ser ut... 

F: När jag har pratat runt lite med folk i andra sammanhang, om gränssnittsfrågor - verkar 
det vara påfallande många som lämnar Cognos-miljön och går in i Microsoft-miljön... 

R: Det klart att du har ju ... det är ju kompatibelt med allt annat i Microsoft-världen, så är det 
ju. Det enda jag egentligen har att önska av Cognos-miljön är ... för att jag inte har all 
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information här - men det kommer jag inte att ha i de andra kuberna heller. Du bygger ju en 
kub med en viss information i, och sedan hämtar du ju upp den därifrån. Och egentligen 
spelar det för mig inte så stor roll vad jag hämtar upp den med. Jag upplever mer 
begränsningar när det gäller innehållet om man nsäger så. Sedan finns det andra fördelar 
med Excel-kuberna. Här (R visar på skärmen) kan du ju ha viss information från kuberna, du 
kan ha annan information från en Excel-fil tex om jag har någon information som inte ligger i 
kuben. Budgetinformationen t.ex. ligger ju inte i kuben. 

F: Mmm 

R: Den ligger ju i DWt, gör den ju, men den ligger inte i M3, den kommer inte från samma 
ställe som vår försäljningsstatistik - så jag kan tänka mig att den typen av information blir väl 
lättare att koppla kanske. 

F: Mmm 

R: Men det är nog mer ... jag tror att ... det underlättar nog mer för IT - skulle jag tro. 

F: Att göra skiftet från Cognos? 

R: Ja, precis. Plattformen blir väl säkert bättre och kanske ger oss mer möjligheter att lägga 
till eller ändra och få med mer kanske. 

F: Det låter som att miljöerna kommer att leva parallellt en period? 

R: Jag vet inte det. 

F: Låter i alla fall som en spännande utmaning... 

R: Ja, vi får väl se hur det går. Mig spelar det inte så stor roll vart jag hämtar informationen. 

F: Vi har nu betat av det allra mesta av det jag tänkte ta upp... 

F: Vet du förresten något om hur konkurrenterna gör när det gäller att analysera omvärlden? 

R: Nej  

... 

F: När det gäller omvärldsinformation, så är det ju många som gör reklam för sådant, många 
som försöker sälja på oss olika slags verktyg. T.ex. kan du ha en tjänst som ger dig 
information om varje gång [Företag A] nämns i något ... på Internet t.ex., på vilken sida det 
än må vara. Eller varje gång det står någonting om [produktområde] t.ex. Vi har ju tittat 
litegrann på det, men det är väldigt, väldigt svårt att vara så precis - alltså [ämnesområde] är 
ju så jättebrett - vad ska man ... Man måste vara väldigt tydlig med sina sökord t.ex. Det är ju 
frågan vad man vill få ut av det - vill vi veta bara varje gång [Företag A] nämns t.ex. - det kan 
ju vara intressant för att ta reda på om vi når ut med vår marknadsföring, eller hur många 
gånger omnämns vi i olika sammanhang på nätet? Det kan ju också vara av intresse. Men om 
det ska vara för prospektering t.ex. - man kan ju söka på ... det går ju att få fram information 
om ... alltså infrastruktursatsningar t.ex. Man kan vara väldigt specifik i ... om vi vet vilken 
typ av projekt är vi bra på och var behöver vi vara med från början liksom. T.ex. om det tas 
ett beslut av någon regering att nu ska man satsa på "vindkraft t.ex. 
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F: Mmm 

R: Då skulle ju det kunna vara intressant för oss kanske. Den typen av information går ju att 
få fram, men det finns ju sådana tjänster som kan ge oss det, men vi har tittat lite på det... 
Dels måste man vara väldigt, väldigt precis, specifik, för att kunna få fram kvalitativ 
information. Sen måste vi också klara av att hantera det, ta hand om det och lyckas med ... 
det är ju ganska dyra tjänster vi pratar om. Och sen har vi det här med språken... Det behöver 
vara någon som nästan bara jobbar heltid med såndant här. Även om du har tjänst, och du 
har någon som hjälper dig med det, så är det ganska mycket "frågor" - ska du ha det på alla 
språk tex, ska du söka på vindkraft över hela världen, då måste du också ha alla dessa sökord 
översatta. Och ... vi fick något exempel till oss ... men det var så mycket som var ointressant 
där så vi kände inte att det gav oss så mycket att vi ville fortsätta just för tillfället. Den typen 
av omvärldsinformation går ju att titta på. 

F: Mmm 

R: Det finns SÅ mycket, men det är lite lurigt - det är svårt... Det klart - titta på nya 
marknader då blir det mer "Nu kollar vi på det här landet, vi tittar på deras export, import”, 
"Hur ser det tex ut inom den generella tillverkningsindustrin, hur mycket omsätter de", men 
då dyker man ju ner i ett land och då söker man ju efter information om det landet. 

F: Köper ni information i ett sådant läge? 

R: Vi har väl egentligen ingen direkt struktur för att "så här gör vi alltid", för det är ganska 
olika. Ibland är det så att vi har en kundbas redan i ett land fast vi säljer från ett annat land. 
Då kanske vi ser: "Nu trillar vi över gränsen lite, för att nu är det ganska mycket. Vi tror att 
det finns grund för att starta upp ett nytt bolag." Och sedan kanske vi har en kontakt där. Vi 
har visst samarbete med exportrådet t.ex., som vi kanske kan ha användning för här framöver 
när vi tittar på nya marknader. Vi har köpt - inte kanske för just den typen av rapporter - men 
vi har köpt från Freedonia t.ex., när vi tittade på ... Ska se om jag kan hitta ... 

F: Freedonia sa du? 

R: Ja, de är väldigt stora. 

F: Jag kommer ju sannolikt att - beroende på vad vi bestämmer med [CIO] att ta kontakt med 
någon ... eller jag har redan varit i kontakt med någon eller ett par stycken leverantörer av 
data. 

R: OK 

F: Därför lite extra intresse... 

R: Vad för information tänkte du på? 

F: Ja, det jag har fått till mig av [R1] och [CIO], skulle det handla om hur ett företags 
omsättning sett ut historiskt. Det skulle eventuellt gälla [kundföretag] i det läget - som 
exempelföretag.  

R: Som gör [produkter]?? 

F: Ahh 
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R: OK 

F: Och hur mycket taget ur luften det var, hur mycket det låg bakom just den idén ... - vi har 
inte spikat något ännu - vet jag inte. Men i alla fall, utifrån den lite för tillfället lite luddiga 
avgränsningen, så var jag i kontakt med Dun & Bradstreet och hörde mig i allmänna ordalag 
för om vilken typ av tjänster som de kunde tillhandahålla om det eventuellt var en "träff" där 
- inför en eventuell ny kontakt längre fram. De var väldigt nyfikna på vilka ni var - nu sa jag 
inte att jag var här hos er, men de var ganska "på" om att få sälja. Du nämnde att en del 
dataleverantörer hör sig för om de får sälja sina tjänster till er?  

R: Ja - de ringer ju... då och då... 

F: Är det någon av de som ringt som du har lagt på minnet? 

R: Nej, det är det väl inte egentligen. Alltså "sådana där" säljare ... Hmmm ... funderar på ... 

F: Sen har jag väl också varit inne på att sondera terrängen med Bisnode. Det verkar vara en 
form av "paraplyorganisation" och under den så finns bl.a. Dun & Bradstreet, parallellt med 
PAR, Infotorg mfl ... 

R: OK. Här är t.ex. en som vi har köpt ifrån Freedonia och det gäller Construction Mining/ 
Machinery Equipment (R visar rapport). Det är ganska omfattande rapporter. Den här är på 
568 sidor, och man läsa om väldigt många olika segment och marknader. Den här gick ut till 
alla säljbolag inför budgetmötena och vi har väldigt mycket fokus på [segment] osv. De kunde 
då ta till sig den här informationen och det står ju ganska mycket om dels historia och sedan 
vad man tror om framtiden när det gäller ökningar och minskningar osv. 

F: Var det tänkt att det skulle kunna komplettera det som respektive person som gör 
prognosen redan visste liksom och ge en kompletterande bild av ... 

R: Aah - precis. Just det här är ju en global rapport och då delar vi ju med oss av den ... 

F: Verkar vara ganska mycket jobb att sätta sig in i ... informationen ... 

R: Ja, det är det ju. 

F: Tanken med projektet där jag är inblandad är ju att det ska gå att automatisera... 

R: Ja, jag förstår det. 

F: ... och att man ... köper - antingen i batch eller prenumererar på viss information som man 
har nytta av kontinuerligt. 

R: Jag tänkte på ... hur [kundföretag] går liksom - vad skulle det ha för relation till oss då? 

F: Det vet jag inte exakt. Det var på tal ett exempel för att se hur deras utveckling varit de 
senaste åren - helst inom en viss bransch - i förhållande till eran utveckling. Alltså har en 
slutkund för era produkter ... har den haft en positiv eller negativ utveckling och i vilken mån 
har er utveckling inom motsvarande segment följt deras ... trend.  

R: [Kundföretag] köper ju en väldigt begränsad del av våra produkter, så den skulle ju bara 
vara representativ i sådana fall för en väldigt liten del på vissa av våra marknader. Så vad det 
betyder för [Företag A] ... jag vet inte riktigt ... 
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F: Hmm. Och det var nog det som ... för jag har ju efterfrågat att om  ... jag eller [R1] ska 
kunna prata med någon dataleverantör, så måste man ju kunna avgränsa väldigt väl vad det 
är för data som vi ska titta på - och så länge som det inte finns ett konkret identifierat behov 
från dig eller från någon annan som i slutänden är den som "borde behöva det", så blir det ju 
mer eller mindre konstruerade scenarios. 

R: Ja, jag förstår det. Jag ... funderar på om det finns något annat som skulle vara mer 
"relevant" ... 

F: En tankegång som jag tror fanns med i bilden var att om nu en kund har en väldigt positiv 
utveckling och alltså "borde" förbruka mer och mer produkter, men er försäljing följer inte 
alls den - så är det ju förmodligen någon annan som är inne och säljer ... eller ... 

R: Alltså, sådant kollar vi ju på ... just när det gäller [kundföretag] är det ju ganska enkelt för 
att det gäller ju [produkter] till [industri], så det vet vi ju exakt hur många som görs och hur 
många som ska göras. Det är ju kontrakt som löper på flera år här ... Det är ju inte så att du 
köper ett [huvudprodukt] och får det nästa vecka, utan vi pratar om en orderstock som är 
väldigt lång. Så vi vet ju hur många som tillverkas och vi vet också hur många som vi säljer. 
De "gap" som då finns eller inte finns, kollar vi ju på för ... vi tittar ju också framåt, när vi 
tittar på de olika [produkt]-modellerna. Vi vet ju hur många [egna produkter] som går åt till 
varje modell. 

F: OK 

R: Vi använder ju sådan information ibland ... fast kanske inte så mycket hur företaget går 
utan vi tittar mer konkret på hur många [produkter] de gör eller kommer att tillverka. 

F: Hur får ni reda på det? 

R: Den informationen får vi ... jag vet inte vem vi får den utav ... men vi har fått den via vår 
produktchef här som är ansvarig för det produktområdet.  

F: Och han får eventuellt uppgiften direkt från dem? 

R: Ja ... han är inte här just nu. Han är på tjänsteresa - så jag kan inte fråga honom ... men ... 
sen har vi ju ... det finns andra undersökningar just när det gäller [industri] så finns det ju 
ganska mycket statistik ... 

F: Mmm 

R: ... men jag vet inte exakt vart han får den ifrån ... eller om han får den ifrån [land] då 
kanske? 

F: Vi får väl se vad det blir ... 

R: Jag förstår att du behöver ha något konkret att gå på ... 

F: Ja, det blir ju svårt att skapa ett "fall" annars ... 

R: Jag funderar på om det finns något som ... jag vet inte vad man ska använda riktigt ... 
något annat som vore bättre kanske? 
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F: Ja, om det är för tidigt att liksom utse någon typ av data som längre fram kommer att 
"passa in" i någon form av analys, så är det väl nästan bättre att ta "vad som helst"? 

R: Ja, det får väl bli så ... att ... jag bara funderade på om det fanns något som var mer 
"verklighetsförankrat", om man säger så. 

F: Du får väldigt gärna fundera vidare på det ... 

R: Ofta är det ju så att vi tittar på någonting för ett specifikt projekt och det är ju mer av 
"engångskaraktär", skulle jag vilja påstå. 

F: Mmm 

R: ... mer än det här ... löpande. Även om det är en målsättning som vi har - att komma igång 
med det här ... det svåra är som sagt att hitta något som har en bra "relation" till våra 
produkter eller segment. Det är ju det som är det "luriga", och det är väl det att vi inte har det 
definierat riktigt... 

F: Mmm. Sedan är det väl ... Ett bra tillfälle att använda ett exjobb är ju - på sätt och vis - i 
t.ex. sådana här lägen där man tror sig någon gång framöver se ett behov, och så kan man 
förhållandevis billigt ... få ut någonting av det i alla fall ... som man kan använda "sen". 

R: Jag förstår ju tanken med det, men jag menar att den delen är så liten jämfört med allt 
annat som ska "fyllas i". Så jag ser inte att det är någon "jättevinst" om man får in att det är 4 
% upp i den kolumnen ... eller ... Är du med på hur jag menar? Det är så mycket annat som 
skulle behöva automatiseras istället. Att plocka fältet när man väl har bestämt sig ... Det 
svåra är att bestämma sig för vad det är för mätvärde som är intressant, sedan 
att lyfta in det i någon form av kub eller Excelfil är det ju inte jättemycket jobb 
med. 

F: Jag har också fått den känslan av att det är den här "första processen" ... eller första delen 
av hela processen som är ... 

R: Mmm - att kunna hitta en bra relation, att kunna hitta relevanta värden och kunna se att 
det finns en koppling till våran verksamhet. Det är det som är det svåra kanske ... 

F: Och hitta en lämplig källa också kanske, eftersom det verkar som att de har lite olika 
specialiteter och nischat sig på olika sätt ... 

R: Ja, man kan ju välja flera sätt där. Antingen så tittar man på ett segment och då är det ju 
bara ... det är vissa produkter som går inom det segmentet. Eller så får man titta på en 
generell utveckling för "[land]". 

F: Mmm 

R: Ska man titta på t.ex. inköpsindex ... det är ju något som är populärt att kika på ... men det 
kanske bara är att se på våra distributionsprodukter ... det är ju det vi inte riktigt vet. 

F: Nej, precis. 

R: Så att det finns ju olika ... det är många ... källor! 

F: Ja, det är det ...  
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... 

F: Tack så mycket för att du tog dig tid. 

R: Varsågod 
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Bilaga E - Utdrag från författarens noteringar 
Exempel 1: Dokumentering av telefonsamtal med DW-konsult 

... 
Datum: 5/2-13 
#Telefonsamtal - Helena Larsson/Affecto 
Artikelsök → Affecto → White Paper om datakvalitet (R38) → Helena Larsson (författare) 
Ärende: Intressant artikel om datakvalitet. Undersök om det går att få ta del av rapport och om Helena 
har erfarenhet av hantering extern data 
Tel: 08 444 98 00 
  
Frågor: 
• Om Whitepaper 

o Vilket år publicerad? 
o Undersökning bland 50 ftag nämns.  

• Annat än datakvalitet? 
• Går den att ta del av? 

• Extern data 
o Erfarenhet? 
o Riktlinjer för inkorporering? 
o Kostnad? 
o Kontaktperson inom Affecto? 

  
Noteringar från telefonsamtal: 
• H har jobbat på Affecto sedan något år tillbaks 
• Whitepaper om datakvalitet publicerat 2012(?) 
• H kollar om jag kan få ta del av undersökning om datakvalitet - återkommer. Hon gissar att 

det blir svårt. 
• H har ingen egen erfarenhet av specifika projekt där kund har inkorporerat extern data. H 

kallar ED för "referensdata" (referencial data"). 
• H känner inte heller till någon annan på Affecto som är närmare insatt på området för ED.  
• H känner inte till specifika riktlinjer för inkorporeringsprocessen. 
• H föreslår att kolla i Microsofts Knowledge Base efter information om "referencial data". 
• H upplever att det under de senaste 2-3 åren skett en tydlig förändring när det gäller 

möjligheterna att inkorporera ED. Flera mjukvarulev har byggt in omfattande stöd för att 
koppla till källor för ED. T.ex. finns sådant stöd i SQL Server 2012. Inifrån mjukvaran finns 
direktlänkar till flera lev(?). 

 Återkom till H om någon vecka för att kolla tillgänglighet till White Paper 
 Kolla upp Knowledge Base/referencial data 
… 
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  BILAGA - E 

Exempel 2: Mötesanteckningar från projektmöte på Företag A 

... 
Datum: 13/2-13 
#Möte 
Plats: Företag A 
Deltagare, Ftag-A: R1 & CIO 
 
Ärende: Avstämning status metodik och principer för genomförande 
 
• Diskussion kring det praktiska genomförandet av utvärderingen av riktlinjerna 
• Jag berättar om principerna för Action Case  
• R1 och CIO tycker det blir OK med detta upplägg och att vi inför varje moment beslutar om vem som 

gör vad. 
 Jag tar hand om identifiering av leverantör och återkommer med förslag när kartläggningen är klar. 
• Vi diskuterar vad det kan få kosta att köpa in data. CIO anser att det är OK med ”enstaka” 

tusenlappar. Avstämning innan beställning. 
• Jag förbereder underlag för en intervjuomgång, prel görs intervjuer under nästa vecka v8. 
• OK för R1 att avsätta upp till ca 4 tim per vecka för det praktiska genomförandet. 
... 
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  BILAGA - F 

Bilaga F - Målbeskrivning från Företag A 
Erhållen av R1, 2013-01-25. Anonymifierad efter önskemål från Företag A. 
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  BILAGA - G 

Bilaga G - Avgränsning från Företag A 
Erhållen av R1, 2013-03-07. Anonymifierad efter önskemål från Företag A. 
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  BILAGA - H 

Bilaga H - Lista över kontaktade dataleverantörer 
Företag/organisation Kommentar 

Dun & Bradstreet 
(D&B) 

Kan leverera info om företag. Främst 
omsättningsinfo, bolagsstrukturer, 
kreditvärdighet 

Bisnode Koncern där bl.a. D&B ingår. 

”Branschorganisation” 
Anges ej i klartext med hänvisning till 
önskemålet från Företag A om att få vara 
anonyma. 

Experian Endast B2C. Ingen info om företag. 

AC Nielsen Dagligvaruhandel. 
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