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Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete som omfattar 10 poäng som ingår i 
utbildningsprogrammet för Data- och Systemvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. 
Uppsatsen är det avslutande momentet för att kunna få ut en magisterexamen (160 poäng) 
inom ämnet. 
 
Det är många personer som varit till stor hjälp under arbetet med denna uppsats. Vi vill gärna 
tacka vår handledare Sören Samuelsson som under hela processen varit till stor hjälp och som 
hela tiden kommit med konstruktiv och givande kritik. Vi vill även rikta ett stort tack till de 
beslutsfattare som tagit sig tid och svarat på våra frågor angående deras uppfattningar om 
datalager. Utan deras hjälp hade inte denna uppsats kunnat genomföras. 
 
Luleå den 3 februari 2003. 
 
 

………………………..   ……………………….. 
Fredrik Holmgård    Farhoud Fazeli 
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Sammanfattning 
 
Målet med denna uppsats har varit att kartlägga vilken kvalité informationen som datalager 
tillhandahåller har för de beslutsfattare som använder datalagret. Vi har även försökt 
identifiera olika faktorer som kan vara viktiga att beakta för att uppnå en hög 
informationskvalité hos datalager. För att kunna genomföra detta har vi intervjuat olika 
beslutsfattare för att kartlägga hur de uppfattar den information som deras datalager genererar.  
 
Genom denna undersökning har vi kommit fram till att datalagren varit givande och 
framgångsrika för de tre företag vi genomfört undersökningen på. De har alla upplevt 
omfattande fördelar med det som de inte upplevde innan introduktionen av datalagret. 
Omfattningen av fördelarna varierar dock mellan företagen, vissa av dem har upplevt större 
framgångar än andra. Av de företag vi undersökt uppfattar vi att Milko och Stadium är de som 
upplevt störst framgång, medan Hemköp har upplevt lite mer problem. Således uppfattar vi att 
Milko och Stadium har något högre informationskvalité hos datalagret än vad de har på 
Hemköp. 
 
Vi har även kommit fram till ett antal aspekter som är viktiga att beakta och uppfylla för att 
man ska uppnå en god informationskvalité. Något som vi tror är mycket viktigt att ta hänsyn 
till i datalagerprojekt är tankningen av data från källsystem in till datalagret. Om denna 
tankningsprocess inte genomförs efter de behov som finns hos beslutsfattare är risken stor att 
kvalitén på informationen sjunker avsevärt. Utöver detta har vi kommit fram till att det är 
viktigt att organisationer ger sina beslutsfattare en utbildning i strukturen för den bransch 
organisationen befinner sig i. Detta för att beslutsfattarna ska kunna förstå och tolka 
informationen som utvinns och analyseras vilket är en nödvändighet för att den ska vara 
användbar. Dessutom kan det vara betydelsefullt att personal som arbetar med datalagren får 
stöd från IT-utbildad personal eftersom vissa av arbetsuppgifterna kan uppfattas som 
komplicerade och görs bäst av utbildad personal. 
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Abstract 
 
The goal with this essay has been to survey the quality of the information generated by data 
warehouses that decision makers use as input in their decisions. We have also tried to identify 
different factors that are important to pay attention in order to achieve high qualitative 
information. To be able to do this, we have interviewed several decision makers to get an 
understanding of how they feel about the information in the data warehouses they use. 
 
In this investigation we have reached the conclusion that the data warehouse projects have 
been successful in all three organizations we have examined. They have all experienced 
extensive benefits that they didn’t experience before the introduction of the data warehouse. 
However, the extent of the benefits vary between the organizations. Some of them have 
experienced bigger benefits than others. In the organizations we have examined we think that 
Milko and Stadium are those who have experienced the biggest benefits, while Hemköp has 
experienced a few more problems. Thus, we fell that Milko and Stadium have information 
that are of higher quality than what Hemköp has. 
 
We have also come to the conclusion that there are some aspects that are important to pay 
attention to in order to reach high qualitative information. One matter we think is very 
important to consider is the process of integrating and transforming data from source systems 
into the data warehouse. If this process isn’t carried out after the needs that decision makers 
have there is a great risk that the quality of the information decreases. In addition to this we 
believe that it’s important that organizations give their decision makers training in the 
structure of the business they are active in. It’s important to possess knowledge of the 
structure of their business to be able to understand and interpret the information that is 
generated by the data warehouse. Furthermore, we think it’s significant for employees that use 
the data warehouse always to have support by IT-staff since some of the tasks can be 
apprehended as complicated and to be performed better by staff educated in information 
technology. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
”Our vast, unapplied deposits of corporate knowledge and information have little power 
when they are tucked away in reports, file drawers and databases. Organizations today do not 
lack information. They lack the tools to get the right information to the right people at the 
right time” (Davenport, 1997). 
 
Det har alltid funnits ett behov för organisationer att ha rätt information vid rätt tidpunkt. 
Välstrukturerad och lättillgänglig information om till exempel kunder, produkter och 
konkurrenter kan idag vara avgörande för ett företags konkurrenskraft och därmed överlevnad 
på marknaden. Samtidigt som krav på snabb utvecklingstakt och effektivitet ökar, ökar även 
kraven på informations kvalité. Informationen finns där men man saknar rätta metoder och 
verktyg för att leverera rätt information till rätt människor i rätt tid. Framförallt när det gäller 
stora företag med många olika avdelningar, produkter, anställda och där marknaden är bred 
med stora summor pengar inblandade, är information mycket betydelsefull. Det är främst 
beslutsfattare inom en organisation som efterfrågar sådan information. Det är givetvis oerhört 
viktigt för dem att ha bra beslutsunderlag när ett beslut ska fattas. Sean Kelly1 är en av de 
forskare som betonar vikten av att beslutsfattare har, ”rätt information i rätt format vid rätt 
tidpunkt”, för att fatta korrekta beslut (Kelly, 1994). 
 
Ett vanligt sätt att försöka åstadkomma en god strukturering av information inom större 
organisationer idag är att utveckla datalagersystem. Datalagersystem har idag blivit ett av de 
viktigaste systemen inom informationssystemsområdet. Idag har i stort sett alla större företag 
utvecklat datalagersystem, och många av dem håller på att utveckla nya generationer av 
datalagersystemen. Experter inom området uppskattar att försäljning av datalagersystem, 
mjukvara och tjänster kommer att stiga från att ha varit 8,8 miljarder dollar 1996 till 113,5 
miljarder dollar 2002 – en årlig ökning med 53 % (Watson m.fl., 2002). Ett datalager kan vara 
till stor hjälp för större företag när det gäller att hålla reda på all information som samlas i 
företaget, vilket ökar möjligheterna för organisationens fortsatta utveckling och överlevnad. 
 
För närvarande har ett datalager tre primära fördelar. För det första, ett datalager kan 
användas för presentation av data i form av rapporter och grafer. Den tillåter att data som 
kommer från olika transaktionssystem sedan kan användas i rapportering. För det andra, ett 
datalager stödjer vissa typer av arbetssätt som kallas multidimensionella sökningar och 
analyser. Den kan underlätta jämförelser och analyser av resultat från olika dimensioner, till 
exempel olika tidsperioder eller försäljningsområden. För det tredje, datalager har bidragit till 
utvecklingen och användningen av en teknologi som kallas data mining. Det kan automatiskt 
identifiera mönster och avvikelser i det data som ska analyseras. Detta kan vara avgörande 
föra att försöka förutse framtida beteenden (Ma m.fl., 2000). 
 
Med ett datalagersystem får man ut mer och bättre information än vad man kan få annars. På 
så sätt får man ett bättre beslutsunderlag att grunda sitt beslutsfattande på. Bra information 
och beslutsunderlag ger bättre och effektivare beslut, och det är också detta som är det 

                                                
1 Sean Kelly är en erkänd expert inom datalagerområdet. Han har bland annat grundat organisationen Data 
Warehouse Network, en framstående organisation för tjänster och lösningar till datalager, och han har även 
skrivit ett antal böcker inom området 
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grundläggande syftet med ett datalager, det vill säga att förbättra organisationens 
beslutsfattande och prestationer (Watson m.fl., 2002). 
 
Eftersom många företag idag har utvecklat datalager som de använder för att grunda sina 
beslut på så är det naturligtvis mycket viktigt att informationen i datalager är av hög kvalité. 
Sean Kelly nämner även att beslutsfattare inte fattar bra eller dåliga beslut, utan de fattar 
beslut utifrån dålig eller bra information (Kelly, 1994). Därför är det också av yttersta vikt att 
man säkerställer att datalager endast innehåller information som är av hög kvalité så att 
beslutsfattarna kan fatta korrekta beslut. Informationskvalité är också en av de sex kategorier 
som DeLone och McLean räknar upp som kategorier för att mäta framgången hos olika 
informationssystem. De övriga är systemkvalité, användning, användartillfredsställelse, 
individuell påverkan, samt organisatorisk påverkan (DeLone m.fl., 1992). 
 
Mycket av den litteratur som finns idag behandlar olika datalagersystems popularitet, snabba 
uppkomst och viktiga aspekter vid utveckling av dem. Få undersökningar har emellertid 
utförts för att kartlägga och mäta deras framgång i de organisationer där det används. Utan en 
kartläggning av dess framgång och nytta kan inte organisationer utvärdera om deras 
utveckling av datalagersystemen varit framgångsrikt. Därför måste det vara ett stort intresse 
hos alla som är intresserade av datalagerkonceptet att en sådan undersökning genomförs. 
 
Till en början ville vi i vårt examensarbete undersöka den grad av framgång som datalager 
haft i olika organisationer. Detta skulle alltså innebära att vi undersöker alla de kategorier för 
att mäta framgång som DeLone och McLeane räknar upp. Men eftersom en studie av alla de 
kategorierna skulle bli mycket omfattande, så har vi valt att endast fokusera oss på 
informationskvalité, eftersom informationskvalité är en mycket viktig aspekt av framgång. 
 
För att visa informationskvaliténs betydelse kan vi citera professor Donald P Ballou. 2 
 
“Nothing is more likely to undermine the performance and business value of a data 
warehouse that inappropriate, misunderstood, or ignored data quality” (Ballou m.fl., 1999). 
 
 

                                                
2 Donald P Ballou är en professor i Management Science och Information Systems i School of business vid State 
university of New York, Albany 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ur ett informationsperspektiv kartlägga och utvärdera det stöd 
beslutsstödssystem ger de beslutsfattare i de organisationer som använder sig av ett sådant 
verktyg. Vi har också som avsikt att försöka identifiera olika aspekter som påverkar 
informationskvalitén för användaren (beslutsfattaren). 
 
För att uppnå detta syfte har vi ställt följande frågeställningar: 

- Hur är kvalitén på den information som ett datalager tillhandahåller för beslutsfattare? 
- Vilka faktorer är det som påverkar kvalitén på den information som beslutsfattarna 

erhåller från datalagret? 
  

1.3 Avgränsningar 
 
I denna uppsats har vi valt att endast studera informationskvalitén i ett beslutsstödssystem där 
data/information utvinns ut ett datalager. Vi kommer enbart att fokusera på användarnas 
uppfattningar och upplevelser av informationskvalitén, och således kommer vi endast att 
grunda vårt resultat på beslutsfattarnas subjektiva uppfattningar. 
 
Undersökningen kommer att fokusera på datalager som ett verktyg för beslut och tekniska 
aspekter kommer att utelämnas. 
 

1.4 Disposition 
 
I nästkommande kapitel kommer vi att förklara de val vi gjort i undersökningen och hur 
rapporten har lags upp. Vi kommer även i detta avsnitt att kritiskt granska de val vi gjort. 
Därefter kommer vi i kapitel tre att behandla olika teorier som vi anser vara relevanta för vårt 
problemområde. Bland annat kommer vi att behandla data och information och dess betydelse 
för beslutsfattare. Vi kommer att förklara informationskvalité och datalager och 
avslutningsvis koppla samman dessa för att se hur de hänger ihop. Även beslutsstödjande 
system kommer kort att behandlas. I kapitel fyra kommer vi att redogöra för de olika företag 
vi genomfört undersökningen på, och hur respondenterna upplever informationskvalitén. I 
kapitel 5 kommer vi att analysera den insamlade informationen från empirin och koppla den 
till de teorier vi behandlat i kapitel tre. Därefter kommer vi i kapitel sex att redogöra för de 
slutsatser vi kommit fram till. Avslutningsvis kommer vi i avsnitt sju att föra en avslutande 
metoddiskussion som mynnar ut i förslag till fortsatt forskning inom datalager och 
informationskvalité. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att ge en beskrivning av vårt upplägg i uppsatsen. Vi kommer att 
redogöra för de val vi gjort för att på så sätt ge läsaren en uppfattning om den metod, de 
angreppssätt och infallsvinklar vi använt oss av. 
 

2.1 Undersökningens upplägg 
 
Det allra första steget i en undersökning är enligt Wallén att fundera över vari problemet 
egentligen består. Detta styr sedan val av teoriansats, metoder och material. Enligt Wallén så 
behöver inte problem i vetenskaplig mening innebära att något är problematisk eller trassligt, 
utan att det är något man söker kunskap om och som man formulerat så klart att det kan styra 
val av metoder, och att man i efterhand vet om man nått svaret eller ej (Wallén, 1993). 
 
För att kunna genomföra vår undersökning var vårt första steg att formulera ett syfte med 
forskningsfrågor. Baserat på dessa kunde vi sedan bestämma olika forskningsmetoder och 
dessa val redogörs och motiveras nedan. 
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 
Vid empiriska undersökningar är det vanligt att man utgår från en vetenskapsteori, och de två 
vanligaste är enligt Wallén en positivistisk eller en hermeneutisk utgångspunkt.  
Positivistisk forskning innebär att ett vetenskaplig påstående är meningsfullt endast om det 
kan bekräftas empiriskt, dvs. att ett påstående endast är sant om det överensstämmer med hur 
det är i verkligheten. Enligt det positivistiska tänkandet hör allt sådant som inte kan mätas 
objektivt inte till det vetenskapliga området, och därför betraktas inte t ex känslor eller 
personliga upplevelser till vetenskapligheten eftersom de i hög grad är subjektiva aspekter. Ett 
vanligt karaktärsdrag av positivistisk forskning är förekomsten av reduktionism vilket innebär 
att man bryter ned ett problem i mindre delproblem som man sedan försöker förklara genom 
empirisk prövning. Hermeneutisk forskning brukar ses som motsatsen till positivism och här 
betonas istället för objektivitet en tolkning av subjektiva uppfattningar. Man ska kunna tolka 
mänskliga handlingar, symboler och värderingar. En tolkning innebär enligt Wallén ofta att 
man visar på innebörder eller sammanhang som ligger bakom det som direkt framträder eller 
kan observeras. Till skillnad från positivismen där forskaren alltid ska vara objektiv så ska 
forskaren inom hermeneutiken vara subjektiv, engagerad och öppen. Att vara subjektiv 
innebär i detta avseende att tolkningen som forskaren genomför kan få subjektiva inslag 
baserat på forskarens bakgrund och erfarenhet (Wallén, 1993). I vår undersökning kommer vi 
att utgå från den hermeneutistiska läran eftersom vi har för avsikt att dels kartlägga 
upplevelserna av informationskvalitén i datalager, samt dels att försöka förstå och tolka de 
bakomliggande sammanhang som ligger till grund för upplevelserna.  
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2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
 
En forskares arbete består i hög grad i att relatera teori och empiri till varandra. Enligt Wallén 
brukar man prata om två ansatser för att göra detta: den induktiva metoden och den 
hypotetisk-deduktiva metoden. Vid en induktiv ansats ska forskaren kunna genomföra 
undersökningen i verkligheten utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
vedertagen teori. Utifrån den insamlade informationen ska forskaren sedan kunna härleda 
allmänna regler. Vid induktivt arbete börjar forskaren alltså i empirin och går sedan till teorin 
för att dra generella slutsatser baserade på empirin. Vid den hypotetisk-deduktiva ansatsen har 
teorin en viktigare ställning än vid induktion. Ur teorin ska forskaren härleda en hypotes som 
sedan ska ligga till grund för undersökningen genom att den prövas empiriskt. Till skillnad 
från induktion, som har empirin som utgångspunkt, så börjar den hypotetisk-deduktiva 
ansatsen i teorin och går sedan vidare till empirin eftersom det handlar om att från allmänna 
regler dra slutsatser om enskilda fall (Wallén, 1993).  
 
I vår undersökning har vi valt att följa varken den induktiva eller den deduktiva ansatsen helt 
och hållet. Istället har vi använt oss av ett angreppssätt som ligger mitt emellan dessa två som 
redogjorts för. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av den teori av Wang som vi 
presenterade i teoriavsnittet om informationskvalité. Denna teori har legat till grund för de 
frågor vi ställt till våra respondenter eftersom den beskriver vad som är betydelsefullt att 
beakta när man undersöker informationskvalité. Därför är det inte ett induktivt angreppssätt 
eftersom vi har haft vår utgångspunkt i teorin. Vad vi alltså gjort är att vi, baserat på Wangs 
teori, försökt kartlägga och utvärdera den informationskvalité som datalagren erbjuder utan att 
dessförinnan ha formulerat en hypotes som prövats empiriskt. Därför är det inte heller ett 
fullständigt hypotetisk-deduktivt angreppssätt vi haft eftersom den använder sig av en 
hypotes, vilket vår undersökning inte har. 
 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Valet av vilken metod man ska använda beror till stor del på forskningens problemområde. 
Kvalitativ metod för forskning innebär en ytterst marginell grad av formalisering och metoden 
har primärt ett förstående syfte. Inriktningen ligger inte i att pröva om informationen har en 
generell riktighet. Det centrala är istället att man på olika sätt samlar in information för att få 
en djupare förståelse av det problemområde man granskar och ser detta i helheten som det 
verkar i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar information från. Den 
kvalitativa forskningen är nära kopplad till hermeneutiken eftersom det ofta är tolkningar 
forskaren gör av människors handlingar och uppfattningar. Kvantitativ metod är är mer 
formaliserade och strukturerade. De är i långt större utsträckning än kvantitativa metoder 
präglade av kontroll från forskarens sida. I denna metod definieras de förhållanden som är av 
särskilt intresse utifrån den frågeställning som valts och den avgör också vilka svar som är 
tänkbara. Uppläggningen och planering karaktäriseras av selektivitet och avstånd i förhållande 
till informationskällan. Den kvantitativa metoden går ut på att fastställa en kvantitet dvs. man 
vill mäta hur mycket som finns av något (Holme m.fl., 1997). 
 
Vår undersökning baserade vi på ett kvalitativt angreppssätt därför att det i vårt valda 
problemområde är mest lämpligt att mäta undersökningsparametrarna på ett mjukt sätt. Vi har 
visserligen använt oss av styrda svarsalternativ men vi har även med våra respondenter fört en 
vidare diskussion kring frågorna och de svar de gett. Genom detta ska vi försöka få en 
förståelse av problemområdet. Att göra en kvalitativ undersökning ligger dessutom nära till 
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hands eftersom det är en hermeneutisk vetenskapsteori vi utgår från. Vi vill här även 
poängtera att respondenterna inte givit ett specifikt svarsalternativ utan det är vi som 
intervjuar som placerat in svaret i ett alternativ baserat på den diskussion som uppstod. 
 

2.5 Val av metod  
 
Enligt Yin finns det ett antal sätt att genomföra forskning på. Dessa kan vara fallstudier, 
experiment, statistiska undersökningar, historiska undersökningar och analys av 
arkivinformation. Varje tillvägagångssätt har olika för- och nackdelar beroende på typen av 
forskningsfråga, kontrollen som forskaren har över händelser och om man fokuserar på nutida 
eller historiska händelser. En fallstudie avser att undersöka ett nutida fenomen inom dess 
verkliga sammanhang, speciellt när gränserna mellan fenomenet och sammanhanget inte är 
helt uppenbara. En fallstudie är som mest användbar när man vill undersöka frågor som börjar 
med hur eller varför, när forskaren har liten kontroll över händelser och när man vill 
undersöka ett nutida fenomen (Yin, 1994). Enligt Wallén så finns det vissa fördelar med att 
välja fallstudie som forskningsmetod. Han nämner att den stora fördelen är att man kan 
studera vad som sker under verkliga förhållanden. Vidare vet man genom det studerade fallet 
att en företeelse faktiskt finns, och att en viss verksamhet och process fungerar. Forskandet 
som sådant kan då leda till att människor börjar funderar över hur verksamheten bedrivs och 
det kan i sin tur utlösa förändringar (Wallén, 1993). Eftersom vår forskningsfråga avser att 
undersöka hur kvalitén är på den information som ett datalager tillhandahåller och hur detta 
påverkas av olika faktorer, anser vi att en fallstudie är den mest lämpliga metoden. Dessutom 
tycker vi att vår forskningsfråga avser att undersöka ett nutida fenomen som vi inte har 
kontroll över. 
 
När man valt metod är det också viktigt att bestämma vilken typ av undersökning det är man 
ska göra. Wallén beskriver fyra vanliga typer av studier som man brukar skilja på. Vilken man 
ska välja beror till stor del på vilken problemformulering som forskaren satt upp och hur 
kunskapsnivån inom området ser ut. De fyra som Wallén beskriver är explorativa studier, 
deskriptiva studier, förklarande studier och normativa studier.  
 
Explorativa studier används när man vill undersöka ett problem som det tidigare finns ganska 
begränsad kunskap om. Syftet med den är att samla in information om vilka aspekter som 
ryms inom problemområdet man är intresserad av, vilka aspekter som är viktigast och mest 
intressanta, och vilket sammanhang det kan finnas mellan de olika delarna av problemet. Den 
slutsats som forskaren bör komma fram till är en sammanfattning av de aspekter av problemet 
man har funnit kan vara intressanta att arbeta vidare med. 
 
Deskriptiva studier används när man redan vet vilka aspekter av ett problem som är relevanta, 
och det är då man börjar beskriva dem mer ingående. I dessa studier fokuserar och fördjupar 
man undersökningen på just dessa aspekter eftersom man har en överblick över dem från 
andra källor. Den slutsats som undersökningen ska leda fram till ska vara en beskrivning över 
hur dessa aspekter av problemområdet ser ut i verkligheten.  
 
Förklarande studier används för att försöka generera kunskap som är förklarande. För att göra 
detta används vanligtvis det hypotetisk-deduktiva angreppssättet för att kunna bekräfta eller 
motbevisa olika samband, och till sist för att hitta olika orsakssammanhang. Den slutsats 
undersökningen ska leda fram till är att en uppställd hypotes antingen ska kunna bekräftas 
eller förkastas. 
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Normativa studier kännetecknas av att det råder otillfredsställande förhållanden inom det 
problemområde man undersöker. Dessa studier har som syfte att åstadkomma en förändring 
av det som fungerar otillfredsställande, och med andra ord en lösning på det som uppfattas 
som ett problem. Slutsatsen i normativa studier ska innehålla olika handlingsförslag för att 
åtgärda problemet och även konsekvenserna av alla handlingsalternativ (Wallén, 1993).  
 
Vi kommer i vår undersökning att följa det deskriptiva tänkandet. Vi vet innan vi gör 
fallstudien vilka aspekter av problemområdet som är av betydelse, vilket också är ett krav för 
att kunna genomföra en deskriptiv undersökning. Dessa aspekter har beskrivits i teoriavsnittet, 
och på dessa gör vi sedan en djupare empirisk undersökning hos de företag vi valt att 
undersöka.  
 

2.6 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi har i valet av fallstudieobjekt haft vissa kriterier som styrt vårt val av företag att undersöka.  
 
Enligt Sean Kelly är datalager mest användbara för större organisationer, och därför valde vi 
att fokusera vår undersökning på större organisationer (Kelly, 1994). Kriteriet för en stor 
organisation har varit 100 anställda. Vi har som ett ytterligare krav haft att företagen ska ha 
använt sig av ett datalager i minst ett år eftersom vi vill att användarna av det ska ha hunnit 
bilda sig en god uppfattning om det. 
 
Efter att ha gjort ett första urval bland företag baserat på ovan beskrivna kriterier insåg vi att 
det fanns en hel del företag som passade in på kriterierna. För att ytterligare begränsa antalet 
företag ville vi att de företag vi skulle undersöka alla ska använda sig av samma verktyg för 
att utvinna information ur datalagret. Detta eftersom vi tror att verktyget kan ha betydelse för 
hur användarna av datalagret uppfattar den information som utvinns. Genom att företagen 
använder samma verktyg kan vi eliminera verktyget som orsak till skillnader mellan företagen 
vad gäller den upplevda informationskvalitén. På detta sätt kan vi lättare identifiera olika 
aspekter som är viktiga att beakta för att uppnå en god informationskvalité.  
 
Vi har valt att genomföra vår fallstudie på tre företag, Stadium, Milko och Hemköp. Dessa 
företag uppfyller alla de kriterier vi bestämt. Dels är de alla större organisationer med fler än 
100 anställda, och dels har de alla använt ett datalager i minst ett år. Dessutom använder de 
alla samma verktyg för utvinning av information. Det verktyg de använder heter Proclarity. På 
vart och ett av dessa företag har vi intervjuat två eller tre anställda som fungerar dels som 
utvinnare av information ur datalagret, och dels som beslutsfattare som fattar sina beslut på 
den utvunna informationen. Anledningen till att vi även vill att de ska arbeta som utvinnare av 
informationen är att vi anser det som nödvändigt för att kunna utvidga analysmöjligheterna 
kring informationskvalitén. 
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2.7 Datainsamling 
 
Enligt Wallén så finns det ett antal olika tekniker att använda för att samla in data som sedan 
ska ligga till grund för en analys. Bland dessa kan nämnas observationer, intervjuer, enkäter, 
studera miljöer, eller genom att göra litteraturstudier. Vilken teknik man ska välja beror till 
stor del på till vilken grad den kan ge ett svar på forskningsfrågan forskaren ställt upp 
(Wallén, 1993). Vi har valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsteknik. Winter 
beskriver att för att få en förståelse över människors upplevelser så är alltid intervjuer det 
bästa sättet att gå till väga. Respondenternas upplevelser kan inte förmedlas lika effektivt på 
annat sätt eftersom en intervju ger respondenten möjlighet att svara och berätta med egna ord, 
fortsätter Winter (Winter, 1992). Dessutom är det vid intervjuer lättare att ställa följdfrågor 
om en fråga leder till en ny fråga. Enligt Wallén så kräver intervjuer en hel del efterarbete för 
den som genomfört intervjun. Det är betydelsefullt att intervjuaren snarast efter intervjuns 
genomförande skriver ned resultatet av den eftersom det annars är lätt hänt att man glömmer 
väsentliga delar av den, och ofta finns det även behov av att tillfoga kommentarer till svaren 
(Wallén, 1993). 
 
Våra intervjuer kommer att genomföras via telefon eftersom våra fallstudieobjekt har sina 
kontor i olika delar av Sverige. Enligt Paul Hague så finns det vissa nackdelar med att utföra 
intervjuer via telefon istället för att utföra dem face-to-face. Författaren nämner särskilt den 
förlorade personliga kontakten som förloras med telefonintervjuer, och att detta skapar en risk 
att kvalitén på intervjun sjunker. Med personliga intervjuer så kan intervjuaren t.ex. tolka 
respondentens gester och handrörelser och detta kan förstärka eller försvaga uppfattningen av 
respondentens svar. Paul Hague fortsätter med att beskriva att i telefonintervjuer så kan det 
för respondenten vara svårt att förstå och uppfatta frågorna på det sätt som intervjuaren önskar 
om den är dåligt formulerad. Detta beror på att det finns en ökad tendens att missuppfatta en 
fråga om det rör sig om intervjuer via telefon. Paul Hague säger att även om det finns vissa 
hinder med telefonintervjuer så finns det situationer där det är mycket användbart. Bland 
annat så är telefonintervjuer förknippat med låga kostnader och snabba genomföranden. 
Dessutom så är det enligt Hague fullt möjligt att komma över dessa problem. Främst handlar 
det om att göra en mer detaljerad planering än vad som krävs vid personliga intervjuer. Bland 
annat så är det viktigt att intervjuaren har ett välformulerat frågeformulär och att intervjuaren 
styr intervjun efter denna. Dessutom säger Paul Hague att intervjuaren måste göra ett gott 
första intryck genom att göra en god presentation av sig själv och vad som vill uppnås med 
intervjun. Detta är särskilt vikigt vid telefonintervjuer eftersom respondenten ska svara på 
frågor för en person som för honom är okänd (Hague, 1993). 
 
För att komma förbi problemen som uppstår med att göra intervjuer via telefon har vi försökt 
följa de råd Paul Hague givit. När vi tagit kontakt med respondenterna försökte vi ge en 
grundlig redogörelse om vilka vi är och vad vi håller på att göra. Vi förklarade att det handlar 
om ett examensarbete och att vi är mycket intresserade av datalager. Genom detta uppfattar vi 
att respondenterna fick ett gott förtroende för oss vilket vi tycker resulterade i givande 
intervjuer. Våra intervjufrågor har varit strukturerade så att respondenterna fick besvara i 
förväg utformade frågor, och vi har under alla intervjuer försökt följa dessa helt och hållet. 
Frågorna skickades dessutom till alla respondenter innan intervjuerna vilket gjorde dem 
insatta i frågorna och ämnet.  Under intervjuerna ställdes även flera följdfrågor som spontant 
dök upp som en konsekvens av ett svar respondenten givit på en tidigare ställd fråga. Våra 
intervjuformulär har vi inlett med ett antal bakgrundsfrågor, som exempelvis respondentens 
ålder, arbetsuppgifter, bakgrund, deras tidigare erfarenheter av datalager osv. Detta har vi 
gjort för att kunna skaffa oss en helhetsbild av varje respondent som sedan ska kunna vara 
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orsaker till att de upplevelser och uppfattningar de har. Denna information kan sedan vara 
viktig vid analysering av resultatet från vår datainsamling. När vi konstruerat våra frågor 
riktade mot beslutsfattare inom olika organisationer har vi utgått från den modell av Wang 
som kommer att presenteras i avsnittet om informationskvalité. Wang delar in 
informationskvalitén i fyra olika kategorier där sedan var och en av dessa består av olika 
variabler. Vi har formulerat våra frågor efter dessa variabler. Vi har sedan direkt efter 
intervjuerna skrivit rent de svar respondenterna givit när vi haft det färskt i minnet. 
 

2.8 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Winter beskriver att när man arbetar med mjukdata så syftar man till att ge en fyllig 
beskrivning för att belysa problemställningen. Det huvudsakliga arbetet kommer då att bestå i 
att man klassificerar sitt material i några centrala kategorier eller nyckelbegrepp, så att man 
kan sammanställa upplysningar från de olika människorna eller situationer som utgjort 
datainsamlingen. Om det är så att mängden rådata är stor så finns det ett behov av en 
komprimering av den information rådata innehåller, vilket innebär att man utelämnar en rad 
detaljer. Rådata är visserligen ofta lätta att begripa, men den är också ofta oöverskådlig på 
grund av mängden. Denna komprimering är man tvungen att göra, och det är helt i sin 
ordning, så länge man behåller den information som krävs för att man ska kunna belysa den 
valda problemställningen (Winter, 1992).  
 
För att kunna analysera våra primärdata som vi fått in genom våra intervjuer kommer vi i 
empiriavsnittet att sammanställa respondenternas svar angående informationskvalitén i en 
tabell. Genom detta kommer vi enklare att få en överblick över hur de olika respondenterna 
uppfattar informationskvalitén, och det bli då sedan lättare att kunna göra jämförelser mellan 
företagen. En sådan jämförelse tror vi kommer att vara viktig för att kunna se mönster och 
identifiera orsaker till eventuella skillnader i den upplevda informationskvalitén.  
 
Analysarbetet har skett i fyra steg och vi har även gjort en indelning av analysarbetet baserat 
på dessa steg.  
 

1. Till att börja med kommer vi att göra en jämförelse mellan de tre företag vi undersökt. 
2. Som nästkommande steg kommer vi att göra en jämförelse mellan respondenterna på 

de olika företagen. 
3. Vi kommer sedan att analysera hur respondenterna upplevt informationskvalitén och 

vi kommer här att utgå från den tabell vi valt att göra och som presenteras i 
empiriavsnittet. 

4. Slutligen kommer vi i steg fyra att göra en analys där vi väver samman de tidigare 
delarna och där vi också kommer att göra kopplingar tillbaka till teorin. 

 

2.9 Validitet och reliabilitet 
 
För att en undersökning ska ses som vetenskaplig och korrekt måste såväl validitet och 
reliabilitet vara hög. Validitet innebär att man undersöker det man verkligen avser att 
undersöka och att inget ovidkommande påverkar resultatet. Reliabilitet handlar om att 
pålitligheten hos mätinstrumentet och resultatet av undersökningen. Under förutsättning att 
mätobjektet är stabilt ska ett bra mätinstrument ge samma resultat vid en upprepning av 
undersökningen (Wallén, 1993). 
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Beroende på om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ kan dessa begrepp få lite olika 
innebörd. Vid kvantitativa undersökningar kan det vara lätt att repetera en studie och komma 
fram till exakt samma resultat som den tidigare studien. I kvalitativa undersökningar däremot 
finns alltid en viss grad av tolkning och analys involverad, där både forskaren och 
forskningsobjekt kan sätta sin prägel på resultatet. I dessa fall kan resultatet variera lite grann 
från fall till fall, men om studien genomförs på ett korrekt sätt ska studierna trots allt ge 
ungefär samma resultat (Paulsson, 1999). 
 
Vi har genom en litteraturstudie satt oss in i ämnet datalager och informationskvalité och detta 
har sedan väglett oss vidare i undersökningsarbetet. Eftersom vi utgått från Wangs teori om 
informationskvalité när vi konstruerat frågorna till respondenterna förväntar vi oss att 
undersökningen verkligen undersöker informationskvalité och ingenting annat. Det faktum att 
vi genomfört våra intervjuer via telefon istället för plats tror vi inte kommer att ha någon 
märkbar negativ inverkan på undersökningen. Visserligen uppstår det enligt Paul Hague vissa 
svårigheter med intervjuer via telefon istället för på plats, men genom att följa de råd han 
också ger för att överkomma dessa hinder så tror vi inte att telefonintervjuerna kommer att 
försämra undersökningen. För att göra undersökningen bredare och resultatet mer pålitligt 
kommer vi att göra utredningen på tre företag där vi kommer att försöka intervjua tre 
beslutsfattare och utvinnare på vart och ett av företagen. Detta tror vi kommer att ge oss en 
bred grund för att kunna dra slutsatser om informationskvalitén och vad som kan vara viktiga 
aspekter att beakta för att kunna ha en information av hög kvalité.  
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de teorier vi finner vara relevanta för vårt arbete. Vi 
börjar med att ge en kort beskrivning över beslutsfattande vilket kommer att leda in läsaren på 
avsnittet där vi redogör för data och information och den betydelse det har för en 
beslutsfattare. Därefter kommer vi att gå närmare in på beslutsstödssystem vilket kommer att 
mynna ut i ett avsnitt som behandlar datalager. 
 

3.1 Beslutsfattande 
 
Att fatta olika typer av beslut är en process som personer i organisationer går igenom i stort 
sett varje dag. Det kan handla om allt från att bestämma vilken lunch man ska äta eller om 
man ska äta på jobbet eller ute på en restaurang, eller till mer omfattande och långsiktiga 
beslut som till exempel om man ska investera i nya marknader eller produkter. Gemensamt 
för alla problemsituationer människor ställs inför är att tillgången på bra informationsunderlag 
kring problemområdet är mycket avgörande och påverkar beslutskvalitén. 
  
Efraim Turban definierar beslutsfattande som en process där man väljer bland olika 
handlingsalternativ i syfte att uppnå ett mål. (Turban, 2001) Det som kännetecknar en 
beslutsituation är att ett problem och ett mål existerar, att det finns minst två 
handlingsalternativ, samt att beslutsfattaren har en uppfattning av konsekvenserna av ett 
beslut. Ett problem uppstår när ett system inte klarar av att uppnå dess uppsatta mål, inte 
klarar av att generera prognostiserade resultat, eller inte fungerar som det borde. 
Problemlösande kan också fungera som att identifiera nya alternativ och möjligheter (Turban, 
2001).  
 
Beslutsfattande är som sagt en process där den som fattar beslutet går igenom vissa faser.  En 
fas vid beslutsfattande innefattar ett antal aktiviteter för att identifiera och beskriva problemet. 
I denna fas fastställs de mål man vill uppnå genom att lösa problemet. Aktiviteter innebär att 
man samlar in intern och extern information kring problemområdet och det är på så sätt 
beslutsfattaren skapar sitt beslutsunderlag. Denna information kan exempelvis användas som 
grund för att senare identifiera beslutsfattarens olika handlingsalternativ. Informations-
insamling är för övrigt en av de viktigaste aktiviteterna som påverkar beslutets kvalité 
(Turban, 2001). 
 
Bra information och beslutsunderlag ger bättre och effektivare beslut, säger som sagt Kelly 
(1994). Men vad är då information? Detta tänker vi redogöra i följande avsnitt. 
 

3.2 Data till information 
 
I rapporten ”Information Management i teori och verklighet” beskrivs information som ”allt 
sådant underlag som i mer eller mindre bearbetad form är nödvändigt för att kunna fatta 
beslut, lösa problem, överhuvudtaget lösa arbetsuppgifter” (DeLone m.fl., 1992).  
 
Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. Kunskap är en människas 
förståelse för faktiska och tänkta förhållanden (fakta och föreställningar), och kopplas till en 
bestämd människa. Den blir något subjektiv. Kunskap är alltså något som människor har, 
information det vi förmedlar eller tar emot. Människor får kunskaper genom sina upplevelser, 
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och genom att utbyta information med andra individer. Det är alltså jakten på kunskap som 
motiverar människor till informationsutbyte (Andersen, 1994).  
 
För att information ska kunna förmedlas måste den enligt Andersen ges ett fysiskt uttryck. 
Den måste uttryckas genom symboler och signaler. Symboler är något som kan uppfattas av 
ögat, eller läsas. Signaler är något som kan uppfattas av örat, eller höras. En samling av 
symboler/signaler som är bärare av information, kallas data (Andersen, 1994).  Peter 
Checkland, en ledande forskare inom detta område, gör vissa skillnader mellan olika typer av 
data. Det specifika data som observatören finner meningsfull och relevant kallar han för 
”capta”.  Data är startpunkten för den mentala informationsprocessen. Capta är resultatet av 
att observatören subjektivt väljer ut de data som för den individen är relevant. Kort sagt kan 
man säga att data blir till capta och berikas då mottagaren lägger märker till det och sätter det 
i sammanhang. Data övergår inte alltid till capta hos alla mottagare. Detta är bland annat 
beroende av mottagarens erfarenheter och referensramar (Checkland, 1998). 
 
Vid informationsutbyte måste de berörda människorna, alltså sändare och mottagare, ha 
någorlunda sammanfallande referensramar. Detta innebär att den förmedlade informationen 
måste vara anpassad till mottagarens kunskaps- och erfarenhetsnivå. Sändare och mottagare 
av information måste ha en gemensam förståelse för informationens syfte och betydelse. Om 
referensramarna är för olika kommer mottagaren inte att uppfatta den information som 
sändaren försöker förmedla på det sätt som sändaren avsett. Det finns dock ingen garanti för 
att de upplysningar som ges är korrekta. Information kan vara ofullständigt eller till och med 
helt felaktigt (Andersen, 1994). 
 

3.3 Informationskvalité  
 
Utvecklingen av datalager och den direkta tillgången till information från olika källor har 
enligt Kelly medfört att beslutsfattare har fått ett ökat behov av information med hög kvalité. 
Beslutsfattare fattar inte beslut som är bra eller dåliga, utan de fattar beslut utifrån bra eller 
dålig information, det vill säga utifrån information med hög eller låg kvalité. Det har alltid 
varit ett faktum inom alla områden att det är kvalitén på information som styr kvalitén på 
besluten (Kelly, 1994). 
 
Konsekvenserna för organisationer när de använder information med låg kvalité för att fatta 
beslut har blivit kartlagda av Ballou och Pazer genom att använda matematiska modeller. 
Enligt deras undersökning kan konsekvenserna av låg kvalité på information bli allvarliga för 
organisationer i form av att dåliga beslut fattas som i sin tur kan få negativa konsekvenser. 
Särskilt allvarliga kan konsekvenserna bli när beslut på taktisk och strategisk nivå fattas 
baserat på data med låg kvalité eftersom konsekvenserna av dessa beslut är av mer långsiktig 
karaktär. Ballou och Pazer skriver också att konsekvenserna av data och information av låg 
kvalité många gånger är svåra att mäta och att det är svårt att få något exakt mått på detta 
eftersom det alltid finns ett visst samband, som många gånger är svåra att överblicka, mellan 
de data som en organisation förfogar över. (Ballou m.fl., 1985) 
 
 
3.3.1 Tidigare undersökningar på informationskvalité 
 
Hur ska man då se på begreppet informationskvalité för att få en uppfattning om hur man ska 
kunna analysera det? Forskarna Lee, Strong, Kahn och Wang har i sitt arbete undersökt och 
kommit fram till en bred syn på informationskvalité. Detta har de gjort dels genom empiriska 
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undersökningar på informationsanvändare och genom litteraturstudier för att kartlägga andra 
forskares syn på begreppet informationskvalité. Detta presenteras i rapporten AIMQ: a 
methodology for information quality assessment. Resultatet de kom fram till redovisas i tabell 
1 och det representeras i form av attribut som de olika forskarna kommit fram till är viktiga 
egenskaper av information (Wang m.fl., 2002). 
 
I denna figur delar de in begreppet informationskvalité i fyra olika kategorier: 
 
 egentlig (intrinsic) informationskvalité 
 kontextuell (contextual) informationskvalité 
 representativ (representational) informationskvalité 
 tillgänglighets (accessibility) informationskvalité 

 
Egentlig informationskvalité innebär att informationen har ett visst värde även utan att den 
sätts in i ett sammanhang. Kontextuell informationskvalité betonar att informationen får 
ytterligare värde när den sätts in i ett sammanhang. Representativ och tillgänglighets 
informationskvalité betonar betydelsen av datorsystem som lagrar och tillhandahåller 
användarna med tillgång till informationen. För att undvika tolkningsproblem vid 
översättningen av den har vi valt att presentera den på engelska. 
 

Intrinsic information 
quality 

Contextual 
information quality 

Representational 
information quality 

Accessibility 
information quality 

Wang och Strong 

Zmud 

Jarke och Vassiliou 

DeLone och McLean 

Goodhue 

Ballou och Pazer 

Wand och Wang 

Accuracy, believability, 
reputation, objectivity  

Accurate, factual  

Believability, accuracy, 
credibility, consistency, 
completeness  

Accuracy, precision, 
reliability, freedom from 
bias 

Accuracy, reliability 

Accuracy, consistency  

Correctness, 
unambiguous  

Value-added, relevance, 
completeness, timeliness, 
appropriate amount 

Quantity, reliable/timely  

Relevance, usage, 
timeliness, source 
currency, data warehouse 
currency, non-volatility  

Currency, level  of detail 

Completeness, timeliness 

Completeness  

Understandability, 
interpretability, concise 
representation, consistent 
representation  

Arrangement, readable, 
reasonable  

Interpretability, syntax, 
version control, 
semantics, aliases, origin  

Understandability, 
readability, clarity, 
format, appearance, 
conciseness, uniqueness, 
comparability  

Compatibility, meaning, 
presentation, lack of 
confusion 

Meaningfulness  

Accessibility, ease of 
operations, security  

Accessibility, system 
availability, transaction 
availability, privileges 

Usableness, 
quantitativeness, 
convenience of access  

Accessibility, assistance, 
ease of use, locatability  

Importance, relevance, 
usefulness, 
informativeness, content, 
sufficiency, 
completeness, currency, 
timeliness  

Tabell 1. Akademikers syn på informationskvalité (Wang m.fl., 2002)
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Av dessa undersökningar så är det främst den genomförd av Jarke och Vassilliou som är av 
särskilt intresse i vår undersökning eftersom den berör informationskvalité i datalager. De 
övriga undersökningarna har ingenting med datalager och beslutsstöd att göra och kommer 
därför inte att beaktas något ytterligare. Värt att notera är ändå att vissa gemensamma begrepp 
återkommer i alla undersökningar, oavsett om vilket typ av system som undersöks. 
 
Jarke och Vassiliou presenterar i sin rapport en sammanfattning på en modell som kan 
användas för att undersöka informationskvalitén i ett datalager. För att kunna tillämpa den 
krävs dock att man kopplar den till den arkitektur som datalagret har och till de konceptuella 
modeller som datalagrets skapats av, vilket gör att den kan uppfattas som något komplicerad. 
Utan att göra detta är den dock svår att använda som utgångspunkt för en kartläggning av 
informationskvalitén. Som utgångspunkt i modellen använder forskarna de egenskaper som 
presenteras i tabell 1. Genom att ha tillämpat modellen har de kommit fram till olika aspekter 
som har stor påverkan på informationskvalitén i datalagret. De säger att även om själva 
databasen i datalagret är korrekt konstruerad så finns det flertalet andra aspekter som kan 
påverka innehållet i den i så stor grad att helheten mycket väl kan uppfattas som mindre 
värdefull i beslutsprocessen (Jarke, m.fl., 1997). 
 
Författarna nämner främst integrationsprocessen när data från källsystemen tankas in i 
datalagret som en aspekt som måste fungera för att säkerställa en god informationskvalité.  
Misslyckas man med den så kan det få allvarliga negativa konsekvenser på kvalitén.  
Exempelvis så kommer tidsenligheten (timeliness) att försämras om integrationsprocessen 
inte fungerar, och det leder även till att exempelvis åtkomsten (system availability) och 
korrektheten (accuracy) försämras. Författarna nämner också att storleken på intervallen 
mellan tankningarna har inverkan på informationskvalitén. För att förbättra den så viktiga 
integrationsprocess skriver Jarke och Vassiliou att man behöver modifiera de modeller som 
styr integrationsprocessen och som ska återfinnas i metadatabasen. Det är dessa som ska ligga 
till grund för och styra integrationen. Att skapa sådana modeller är dock mycket komplicerat 
vilket får följden av att det lätt smyger in sig fel i dem, och det får då följden att det kan 
uppstå fel i tankningsprocessen. Det är särskilt vanligt i början att detta uppstår och därför tar 
det vanligtvis en viss tid innan datalagerprojekt ger utdelning i form av goda beslutsunderlag 
(Jarke, m.fl., 1997).  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de stora problem som identifierats av Jarke och 
Vassiliou inte ligger i själva datalagret i sig, utan de ligger snarare i processen där man ska 
utvinna, bearbeta och tanka in data från källsystemen in i datalagret. När de väl har tankats in 
i datalagret och är av god kvalité så kommer de att förbli det. Det är alltså i processen innan 
de hamnar i datalagret som problemen finns. Den modell som Jarke och Vassiliou beskrivit är 
som sagt något komplicerad att använda. Det krävs att man forskarna lägger ned mycket tid 
på varje datalager för att kunna göra en korrekt undersökning. Av denna anledning har vi valt 
att inte tillämpa denna modell som utgångspunkt för vår undersökning, men den är fortfarande 
intressant att uppmärksamma eftersom den berör problem inom informationskvalité och 
datalager.  
 
Den modell som vi istället valt att utgå från vid vår undersökning är en modell som 
presenterats av Richard Y Wang (Wang m.fl., 1995). Denna modell är, precis som Jarkes och 
Vassilious, skapad för att kunna undersöka informationskvalité i olika beslutsstöd. Modellen 
är, till skillnad från Jarkes och Vassilious, enkel att förstå och att tillämpa vilket gjort att vi 
föredrar denna som utgångspunkt för i vår undersökning. 
 
Wangs synsätt presenteras i figur 1. 
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    Figur 1. Informationskvalité (Wang m.fl., 1995) 
 
 
Enligt denna figur är informationskvalité både ett multidimensionellt och hierarkiskt begrepp.  
Från dessa egenskaper på kvalité kan en beslutsfattare göra en bedömning på kvalitén på 
information som ska användas som beslutsunderlag. Som figur 1 visar så delas informations-
kvalité in i fyra dimensioner: 
 
 För det första så måste beslutsfattaren ha tillgång till information, vilket innebär att 

informationen måste vara tillgänglig. 
 För det andra så måste beslutsfattaren ha möjlighet att kunna tolka informationen, det 

vill säga att beslutsfattaren måste förstå informationens syntax och semantik. 
Informationen måste alltså vara tolkningsbar.  

 För det tredje så måste informationen vara användbar, det vill säga att informationen 
ska kunna vara input i beslutsfattarens beslutsprocess. 

  Slutligen så måste informationen vara trovärdig för beslutsfattaren. 
 
Ur denna diskussion uppstår alltså fyra dimensioner på informationskvalitén: tillgänglighet, 
tolkningsbarhet, användbarhet, och trovärdighet. För att vara tolkningsbar så behöver 
beslutsfattaren som sagt förstå informationens syntax och semantik. För att informationen ska 
vara användbar så behöver den vara relevant och finnas i rätt tid, det vill säga när 
beslutsfattaren behöver den. Att den finns i rätt tid kan i sin tur karaktäriseras av aktualiteten, 
det vill säga när informationen lagrades i datalagret och att den är oföränderlig. För att vara 
trovärdig så behöver informationen vara fullständig, konsistent, korrekt och ha en trovärdig 
källa. Fullständighet innebär att alla värden för en viss variabel ska finnas registrerade, och 
konsistens betyder att värdena för en variabel ska vara samma i hela datalagret (Wang m.fl., 
1995). 
 
Det är intressant att notera att även om flera experter har framfört olika synsätt på 
informationskvalité så är det inget av dessa synsätt som har blivit ansedd som en generell 
definition på begreppet informationskvalité. Enligt Richard Y. Wang så finns det emellertid, 
oavsett vilken applikation man avser att mäta, alltid ett antal gemensamma egenskaper på 

Informations-
kvalité 

Datatillgänglighet Tolkningsbarhet Användbarhet Trovärdighet

Åtkomlighet Syntax Semantik

Aktualitet

Tidsenlighet Relevans

Oföränderlighet

Fullständighet

Konsistens 

Korrekthet 

Tillförlitlig 
källa



 21

information som kan användas för att mäta dess kvalité. Detta kan man också se genom att 
jämföra Wangs synsätt med Jarkes och Vassilious. Det finns flera egenskaper som 
återkommer i båda dessa modeller trots att de skiljer sig något åt. Som vi också nämnde 
tidigare så kan man se att många egenskaper återkommer i alla typer av undersökningar som 
har med informationskvalité att göra. 
 
Vi har som sagt valt att utgå från Wangs modell i denna undersökning. Vi vill dock samtidigt 
rikta viss kritik mot modellen eftersom vi tycker att den utelämnar en aspekt som är viktig för 
informationskvalité i datalager, nämligen informationens detaljeringsgrad. Vi har därför i 
denna undersökning valt att lägga till egenskapen detaljeringsgrad utöver den ursprungliga 
modell som Wang föreslagit. Vid intervjuerna av beslutsfattare har vi alltså även frågat efter 
deras uppfattning av informationens detaljeringsgrad. Detaljeringsgrad i datalager presenteras 
mer i detalj i avsnittet som behandlar datalager (se avsnitt 3.5.1 angående datalagrets 
kornighet). 
 
Som vi nämnt tidigare är det ett faktum att kvalitén på information styr kvalitén på de beslut 
som fattas. Under senare år har beslutstödjande system haft en snabb utveckling och används 
av allt fler organisationer. Beslutstödjande system (BSS) är fokuserade på att hjälpa 
beslutsfattare att hitta nya problem och mönster. BSS är ett interaktivt system för att hjälpa 
användarna att fatta beslut eller med sitt omdöme utforska områden där ingen tidigare varit. 
BSS ska stödja hela organisationen med deras informations- och beslutshantering. I 
nästkommande avsnitt kommer börjar vi med att diskutera ansatser till beslutstödjande 
system.  
 

3.4 Beslutstödjande system (BSS) 
 
Som vi i tidigare avsnitt varit inne på, krävs viss information kring problemområdet, för att 
beslut överhuvudtaget ska kunna fattas. I dagsläget finns så kallade beslutstödjande system 
som beslutsfattare kan använda som stöd i sitt arbete. Dessa system är datorbaserade tekniska 
lösningar som kombinerar beslutsmodeller och data i försök att lösa ostrukturerade problem.  
 
Ett beslutstödjande system är ett system som tillhandahåller information till användare så att 
dessa kan analysera en situation och fatta beslut. Med andra ord tillhandahåller ett BSS 
information till anställda i en organisation för att hjälpa dem att fatta beslut och utföra sina 
arbetsuppgifter effektivare. De beslut som ett BSS stödjer kan vara långsiktiga strategiska 
beslut som att t.ex. introducera en produkt i en ny marknad, eller kortsiktiga taktiska beslut 
som att t.ex. revidera en projektplan. Dessa system tillhandahåller och förbättrar 
beslutsfattares informationsunderlag som ligger till grund för beslut de fattar (Poe, 1996). 
Men vad är då BSS? Det finns många definitioner (Turban, 2001): 
 

• “DSS are interactive computer-based systems, which help decision makers utilize data 
and models to solve unstructured problems.” 

• “DSS couples the intellectual resources of individuals with the capabilities of the 
computer to improve the quality of decisions. It is a computer-based support system 
for management decision makers who deal with semi-structured problems. “ 

• “Model-based set of procedures for processing data and judgements to assist a 
manager in his decision making” 
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Ett BSS ökar kvalitén på de besluts som fattas, men kostnaden för att fatta ett beslut med hjälp 
av ett BSS behöver nödvändigtvis inte minska då kostnaden för BSS kan vara höga (Turban, 
2001). 
 
Ett BSS består av flera komponenter och delsystem. Turban och Aronson har i sin bok 
”Decision Support Systems and Intelligent Systems” kartlagt dessa komponenter som vi visas 
i figur 2. Enligt dessa författare bildar följande delsystem ett BSS: 
  
 Datahantering 

Subsystem som innehåller relevant information för en viss beslutssituation. Detta 
subsystem kan kopplas till företagets datalager 

 
 Modellhantering 

Ett slags mjukvarupaket som innehåller finansiella, statistiska eller andra kvantitativa 
modeller som tillhandahåller systemets analytiska kapacitet. 

 
 Kunskapshantering 

Detta delsystem kan stödja andra delsystem eller agera helt självständigt. 
 
 Användargränssnitt 

Den komponent som användaren använder för att kommunicera med ett BSS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Som framgår av figur 2 kan ett datalager användas som del i ett beslutstödjande system men 
samtidigt kan ett separat datalagersystem användas som stöd vid beslutsfattande. Det finns ett 
antal andra komponenter i ett BSS, men då vår uppsats främst fokuserar sig på själva 
datahanteringen, kommer vi att fokusera oss just på denna del av ett BSS.  

Andra  
datorbaserade 

system 

Internet, 
Intranät, 
Extranät 

Data 
hantering

Modell 
hantering 

Externa
modeller 

Kunskapsbaserade
delsystem 

Användargränssnitt

Beslutsfattare 
 (användare) 

Kunskapsbaserade 
delsystem 

 
Datalager 

 

Figur 2. Komponenter i BSS (Turba,n 2001) 
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Det delsystem i BSS som kallas för datahantering, inkluderar ofta ett datalager eller databas. 
Detta subsystem tillhandahåller relevant information för en viss beslutssituation. Ett datalager 
kan vara till stor hjälp för större företag när det gäller att hålla reda på all information som 
samlas i företaget, vilket ökar möjligheterna för organisationens fortsatta utveckling och 
överlevnad (Turban, 2001). Vi kommer dessutom att i avsnittet Datalager, längre fram i 
rapporten, gå in djupare på datalagersystem. 
 
Figur 3 nedan visar vilka element som ingår i data- 
hanteringsdelen i ett BSS. Till höger visas även figur 2  
(från föregående sida) så att det klart framgår var i den  
figuren vi gått djupare in. Den svarta delen av figur 2 är 
den som beskrivs i figur 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Delsystemet datahantering, som enligt Turban och Aronson ingår i ett beslutstödssystem, 
består enligt dem av följande element (dessa element finns dessutom inom det streckade 
området i figur 3): 
 
 

A I

Organisationens 
kunskapsbas 

Databashanterings- 
system 

 
• Inhämtning 
• Förfrågning 
• Uppdatering 
• Rapportgenerering 
• Radering 

Data 
register 

Förfrågnings- 
facilitet 

Beslutstöds-
databas 

Integration 
och 

transformering

Privat, 
personlig data 

Interna 
datakällor 

ProduktionFinans Marknads-
föring 

Personal Andra Externa 
datakällor 

Kunskapsbaserade 
delsystem 

Modell- 
Hantering 

Gränssnitts- 
hantering 

Datalager 

Figur 3. Datahantering. (Turban, 2001)
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• BSS-databas 
• Databashanteringssystem 
• Dataregister 
• Förfrågningsfacilitet 

 
BSS-databasen är en samlig relaterad data som är organiserad för att möta organisationens 
behov och struktur. Det finns flera möjliga former av databaser. Inom vissa BSS porteras data 
från ett datalager. Flera databaser kan användas i en BSS-applikation, beroende på datakällan. 
Som framgår av figur 3, extraheras data från både från interna och externa källor samt från 
användare. Data kan extraheras till ett datalager eller någon annan databas. Intern data 
kommer i huvudsak från organisationens olika operationella system. Beroende på ett BSS 
behov kan operationell data hämtas från avdelningar som marknadsföring och redovisning. 
Extern data kan exempelvis innefatta industridata, marknadsundersökningar, 
folkbokföringsdata och lagar. Extern data kan även hämtas från Internet. Privat data kan vara 
riktlinjer eller principer som används olika beslutsfattare.  För att skapa ett datalager är det 
oftast nödvändigt att fånga data från ovannämnda källor. Denna operation kallas för 
extrahering. Extrahering innebär importering av filer, sammanställningar, och filtrering av 
data. Extrahering inträffar även när användare tar fram rapporter från data. I datahanterings-
systemet ingår en facilitet för förfrågningar från användare. Denna facilitet tillåter användarna 
att komma åt och manipulera data. Dataregister är en katalog över all data i delsystemet 
datahantering. Den innehåller datadefinitioner och dess huvudsakliga uppgift är att svara på 
frågor om tillgång på data, dess källa samt dess exakta betydelse. Dataregistret är speciellt 
lämplig för stöd vid intelligensfasen i beslutsprocessen, genom att hjälpa att skanna data och 
identifiera problemområden eller möjligheter (Turban, 2001). 
 
Som vi nämnt tidigare är det oerhört viktigt för en beslutsfattare att ha bra beslutsunderlag när 
de ska fatta ett beslut. Beslutsfattare är i behov av rätt information, vid rätt tidpunkt och med 
hög tillförlitlighet för att fatta korrekta beslut. Ofta finns det dock sådana mängder 
information i ett företag, att detta kan vara svårt att uppnå. Dessutom är informationen 
vanligtvis spridd på olika, fristående databaser ute i organisationen. Sådana databaser kan 
t.ex. höra till en speciell avdelning i företaget och innehåller därmed den information som är 
relevant för just den avdelningen. Med ett datalagersystem får man ut mer och bättre 
information. Med detta menas att man har flera dimensioner på informationen och således kan 
flerdimensionella sökningar göras. På så sätt har man en bra grund att stå på vid 
beslutsfattande än vad man hade tidigare (Kelly, 1994). Vad ett datalager är ska vi beskriva 
mer ingående i nästa avsnitt. 
 

3.5 Datalager 
 
Ursprungligen kommer begreppet datalager från IBM när de presenterade ett ”information 
warehouse” som en lösning för beslutsfattare för att ha tillgång till all nödvändig information 
som skulle behövas för att fatta beslut. Genom detta skulle de få konkurrensfördelar gentemot 
deras största konkurrenter. Detta projekt fick emellertid ingen lycklig framtid eftersom det 
uppfattades som alltför komplext och hade stora prestandaproblem. Sedan dess så har vi dock 
upplevt stora framsteg inom området, och datalagren har nu nått en nivå där ingen längre 
ifrågasätter de fördelar som ett lyckat datalagerprojekt kan föra med sig (Connolly, 1999). 
 
Det finns många författare som givit sina definitioner av datalager. Här presenteras två av 
dem, en svensk och en engelsk. Peter Söderström ger följande definition av ett datalager: 
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”Ett datalager är en logisk sammanhållen datamängd som är avsett för analys och som 
speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet hämtas från andra register” 
(Söderström, 1997). 
 
Bill Inmon, som genom sitt arbete inom datalager har fått beteckningen ”father of data 
warehousing” ger en engelsk definition av ett datalager: 
 
”A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection 
of data in support of management’s decision-making process” (Connolly, 1999). 
 
Inmon fortsätter med att förtydliga sin definition genom att förklara de begrepp som ingår. 
Datalagrets data är: 
 

 Ämnesorienterat (subject-oriented) eftersom det är organiserat runt företagets 
viktiga ämnen (objekt som till exempel kunder, produkt, försäljning) istället för 
runt applikationsområden (exempelvis lager, fakturering) som traditionella 
transaktionssystem är fokuserade på. Denna inriktning på data är nödvändig för 
att den ska kunna användas som beslutsstöd. 

 
 Integrerad (integrated) eftersom datalagret innehåller data insamlat från flera olika 

operationella system. Dessa data som insamlas är ofta inkonsekventa eftersom de 
i de olika operationella systemen används på olika sätt, till exempel genom att de 
presenteras i olika format i olika system. Innan det används i datalagret måste all 
data göras konsistent. 

 
 Tidsberoende (time-variant) vilket innebär att data i ett datalager endast är 

användbart under en viss tidpunkt eller inom ett visst intervall. Denna tidsenlighet 
representeras genom den tid som specifik data är kvar i datalagret, det vill sägas 
innan den tas bort. 

 
 Oföränderlig (non-volatile) därför att data aldrig uppdateras i realtid utan laddas 

upp regelbundet från det operationella systemet. Ny data lagras snarare som ett 
tillägg i datalagret istället för som en uppdatering. 

 
Oavsett hur definitionen på datalagret ser ut så är det grundläggande målet med det att ta data 
från olika operationella informationssystem och samla det på en förvaringsplats, organisera 
det och göra det användbart för beslutsfattare genom hela organisationen när det ska fatta 
beslut (Connolly, 1999) (Turban, 2001). 
 
 
3.5.1 Kornighet (Detaljeringsgrad) 
 
En viktig aspekt hos datalager som Inmon inte har tagit hänsyn till i sin definition är 
datalagrets grad av kornighet. Kornigheten hos ett datalager har att göra med graden av 
detaljer hos informationen som är lagrat i datalagret, och detta är en viktig aspekt man bör ta 
hänsyn till vid utveckling av ett datalager. Hög grad av kornighet ger en mer detaljerad 
information, och följaktligen en större mängd information. Lägre grad av kornighet ger en 
mindre mängd detaljer och istället en högre grad av sammanfattning.  
 
Anledningen till att kornigheten är så viktig i datalagersammanhang är, enligt Poe, att graden 
av kornighet har en direkt påverkan på hur stor mängd data som kommer att lagras i 
datalagret. Därmed styr kornigheten hur stor datalagret kommer att bli. Detta får också följden 
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att graden av kornighet styr vilka frågor som systemet kommer att kunna svara på eftersom 
det inte kan svara på frågor som är mer detaljerade än vad kornigheten tillåter. 
 
En högre grad av kornighet kan exempelvis ge en lista över alla transaktioner på ett 
bankkonto för varje månad, och kan svara på frågor som t.ex. ”Drogs pengar från mitt konto 
den 5 juni”. Vid en situation där man har lägre grad av kornighet kan inte datalagret ge svar 
på sådana detaljerade frågor utan då kan det endast ge svar på frågor som t.ex. ”Vad hade jag 
för utgående balans under januari månad?”. 
 
Det första alternativet innebär att användaren har full frihet att ställa frågor, men eftersom det 
kräver en hög grad av kornighet så innebär det samtidigt att en stor mängd data kommer att 
lagras i datalagret. Det innebär att det kommer att krävas stora hårdvaruresurser och att 
svarstiderna kommer att bli längre. Det andra alternativet kommer att kräva mindre 
hårdvaruresurser men då kommer inte samma typer av detaljfrågor att kunna ställas som i det 
första alternativet (Poe, 1996). 
 
För att kunna implementera båda dessa alternativ samtidigt som man begränsar behovet av 
hårdvaruresurser så kan man använda det tillvägagångssätt som Inmon föreslår. Denna metod 
går ut på att man tar vid utvecklingen av datalagret tankar data från källsystemen till två olika 
lagringsplatser som användarna sedan kan nå via frågor. Den ena lagringsplatsen utgörs av ett 
snabbt media, som t.ex. en hårddisk, medan den andra utgörs av ett långsammare media, som 
exempelvis ett magnetband. Skillnaden mellan informationen på de två lagringsplatserna är 
att hårddisken innehåller information som har lägre grad av kornighet och således är mer 
sammanfattad, och att magnetbandet innehåller mer detaljerad information. Det finns nu 
möjligheter att kunna ställa frågor oavsett vilken detaljeringsgrad på informationen som krävs 
för att kunna svara på frågan. Tanken är dock att informationen på hårddisken ska kunna ge 
svar på de allra flesta frågor som behöver ställas eftersom svarstiderna från denna är snabbare 
samt att det är billigare att komma åt data från en hårddisk än ett magnetband. Enligt Inmon 
så bör informationen på hårddisken kunna ge svar på cirka 95 % av alla frågor. Om man 
upptäcker att man ofta behöver ställa frågor till informationen på magnetbandet så bör man 
överväga att flytta över delar av denna information till hårddisken. 
 
 
3.5.2 Funktion 
 
Större organisationer använder idag många olika informationssystem. Systemen är ofta 
byggda för endast en funktion som till exempel ekonomisystem, lagersystem och 
administrativa system. De organisatoriska funktionerna har också haft ansvar för deras egna 
system. Dessa system samverkar alltså inte med varandra. Detta gör att det från dessa inte går 
att få svar på frågor som behöver information från mer än ett system. Ska man få svar på 
frågor som berör flera system behöver man fråga ett system i taget och sedan manuellt 
jämföra resultaten från var och ett av systemen. Man brukar se det som att systemöar har 
byggts upp inom organisationer där varje system stödjer endast en funktion. Systemen var 
begränsade och specialiserade och gav stöd åt funktionen men inte åt organisationens 
strategier och mål.  
  
För att information ska vara användbart som beslutsunderlag på ledningsnivå krävs ett nytt 
sätt att se på information. Man behöver behandla informationen över funktionsgränserna och 
istället se på den ur ett organisatoriskt helhetsperspektiv. Datalagren är skapade för att 
eliminera alla system och funktionsgränser genom att tanka data från alla system och lagra det 
på en lagringsplats. Eftersom data från olika system kommer samman så kan man se 
kopplingar mellan dem som inte kunde identifieras tidigare. 
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Det som gör ett datalager så passande är att det har en högre kapacitet att behandla mycket 
stora mängder data och information jämfört med den mänskliga hjärnan. Både Turban och 
Simon ifrågasätter individers kapacitet att bearbeta stora mängder data och information. De 
menar att en mänsklig beslutsfattare har en klar begränsning när det gäller att behandla stora 
mängder data och information, för att fatta ett effektivt beslut. Detta gäller både vid förmågan 
att se samband mellan information, och när det handlar om att beräkna konsekvenser av 
alternativ. Att låta fler beslutsfattare vara involverade kan vara till hjälp, men då uppstår ofta 
problem med koordinering och kommunikation inom gruppen. Simon menar att människan 
dessutom har en begränsad kapacitet att alltid leta efter den bästa lösningen. Många gånger 
nöjer sig beslutsfattare med en tillräckligt bra lösning på ett problem istället för att fortsätta 
arbeta och så småningom hitta den absolut bästa lösningen. Detta har att göra med att 
beslutsfattare helt enkelt har för mycket information som ska bearbetas för att hitta den bästa 
lösningen. Simon ifrågasätter såväl tillgången på information som det optimala vid valet av 
alternativ (Turban, 2001). 
 
Som vi nu berört några gånger så kan ett datalager vara mycket användbart när det är 
nödvändigt med en insamling av både extern och intern information som sedan ska vara en 
grund för ett beslutsfattande. Ett datalager gör det möjligt att ha tillgång till och effektivt 
bearbeta stora mängder data och information. 
 
 
3.5.3 Arkitektur i ett datalager 
 
Nedan visas arkitekturen för ett datalager. Bilden beskriver hur data hämtas från olika 
källsystem och integreras och tranformeras för att lagras i datalagret. Data levereras senare till 
slutanvändare med hjälp av olika analysverktyg. Arkitekturen hålls samman av metadata. 
 
Figuren nedan är nära kopplad till figur 2 och 3 som beskrev komponenter i ett BSS som vi 
presenterade tidigare. Figur 4 nedan är dock enklare att förstå för att få en förståelse över de 
olika komponenter som ingår i arkitekturen för ett datalager. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   Figur 4. Arkitektur i ett datalager (Poe, 1996), omarbetad. 
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Som figuren visar så är det första steget att importera data från de så kallade källsystemen 
eller operativa systemen. När data sedan finns lagrat i datalagret levereras det till olika 
användare med hjälp av applikationer eller analysverktyg. 
 
 
3.5.4 Integrering och transformering 
 
Att flytta över data från källsystemen kan till en början verka okomplicerat, men i själva 
verket är det en invecklad aktivitet bestående av ett antal steg. Detta bedöms vara den svåraste 
och dyraste länken i arkitekturen. Det är av stor betydelse att detta görs noggrant och 
ordentligt eftersom ett lyckat integreringsarbete verifierar och förbättrar kvalitén och 
användbarheten på data som laddas in i datalagret. Ett misslyckat integreringsarbete kan 
däremot få allvarliga konsekvenser för kvalitén på data i datalagret.  
 
Enligt Poe så finns det bestämda steg i denna process som bör genomföras: 
 
 Data sourcing: Det första steget i integreringsprocessen är att säkerställa att man 

kommer att ladda datalagret med rätt data. Det är viktigt att man är medveten om 
vilken data beslutsfattaren kommer att behöva så att datalagret uppfyller 
beslutsfattarnas förväntningar av det. Man behöver även analysera källsystemen för att 
kontrollera att nödvändig data finns där. Enligt Connolly är det vanligt att man tankar 
dessa data till en mellanlagringsplats där all ytterligare bearbetning av data sker 
(Connolly, 1999). 

 
 Data consolidation: Denna fas fokuserar på strukturen på de data som identifierades i 

det föregående steget. Arbetet går ut på att samordna dessa data in i en gemensam 
modell som går hand i hand med den datamodell som finns i datalagret. Data som det 
finns flera upplagor av tas bort.  

 
 Data conversion: Detta innebär att data från källsystemen genomgår en förändring för 

att bättre passa in i datalagret. All data måste förändras till de format som krävs av 
datalagret. Det är exempelvis vanligt att olika källor har olika adressformat, medan 
datalagret bör innehålla ett standardformat. Alla olika adressformat måste omvandlas 
till standardformatet som datalagret kräver. 

 
 Data population: Det sista steget i integreringsprocessen är att skicka data från 

mellanlagringsplatsen in i datalagret. 
 
Dessa aktiviteter behövs gå igenom varje gång som data tankas från de operationella källorna 
till datalagret. Någonting man bör komma ihåg från definitionen av datalager som 
presenterades tidigare så ska ett datalager inte behöva hantera förändringar på samma sätt som 
en databas i den operationella miljön eftersom den inte är skapat för att uppdateras i realtid.  
Enligt Poe är det viktigt att man tankar data med ett visst tidsintervall eftersom beslutsfattare 
inte vill att det uppstår förändringar i data under tiden de genomför en analys. Genom att 
istället tanka data periodvis så kan beslutsfattare genomföra sina analysaktiviteter i vetskapen 
om att data kommer att vara oförändrat mellan två cykler. 
 
Poe fortsätter med att beskriva att ett datalager är konstruerat för att stödja beslut som är av 
strategisk eller taktisk karaktär. Således bör det inte heller finnas ett behov hos företag att 
behöva ett datalager vars data förändras i realtid eftersom dessa beslut inte behöver 
informationsunderlag i realtidsform. Poe föreslår att frekvensen mellan tankningarna ska 
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uppgå från några timmar till ungefär en månad. Vad man ska välja ska bero på karaktären av 
beslut som vanligtvis kommer att behöva fattas. Taktiska beslut behöver mer regelbundna 
tankningar är strategiska beslut (Poe, 1996).  
 
 
3.5.5 Metadata 
 
Enligt Poe är metadata (data om data) en viktig del i alla datalagersystem, och all metadata 
ska lagras i en separat databas som brukar kallas ”metadata directory”. 
 
Enligt Poe är en effektiv hantering av metadata en förutsättning för att lyckas med sitt 
datalagerprojekt. Metadata ska därför finnas tillgängligt för alla som kommer i kontakt med 
datalagret, dvs. utvecklare, förvaltare och slutanvändare av datalagret. För en slutanvändare 
kan metadata exempelvis ge information om definitioner på data eller hur data har bearbetats i 
integrationsfasen innan det tankades till datalagret. Metadata är mycket betydelsefullt för 
utvinnare och beslutsfattare som vill förstå innehållet i ett datalager.  
 
En administratör av datalagret behöver ha tillgång till metadata för att effektivt kunna 
administrera innehållet i datalagret. Eftersom beslutsfattare använder data ur datalagret 
mycket för sina beslut så är det naturligt att anta att det kommer att uppstå vissa behov från 
dem att data förändras eller att ytterligare data tankas till datalagret som de tror att de kommer 
att behöva som beslutsunderlag. För att en administratör ska kunna uppfylla dessa behov 
behöver de ha tillgång till exempelvis den datamodell som datalagret är uppbyggt av för att 
kunna integrera ytterligare information med det som redan finns i datalagret. Denna 
datamodell ska finnas som en del av datalagrets metadata. Även utvecklare använder metadata 
för att t.ex. kunna bygga ut existerande datalager så fler typer av sökningar tillåts. 
 
Poe nämner följande som exempel på vad metadata hanterar:  
 Beskrivningar av datalagret så att användaren vet vad som finns där. 
 Från vilket källsystem specifik data i datalagret kommer ifrån. 
 Definitioner på begrepp som återkommer i datalagret. 
 Att beskriva vilka eventuella ändringar som gjort på data i integreringsfasen. 
 Att beskriva den datamodell som datalagret är baserad på (Poe, 1996).  

 
 
3.5.6 Datalager och informationskvalitet 
 
Som vi nu berört tidigare så är det oerhört viktigt för beslutsfattare att ha bra beslutsunderlag 
när olika beslut ska fattas. Med bra beslutsunderlag avses alltså information av hög kvalitet 
som beslutsfattaren sedan kan grunda sina beslut på. Enligt Kelly (1994) behöver 
beslutsfattare rätt information, han behöver den i rätt tidpunkt och i rätt format. Det är viktigt 
att komma ihåg att beslutsfattare inte fattar beslut som är rätt eller fel, utan de fattar beslut 
utifrån bra eller dålig information det vill säga utifrån information av hög eller låg kvalitet 
(Kelly, 1994). Med andra ord ger bra information och beslutsunderlag bättre och effektivare 
beslut. 
 
De operationella systemen i verksamheten kan inte alltid generera den information som 
beslutsfattare är i behov av. Detta kan exempelvis bero på att informationen inte är lätt att 
tillgå eller att den inte överensstämmer med beslutsfattarens krav. Informationen kan ha för 
hög, för låg detaljnivå eller täcka en för kort tidsperiod. En lösning på dessa problem är 
datalager (Kelly, 1994). Som vi nämnde i inledningen av denna rapport är själva syftet med 
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ett datalager att generera bra information och bra beslutsunderlag för att ge beslutsfattare 
möjlighet att fatta bra och effektiva beslut. Detta ska sedan leda till förbättringar i 
organisationens beslutsfattande och prestationer (Watson m.fl., 2002). 
 
Eftersom fler och fler företag idag utvecklar datalager som de använder för att grunda sina 
beslut på så är det naturligtvis mycket viktigt att informationen i datalager är av hög kvalité. 
Det är också av yttersta vikt att företagen är medvetna om vilken informationskvalité som de 
har i sina datalager, och även vilka aktiviteter de kan vidta för att förbättra detta. Ballou m.fl. 
(1985) påpekar, som vi också beskrivit tidigare, att om detta inte uppfylls så kan det få 
allvarliga negativa konsekvenser för organisationerna i form av att beslut fattas baserat på 
dålig information vilket sedan kan få allvarliga följder. 
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4. Empiri 
 
Vi har valt att göra vår fallstudie på tre olika företag, där vi intervjuat beslutsfattare i 
respektive företag som använder datalager när de fattar beslut. Dessa företag verkar i helt 
olika branscher och har olika struktur. Gemensamt för dessa företag är att deras beslutsfattare 
använder datalagersystemet Proclarity för att utvinna och analysera information. Detta är 
också en av anledningarna till att vi valt just dessa företag som fallstudieobjekt. 
 
I vår undersökning har vi varit intresserade av att undersöka beslutsfattarnas uppfattning om 
kvalitén på den information som de får ur datalagret. Vid undersökningen av 
informationskvalitén har vi utgått från följande variabler: Datatillgänglighet, Tolkningsbarhet, 
Användbarhet och Trovärdighet. I följande avsnitt följer en sammanfattande kartläggning 
över hur respondenterna upplever kvalitén på den information som datalagersystemet 
levererar. Dessutom ger vi kortfattad bakgrundsinformation som vi anser vara relevant för 
respektive fallbeskrivning. En sammanfattning av respondenternas svar angående 
informationskvalitén ges i tabell 2, som presenteras sist i detta avsnitt.  
 

4.1 Milko 
 
Milko är ett av Sveriges största mejeriföretag med huvudkontor i Stockholm, och företaget 
har cirka 1650 medlemmar och 100 anställda. De omsätter drygt 3 miljarder kronor. De har 
fem mejerier, från Värmland i söder till Jämtland i norr, och de tillverkar ungefär 300 
produkter av mjölk, fil, grädde, yoghurt, messmör, ost, smör och mjölkpulver. 
(www.milko.se) 
 
Milko har använt ett datalagersystem i ungefär ett års tid, och det används för att ge stöd åt 
alla beslutsfattare inom organisationen. Alla våra respondenter anser att det finns stora 
fördelar att utnyttja med datalagersystemet. Det är mycket lätt att utvinna användbar 
information, som också är lätt att analysera. De tycker också att informationen går att få ut i 
det format de vill, vilket också underlättar analysarbetet. Det datalager de har idag är uppdelat 
i två delar: en ekonomidel och en statistikdel. Ekonomidelen innefattar information om t.ex. 
marknad, försäljning kontra prognos, och statistikdelen innehåller information om främst 
försäljning av artiklar och huvudgrupper. Respondenterna nämner att de nu egentligen har en 
mycket bättre koll på allting, och de använder datalagret bland annat till statistik om 
försäljning, personalkostnader, försäljning kontra prognos, huruvida olika system är 
lönsamma osv. All data som kommer in i datalagrets ekonomidel tankas varje natt, och till 
statistikdelen tankas den en gång i veckan. 
 
Innan datalagret introducerades så hämtades data med hjälp av speciella verktyg direkt ur de 
operationella systemen och använde detta som beslutsunderlag. De hade speciella frågor som 
kunde ställas direkt till grundsystemen och på så sätt utvanns information. De skrev också ut 
listor ur de operationella systemen som jämfördes manuellt. 
 
Målgruppen med datalagret är, enligt våra respondenter, egentligen anställda på flera olika 
nivåer inom företaget. De som regelbundet använder det varierar mellan anställda på 
koncernnivå, mellanchefer, platschefer, och ända ner till anställda på administrativ nivå, t.ex. 
ekonomiansvariga. Om beslutsfattarna även fungerar som utvinnare och analyserare varierar 
till viss del beroende på vilken nivå inom företaget beslutsfattaren arbetar på. Om 
administrativ personal är i behov av beslutsunderlag så utvinner de och analyserar detta 
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själva. När däremot beslutsfattare högre upp i hierarkin ska fatta beslut så utvinns och 
analyseras informationen av andra anställda som sedan skickar detta vidare till beslutsfattaren. 
På Milko är det inte beslutsfattarna själva som skapar de kuber som behövs för att göra en 
sökning i datalagret, utan detta görs istället av personal på företagets IT-avdelning. Detta 
eftersom beslutsfattarna uppfattar detta som något komplicerat. 
 
En gång i veckan sker en kontroll av det data som har tankats in i datalagret för att försäkra 
sig om att det som har kommit in är av hög kvalité. Den kontrollaktiviteten går ut på att vissa 
anställda får från källsystemen siffror på vad de innehåller och som vad som skulle ha 
skickats till datalagret. Dessa siffror jämförs sedan med siffror över vad som faktiskt har 
tankats in i datalagret, och överensstämmer dessa med varandra så har det alltså gått bra. 
Skulle det inte överensstämma så görs tankningen om. Milko går alltså inte ner i detalj på 
specifika artiklar och kvalitetskontrollerar, men det finns det inte heller något behov för enligt 
den systemadministratör vi pratat med. De upplever att den metod de använder för detta är 
givande även om den är enkel och inte går ner på specifik artikelnivå. 
 
Vid tankning av data från källsystem in till datalagret så finns det även ett larmsystem som 
reagerar om det är något problem av mer teknisk art som uppstår, t.ex. strömavbrott eller att 
tankningen avbryts på annat sätt. Detta får administratörerna reda på genom SMS-
meddelanden till deras mobiltelefoner. 
 
Här följer en beskrivning på de respondenter från Milko vi använt i våra intervjuer. 
 
Respondent 1 är 53 år och arbetar som administrativ chef över ekonomi och IT. Han 
använder datalagret både för att utvinna och analysera information som han sedan fattar beslut 
på. Han har arbetat inom Milko sedan 1975, dvs. i 28 år. Han har arbetat med 
datalagersystemet hela den tid det har funnits inom företaget, dvs. i cirka ett år. Han hade 
även en viss erfarenhet av datalager innan det introducerades på Milko. Han säger också att 
han fick en kortare utbildning på systemet av den systemadministratör de har, och att alla som 
ska börja använda systemet får en introduktion på företagets och branschens struktur som ska 
underlätta arbetet med datalagret. Han upplever att datalagersystemet i stort sett är det enda 
han använder för att få fram beslutsunderlag, och eftersom det är det han klart mest använder 
så spelar det givetvis en stor roll när olika beslut ska fattas. Många av de beslut som han fattar 
är av långsiktig natur, och kan exempelvis vara att han ska skapa investeringskalkyler där han 
använder historisk data som utvinns ur datalagret. Han fattar dock också kortsiktiga beslut 
som t.ex. att kontrollera resultat och försäljning för ett område där förändringar genomförs till 
nästkommande dag.  
 
Respondent 2 är 35 år gammal och han har arbetat inom Milko i cirka sex år och har alltså 
använt datalagersystemet hela den tid företaget har använde det. Även denna respondent 
använder datalagret både för att utvinna och analysera information som han sedan fattar beslut 
på. Han sitter som chef för controllergruppen inom företaget, vilket innebär att han ansvarar 
för samarbetet mellan de olika områden som finns som Milko finns inom, dvs. området 
mellan Värmland och Örnsköldsvik. Controllergruppens arbetsuppgifter innefattar 
prognostisering, lönsamhetskalkyler, olika utredningar om försäljning osv. Han fick en halv 
dags utbildning på systemet av systemadministratören innan de började använda det. Även 
denna respondent använder till stor del datalagret när olika beslut ska fattas, även om det 
ibland händer att han behöver gå och hämta data från andra system då han inte hittar det han 
vill i datalagret. De beslut han fattar är både långsiktiga och kortsiktiga, och han säger att 
många frågor han ställer till systemet är ad-hoc frågor och alltså inga rutinfrågor. 
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4.2 Stadium 
 
Stadium AB är idag Sveriges största privatägda återförsäljare av sportartiklar. De har cirka 
2500 anställda och omsätter årligen drygt 3,75 miljarder kronor. Idag finns 68 Stadiumbutiker 
i Norden, varav två i Danmark, tre i Finland och de resterande i Sverige. Stadiums sortiment 
inkluderar de flesta typer av produkter inom idrott, t.ex. kläder, skor, olika utrustningar för 
lagsporter, golfutrustning, inlines och skidor med mera. Stadium har sitt huvudkontor i 
Norrköping. (www.stadium.se) 
 
Stadium har använt sitt datalager i drygt två år. Målgruppen med det är i hög grad chefer på 
mellannivå och de sköter även utvinning och analys av informationen själva. Det händer 
endast ett fåtal gånger per år som ansvariga personer på strategisk nivå fattar beslut baserat på 
datalagret, och det handlar då främst om budgetfrågor. I sådana situationer är det dock 
fortfarande ansvariga på mellannivå som sköter utvinning och analys av information, och som 
sedan presenterar analysen för den strategiska ledningen. De som regelbundet använder 
datalagret anser att det spelar en viktig roll för beslutsfattandet eftersom det är datalagret som 
de i de allra flesta fallen använder för att få fram beslutsunderlag. 
 
Innan datalagret togs i bruk var beslutsfattarna tvungna att skriva ut listor med data från 
operativa system, och dessa studerades och analyserades sedan manuellt genom att jämföra 
dem med varandra. Respondenterna tycker visserligen att även detta fungerade för att få fram 
beslutsunderlag men träffsäkerheten var betydligt lägre och det tog betydligt mycket längre 
tid och var avsevärt krångligare. Med datalagret kan de också enkelt presentera informationen 
i olika format, vilket var svårt att göra förut. 
 
Beslutsfattarna upplever att systemet numera är ganska enkelt att använda, men de säger att de 
till en början tyckte att det var betydligt svårare. De har dock lärt sig med tiden hur det 
fungerar och då har det blivit lättare att hitta informationen på ett enkelt sätt. Det som de 
uppfattar som mest komplicerat är att bygga de kuber som används vid sökningarna. På 
Stadium är det beslutsfattarna själva som sköter detta. Det är också byggandet av kuberna som 
tar längst tid i sökningsarbetet, att få fram informationen efter att kuberna är byggda går 
mycket fort.  
 
Data från källsystemen tankas idag antingen en gång per dygn eller en gång per vecka 
beroende på vad det är för data. Försäljningsdata tankas varje natt medan lagerdata endast 
tankas en gång i veckan. 
 
Här följer en beskrivning på de respondenter från Stadium vi använt i våra intervjuer. 
 
Respondent 1 är 34 år och arbetar som försäljningsansvarig med inriktning mot skor. 
Datalagret är ett system som han använder främst när han fattar beslut angående upplägget för 
försäljning i olika butiker. Besluten är oftast av taktisk och operationell karaktär och kan 
handla om både mer långsiktiga och kortsiktiga beslut. Det kan exempelvis handla om vad 
som ska säljas i en butik nästa vecka eller vad som ska budgeteras till skor nästa halvår. 
Eftersom denna respondent är försäljningsansvarig och jobbar mycket med siffror så upplever 
han att systemets största styrkor är att den presenterar data i form av tabeller och grafer. Han 
har inte fått någon utbildning på systemet. 
 
Respondent 2 är 28 år och arbetar som inköps- och sortimentsansvarig, inom den avdelning 
som kallas för ”action” (snowboard, solglasögon m.m.) och ”outdoor” (skidor, vinterjackor 
m.m.). Denna respondent tycker att datalagret spelar stor roll när han fattar beslut. Han 
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använder datalagersystemet för att ta fram informationsunderlag i många beslutsfrågor. Det är 
dock främst vid taktiska och operationella beslut som han tar hjälp av datalagersystemet för 
att fatta beslut, trots att han även vissa gånger använder datalagret vid mer långsiktiga beslut. 
Långsiktiga beslut kan t.ex. handla om ”inköp om ett år” och kortsiktiga kan t.ex. handla om 
”inköp av varor nästa vecka”. Denna respondent är för övrigt den som har minst erfarenhet av 
beslutsrelaterade frågor och har dessutom jobbat kortast tid på företaget jämfört med de andra 
respondenterna. Det händer att han missar att ta fram den information han behöver i 
rapporten. Erfarenhet är viktigt. ”Man gör ofta samma typer av sökningar så man lär sig att 
få fram den information man var ute efter från början.” Informationen från datalagret 
presenteras i rätt format anser han. En av styrkorna med systemet är att det går att välja 
mellan ett antal alternativ så då går det att välja det som är mest passande. Inte heller denna 
respondent har fått någon utbildning på systemet. 
 
Respondent 3 är 30 år gammal och arbetar som försäljningsansvarig med lagerinriktning. 
Han anser att datalagersystemets största fördel är att informationen presenteras i både siffror, 
tabeller och grafer. Han, liksom respondent 1, arbetar mycket med siffror och tycker därför att 
denna del i systemet är väldigt viktigt. En annan fördel med systemet enligt honom är att det 
går att styra så att man kan få en högre grad av visualisering av data, om det känns 
nödvändigt. Respondent 3 använder datalagersystemet främst vid beslut av taktiska och 
långsiktig karaktär. Eftersom han fattar beslut som rör lager så har hans beslut haft en 
betydelse över en ganska lång sikt. En svaghet och en funktion som skulle kunna förbättra 
systemet är att kunna kombinera olika säsonger och kombinera försäljning och lager i samma 
kub. Någon utbildning på systemet har han inte erbjudits. 
 

4.3 Hemköp 
 
Hemköp är en av Sveriges ledande kedjor inom dagligvaruhandeln med ett hundratal butiker 
över hela landet. Hemköp har cirka 5000 anställda och omsätter drygt 7 miljarder kronor per 
år. Företaget har sitt huvudkontor i Falun och är ett helägt dotterbolag till Axfood. 
(www.hemkop.se) 
 
Hemköp har använt sitt datalagersystem i cirka ett år. De som använder datalagret regelbundet 
är flera beslutsfattare på olika nivåer i företaget, t.ex. ledningsgruppen, mellanchefer, 
regionchefer, marknadsförare och säljare. 
 
Inom Hemköp är det inte alltid beslutsfattarna själva som utvinner informationen från 
datalagret vilket sedan används vid beslutsfattande. Beslutsfattarna tar ibland hjälp av vad de 
kallar ”superanvändare” som sköter själva utvinningen av informationen och skickar sedan 
detta vidare till beslutsfattare för analys och beslutsfattande. Detta varierar dock mellan 
beslutsfattarna. Vissa använder sig av ofta av superanvändarna och vissa gör det mer sällan. 
Bland annat så använder strategiska chefer oftast inte datalagret för att själva utvinna 
information utan det finns det andra som gör åt dem. Däremot fattar de fortfarande beslut 
baserat på information genererat från datalagersystemet. Själva utvinnarna anser numera att 
systemet är relativt lätt att använda. Till en början tyckte de dock att det var svårare att hitta 
rätt information eftersom de inte hade en ordentlig koll på hur systemet fungerade. Detta har 
de dock lärt sig efter hand. De nämner också att det inte är de själva som skapar kuberna som 
behövs vid sökningarna. Detta sköts istället av utbildad IT-personal på IT-avdelningen på 
Axfood i Stockholm. Detta underlättar en hel del när man använder systemet eftersom 
skapandet av kuberna hör till de mer komplicerade uppgifterna som utförs bäst av de som har 
mer tekniska kunskaper.  
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Hemköp har sedan introduktionen av datalagret haft vissa problem. Det är främst vid tankning 
av källdata in i datalagret som de har stött på vissa svårigheter. Enligt dem själva så beror det 
på att registren i de operativa systemen inte alltid överensstämmer med hur det ska se ut i 
datalagret vilket har fått följden att en del fel har dykt upp i datalagret. De saknar dessutom 
fungerande metoder för att kvalitetssäkra informationen. Enligt respondenterna så finns det 
vissa aktiviteter som IT-personal ska genomföra för att kvalitetssäkra informationen, men 
dessa fungerar inte tillfredsställande. När fel uppstår i datalagret så får IT-personal rätta till 
det, men om det är mycket som gått snett så får de göra om hela tankningen. 
 
Även om de haft vissa problem så uppfattar respondenterna datalagret som positivt. Bland 
annat anser de att man inte alls kan få fram samma goda beslutsunderlag utan ett datalager, 
och de kan med ett datalager på ett enkelt sätt presentera informationen i olika format. De kan 
inte se mönster på samma sätt utan ett datalager och träffsäkerheten på informationen är 
mycket bättre nu. Dessutom går det mycket snabbare att få fram beslutsunderlag med ett 
datalager. Denna förbättring av tidsaspekten tycker de är viktig.  
 
Data från källsystemen om så kallade huvudgrupper (frysprodukter, mejeriprodukter) tankas 
en gång per dygn, och det som tankas är då t.ex. hur mycket som sålts av exempelvis 
frysprodukter under dygnet. Data om enskilda artiklar tankas en gång per vecka. Med andra 
ord tankas data om hur mycket av varje artikel som sålts endast en gång i veckan. 
Respondenterna upplever att det är vissa problem med att få informationen i rätt tid. En stor 
del av data från källsystemen tankas en gång i veckan men att det finns behov av att få den 
oftare än så. Dessutom upplevs andra problem med tankningen som bland annat har fått 
följden att det har uppstått situationer där all data inte tankats in i datalagret. Detta har fått 
följden av att de fått göra om hela tankningen. Respondenterna uppfattar dock att när 
tankningen lyckats så innehåller datalagret det de behöver för att få bra beslutsunderlag. 
Respondenterna påpekar att informationen kan bli svårare att förstå och tolka när de använder 
sig av ”superanvändare”. Vid situationer då man tar hjälp av en ”superanvändare” är det 
viktigt att man får en förklaring över hur sökningen gjorts och vad de olika dimensionerna 
betyder. Detta upplevs nödvändigt för att en analys av informationen överhuvudtaget ska 
kunna göras. 
 
Här följer en beskrivning på de respondenter från Hemköp vi använt i våra intervjuer. 
 
Respondent 1 är 42 år gammal och arbetar som pris- och sortimentsansvarig. Det innebär 
bland annat att han ansvarar för prissättning av varor så att de ligger i rätt nivå jämfört med 
konkurrenterna och marknaden. Han ansvarar däremot inte för att bestämma vilka produkter 
som ska tas in till butikerna för försäljning utan han sköter endast prissättningen av dem när 
de har kommit in. Han har arbetat på hemköp i drygt 3 år, och innan det arbetade han 12 år på 
moderbolaget Axfood. Han har alltså arbetat med datalagret hela den tid det har använts på 
Hemköp och han hade även viss erfarenhet av att arbeta med datalager innan han började sin 
tjänst på Hemköp. Denna respondent anser att datalagret spelar en mycket stor roll i olika 
beslutssituationer eftersom det är datalagersystemet han använder mest för att få fram 
beslutsunderlag. De beslut han fattar kan både vara strategiska och taktiska, och han säger att 
det i de flesta fallen handlar om rutinbeslut. De kan både vara av långsiktig och kortsiktig 
karaktär. Han fick en kortare utbildning på systemet, och utöver det har han varit självlärd. 
Han anser att den utbildningen de fick inte gav någon grundlig kunskap om systemet, men 
han nämner också att systemet är av en sådan art att man bäst lär sig genom att själv sitta och 
arbeta med det. 
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Respondent 2 är 49 år gammal och sitter som IT-chef på Hemköp. Han började den tjänsten 
den 1 december 2002 och har alltså bara arbetat där en kortare tid. Dessförinnan arbetade 
även han på Hemköps moderbolag Axfood i Stockholm. Som IT-chef så anser han att han 
kommer mycket i kontakt med det datalagersystem de använder. Eftersom han arbetat på 
Hemköp sedan i december 2002 så har han bara varit i kontakt med datalagret under kort tid, 
men han säger att innan sin tid på Hemköp arbetade han med andra datalager i ungefär sex års 
tid. Han har därför relativt stor erfarenhet av datalager utöver det som Hemköp idag använder. 
Även om datalagret inte är den enda informationskällan han använder så upplever han att den 
ändå är av stor betydelse när beslut ska fattas. Andra informationskällor som användas är 
exempelvis olika analyser av butiker eller prognoser. Han säger att det är mest långsiktiga 
beslut som han fattar, och att de kan vara både strategiska och taktiska. Det handlar både om 
rutinfrågor och om ad-hoc frågor. Det är vid ad-hoc frågor som man hittar de flesta felen, 
säger han. Även denna respondent fick en kortare utbildning på systemet. 
 
Respondent 3 är 35 år gammal och arbetar som marknadscontroller. Han började den tjänsten 
för ungefär sex månader sedan, och dessförinnan arbetade han som butikschef på en av 
hemköps butiker. Det var först när han startade med den nuvarande tjänsten som han kom i 
kontakt med datalagersystemet. Denna respondent beskriver att han arbetar 80 % som enbart 
utvinnare och bara 20 % som både utvinnare och beslutsfattare. Detta innebär att han i 
allmänhet arbetar som supporter till andra beslutsfattare, men att han även deltar som 
beslutsfattare i större projekt. Denna respondent säger att han inte fått någon speciell 
utbildning på systemet utan han har varit självlärd helt och hållet. Han säger däremot att han 
genom sin tid som butikschef har mycket god kunskap om Hemköps struktur och att han 
tycker att detta är viktigt när man gör sökningen och för att förstå det man utvinner. 
 
 
På nästa sida kommer vi att presentera en tabell som visar alla respondenters upplevelser av 
informationskvalitén. Denna tabell kommer vi sedan kontinuerligt att återkomma och referera 
till i analysavsnittet. 
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DATATILLGÄNGLIGHET RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 RESPONDENT 3 

    
• 1. Datalagret ger den informationen du behöver i rätt tid? 
      (åtkomlighet)    

-  Milko 

Ja, men det 
händer att 

informationen inte 
levereras i rätt tid.

Ja, alltid i rätt tid  

-  Stadium Ja, alltid i rätt tid Ja, alltid i rätt tid Ja, alltid i rätt tid 

-  Hemköp 

Ja, men det 
händer att 

informationen inte 
levereras i rätt tid

Ja, alltid i rätt tid 
Ja, men det händer 

att informationen inte 
levereras i rätt tid 

    

• 2. Finns informationen du efterfrågar i datalagret? (åtkomlighet)    
-  Milko Ja Ja  

-  Stadium Ja Ja Ja 
-  Hemköp Inte alltid Ja Ja 

    

    

TOLKNINGSBARHET RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 RESPONDENT 3 

    
• 3. Hur lätt är det att förstå den information som du får från  
  datalagersystemet? (syntax)    

-  Milko Mycket lätt Mycket lätt  
-  Stadium Mycket lätt Mycket lätt Lätt 
-  Hemköp Mycket lätt Mycket lätt Mycket lätt 

    
• 4. Hur lätt är det att tolka den information som du får från 
  datalagersystemet? (semantik)    

-  Milko Mycket lätt Mycket lätt  
-  Stadium Lätt Lätt Varken svårt eller lätt 
-  Hemköp Mycket lätt Mycket lätt Svårt 

    
• 5. Hur ofta inträffar det att du missar någon väsentlig information i 
  rapporten? (detaljeringsgrad)    

-  Milko Ibland Ibland  
-  Stadium Sällan Sällan Sällan 
-  Hemköp Ibland Aldrig Aldrig 

    
• 6.  Är den information du får från datalagersystemet  tillräckligt 
  detaljerad för att  fatta ett beslut eller behövs kompletterande  
  uppgifter från andra källor? ( detaljeringsgrad) 

   

-  Milko För det mesta Ibland  

-  Stadium Alltid tillräckligt 
detaljerad 

Alltid tillräckligt 
detaljerad 

Alltid tillräckligt 
detaljerad 

-  Hemköp Alltid tillräckligt 
detaljerad 

Alltid tillräckligt 
detaljerad 

Alltid tillräckligt 
detaljerad 

    
• 7. Är den information du får från datalagersystemet alltför detaljerad 
   för att fatta ett beslut? ( detaljeringsgrad)     

-  Milko Aldrig alltför 
detaljerad 

Aldrig alltför 
detaljerad  

-  Stadium Aldrig alltför  
detaljerad 

Ibland alltför 
detaljerad 

Aldrig alltför  
detaljerad 

-  Hemköp Ibland alltför 
detaljerad 

Aldrig alltför 
detaljerad 

Ibland alltför 
 detaljerad 

• 8. Är det för lite eller för mycket information som presenteras 
  (den information som hämtas ur datalagret)? ( detaljeringsgrad)    

-  Milko Lagom Lagom  

-  Stadium Lagom För mycket Lagom 
-  Hemköp Lagom Lagom Lagom 

Tabell 2. Respondenters uppfattning om informationskvalitet.(Källa: Egen)
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ANVÄNDBARHET RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 RESPONDENT 3

    
• 9. Informationen som genereras från datalagersystemet är relevant 
   och överensstämmer med den information du eftersöker?    
  (relevans) 

   

-  Milko Alltid Alltid  
-  Stadium Alltid För det mesta För det mesta 

-  Hemköp Alltid Alltid Alltid 
    
• 10.  Den information som kommer från datalagersystemet ser till att 
   tillfredställa ditt informationsbehov när du fattar beslut? (relevans)    

-  Milko Alltid Alltid  
-  Stadium För det mesta Alltid Alltid 

-  Hemköp För det mesta Alltid Alltid 
    

• 11.  Datalagret ger information presenterad i rätt format? (relevans)    

-  Milko I rätt format I rätt format  

-  Stadium Presenterad i 
rätt format 

Presenterad i 
rätt format 

Presenterad i 
rätt format 

-  Hemköp I rätt format I rätt format I rätt format 

    
• 12.  Informationen från datalagersystemet är aktuell? (aktuell)    

-  Milko För det mesta Alltid  
-  Stadium Alltid Alltid Alltid 
-  Hemköp Ibland Ibland För det mesta 

    
• 13. Har du möjlighet att själv ändra data i datalagret? (oföränderlig) 
  (om ja, ej oföränderlig)     

-  Milko Nej Nej  
-  Stadium Nej Nej Nej 
-  Hemköp Nej Nej Nej 

    

TROVÄRDIGHET RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 RESPONDENT 3

    
• 14.  Har du någon gång fattat ett felaktigt beslut (som fått ett 
   oönskad utfall och resultat) på grund av den information du fått från  
   datalagersystemet? (trovärdighet)    

-  Milko Sällan Sällan  
-  Stadium Sällan Ibland Sällan 
-  Hemköp Ibland Sällan Sällan 

    
• 15.  Uppfattar du att den information du efterfrågar och som sedan 
   levereras från datalagret är konsekvent? (konsistens)    

-  Milko Ja Ja  
-  Stadium Ja Ja Ja 
-  Hemköp Ja Ja Ja 

    
• 16. Uppfattar du att den information du efterfrågar och som sedan 
   levereras från Datalagret Är fullständigt? (fullständighet)    

-  Milko Ja Ja  
-  Stadium Alltid Alltid Alltid 
-  Hemköp Ja Ja Ja 
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• 17. Litar du på att informationen du får från datalagersystemet 
   är korrekt? (korrekthet)     

Milko Ja, fast viss skeptism 
finns Litar helt  

Stadium Litar helt Litar helt Litar helt 

Hemköp Ja, fast viss skeptism 
finns 

Ja, fast viss  
skeptism finns 

Ja, fast viss 
 skeptism finns 

    
• 18. Litar du på att informationen du får från datalagersystemet är 
   tillförlitlig? (tillförlitlig källa)    

Milko Ja, fast viss skeptism 
finns Litar helt  

Stadium Litar helt Litar helt Litar helt 

Hemköp Ja, fast viss skeptism 
finns 

Ja, fast viss  
skeptism finns 

Ja, fast viss  
skeptism finns 

    
• 19 Har du möjlighet att spåra informationskällan och på så sätt  
  kontrollera tillförlitligheten? (tillförlitlig källa)    

Milko Nej Nej  

Stadium Nej Nej Nej 

Hemköp Ja Ja Ja 
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5 Analys och diskussion 
 
Avsikten med vår undersökning har varit att kartlägga kvalitén på den information som 
genereras av datalager, och att försöka identifiera olika aspekter som kan vara viktiga att 
tänka på för att uppnå en god informationskvalité. Vi har definierat informationskvalité 
genom att utgå från fyra attribut, Datatillgänglighet, Tolkningsbarhet, Användbarhet och 
Trovärdighet. Vid våra intervjuer har vi utgått från dessa variabler och kartlagt till vilken grad 
dessa egenskaper upplevs. Efter att ha studerat materialet från fallstudierna har vi konstaterat 
att respondenterna i olika företag upplever informationskvalitén olika beroende på vilket 
företag de jobbar i. Detta trots att de använder samma system. 
 
Vi kommer att härefter att redovisa vår analys i fyra steg. Till att börja med kommer vi att 
analysera skillnader i företagen och därefter skillnader i respondenterna. Som steg tre kommer 
vi att analysera respondenternas uppfattningar av informationskvalitén och avslutningsvis 
kommer vi att göra en sammanfattande analys där vi också kommer att göra vissa kopplingar 
tillbaka till vårt teoriavsnitt. 
 

5.1 Jämförelse mellan företag (Steg 1) 
 
Vi har genom undersökningen kunnat identifiera tydliga likheter mellan de tre olika företag vi 
undersökt, men det finns även flera aspekter som skiljer dem åt. 
 
De tre företag vi undersökt har alla använt datalager ungefär lika länge. Milko och Hemköp 
har använt det i strax över ett år, medan Stadium har haft det i drygt två år. Gemensamt för 
företagen är att datalagret riktar sig och används av beslutsfattare på flera olika nivåer inom 
företagen. På alla tre företag så handlar det exempelvis om beslutsfattare på både strategisk 
och taktisk nivå. Det är inte lika vanligt att det används av personal på operativ nivå, utan det 
är bara på Milko som det någon gång används av personal lägre ner i hierarkin.  
 
Någonting som skiljer sig mellan företagen är vilka som sköter utvinningen av information ur 
datalagret som sedan används av beslutsfattarna. På Milko och Stadium är det de allra flesta 
gångerna beslutsfattarna som också sköter utvinningen av information. På Hemköp 
förekommer dock även så kallade ”superanvändare” som sköter utvinningen och som sedan 
skickar detta vidare till beslutsfattarna. Ytterligare en aspekt som skiljer sig åt är huruvida 
beslutsfattarna eller utvinnarna också är de som sköter skapandet av de kuber som krävs för 
en sökning. Stadium är det företag vars beslutsfattare sköter skapandet av kuberna själva, 
medan det på Milko och Hemköp sköts av utbildad IT-personal. Detta eftersom 
beslutsfattarna upplever det som komplicerat och att det sköts bäst av utbildad personal. 
 
Milko är även det enda företag som har fungerande aktiviteter för att kunna kvalitetssäkra 
informationen i datalagret. Det är inte några komplicerade aktiviteter de har, men 
beslutsfattarna upplever det ändå som mycket givande och att det bidrar till att öka 
informationskvalitén i datalagret. På Hemköp har de visserligen vissa aktiviteter för att göra 
detta, men enligt dem själva så fungerar de inte tillfredsställande. Med andra ord händer det 
alltså oftare hos Hemköp än hos Milko att det uppstår fel i tankningsprocessen. På Stadium 
har de fört diskussioner om att skapa kvalitetssäkrande aktiviteter men de har än så länge inte 
beslutat att göra detta.  
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Vad gäller tankningen av data från källsystemen så ser den relativt liknande ut på alla tre 
företag. Alla företag har delat in detta så att viss data tankas en gång per dygn medan andra 
data tankas veckovis. Däremot fungerar tankningen som sagt bättre på Stadium och Milko är 
hos Hemköp. 
 

5.2 Jämförelse mellan respondenter (Steg 2) 
 
Vi har intervjuat tre beslutsfattare på Hemköp och Stadium och två på Milko.  
 
Gemensamt för alla respondenter oavsett företag är att de alla upplever datalagret som mycket 
positivt och att det fört med sig stora positiva förändringar. De anser numera att de kan grunda 
sina beslut på betydligt bättre beslutsunderlag än vad som var möjligt tidigare, och de kan 
använda datalagret både till långsiktiga och kortsiktiga beslut. 
 
Vad gäller utbildning av systemet så har detta erbjudits på två av företagen, även om det 
handlat om kortare sådana. De företag som erbjudit utbildning är Milko och Hemköp, medan 
Stadiums beslutsfattare inte har erbjudits någon utbildning överhuvudtaget utan de har istället 
varit helt självlärda. På Milko så får varje ny beslutsfattare även en viss utbildning på 
företagets och branschens struktur, vilket ska underlätta arbetet med datalagret och förståelsen 
av informationen som genereras. På Hemköp är det emellertid endast två av respondenterna 
som fått en kortare utbildning på systemet, medan den tredje inte erbjudits någon. Denna 
respondent har däremot en god kunskap om företagets struktur vilket enligt han själv är minst 
lika viktigt som en utbildning på systemet. Detta för att kunna göra effektiva sökningar och 
förstå den information som genereras. 
 
Utöver detta är det svårt att säga någonting specifikt om hur respondenterna skiljer sig mellan 
de tre företagen. Givetvis har alla respondenter olika bakgrund och olika erfarenheter, men 
detta är ingenting som skiljer sig åt mellan företagen. Vi kan alltså inte säga att beslutsfattarna 
på ett företag rent generellt sett skiljer sig åt än respondenterna på ett annat företag. Men som 
sagt, respondenterna skiljer sig åt inbördes även om det inte är beroende på vilket företag de 
arbetar på. Vissa av respondenterna är exempelvis äldre och har mer erfarenhet av datalager 
än andra, och det tror vi säkert kan ha betydelse för hur de uppfattar datalagret och dess 
information. 
 

5.3 Jämförelse av respondenters upplevelser av informationskvalitet (Steg 3) 
 
I följande avsnitt tänkte vi återgå till de variabler vi har utgått från i undersökningen, dvs 
datatillgänglighet, tolkningsbarhet, användbarhet och trovärdighet. Vi tänkte i detta steg 
därför gå igenom dessa variabler var för sig. 
 
 
5.3.1 Datatillgänglighet 
 
Genom att studera tabell 2 vi presenterat tidigare så kan man se att respondenternas svar 
skiljer sig en del åt beroende på vilket företag de arbetar på.  
 
Till att börja med kan vi konstatera att alla beslutsfattare på Stadium upplever att 
informationen alltid finns i rätt tid, det vill säga när de behöver den. Vi kan däremot se att hos 
Hemköp så är det endast en av respondenterna som tycker att informationen alltid finns i rätt 
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tid, medan de två övriga respondenterna anser att den inte alltid finns åtkomlig i rätt tid. På 
Milko visar tabell 2 att en av de två respondenterna tycker att informationen alltid finns 
åtkomlig, medan den andra inte gör det. 
 
Om man ska försöka se orsaker till att varför respondenternas svar skiljer sig åt så tror vi att 
det finns tydliga kopplingar mellan hur tankningen av data från källsystemen in till datalagret 
fungerar och respondenternas upplevelser av datatillgängligheten. Som vi konstaterade 
tidigare så har Hemköp haft vissa problem med processen att tanka data från källsystemen till 
datalagret, och detta tror vi är den stora orsaken till att just de ger datatillgängligheten sämst 
betyg. En intressant iakttagelse är att den respondent på Hemköp som upplever att 
informationen alltid är åtkomlig i rätt tid är den respondent som fattar beslut av mer långsiktig 
karaktär, medan de två som ger datatillgängligheten sämre betyg är de som fattar mer 
kortsiktiga beslut. Eftersom kortsiktiga beslut har ett behov av att data tankas från 
källsystemen oftare än långsiktiga beslut så kan detta vara ett tecken på att problemen med 
tankningsprocessen får större konsekvenser på kortsiktiga beslut än långsiktiga. Vi tror att det 
är mycket viktigt för Hemköp att få ordning på sin tankningsprocess för att beslutsfattarna ska 
uppfatta informationen som bättre. 
 
På Milko var det som sagt också en respondent som uppfattade att informationen inte alltid 
var tillgänglig i rätt tid. Anledningen till detta är att denna respondent i sina beslut använder 
information som datalagret hämtar från ekonomisystemet. Detta system är ett operativt system 
som hämtar data i realtid medan tankningen av data från de operationella systemen till 
datalagret sker en gång per dygn. Respondenten uttrycker ett behov av att datalagret även ska 
skulle inhämta data från ekonomisystemet i realtid eftersom han uttrycken en önskan av att 
kunna ändra i bokföringssystemet under dagens gång och att detta förutsätter en tankning 
oftare än vad som sker idag. Vi är dock tveksamma till om detta behov bör tillfredsställas 
eftersom ett datalager inte är konstruerat för att inhämta data i realtid. Värt att notera är också 
att Milko, som vi nämnt tidigare, har fungerande aktiviteter för att kvalitetssäkra de data som 
tankas in i datalagret. Detta har säkerligen också haft betydelse för att tankningsprocessen ska 
fungera. 
 
På Stadium upplever alla beslutsfattare som sagt att informationen alltid finns tillgänglig i rätt 
tid. Detta tyder på att de på Stadium har en fungerade tankningsprocesser och att de inte har 
något större behov av att ändra på tankningen eller hur ofta den ska ske. 
 
 
5.3.2 Tolkningsbarhet 
 
Tolkningsbarhet är den andra egenskapen för informationskvalité som vi valt att använda oss 
av i vår undersökning. 
 
Till att börja med kan man konstatera att alla respondenter på Milko upplever att det är 
mycket lätt att både förstå och tolka den information de får ut ur datalagersystemet. Båda 
respondenterna betonar betydelsen och vikten av att dels ha kunskap om systemet som 
används men även att ha god kunskap om den branschstruktur man jobbar inom, för att 
förbättra och underlätta förståelsen och tolkningsbarheten.  
 
På Stadium och Hemköp så upplever inte respondenterna förståelsen och tolkningsbarheten 
riktigt lika bra som på Milko. På Stadium är det respondent tre som uppfattar detta som något 
svårare än de övriga respondenterna, och på Hemköp är det också respondent tre som tycker 
det är något svårare. Anledningen till varför respondent 3 på Hemköp inte upplever 
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informationen som lättförståelig och lättolkad tror vi beror på att han har för lite erfarenhet av 
beslutssituationer eftersom han endast arbetat i den positionen i drygt sex månader. Hans 
arbetsuppgifter uppgår endast till 20 % till att analysera och fatta beslut, och den övriga tiden 
går ut på att endast assistera andra beslutsfattare. Som en konsekvens av detta är han mindre 
van vid beslutssituationer och har lite svårt för att sätta in informationen i sammanhang och 
hur den ska användas i beslutssituationer.  
 
Något som vi tror är mycket viktigt för att underlätta förståelsen och tolkningen av 
informationen är erfarenheten hos beslutsfattaren. Vi tror exempelvis att en stor anledning till 
att beslutsfattarna på Milko upplever det som mycket lätt att tolka och förstå informationen är 
just att de båda har en god erfarenhet av den bransch de jobbar inom eftersom de båda har 
jobbat där i många år. Värt att nämna i detta sammanhang är att varje nyanställd inom Milko 
som kommer att komma i kontakt med datalagret får en utbildning på företagets och 
branschens struktur för att på så sätt underlätta förståelse och tolkning av affärsdata. Detta tror 
vi kan vara ett viktigt steg för att förbättra analysförmågan hos framför allt anställda som 
nyligen börjat arbeta med datalagersystemet eftersom kunskap om branschstrukturen är viktig. 
Vikten av god erfarenhet bekräftas också av att just respondent tre på Hemköp upplever det 
som svårare att förstå och tolka informationen eftersom han också har kort erfarenhet av 
beslutssituationer. 
 
Ännu ett tecken på erfarenhetens betydelse är att vi kan konstatera att äldre och mer erfarna 
respondenter upplever förståelsen och tolkningen som bättre än yngre och mindre erfarna 
respondenter. Detta tycker vi ytterligare visar betydelsen av erfarenhet. Som ett exempel kan 
man utläsa att i tabell 2 angående Hemköp så är respondent 2 den respondent som ger 
tolkningsbarheten det högsta betyget i form av att han ger det bästa svaret på varje fråga. Han 
är alltså den av de tre som upplever tolkningsbarheten bäst. Detta tror vi direkt kan ha att göra 
med hans erfarenheter. Han har visserligen endast arbetat på Hemköp sedan i december 2002, 
men dessförinnan hade han goda erfarenheter av datalager vilket vi tror underlättar 
användningen av det de använder idag. 
 
Intressant att notera är även att respondent 1 på Hemköp anser att det är mycket lätt att både 
förstå och tolka informationen endast de gånger han själv är den som utvinner informationen, 
och att den är svårare att förstå och tolka när han använder sig av ”superanvändaren”. Han 
säger också att när en sådan används är det viktigt att man får en förklaring över hur 
sökningen gjorts och vad de olika dimensionerna betyder för att han överhuvudtaget ska 
kunna göra en analys av informationen. Detta bekräftas även av respondenterna från Stadium 
som också framhåller att rapporterna blir svårare att förstå när det inte är de själva som tar 
fram dem. Baserat på detta tror vi även att förståelsen och tolkningen av informationen helt 
klart stiger om den som ska analysera informationen också är den som utvinner den. De 
gånger detta ändå inte är möjligt är det mycket betydelsefullt att analyseraren har möjlighet att 
få en god förklaring av ”superanvändaren” om sökningen och resultatet av den. Allt detta för 
att förbättra analysmöjligheterna. 
 
Om man ser till detaljeringsgraden kan man konstatera att den största avvikelsen görs av 
respondenterna från Milko. Här upplever de båda två att informationen som utvinns inte alltid 
är tillräckligt detaljerad. De är ibland tvungen att gå tillbaka till ursprungskällorna för att få 
alla detaljer man behöver. Enligt dem själva så prioriterade de vid anskaffningen av systemet 
snabbheten på systemet framför graden av detaljer hos informationen, och vi tror att det är 
detta som är orsaken till att de upplever detaljeringsgraden som sämre. Detta är dock givetvis 
en prioriteringsfråga. Skulle detaljeringsgraden höjas skulle snabbheten drastiskt försämras 
och för tillfället har de valt att prioritera snabbheten. Båda respondenterna betonar betydelsen 



 44

av att ha en god översiktlighet över informationen, och om detaljeringsgraden ökade skulle 
man få en sämre översikt. Utöver detta finns det inga större skillnader hos respondenterna 
med tanke på detaljeringsgraden. 
 
 
5.3.3 Användbarhet 
 
Användbarhet är den tredje egenskapen för informationskvalité som vi valt att använda oss av 
i vår undersökning. 
 
Alla respondenter på företagen upplever att det är mycket lätt att få ut information från 
datalagret samtidigt som den är lätt att analysera. Datalagret ger stora möjligheter som man 
inte hade fått annars. Träffsäkerheten är mycket bra och det ger en god överblick över 
informationen. Detta leder i sin tur att beslutsfattaren lättare kan se mönster och möjligheter. 
Det är bland annat dessa aspekter som ligger till grund för varför respondenterna upplever 
datalagersystemet så pass användbart. Gemensamt för respondenterna är även att de alla 
upplever att informationen alltid går att få i rätt format. I datalagersystemet de använder finns 
en inbyggd funktion som ger användarna möjlighet att välja om presentationen ska ske i form 
av grafer, tabeller eller text. Detta ger användarna tillåtelse att alltid själva välja mellan flera 
alternativ om hur informationen ska presenteras, och detta tror vi är den bakomliggande 
orsaken till varför samtliga respondenter upplever att informationen presenteras i rätt format. 
 
Värt att notera tycker vi är att det finns stora likheter mellan hur alla respondenter svarat 
vilket är ett gott tecken på att de alla uppfattar informationens användbarhet som god. Vad 
gäller informationens aktualitet förekommer det dock vissa skillnader mellan upplevelserna. 
Exempelvis har båda respondenterna på Milko svarat identiskt med varandra förutom just 
angående informationens aktualitet där respondent ett anser att den endast är aktuell för det 
mesta medan respondent två upplever den alltid som aktuell. Detta tror vi dock beror på det 
som vi behandlat tidigare, nämligen att respondent ett arbetar mycket med företagets 
bokföringssystem som inte alltid fungerar i harmoni med datalagret. På alla övriga frågor 
kring användbarhet har man på Milko givit toppbetyg. Detta tolkar vi som att de uppfattar att 
datalagrets information är mycket användbart som underlag till de beslut de fattar. Man finner 
datalagret som mycket viktigt vid beslutsfattande och upplever att den tillhandahåller 
information som kan användas som beslutsunderlag. Datalagersystemet har bidragit till att 
användarna fattar beslut effektivare samtidigt som beslutskvalitén ökat. 
 
Även hos Hemköp förekommer viss skillnad angående aktualiteten. Här anser respondent 1 
och 2 att informationen är aktuell bara ibland, medan respondent 3 tycker att det är aktuell för 
det mesta vilket jämfört med andra företag inte är ett bra betyg överhuvudtaget. Detta tror vi 
direkt beror på de problem vi berörde tidigare under datatillgänglighet. Eftersom de har haft 
stora problem med tankningen och att detta har fått följden av att de fått göra om det så har 
även det fått konsekvensen att aktualiteten upplevts sämre. Utöver detta har det dock alla 
upplevt informationen som mycket användbar. 
 
Även respondenterna på Stadium upplever användbarheten som god. De upplever att 
träffsäkerheten har blivit betydligt bättre efter att de införde datalagret och den information 
som datalagersystemet genererar tillfredställer numera deras informationsbehov när de fattar 
beslut. Till en början då systemet infördes fanns dock brister hos användarna att få fram rätt 
information från datalagret. Användarna hade inte fått någon utbildning på hur verktyget 
skulle användas och fick själva lära sig att använda systemet. Hade användarna fått en 
utbildning hade dessa brister kunnat undvikas. En sak som vi lagt märke till hos företagen, 
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och som vi även varit inne på tidigare, är att beslutsfattarna på Stadium, till skillnad från 
beslutsfattarna på Milko och Hemköp, själva bygger kuberna som behövs för att göra en 
sökning. På Milko och Hemköp görs detta av IT-avdelningen eftersom beslutsfattarna 
uppfattar det som komplicerat, och de tycker att det görs bäst av utbildad IT-personal. 
Respondenterna på Stadium har även sagt att detta kan uppfattas som komplicerat och 
försvåra sökningsarbetet. Vi tror att konsekvensen av detta kan vara att det dels tar längre tid 
att göra sökningen, men även att risken ökar att kuben inte är skapat korrekt vilket kan 
resultera i att sökningen inte genererar den information som eftersöktes. Detta tror vi kan vara 
orsaken till varför Stadiums respondenter uppfattar att informationen som datalagret genereras 
inte alltid överensstämmer med vad som eftersöktes. 
 
 
5.3.4 Trovärdighet 
 
Trovärdighet är den fjärde egenskapen för informationskvalité som vi valt att använda oss av i 
vår undersökning. 
 
Som vi nämnde förut så har Milko vissa aktiviteter som de går igenom för att kvalitetssäkra 
informationen i datalagret. De uppfattar också dessa steg som lönsamma. Dessa aktiviteter 
tror vi kan ha betydelse för beslutsfattarnas uppfattning av informationens kvalité. Båda våra 
respondenter upplever att informationen mycket sällan leder till felaktiga beslut, och de få 
gånger det ändå gör det så handlar det om små misstag som inte får allvarliga konsekvenser.  
Det råder inte heller något tvivel om att informationen i datalagret både är konsistent och 
fullständig. Däremot råder vissa skillnader mellan respondenternas svar angående 
informationens korrekthet och källans tillförlitlighet. Respondent 1 uppfattar den som korrekt, 
men att han trots detta ser på den med lite försiktighet. Respondent 2 däremot litar på den fullt 
ut utan att vara granskande och försiktig. Vi anser dock att man ändå kan säga att 
trovärdigheten på informationen är god även om det som sagt fanns viss försiktighet hos 
respondent 1. Vi tror inte att enbart detta ska få konsekvensen att trovärdigheten sjunker något 
märkbart. Det är svårt att peka på någon konkret orsak till att just respondent 1 har en viss 
grad av försiktighet angående korrektheten, utan vi tror helt enkelt att detta kan bero på att de 
har olika arbetsuppgifter och personligheter. 
 
Respondenterna på Stadium har alla svarat i stort sett identiskt med varandra. De är eniga och 
anser att informationen som datalagret tillhandahåller är konsekvent och fullständigt. Visst 
inträffar det att misstag begås och att felaktiga beslut fattas, men det är svårt att i vår 
undersökning peka på att det enbart varit på grund av datalagersystemet som felaktiga beslut 
fattas. Det kan givetvis vara så, men det kan även bero på andra orsaker. Det bör samtidigt 
poängteras att de felaktiga beslut som fattats efter datalagersystemets införande har fått små 
konsekvenser. Detta har inte dock inte påverkat respondenternas tillit på systemet. De litar 
helt på den information som genereras av systemet utan någon som helst försiktighet trots att 
de idag inte har någon kontroll för att kontrollera att de data de tankar till datalagret är av hög 
kvalité.  
 
Jämför man över företagen så är det Hemköp som har givit trovärdigheten sämst betyg. Det är 
främst informationens korrekthet och källans tillförlitlighet som de uppfattar som något 
sämre. De har alla en viss skeptism gentemot informationen de utvinner och analyserar. Den 
bakomliggande orsaken till detta är att de som sagt haft problem med överföringen av data 
från källsystemen, och att de saknar en tillförlitlig metod för att kvalitetssäkra informationen. 
På grund av avsaknaden av en sådan metod har beslutsfattarna svårare att lita helt på den 
information som genereras av datalagret eftersom de vet av erfarenhet att det uppstår fel. 
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Detta tror vi i sin tur kan leda till att de inte alltid kan fatta korrekta beslut baserade på 
datalagrets information. Respondent 1 uppfattar också följaktligen att han ibland fattar 
felaktiga beslut baserat på informationen ur datalagret. 
 

5.4 Sammanfattande analys – jämförelse mot teori (Steg 4) 
 
Vi har under analysarbetet kunnat se att beslutsfattarna på de olika företagen upplever 
informationskvalitén olika beroende på vilket företag de arbetar på. Vi har även kunnat 
konstatera att uppfattningarna till viss del även skiljer sig åt mellan beslutsfattare inom samma 
organisation. Genom att koppla detta till hur de olika företagen skiljer sig åt i 
administrationen och skötseln av datalagret samt till hur respondenterna skiljer sig åt så har vi 
kunnat identifiera flera tänkbara orsaker till varför de upplever informationskvalitén som de 
gör. Vi har dessutom kunnat få stöd för flera av dem i det teoriavsnitt vi presenterade tidigare. 
 
En av de aspekter som vi tror har mycket stor betydelse för att uppnå en god 
informationskvalité är att företagen har en fungerande tankningsprocess när de tankar in data 
från källsystemen in till datalagret. Vi har tidigare kunnat konstatera att de på Hemköp haft 
problem med detta och vi tror att det fått konsekvensen av en försämrad informationskvalité. 
Främst är det datatillgängligheten som upplevs som sämre, men även användbarheten i form 
av en försämrad aktualitet på informationen tror vi försämras på grund av detta. Som vi 
behandlade tidigare i teoriavsnittet så betonar även Jarke och Vassiliou just denna process 
som mycket betydelsefull om en god informationskvalité ska uppnås. (Se avsnitt om 
informationskvalité, avsnitt 3.3). Detta anser vi stöder vår slutsats om att det till stor del är 
tankningsprocessen som ligger som grund till att Hemköps respondenter inte upplever 
datatillgängligheten och aktualiteten bättre. På Stadium och Milko har de haft mindre problem 
med tankningsprocessen och då har de mycket riktigt också givit dessa egenskaper av 
informationskvalité ett bättre betyg. Visserligen gav även respondent ett på Milko inte ett 
toppbetyg varken på datatillgängligheten eller aktualiteten men det beror inte på problem i 
tankningsprocessen utan istället på ett behov att ha ett datalager som uppdateras i realtid på 
samma sätt som operationella system. Detta ställde vi oss dock frågande till eftersom ett 
datalager inte är konstruerat att inhämta data i realtid. Även här hittar vi stöd i teorin och 
denna gång från Vidette Poe som beskriver att ett datalager ska inhämta data från 
operationella system med ett visst tidsintervall istället för i realtid. Detta för att inte data ska 
förändras under tiden som en analys genomförs. (Se teoriavsnitt om datalager, avsnitt 3.4.4). 
 
Ytterligare en aspekt som vi genom analysen har kommit fram till har stor betydelse för den 
upplevda informationskvalitén är den erfarenhet som beslutsfattaren har, och med detta menar 
vi erfarenheter både av beslutssituationer och datalager. Som vi konstaterat tidigare så har 
respondenterna olika bakgrund och vissa av dem har mer erfarenhet än andra. Detta tycker vi 
också återspeglades i hur de upplevde informationskvalitén i form av att äldre och mer erfarna 
respondenter upplever informationskvalitén som bättre än yngre och mindre erfarna 
respondenter. Vår undersökning stärker alltså teorin om att erfarenheter och referensramar har 
stor inverkan på informationens upplevda kvalité. Det ställs krav på att användarna av 
datalagret har vissa referensramar för att kunna få en förståelse för informationens betydelse. 
(Se teoriavsnitt om information, avsnitt 3.2). 
 
Tidigare under analysen berörde vi att de på Milko prioriterade snabbheten på systemet 
framför graden av information, och att detta var anledningen till att de inte alltid tycket att 
detaljeringsgraden på informationen var tillräcklig. Vi konstaterade också att om 
detaljeringsgraden skulle ökas så fanns det risk för att snabbheten försämrades och att detta 
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var en prioriteringsfråga som Milko själva är tvungna att ta ställning till. Vi har emellertid 
genom litteraturstudien hittat ett sätt att lösa detta utan att snabbheten försämras. Genom att 
implementera den lösning som Vidette Poe beskrivit där man lagrar information som oftast 
behövs på ett snabbt media, och information som behövs mer sällan – i Milkos fall mer 
detaljerad information – på ett långsammare media kan man komma åt problemet. Genom att 
lösa det på detta sätt så skulle Milkos beslutsfattare inte behöva gå tillbaka till källsystem som 
de ibland behöver idag för att få mer detaljerad information, och denna förändring skulle inte 
heller leda till att snabbheten på systemet försämras. (Se teoriavsnitt om datalager, avsnitt 
3.5.1). 
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6. Slutsatser 
 
Innan vi genomförde denna undersökningen satte vi upp följande syfte som sedan mynnar ut i 
två frågeställningar som vi vill besvara för att kunna uppfylla syftet.  
 
Syftet med denna uppsats är att ur ett informationsperspektiv kartlägga och utvärdera det stöd 
beslutsstödssystem ger de beslutsfattare i de organisationer som använder sig av ett sådant 
verktyg. Vi har också som avsikt att försöka identifiera olika aspekter som påverkar 
informationskvalitén för användaren (beslutsfattaren). 
 
För att uppnå detta syfte har vi ställt följande frågeställningar: 

- Hur är kvalitén på den information som ett datalager tillhandahåller för beslutsfattare? 
- Vilka faktorer är det som påverkar kvalitén på den information som beslutsfattarna 

erhåller från datalagret? 
 
För att kunna besvara dessa frågeställningar och uppfylla syftet genomförde vi en 
undersökning på tre svenska företag: Milko, Stadium och Hemköp. I undersökningen delade 
vi in begreppet informationskvalité i fyra egenskaper: datatillgänglighet, tolkningsbarhet, 
användbarhet samt trovärdighet. Dessa har sedan legat till grund för undersökningen. 
 
Vi vill till en början konstatera att vi kan dra slutsatsen att alla tre företagen i vår 
undersökning har ur ett informationsperspektiv haft framgångsrika datalagerprojekt. De har 
alla upplevt betydelsefulla fördelar med ett datalager som de inte hade innan introduktionen 
av det i form av att de nu får ut mer och bättre information sedan de introducerade ett 
datalager. Genom detta har de skapat bättre beslutsunderlag vilket också har framkallat bättre 
och effektivare beslut. De företag vi undersökt har tack vare datalagret kunnat förbättra 
träffsäkerheten på sina beslut, och de kan numera se mönster och möjligheter på ett helt annat 
sätt än vad de kunnat tidigare.  
 
Den första av våra frågor som vi vill besvara genom undersökningen har att göra med hur 
beslutsfattarna upplever kvalitén på datalagrets information. Efter att ha genomfört 
undersökningen kan vi nu dra slutsatsen att alla respondenter – oavsett företag de arbetar på – 
har goda upplevelser av datalagrets information. Emellertid så finns det vissa skillnader 
mellan respondenterna om hur bra den upplevda informationskvalitén är, och denna skillnad 
mellan respondenterna beror i våra ögon på två olika orsaker. För det första beror det på vilket 
företag de arbetar på, det vill säga vi kan se skillnader mellan respondenter som arbetar på 
olika företag. För det andra så beror det på vilken erfarenhet som respondenterna har, det vill 
säga att erfarenheten har stor påverkan på hur de uppfattar informationskvalitén. 
 
Som sagt finns det tydliga skillnader mellan respondenternas svar mellan företagen. Vi kunde 
i analysen exempelvis konstatera att Hemköps respondenter inbördes svarat likartat men att 
det jämfört med Stadium är annorlunda, vars respondenter även de svarat likartat. Detsamma 
gäller mellan alla företag om man jämför dem med varandra, och utifrån detta kan vi dra 
slutsatsen att respondenterna svarat annorlunda beroende på vilket företag de arbetar på. 
Givetvis så finns det specifika orsaker till detta. Vi kan genom analysen se att det sätt som 
företagen valt att administrera tankningsprocessen och hur väl de lyckats med detta har stor 
påverkan på hur företagets beslutsfattare upplever informationskvalitén. Hemköp är det 
företag som haft störst problem med denna process och följaktligen är det också Hemköps 
beslutsfattare som upplever informationskvalitén som något sämre än beslutsfattarna på 
Stadium och Milko. 
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Det finns som sagt även skillnader mellan respondenterna beroende på vilken erfarenhet det 
har. Som vi konstaterade i analysen så har mer erfarna beslutsfattare i regel givit 
informationskvalitén bättre betyg än de mindre erfarna beslutsfattarna. Här är det dock svårt 
att se någon skillnad mellan företagen eftersom alla tre företagen har beslutsfattare som både 
är mer och mindre erfarna.  
 
Den andra av våra frågor som vi vill besvara genom undersökningen har att göra med vilka 
faktorer det finns som påverkar kvalitén på den information som beslutsfattarna får från 
datalagret. Vi har redan varit inne och nämnt flera av dem lite grann, men vi kommer här att 
ge en mer detaljerad redogörelse för de faktorer som vi lyckats identifiera. 
 

6.1 Tankning av data från källsystem 
 
En god tankningsprocess verifierar och förbättrar kvalitén och användbarheten på data som 
läggs in i datalagret. Vi har dragit slutsatsen att hur överföringen av data från de operationella 
källsystemen till datalagret sker, är den faktor som påverkar kvalitén på informationen allra 
mest. Vi kan härmed bekräfta den betydelse som detta har för informationen som Jarke och 
Vassiliou kartlagt i sin undersökning (Jarke, m.fl., 1997). Även Söderströms teorier om detta 
kan härmed verifieras när han beskriver laddningen av information som datalagrets akilleshäl 
och att informationskvalitén äventyras om detta inte sker på ett tillfredsställande sätt 
(Söderström, 1997). 
 
Vi har kommit fram till att processen där man tankar data från källsystemen in till datalagret 
påverkar flertalet av de variabler vi undersökt. Transformeringen har en direkt påverkan på 
datatillgängligheten eftersom huruvida informationen finns i rätt tid beror på hur ofta data 
tankas till datalagret. Transformeringen påverkar även informationens användbarhet eftersom 
en dålig transformering försämrar informationens aktualitet. Slutligen så kan vi även peka på 
att transformeringen påverkar informationens trovärdighet i form av att en icke fungerande 
transformering påverkar informationens korrekthet och tillförlitlighet negativt. Det är främst i 
denna process som Hemköp haft problem och detta har satt tydliga spår i respondenternas 
uppfattning om datalagrets informationskvalité. 
 
För att exempelvis öka datatillgängligheten krävs att data från de operationella systemen 
tankas till datalagret på ett sätt så att det fungerar utan problem samt att det görs efter de 
behov som beslutsfattarna har. Hur ofta data ska tankas från källsystemen är helt beroende på 
vilka behov som finns bland beslutsfattarna. Vissa vill att data ska tankas ofta, exempelvis 
dagligen, medan det för andra räcker med att data tankas veckovis. Vissa önskar till och med 
att data ska tankas från källsystemen i realtid! Det är oerhört viktigt att man går igenom alla 
steg i tankningsprocessen och att man säkerställer att tankning av data sker i enlighet med 
beslutsfattarnas behov och önskemål.  
 

6.2 Erfarenhet 
 
Erfarenhet och referensramar är andra viktiga faktorer som påverkar informationskvalitén.  
Som vi kunde utläsa i analysen så har det visat sig att mer erfarna beslutsfattare, som då har 
en bredare referensram, har givit framför allt informationens tolkningsbarhet ett bättre betyg 
än de mindre erfarna beslutsfattarna. Som teorin sade, och som även visade sig 
överensstämma med empirin, så är det viktigt att den förmedlade informationen måste vara 
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anpassad till mottagarens kunskaps- och erfarenhetsnivå. Detta för att mottagarens ska 
uppfatta den information som förmedlas på det sätt som avsetts. Härmed kan vi då också 
bekräfta den teori som Andersen presenterat (Andersen, 1994). Ett sätt att skapa gemensamma 
referensramar och således skapa bättre förutsättningar för att informationskvalitén ska bli god 
är utbildning av bransch- och den egna företagsstrukturen. En sådan utbildning är av särskilt 
stor betydelse för anställda som nyligen börjat arbeta med datalagret och som tidigare inte har 
en god insyn i bransch- och företagsstrukturen. Milko använder sig av en sådan utbildning till 
de personer som ska börja arbeta med datalagret, och vi kan efter att ha genomfört 
undersökningen säga att vi tycker att det är ett mycket bra initiativ.  
 

6.3 Stöd av IT-personal 
 
Ytterligare en aspekt som vi uppfattar som betydelsefullt för att öka informationskvalitén är 
att utvinnare av information och beslutsfattare får stöd och hjälp av personal på IT-
avdelningen på respektive företag. Många respondenter nämner exempelvis hur komplicerat 
det kan vara att skapa de kuber som används vid sökningar, och två av våra företag har också 
tagit steget till att låta IT-utbildad personal sköta dessa arbetsuppgifter. Respondenterna på 
dessa företag uppfattar att arbetet med datalagret har blivit enklare i och med denna 
förändring. Respondenterna på Stadium, som fortfarande sköter skapandet av kuber själva, 
tycker att detta kan försvåra datalageranvändningen. Stöd från IT-personal är även viktigt vid 
tankningen av data från källsystemen då denna personal är de som ansvarar för att 
integreringen och transformeringen fungerar, och denna process är ju, som vi nämnt tidigare, 
en förutsättning för en god informationskvalité. Dessa tankar har vi inte kunnat hitta stöd för i 
någon litteratur utan det är någonting vi identifierat själva. 
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7. Efterord – fortsatt forskning 
 
Efter att ha genomfört vår undersökning och kopplat resultatet till det syfte och frågor vi ställt 
upp som utgångspunkt, så tycker vi att vi kunnat besvara och uppfylla dessa. Vi hoppas att ni 
som läsare också ser detta genom att läsa vår rapport. Vi har dock under tiden som 
undersökningen genomförts insett att det system som beslutsfattarna använder för att hämta 
information från datalagret och för att presentera det för beslutsfattaren också kan ha 
betydelse för hur de upplever informationskvalitén. Nu använder sig visserligen alla företagen 
i vår undersökning av ett och samma system för detta – Proclarity – så någon skillnad mellan 
företagen i vår undersökning bör inte systemet orsaka. Men om man jämför företag som 
använder flera olika system så kan det finnas behov av att också sätta sig in i hur själva 
systemet fungerar. Det har vi dock inte gjort i vår undersökning, dels därför att företagen 
använder samma verktyg och dels därför att det helt enkelt inte funnits tid för detta.  
 
Som vi beskrivit i avsnitt 6 om slutsatser så har vi kommit fram till tre viktiga faktorer som 
påverkar kvalitén på informationen i ett datalager – tankning av data från källsystem, 
erfarenhet, samt stöd av IT-personal. Dessa slutsatser gäller i den domän vi undersökt. Om vi 
nu ser lite bredare och försöker resonera om huruvida dessa slutsatser även gäller företag som 
inte varit del i vår undersökning, det vill säga utanför vår domän, så är det slutsatsen rörande 
tankning av data från källsystem som vi tror har störst genomslagskraft. Med andra ord så tror 
vi att detta gäller generellt för organisationer som arbetar med datalager. Detta resonemang 
grundar vi på att vi finner det tydligt i vår undersökning samt att det även bekräftas av andra 
forskare, främst Jarke och Vassilliou (1997) samt även av Söderström (1997). Vad gäller de 
två övriga slutsatserna så anser vi inte att vi på samma sätt kan styrka dess genomslagskraft 
generellt. Vi finner det visserligen relativt tydligt i vår underökning men eftersom vi inte hittat 
pålitliga bekräftelser av det av annan forskning inom datalager så vill vi inte framhäva dem 
som slutsatser som gäller generellt för alla datalageranvändare. För att de ska uppfattas som 
mer allmängiltiga tror vi att det kan vara nödvändigt med ytterligare forskning, vilket vi även 
nämner i avsnitt 7.2. 
 

7.1 Metoddiskussion  
 
För att en undersökning ska ses som vetenskaplig och korrekt måste såväl validitet och 
reliabilitet vara hög. Validitet innebär att man undersöker det man verkligen avser att 
undersöka och att inget ovidkommande påverkar resultatet. Reliabilitet handlar om att 
pålitligheten hos mätinstrumentet och resultatet av undersökningen. Under förutsättning att 
mätobjektet är stabilt ska ett bra mätinstrument ge samma resultat vid en upprepning av 
undersökningen (Wallén, 1993). 
 
Vi anser att den metod vi valde att arbeta med, dvs. intervjuer, är den bästa metoden för att 
uppnå vårat syfte med undersökningen. Det är t.ex. viktigt att ha möjlighet att kunna 
förtydliga en fråga om den missuppfattades samt att kunna ställa följdfrågor om svaret på en 
fråga leder till en ny. Visserligen genomfördes intervjuerna via telefon istället för på plats 
trots att detta enligt Paul Hague innebär några extra problem man behöver ta itu med. Men vi 
tror ändå inte att detta fick följden att undersökningen försämrades eftersom vi innan 
intervjuerna genomfördes beaktade de råd Paul Hague gav för att lyckas med 
telefonintervjuer. I våra intervjuer utgick vi från de egenskaper Wang m.fl. tagit fram, och 
således underbyggde vi våra frågor med egenskaper som tagits fram av experter på området 
informationskvalité. Detta tror vi förbättrade vår validitet. Som vi beskrev ovan så kan det 



 52

säkert vara så att det system som används också påverkar hur informationskvalitén upplevs, 
men vi tror som sagt inte att det påverkar vår undersökning speciellt mycket eftersom de 
företag vi undersökt alla har använt sig av samma system. Vi tror därför inte att detta 
försämrade vår validitet. 
 
Vi genomförde vår undersökning på tre företag. Antalet intervjuer som genomfördes var åtta 
stycken. Vi anser att respondenterna har tänkt till och svarat sanningsenligt eftersom de ändå 
har givit svar som liknar varandra. Dessutom anser vi att identifierat flera orsaker till varför 
de svarat som de gjort. Detta uppfattar vi som att det förbättrar vår validitet, men vi tror ändå 
att det skulle behövas en bredare och mer omfattande undersökning kring datalager och 
informationskvalité för att kunna dra generella slutsatser om detta. Vi tror dock att vår 
undersökning säkert kan ge viss förståelse för hur det ligger till. 
 
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vi fokuserat på vår undersökning inom datalager täcker givetvis inte in alla intressanta 
aspekter inom området. Vi har under tiden kommit underfund med flera intressanta aspekter 
att titta närmare på inom datalager.  
 
Till att börja med tror vi att det skulle vara nödvändigt med ytterligare forskning kring 
datalager och informationskvalité. Vår undersökning som endast kretsat kring tre företag är 
kanske inte tillräckligt bred för att ge en omfattande syn på vilken informationskvalité som 
datalager erbjuder idag. Vi tror att för att kunna dra generella slutsatser kring detta är det 
nödvändigt att göre en bredare och mer omfattande undersökning. Som vi diskuterat tidigare 
så är det främst två av våra slutsatser som vi tror skulle vara i behov av ytterligare forskning, 
nämligen erfarenhet och stöd av IT-personal. Vi har som sagt inte hittat tidigare forskning 
kring dessa faktorer och datalager, och därför skulle det vara intressant att en sådan 
genomfördes.  
 
Vi har även i tidigare avsnitt resonerat om systemets eventuella inverkan på beslutsfattarnas 
uppfattning av informationen, och vi har som bekant inte tagit hänsyn till detta i vår 
undersökning eftersom alla tre företag använt samma system. Det skulle emellertid vara 
tänkbart att systemets utformning kan påverka uppfattningen om informationskvalitén och 
detta skulle också kunna vara intressant att undersöka. 
 
Den ekonomiska nyttan av ett datalager skulle också vara intressant att undersöka närmare. 
Hur stor ekonomisk vinst gör organisationer som en följd av att de fattar beslut baserat på 
datalager istället för andra beslutsstöd? 
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