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Förord 
 
Denna rapport avser vårt examensarbete D-uppsats, utfört höstterminen 2002, vid 
Institutionen för Data och Systemvetenskap, Luleå tekniska universitet. Uppsatsen 
behandlar datalager, specifikt slutanvändares uppfattning av ett nyimplementerat 
datalager, inom ämnet systemvetenskap. 
 
Med detta förord vill vi passa på att tacka de personer som varit involverade i denna 
uppsats. Först och främst vill vi tacka vår handledare Kerstin Kemlén, samt Stefan 
Fredriksson på Norrbottens Läns Landsting som hjälpt oss under vårt arbete. Vi vill också 
passa på att tacka alla som har svarat på vår enkät 
 
 
 
Luleå, 2002-01-07  
 
 
 
Rickard Granberg & Åsa Svensson  
 



Sammanfattning 
 
I denna rapport har vi undersökt om och hur faktorer i människa-datorinteraktions teori 
påverkar användandet av ett datalager. De faktorer vi undersökt är informationsbehov och 
användbarhet. Användbarhet innefattar användarvänlighet, användaracceptans, 
användaranpassning samt användarkompetens. Då ett datalager lagrar data som samlas in 
från verksamhetens övriga system finns möjligheten att söka information direkt från 
källdatabaserna istället för från datalagret. Detta var fallet för slutanvändarna vid 
Norrbottens läns landsting. Vi beslöt oss därför att göra en fallstudie för att undersöka hur 
användarna upplever datalagret och om faktorerna användbarhet och informationsbehov 
kunde förklara varför användarna inte använde datalagret i större utsträckning. Vi fann 
bland annat att användarna inte uppfattade att deras informationsbehov uppfylldes av 
datalagret och därför använde de operationella databaserna istället. För att undvika att 
användarna hämtar sådan information som finns i datalagret från de operationella 
databaserna är det därför viktigt att de tänkta användarna får veta vilken information som 
finns lagrad i datalagret och vilken information som inte ännu finns tillgänglig.



Abstract 
 
In this essay we have examined if and how factors in human-computer interaction 
theories affect the usage of a data warehouse. The factors we have examined are 
information need and usability. Usability consists of user friendliness, user acceptance, 
user adaptability and user competence. Since a data warehouse stores data gathered from 
other business systems, there is a possibility to search for information from the source 
database instead of the data warehouse. This was the case for the end-users at Norrbotten 
läns landsting. Because of that, we decided to conduct a case study with the purpose of 
examining how the end-users experience the data warehouse and if the factors' usability 
and information need could explain why the end-users didn't use the data warehouse 
more then they did. We found that the end-users didn't feel their information need being 
fulfilled by the data warehouse and instead used the source databases. To prevent end-
users from collecting information already in the data warehouse from the source 
databases, it's important that the future end-user gets what information data is stored in 
the data warehouse and what information is not. 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet beskriver vi syftet med denna uppsats, vilken forskningsfråga vi 
har haft och även vilka avgränsningar vi har gjort.  
 
Vi har i denna uppsats valt att använda svensk terminologi i så stor omfattning som det är 
möjligt. I stället för det engelska uttrycket Data Warehouse har vi följt den svenska 
språknämndens rekommendation och använder termen datalager.  
 

1.1 Problemområde 
 
Ett datalager hanterar data i olika format från både interna och externa källor. Datalagret 
kombinerar data från olika databaser, skapar en flerdimensionell bild och möjliggör för 
tvärgående analyser av verksamhetens data. [BIS97] Datalager är en teknik som visat sig 
kunna medföra stora vinster genom att sammanföra data från olika verksamhetsområden 
och göra data lättillgänglig. [SÖD97] 
 
Kostnaderna för att skapa ett datalager kan vara höga men det är inte alltid de tänkta 
användarna av datalagret använder datalagret för att hämta data som finns lagrad där. 
Istället hämtar de data från verksamhetens operationella databaser. Till skillnad från 
traditionella datorbaserade system av typ fakturering och löner där användaren är 
beroende av att använda ett specifikt system för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 
finns det ett alternativ till datalagret. Data kan i många fall fortfarande hämtas från 
verksamhetens operationella databaser. Detta eftersom datalagret använder sig av data 
som verksamhetens system producerar. Datalagret blir därför beroende av användarens 
acceptans på ett helt annat sätt än vanliga system där det inte finns några alternativa 
system.  Att använda de operativa systemen till att hämta data ger högre belastning på 
dessa system som verksamheten är beroende av i den dagliga driften. Det är ofta även 
svårare att hämta data från de operationella databaserna då data är spridd på olika 
verksamhetsområden. [Ibid]  
 

1.2 Forskningsfråga 
 
Vår forskningsfråga lyder: ”Varför väljer användare att hämta data från de operationella 
databaserna när de har tillgång till ett datalager som är designat för denna uppgift.”  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka om och eventuellt hur upplevda människa-
datorinteraktions (MDI) faktorer påverkar användandet av ett datalager. Faktorerna vi har 
undersökt är användbarhet och informationsbehov.  
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1.4 Variabelmodell 
 
Variabelmodellen förklaras kort nedan och finns illustrerad i figur 1. 
 
Oberoende variabel 
Om ett datalager har den informationen man söker och är användbart för de tänkta 
användarna kommer dessa att nyttja detsamma. De variabler som vi undersöker är därför 
användbarhet och informationsbehov. I användbarhet ingår användarens acceptans av 
systemet, att användaren har kompetens att använda systemet, att systemet är anpassat för 
arbetsuppgiften samt att det är användarvänligt.  
 
Beroende variabel 
Den beroende variabel som vi undersökt är datalageranvändande. Vi tillfrågar de tänkta 
användarna hur de upplever datalagret och om de använder datalagret när det är möjligt 
eller om de fortfarande använder de operationella databaserna.  
 
Omgivningsvariabel 
Omgivningsvariabler är de variabler som kan påverka vår beroende variabel 
datalageranvändande, men som vi inte undersöker. En sådan faktor är 
arbetstillfredsställelse, men detta är inte något vi har undersökt i uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Figur 1  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till att undersöka ett redan implementerat datalager och tar inte 
hänsyn till utvecklingen av datalagret. På så vis har vi inte sett hur själva utvecklingen 
eller eventuell användarmedverkan påverkar användandet. Vi har avgränsat oss helt till 
en fallstudie som vi har utfört på Norrbottens läns landsting där vi undersöker 
användandet av datalagret ur ett systemvetenskapligt perspektiv. 

Oberoende Variabel: 
Användbarhet 
Informationsbehov 

Beroende Variabel: 
Datalager- 
användande 

Omgivningsvariabel: 
Arbetstillfredsställelse 
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1.6 Begreppsdefinition 
 
I detta stycke förklarar vi ord och begrepp som används i denna rapport. 
 
Användare/Slutanvändare 
Avser personer som nyttjar ett datorbaserat systems funktioner. 
 
Data 
Data är en samling ostrukturerad mängd symboler och signaler.  
 
Datalager 
När vi talar om datalager menar vi databasen som data lagras i samt det analysverktyg 
som används för att ta fram informationen med om inte annat anges. 
 
Information  
Tolkning av data som blir till kunskap, fakta i sammanhang. 
 
Källdatabaser 
Är de system som har försett datalagret med data. 
 
Operationella databaser 
Är de databaser som används i den dagliga verksamheten. Dessa är anknutna till olika 
delverksamheter och har olika intern uppbyggnad. Det är de operationella databaserna 
som är källdatabaser till datalagret.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vilka forsknings- och undersökningsprocesser som vi använt 
oss av, hur insamlingen av data skett samt motivering av datainsamlingsmetoder.  
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vi har haft ett deduktivt angreppssätt. En deduktiv ansats kännetecknas av att vi utifrån  
teorier bildar hypoteser, det vill säga antagande som sedan kan utprovas i verkligheten 
[WIE91].  Vi har utfört en litteraturstudie där vi läst om datalager och om människa-
datorinteraktion. Vi fann där att användbarhet är en faktor som påverkar användandet av 
ett datalager. Användbarhet delas upp i anpassning, användarvänlighet, 
användaracceptans och användarkompetens. Vi har utifrån dessa teorier bildat 
arbetshypoteser som vi sedan undersökt genom intervjuer och enkäter till användarna av 
Norrbottens Läns Landstings datalager.  
 
De arbetshypoteser vi har använt oss av är: 

• Användaranpassningen påverkar användandet av datalagret. 
• Datalagrets användarvänlighet påverkar användandet av datalagret.  
• Användaracceptansen påverkar användandet av datalagret.  
• Användarkompetensen påverkar användandet av datalagret.  
 

Det finns två olika vägar att inhämta och bearbeta information. Dessa är kvalitativ 
respektive kvantitativ ansats. Kvalitativ ansats används då forskaren söker förståelse och 
en helhetssyn av verkligheten. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 
djupare kunskap än den kunskap som erhålls när man använder kvantitativa metoder. 
Ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter. [PAT94] Vi har använt oss av en 
kvalitativ bearbetning då vårt mål har varit att undersöka om och hur 
användbarhetsfaktorer påverkar användandet av datalagret.  
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Vår rapport bygger på undersökningsansatsen fallstudie. Detta innebär att vi gör en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp och mer på djupet. I detta fall undersöker vi 
användandet av datalagret vid Norrbottens läns landsting som har 60 slutanvändare1.  

 

                                                
1 Enligt systemansvarig Stefan Fredriksson, NLL  
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen utgörs av enkäter till användarna av Norrbottens läns landstings 
datalager. Anledningen till att vi valde enkäter istället för intervjuer är att slutanvändarna 
är utspridda över hela Norrbotten samt att vi ville fråga alla användare om deras 
uppfattning av datalagret. För att få ut enkäterna så fort som möjligt bestämde vi oss för 
att skicka dessa elektroniskt. Att skicka enkäten via e-post ansåg vi skulle vara för 
krångligt, eftersom vi skulle vara tvungna att skicka den som ett bifogat dokument som 
vår undersökningsgrupp skulle öppna, fylla i, spara och sen skicka tillbaka. Istället valde 
vi att göra enkätformuläret som en html-sida där enkätsvaren sparades till en textfil. Detta 
innebar att arbetet blev lättare för vår undersökningsgrupp samt att vi kunde börja med 
analysen tidigare.  
 
Vi undersöker påverkande faktorer för hur slutanvändarna uppfattar datalagret. Vi ser till 
enskilda människors uppfattningar av systemet. Det innebär att vi har ett underifrån 
perspektiv. För att kunna genomföra undersökningen var vi tvungna att sätta oss in i hur 
datalagret fungerar och vilka system det har ersatt. Avsikten med detta är att få en 
helhetsbild av vårt studieobjekt. Vi har även gjort fortlöpande intervjuer via personliga 
kontakter, telefon och e-post med den systemansvarige2 för datalagret.  
 
Det är ofta praktiskt att göra löpande analyser när man arbetar med en kvalitativ 
undersökning. Fördelen med att göra en löpande analys, till exempel direkt efter en 
intervju, är att det kan ge idéer om hur man skall gå vidare [PAT94]. För att öka vår 
förståelse för datalager och dess tillämpningar utförde vi en förstudie på Norrbottens läns 
landsting där vi intervjuade systemansvarige för datalagret. Vi har sedan haft fortlöpande 
kontakt via telefon och e-post för att reda ut de frågetecknen som hade dykt upp. Denna 
korrespondens har gjort att vi har fått en bred bild av slutanvändarnas förutsättningar för 
att använda datalagret. 
 
 

                                                
2 Stefan Fredriksson, datalageransvarig NLL. 
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2.4 Arbetssätt 
 
Nedan följer en schematisk modell över hur vi har gått tillväga under arbetets gång med 
rapporten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 
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2.5 Metodproblem 
 
När man vill ha svar på en forskningsfråga måste man vara införstådd med att det finns 
risk för att svaret inte stämmer överens med verkligheten. Felet kan bero på att man har 
låg validitet och/eller låg reliabilitet [WIE91]. 
 

2.5.1 Validitet 
 
Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelse mellan vad vi påstår att vi ska 
undersöka och vad vi faktiskt undersöker. Vi måste definiera vad vi ska mäta och sedan 
konstruera ett instrument som kan mäta detta, då gäller det att vårt instrument verkligen 
mäter just det vi avser att mäta. [PAT94] Vi kan ha ett validitetsproblem då våra frågor 
ibland kunde vara bättre. Vi tänker främst på att vi kunde ha begränsat antalet frågor och 
inte haft en så omfattande enkät. Vissa frågor som till exempel ”Hur stor del av din 
arbetstid använder du Business Objects”? hade vi inte behövt ha med eftersom vi inte 
analyserar mot denna fråga. Med ett mindre antal frågor kanske vi också skulle få en 
högre svarsfrekvens än de 37 % som vi har nu. Samtidigt är det svårt att veta i förväg 
vilka frågor som kan vara intressanta att få svar på då vi inte förrän i analysen letar efter 
eventuella samband. Detta problem hade kunnat avhjälpas om vi hade kunnat prova 
enkäten på några användare för att se vilka frågor som kanske behöver ändras. En annan 
anledning till att först testa enkäten på några användare innan den skickades ut till alla är 
att vi då hade fått veta om det är någon fråga som är svår att förstå. Ett annat sätt är att 
vara närvarande när enkäten ska fyllas i för att kunna svara på eventuella frågor.  
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att mätmetoden motstår slumpinflytande. Mätinstrumentet ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag. En hög tillförlitlighet anses föreligga om någon oberoende 
undersökare med samma metod kommer fram till samma resultat. [WIE92] För att höja 
reliabiliteten i uppsatsen har vi tillfrågat alla användare av datalagret om deras 
uppfattning av systemet. Med detta har vi undvikit att göra ett felaktigt urval av 
respondenter. Tyvärr har vår ansats misslyckats då tidpunkten för enkätutskicken inte var 
den bästa på grund av storhelger. Endast tjugotvå av de sextio tillfrågade har svarat på 
enkäten. Vi har då endast ett litet urval användare att analysera och därför finns det risk 
för att övriga användare som inte har svarat har en annan uppfattning. Risken finns alltså 
att vi skulle komma fram till andra slutsatser med ett annat urval av respondenter.  



 
Kapitel 3 Datalagerteori  

 8 

3 Datalagerteori  
 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva de olika komponenter som ingår i ett datalager för 
att den som läser rapporten ska kunna hitta all information som behövs för att kunna 
förstå analysen. Vi beskriver vad det är för skillnad mellan datalager och operationella 
databaser för att befästa datalagrets funktionalitet samt att datalagret teoretiskt är bättre 
än operationella databaser att hämta information ifrån. Detta är under den förutsättningen 
att samma data finns i datalagret som i de operationella databaserna. Vi kommer även att 
beskriva hur överföringen mellan de operationella databaserna och datalagret går till. 
Vidare kommer vi att beskriva hur information tas fram ur datalagret med hjälp av ett 
analysverktyg. 
 

3.1 Datalager 
 
Ett datalager är ett beslutsstödjande system [BIS97]. Ett beslutsstödjande system är enligt 
en definition av [POE96]: 
 
A decision support system is a system, which provides information to users so that they 
can analyze a situation and make decisions. 
 
Målet med ett beslutsstödjande system är att beslutsunderlaget ska förbättras och 
därigenom ska bättre beslut kunna fattas [Ibid]. Datalager kan utgöra grunden till ett 
beslutsstödjande system därför att datalagret är en integrerad källa med data som är 
lättare än operativa system att analysera. [INM96] Det är därför viktigt att data som finns 
i datalagret också hämtas härifrån och inte ifrån de operativa systemen.  
 
William Inmon, som anses vara en förgrundsgestalt vid utveckling av datalager, 
definierar datalager som: 
 
A data warehouse is a subject oriented, integrated, nonvolatile, and time variant 
collection of data in support of management’s decisions. [INM94] 
 
Att datalagret är ämnesorienterat betyder att data är uppdelade efter företagets 
huvudämnen (subjects). Dessa huvudämnen kan vara till exempel personal och 
läkemedel.  
 
Att data är integrerad är enligt Inmon den viktigaste aspekten med ett datalager. Med det 
menas det att data har samma format. I och med att data hämtas från olika källor har det 
ofta olika format. De måste alltså konverteras till samma format innan de lagras i 
datalagret även om data i varje databas i sig är integrerad.  
 
Den tredje viktiga aspekten är att data är stabilt, non-volatile, vilket betyder att datalagret 
inte behöver hantera förändringar i samma utsträckning som en databas i den 
operationella miljön. Datalagret fylls endast på med ny data från de operationella 
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databaserna istället för att ändringar sker i den data som finns. I och med att datalager 
inte utsätts för regelbunden uppdatering finns ingen risk att flera personer ska försöka 
uppdatera samma post samtidigt 
 
Att datalagret är tidsvarierad, time variant, betyder att data lagras under en längre tid, att 
de inte uppdateras och att det alltid finns en tidsangivelse för posterna. Motsatsen är att i 
en databas är att data inte sparas flera gånger utan att det uppdateras varje gång. Data 
sparas heller inte lika länge i en databas som i ett datalager. [INM94] 
 

3.1.1 Skillnad datalager och operationella databaser 
 
Innan vi beskriver strukturen och arkitekturen för ett datalager vill vi klargöra vad det är 
för skillnad mellan datalager och ett ”vanligt datasystem”. [SÖD97] 
 
Vanligt system: 

• Användarna kommer vanligen inte i kontakt med datastrukturen. 
• Användarna känner vanligen inte till datastrukturen. 
• Användarna behöver vanligen inte använda datastrukturen. 
• Kraven kan ofta bestämmas utgående från rutinbeskrivningar. 
• Kraven förändras relativt långsamt, t ex ett faktureringssystem fungerar i stort sett 

på samma sätt under en period. 
 
För ett datalager gäller att: 

• Användarna är de huvudsakliga användarna av datastrukturen.  
• De behöver känna till och förstå datastrukturen. 
• Datalagret används olika beroende på vilka beslut som skall tas.  
• Det går inte att specificera exakt vilka frågor som skall ställas mot ett datalager. 
• Datalagret skall vara öppet för skiftande användning beroende på vilka problem 

och möjligheter som dyker upp i verksamheten. 
• Därför måste datalagret anpassas inte bara till direkt ställda krav utan också till de 

visioner som finns för verksamhetens styrning.  
 

3.1.2 Datalager arkitektur 
 
Man kan dela in ett Datalager i tre delar, en datainförskaffningsdel, en lagringsdel och en 
tillträdesdel. 
 
Den första komponentens uppgift i ett datalager är att samla in primärdata. Det sköts av 
datainförskaffningsdelen som fyller på datalagrets databas med ny data kontinuerligt. 
Denna är uppbyggd av diverse behandlingsprocesser och olika datalagringssystem som 
använder denna komponent för att överföra informationen från den plats där den uppkom 
till rätt plats i datalagret. Denna process sker med jämna mellanrum och handlar om att 
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identifiera den data som skall överföras, transformera den och till sist föra in den i 
datalagret.  
 
Den andra komponenten är själva databasen. Här ligger all data orörlig så att man kan 
beskåda och analysera den. I ett datalager lagras historiska data för att man skall kunna 
utföra bland annat trend- och utvecklingsanalyser. Man använder sig av metadata för att 
hålla reda på det data som finns och dess egenskaper. 
 
Den sista komponenten innefattar leverans av den information som finns i datalagret. 
Denna komponent eller tillträdesdel är användarens gränssnitt mot systemet. Det finns 
många olika verktyg och tekniker för att söka, välja ut och presentera data ur databasen.  
 

3.1.3 Datastruktur 
 
I operationella databaser är data lagrade på ett kompakt sätt så att de snabbt kan nås av 
många användare och så att man kan isolera de effekter som en användare har på 
systemet. Data lagras bara en gång, redundans undviks, tabellerna är normaliserade. I en 
normaliserad databas delas data upp och lagras på ett ställe. Denna struktur är mindre bra 
att ställa frågor mot. En av anledningarna är att användaren måste navigera sin väg 
genom datastrukturen. Situationer som kräver att användaren navigerar kräver 
datakunnande och konsekvent handlingssätt av användaren. Detta är ett problem som ett 
datalager är till för att lösa. [SÖD97] 
 
Ett annat problem är att det tar lång tid för datorn att sammanställa data med denna 
struktur då strukturen är gjord för att datorn snabbt ska kunna ta fram en enskild uppgift 
och uppdatera den. I ett datalager lagras data med tanke på de ändamål som ett datalager 
har nämligen att sammanställa data och göra analyser. I ett datalager har vi inte behov av 
att ha data normaliserade. Här vill man ha data i så få tabeller som möjligt. Genom att ha 
data i så få tabeller som möjligt minskar arbetet med att slå samman dessa för att besvara 
frågor. [SÖD97]  
 
Stjärnstruktur 
Ett sätt att strukturera data i ett datalager är att använda sig av stjärnstrukturen. Med 
stjärnstruktur menas att man har en tabell i mitten vilken kallas faktatabell. Faktatabellen 
innehåller fakta som är intressant för verksamheten. Den innehåller ofta ett stort antal 
rader och ett fåtal kolumner. Runt om faktatabellen finns dimensionstabeller vilka 
representerar aspekter på fakta efter vilka man önskar söka ut eller sammanställa fakta. 
Dessa har få rader jämfört med faktatabellen men ofta många kolumner. Stjärnstrukturen 
är speciellt lämpad för beslutsstöd genom att den gör det enklare för användare att förstå 
och referera till data. Strukturen möjliggör även effektivare dataåtkomst och gör det 
enklare att begära ackumulerade data. [SÖD97]  
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3.1.4 Förklaringar av datalagertermer 
 
Transformering 
God transformation verifierar och förbättrar kvalitén och användbarheten av data när den 
förs över till datalagret. En transformeringstyp som kan användas är tvättning. När data 
förs över till datalagret från olika källdatasystem som alla kan vara uppbyggda på olika 
sätt är det viktigt att data konverteras till en enhetlig typ innan den lagras i datalagret.  
Detta för att göra sökningar enklare och för att de ska bli lättare att göra rapporter över 
hela verksamheten. [BIS97] 
 
Aggregering och summering innebär att data slås ihop för att bilda en mer hanterbar 
massa. Exempelvis kan data över alla sjukdagar slås ihop för att visa antal sjukdagar för 
en viss månad. Detta gör sökningar snabbare då det är mindre mängd data som gås 
igenom, nackdelen är att användaren kanske vill se hur sjukfrånvaron var just en viss dag. 
Aggregering kan även användas för att ta bort gammal data ur datalagret. När data når en 
viss ålder minskar dess värde och de data som tidigare lagrades detaljerat kan slås ihop. 
[BIS97] Granualitet är en annan beteckning som beskriver hur hög detaljnivå data i 
datalagret har. Hög granualitet ger mer detaljrik data och låg granualitet innebär att data 
är aggregerade eller summerade. [POE96] 
 
Metadata 
Metadata är en viktig del av slutanvändarnas miljö som gör det möjligt att hitta data i 
datalagret utan att behöva söka slumpvis [INM94]. Användare ska kunna tillfredsställa 
sitt informationsbehov vilket kräver att de vet vilken data som finns, var den finns lagrad 
och hur man kan komma åt den. Det enda sättet att åstadkomma detta är att ha 
väldokumenterad metadata. [BIS97]  
 
Det finns en stor spridning av metadata som slutanvändare behöver ha tillgång till. Detta 
innefattar information om: 
 

• Från vilket operationellt system kommer data. 
• Vilka transformeringar har gjorts på data sedan det togs från det operationella 

systemet.  
• Beskrivning av vilka data, fält och tabeller som finns i datalagret. 
• Versionshantering då metadata har ändrats. Om källan till data för en viss tabell 

förändras efter en tid så behöver man fortfarande ha tillgång till tidigare metadata 
då man ska analysera tabellen före förändringen. [INM94] 



 
Kapitel 3 Datalagerteori  

 12 

3.2 Analysverktyg 
 
Analysverktyget är den del av datalagret som erbjuder slutanvändarna gränssnittet mot 
systemet. Dess utformning är viktig för slutanvändarnas uppfattning av systemets helhet. 
[SÖD97] Vi har valt att ta med ett avsnitt som beskriver hur analysverktyg för datalager 
fungerar. Detta för att ge en bättre förståelse när vi pratar Business Objects som är ett 
ROLAP (Relational On Line Analytical Processing) analysverktyg. Eftersom ROLAP är 
en utvidgning av OLAP (On Line Analytical Processing) beskrivs även OLAP.   

3.2.1 Multidimensionell analys 
 
Ett multidimensionellt perspektiv av data är främst avsedd för slutanvändare som arbetar 
med stjärnmodellen. Gränssnittet avskärmar slutanvändaren från en intern översättning 
till SQL och denne behöver aldrig fundera över hur anropen konstrueras. Vissa produkter 
under denna beteckning, erbjuder dock även vanliga anrop via SQL för den mer tekniskt 
kunnige slutanvändaren. Kännetecknande för produkter uppbyggda med denna teknik är 
främst att slutanvändaren erbjuds en flerdimensionell vy av data och modeller för viss 
datahantering. [BER97] En annan beteckning på multidimensionella analysverktyg är 
OLAP [SÖD97] 
 

3.2.2 On Line Analytical Processing  
 
Uppgiften att specificera hur data ska hämtas till ett OLAP-verktyg kan utföras direkt i 
OLAP-verktyget. Vissa system har inbyggda funktioner för att hämta data. När verktyget 
kan hämta data i en relationsdatabas via det vanliga OLAP-gränssnittet talar man om 
”Drill-through”. [SÖD97] 
 
Begränsningen för OLAP är de strukturella egenskaperna. Data som hanteras av ett 
OLAP-verktyg ska helst vara av ren stjärnstruktur, det vill säga endast bestå av en typ av 
fakta som beskrivs med ett antal dimensioner. Data består dock ofta av flera typer av 
fakta till exempel en personaldatabas med data om löner och om sjukfrånvaro. Den bör i 
OLAP-system beskrivas med två kuber, som man får bearbeta separat. [SÖD97]  
 
De enklare verktygen vill inte ha fler än fyra till sex dimensioner för att fungera bra och 
inte fler än tre till sex aggregeringsnivåer. Känsligt är också hur många diskreta värden 
som finns på varje nivå. En situation där man har över hundra försäljningsdistrikt där var 
och en har flera tiotals försäljningsställen som en dimension blir svår att hantera effektivt 
för de mindre OLAP-verktygen. I de fall då inte OLAP räcker till kan man utnyttja 
ROLAP. [SÖD97] 
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3.2.3 Relational On Line Analytical Processing 
 
ROLAP eller Relational OLAP är namnet på ett system med OLAP-egenskaper där data 
lagras i en relationsdatabas. I klienten finns främst gränssnittet mot användaren medan 
databasoperationerna utförs på servern. Detta är fördelaktigt om datavolymen är stor och 
typerna av sammanställningar varierar. Man överlåter då åt den kraftfulla 
databashanteraren att söka och sammanställa data. Man är här inte begränsad till att 
arbeta med enskilda kuber eftersom man har tillgång till en relationsdatabas. Fortfarande 
är stjärnstrukturer att rekommendera. [SÖD97] 
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4 Människa – datorinteraktion teori 
 
Ur människa - datorinteraktions teori [ALL98] [LÖW93] har vi identifierat de faktorer 
som måste vara uppfyllda för att ett datorbaserat informationssystem ska kunna 
tillfredsställa användarens behov. De hänvisningar som finns i följande avsnitt avser de 
frågor som återfinns i bilagan ”Enkätfrågor”. 
 

4.1 Analysenheter 
 
Det datorbaserade informationssystemet är i vårt fall datalagret och faktorerna är 
användbarhet och informationsbehov. Ett programs användbarhet bestäms av olika 
egenskaper i användarsituationen och dessa egenskapers samverkan. Användbarhet delas 
upp i användaranpassning, användarvänlighet, användaracceptans och användar-
kompetens. [ALL98] 
 
Nedan kommer en figur ur [ALL98] som beskriver delar som är viktiga att ett system 
uppfyller för att de tilltänkta användarna ska använda systemet. Allwood skriver att om 
inte dessa delar i programmet är uppfyllda så kan det uppstå problem med att användarna 
inte tycker att systemet underlättar deras arbetsuppgifter. Denna figur gäller generellt för 
datasystem men den passar även in på datalagersystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Figur 3 
 

4.2 Produktivitet 
 
Produktivitet är huvudmålet med att införa ett datorbaserat system och det gäller även när 
man inför ett datalagersystem. Ofta är det mer långsiktiga vinster man söker med ett 
datalager såsom förbättrat beslutsunderlag. Produktiviteten avgörs av interaktionen 
mellan systemets funktionalitet, programmets användbarhet och den utsträckning i vilken  
användares informationsbehov tillgodosetts. Med andra ord delas produktivitet upp i tre 
delar, systemets funktionalitet, systemets användbarhet och användarens informations-
behov. [ALL98] 

Produktivitet 

Användbarhet Funktionalitet Informationsbehov 

Anpassning Användarvänlighet Acceptans Kompetens 
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4.2.1 Funktionalitet 
 
Funktionalitet innebär att systemet ska innehålla alla de programfunktioner som behövs 
för att lösa de aktuella arbetsuppgifterna. Det här är ett nödvändigt krav för de 
datorprogram som man ska använda. [ALL98] Om programmet inte stödjer den 
arbetsuppgift man ska utföra finns det heller ingen anledning till att använda programmet.  
 
Ett datalagers funktion är att tillgodose användarna med information som är samlad från 
flera delar av verksamheten. Våra respondenter är utvalda efter kriteriet att de ska ha 
användning för denna information samt att deras arbetsuppgifter ska stödjas utifrån 
datalagret. Att arbetsuppgifterna stödjs av datalagret utreds i den teoretiska referensramen 
där det framkommer varför datalagret är bättre än de operationella databaserna för 
utsökningar av data. Då våra respondenter helt sammanfaller med de anställda som 
systemet är utformat för anser vi att funktionalitetskriteriet är uppfyllt.  
 

4.2.2 Informationsbehov 
 
Användarnas informationsbehov måste uppfyllas så att de har tillgång till den 
information som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det här innebär att 
man vid utveckling måste klargöra detta informationsbehov. [ALL98]  
 
För datalagret är detta en uppenbart väsentlig del då datalagrets huvudsakliga uppgift är 
att tillgodose detta informationsbehov. För att undersöka om datalagret uppfyller kraven 
på informationsbehov har vi frågat om all data som användarna behöver för sina 
arbetsuppgifter finns i datalagret (se fråga 14). Om inte data finns tillgängligt med det 
nya datalagret  är en följd att användarna använder de operationella databaserna istället. 
Vi har även frågat om data i datalagret har rätt detaljnivå för att vara användbara för de 
aktuella arbetsuppgifterna (se fråga 11a). En låg detaljnivå gör att det inte går att göra 
djupare analyser av data och en hög detaljnivå gör att datalagret blir långsamt om 
användaren vill ha övergripande data.  
 

4.2.3 Användbarhet 
 
Användbarhet delar Allwood upp i fyra beståndsdelar. Dessa är användaranpassning, 
användarvänlighet, användaracceptans samt användarkompetens. [ALL98] Vi har 
utifrån datalagerteorier lagt till förklaringar till varje del som Allwood beskriver som är 
speciella för datalager i förhållande till vanliga datorbaserade system.  
 
 
 
Användaranpassning 
Användaranpassning innebär att programfunktionerna är utformade på ett sätt som 
optimalt följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa.  
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För datalagret gäller att data måste ha den granualitet som krävs för den specifika 
uppgiften som användaren försöker lösa. Har data för hög granualitet går det snabbare att 
göra sökningar i datalagret men det går då inte att ta fram mer detaljerad information. 
Motsatsförhållandet råder om data istället har för fin granualitet. Det tar då längre tid att 
söka informationen och en användare som vill ha mer sammansatt information kan tycka 
att datalagret är för omständligt. Analysverktyget Business Objects har olika 
användarmiljöer innehållandes data med en granulitet beroende på användarens 
arbetsuppgifter. Dessa användarmiljöer ska användaren kunna påverka själv för att kunna 
anpassa analysverktyget efter varierande arbetsuppgifter. För att undersöka om datalagret 
uppfyller denna punkt har vi frågat om de kan påverka hur analysverktyget ser ut (se 
fråga 11b) samt om användarna vill kunna påverka hur det ska se ut (se fråga 12).   
 
Användarvänlighet 
Användarvänlighet innebär att systemet ska vara åtkomligt, ge stöd för människans 
mentala funktionssätt och ska ha pedagogiska hjälpresurser [ALL98]. Det betyder i vårt 
fall att det ska vara lätt att hitta data, att det ska finnas hjälp att tillgå vid problem samt att 
symboler och logik i analysverktyget är lätta att förstå.  
 
För datalager gäller att data måste vara lätt att hitta, att symboler och logik i 
analysverktyget är lätta att förstå samt att det finns hjälp att tillgå vid problem. Om det 
nya datalagret är svårt att förstå kan det innebära användarna istället använder de 
operationella databaserna för utsökning av data. För att undersöka användarvänligheten 
har vi frågat vilken typ av hjälp det finns att tillgå vid problem (se fråga 17), om det är 
lätt att förstå symboler (se fråga 20) samt om det är lätt att hitta de data användaren söker 
i datalagret (se fråga 13).  
 
Användaracceptans 
Med användaracceptans menar vi användarens subjektiva bedömning av datalagret. 
Denna bedömning grundar sig på användarens upplevelse av datalagret och om 
användaren litar på data som finns där. Användaracceptans innebär att användarna är 
välvilligt inställda till programmet och har hög motivation att använda det. Detta är 
uppenbart en viktig del av användbarhet. Det finns risk att användaren inte använder 
programmet även om han eller hon vet hur. Detta kan ge upphov till onödiga fel i 
arbetsresultatet och till att arbetsuppgiften tar längre tid att genomföra.  
 
Som tidigare nämnts gäller att användaren kan hämta informationen från de operationella 
databaserna istället för datalagret om användaren inte har motivationen att använda 
detsamma. För ett datalager som används till att sammanställa information är det viktigt 
att användaren kan lita på data den tar fram. Om så inte är fallet kan det leda till att 
användaren istället nyttjar de operationella databaserna. Vi har valt att fråga om 
användarna har fått ut felaktig information från datalagret (se fråga 10) samt om de litar 
på att data i datalagret är korrekt (se fråga 9). Vi har även valt att fråga mer generellt vad 
användarna anser om det nya informationssystemet (se fråga 19).  
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Användarkompetens 
Användarkompetens definieras som att användaren har tillräcklig förståelse och 
tillräckliga färdigheter för att kunna samspela med systemet på ett effektivt sätt. [ALL98] 
Med detta menar vi att användaren besitter de kunskaper som behövs för att kunna 
använda datalagret och att de inte anser sig sakna något i utbildningen av detsamma. (se 
fråga 15-17) 
 
Användbarhet enligt Löwgren 
Löwgren har ett liknande mått på användbarhet. Löwgren beskriver användbarhet med 
hjälp av REAL-modellen. Löwgren säger att användbarhet är ett resultat av relevans, 
effektivitet, attityd och lärbarhet. Förklaring till dessa begrepp kommer nedan. [LÖW93] 
 

• Relevans 
Hur väl systemet löser användarens behov. 
  

• Effektivitet 
Hur effektivt användaren kan utföra sina arbetsuppgifter genom att använda 
systemet.  
 

• Attityd 
Attityd är användaren subjektiva känslor för systemet.  
 

• Lärbarhet 
Hur lätt systemet är att lära sig och hur bra användaren kommer ihåg hur systemet 
fungerar över tiden.  
 

Vi tycker att dessa två författares teorier stämmer väl överens. Som de beskriver 
respektive delegenskap i användbarhet tycker vi att det bara är omskrivningar av 
varandras egenskaper. Utifrån de faktorer vi beskrivit här har vi sedan tagit fram 
enkätfrågor för att i empirin undersöka hur slutanvändarna vid Norrbottens läns landsting 
uppfattar det nyimplementerade datalagret och vilka faktorer som påverkar användandet.    
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5 Empiri  
 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra vår enkätundersökning. Materialet är baserat på de 
svar vi har fått från de tillfrågade användarna av Norrbottens läns landstings datalager. Vi 
har skickat ut enkäten till 60 användare och har fått svar ifrån 22 av dessa. Detta ger en 
svarsfrekvens på cirka 37% vilket kan påverka reliabiliteten i uppsatsen. En utförligare 
diskussion om detta finns i kapitel 2 Metod under punkten reliabilitet.  
 
Vi har grupperat enkätsvaren för att eventuellt hitta mönster för hur den aktuella frågan 
har påverkat användandet av de operationella databaserna. Vi har först grupperat 
respondenterna efter hur de har svarat på en fråga, exempelvis ”Saknar du något i 
utbildningen av Bussiness Objects?” Beroende på hur de har svarat har vi sedan räknat 
förekomsten av dem som använder de operationella databaserna respektive datalagret. 
Detta har vi gjort med hjälp av pivot-tabeller i Excel. 
 
Nedan kommer först en presentation av Norrbottens läns landstings organisation, 
datalager och källdatasystem. Avsikten med detta är att läsaren ska få insikt i hur 
rapportens delar hänger samman. Vidare kommer vi i fortsättningen att kalla Norrbottens 
läns landsting för NLL. 
 

5.1 Norrbottens läns landsting 
 
Norrbottens län omfattar 14 kommuner och är det största och nordligaste länet i Sverige. 
Det bor ca 260 000 invånare i Norrbotten. De flesta, ca 150 000 bor i kommunerna Luleå, 
Boden, Piteå och Älvsbyn. NLL är länets största arbetsgivare med drygt 8 000 anställda, 
varav cirka 6 500 arbetar inom hälso- och sjukvården.  
 
En av huvudanledningarna till att NLL valde att investera i ett datalager var för att kunna 
ta fram rapporter och göra uppföljning av hela verksamheten. Tidigare har man varit 
tvungen att ta fram rapporter och göra uppföljningar för delverksamheter var för sig för 
att sedan manuellt pussla ihop dem för att gälla hela verksamheten. Detta var både ett 
omständligt arbete och det tog nätkapacitet från den övriga verksamheten. Nu tankas all 
data över från de operationella databaserna i varje delverksamhet över till datalagret varje 
månad och information och uppföljningar tas från datalagret. Avsikten är att ge en 
helhetsbild över hela verksamheten. En annan effekt av datalagret är att sökningarna går 
snabbare eftersom datalagret är byggt för sökningar till skillnad från de operationella 
databaserna vars huvuduppgift är att användas i den dagliga driften. Tidigare gjordes ofta 
sökningar i de operationella databaserna nattetid för att inte påverka den dagliga driften. 
Datalagret är nu i drift sedan våren 2001 och tanken är att det ska minska belastningen för 
de operationella databaserna.  
 
NLL:s datalager tar data från tre operationella system som därför utgör källsystemen till 
datalagret. Dessa är Vårdsystemet VAS, ekonomisystemet Prosit och personalsystemet 
Pabas. Data lagras sedan i en temporär area medan tvättning och transformering sker. Om 
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transformeringen lyckas laddas data in i presentationsarean och blir därmed tillgänglig 
för användarna av datalagret. Data i datalagret är strukturerat i en stjärnstruktur. Denna 
process illustreras i figur 4. 
 
 

IT-stöd för uppföljning

Datalager

Temporär
areaGrunddataarea

Presentations-
area

Källsystem Rapport-
uttag

 
 
Figur 4  
 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur faktorer om upplevd användbarhet och 
informationsbehov påverkar användandet av NLL:s datalager. Användbarhet delades i sin 
tur upp i användaracceptans, användarvänlighet, användaranpassning och 
användarkompetens. Vi kommer att redovisa de svar vi har fått från vår enkät samt göra 
en analys till varje analysenhet. 
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5.2  Informationsbehov 
 
Vår avsikt är att undersöka hur användarna uppfattar att datalagret uppfyller deras 
informationsbehov och om detta i sin tur påverkar användandet av datalagret. Resultatet 
finns i figur 5 och 6. Frågorna vi har ställt är: Finns all data du behöver i Business 
Objects eller behöver du komplettera med andra källor samt använder du fortfarande de 
operationella databaserna för utsökning av data? 

1. Finns all data du behöver i Business Objects ställt mot 2. Använder du fortfarande de operationella
databaserna?
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Inget svar Ja Nej Nej Ja Nej Inget svar Nej
Inget svar Aldrig Ibland Oftast

Fråga 1

Fråga 2

 
Figur 5 
 
Av figuren framgår att sexton respondenter inte anser att all data de behöver finns i 
datalagret. Av dessa är det elva som uppger att de ”ibland” eller ”oftast” använder de 
operationella databaserna istället för datalagret för utsökningar av data. Fyra har svarat att 
all data som behövs för att utföra arbetsuppgifterna finns i datalagret och av dessa är det 
två som uppger att de ”ibland” använder de operationella databaserna. En respondent har 
inte svarat på frågan.  
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I de fall data finns i datalagret måste även detaljnivån på data vara rätt för att användaren 
ska ha någon nytta av datat. Vi har därför frågat om ifall data i datalagret är tillräckligt 
detaljerad för de aktuella arbetsuppgifterna. Se figur 6.  

1. Är data i datalagret tillräckligt detaljerad och 2. Använder du fortfarande de operationella databaserna?
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Figur 6 
 
Av figuren kan man utläsa att av de tio respondenter som tyckte att data i datalagret var 
tillräckligt detaljerad är det sju som ”ibland” eller ”oftast” använder de operationella 
databaserna istället för datalagret.  Nio respondenter har svarat att de tycker att data i 
datalagret inte är tillräckligt detaljerad och av dessa är det fem som ibland använder de 
operationella databaserna.  
 
Endast tre användare har uppgivit att de aldrig använder de operationella databaserna och 
av dem är det två som säger att data inte är tillräckligt detaljerat och en som säger att data 
är tillräckligt detaljerat. Även om så många som nio av tjugo svarande inte tycker att data 
är tillräckligt detaljerat så kan vi inte se något samband mellan det och användandet av de 
operationella databaserna. 
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5.3 Användaracceptans 
 
För att undersöka användaracceptans valde vi att fråga slutanvändarna vad de tyckte om 
datalageranalysverktyget Business Objects. Anledningen till att vi valde att fråga om 
Business Objects och inte datalagret är att Business Objects är datalagrets gränssnitt. 
Avsikten är att fånga användarens subjektiva bedömning av verktyget som helhet. 
 

1. Vad är din generella uppfattning om B.O och 2. Använder du fortfarande de operationella databaserna?
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Figur 7 
 
För de av landstingets användare som har svarat på enkäten gäller att en stor majoritet 
tycker att systemet är bra. Det är bara två av tjugotvå användare som har svarat som 
upplever att systemet är mindre bra eller dåligt. Två respondenter har inte svarat på denna 
fråga.  
 
Alla användare som uppgivit att de aldrig använder de operationella databaserna har en 
positiv uppfattning av Business Objects. Av de användare som ibland eller oftast 
använder de operationella databaserna är det tolv av fjorton som säger sig ha en positiv 
uppfattning av Business Objects. 
 
Under en intervju med systemansvarige3 för datalagret så nämnde han att vissa användare 
hade problem med tillförlitligheten på data de fick ur datalagret. Vi ansåg att det skulle 
kunna påverka användarnas acceptans av systemet om de inte kunde lita på de data de 
fick ut, så vi valde att ställa två frågor om det. Svaren återfinns i figur 8. 

                                                
3 Stefan Fredriksson, systemansvarig NLL 
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Figur 8 
 
Tretton av tjugotvå användare uppger att de litar på att data i datalagret är korrekt. Åtta 
användare litar endast till viss del eller inte alls på att data i datalagret är korrekt. Av 
dessa åtta personer som inte litar på data i datalagret är det tre personer som uppger att de 
använder de operationella databaserna. Två personer uppger att de aldrig använder de 
operationella databaserna för utsökning av data och tre personer har inte svarat på om de 
använder de operationella databaserna.  
 
Vi har även frågat om användaren någon gång har fått ut felaktig data från datalagret. 
Avsikten med detta är att se om det finns något samband mellan de som inte litar på data i 
datalagret och de som faktiskt har fått felaktig information från datalagret. Se figur 9. 
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Figur 9 
 
Av de tre användare som uppgivit att de litar fullständigt på data i datalagret är det inte 
någon som uppger sig ha fått ut felaktig information från datalagret. Av de tio användare 
som uppger att de någon gång fått ut felaktig data är det tre som säger att de inte alls eller 
endast till viss del litar på data i datalagret. Samtidigt är det sju av dessa tio som litar 
tillfredsställande på att data är korrekt i alla fall. Sju användare har aldrig fått felaktig 
information och fyra har inte svarat på denna fråga.  
 
Vi har inte kunnat se något samband mellan användarnas uppfattning om programmet 
Business Objects och användandet av datalagret. Vi har inte heller sett något samband 
mellan hur tillförlitlig användaren anser att data i datalagret är och användandet av 
detsamma.  
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5.4 Användarkompetens 
 
Alla slutanvändare av datalagret har fått samma utbildning på systemet oberoende av 
vilka arbetsuppgifter de har4. För att undersöka användarkompetensen valde vi att fråga 
slutanvändarna om de ansåg att de saknade utbildning på Business Objects för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.  
 
Anledningen till att vi frågade detta var för att undersöka om användarna tycker att det 
finns brister i den utbildning de fått. Olika personer tar åt sig olika inlärningsmetoder på 
olika sätt. Det som fungerar bra för en användare behöver inte fungera lika bra för en 
annan. Detta innebär att även om alla användare har fått samma utbildning på systemet är 
det inte säkert att alla tycker att den utbildning de har fått är relevant. Svaren finns i figur 
10. 
 

1. Saknar du något i utbildningen av B.O och 2. Använder du fortfarande de operationella databaserna?
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Figur 10 
 
Sju användare tycker att det saknas något i den utbildning på systemet som de har fått. 
Av dessa är det en som aldrig använder de operationella databaserna för utsökningar av 
data. Sex användare uppger att de ”ibland” eller ”oftast” använder de operationella 
databaserna. Fyra har inte svarat på följdfrågan. Elva användare tycker att de inte saknar 
nåt i utbildningen. Av de elva är det tre stycken som inte svarat på om de använder de 

                                                
4 Enligt systemansvarig Stefan Fredriksson 
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operationella databaserna. Av de som har svarat är det två stycken som aldrig använder 
de operationella databaserna och sex stycken som använder de operationella databaserna. 
 

5.5 Användaranpassning 
 
För att ta reda på om programfunktionerna är utformade på ett sådant sätt att 
slutanvändaren känner att de stödjer deras arbetsuppgift har vi valt att ställa två frågor. 
Frågorna vi har ställt bygger på att Business Objects har olika användarmiljöer med data 
lagrad i datalagret som är aggregerad utifrån den verksamhet och det djup som respektive 
slutanvändare behöver. Dessa miljöer kallas universum och anledningen till att man har 
dessa är att snabba på sökningar i datalagret. Nackdelen är att det tar bort djupet från 
data. Slutanvändarna kan inte göra djupanalyser på aggregerad data. Vissa användare 
använder bara aggregerad data och klarar sig bra med det, medan andra behöver rådata 
för att kunna göra sina analyser. Den första frågan är: Kan du påverka hur dina universum 
ser ut? Svaren finns i figur 11. 
 

1. Kan du påverka hur dina universum ser ut och 2. Använder du fortfarande de operationella
databaserna?
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Figur 11 
 
Åtta av tjugotvå respondenter har inte svarat på denna fråga. En anledning till detta kan 
vara att de användare som inte har möjlighet att påverka hur universum ser ut inte heller 
har förstått frågan riktigt. Av de fjorton som har svarat är det sju som säger att dom kan 
påverka hur universum ser ut och sju stycken uppger att dom inte kan påverka detta. Av 
de användare som ibland eller oftast använder de operationella databaserna är det fyra 
som kan påverka universum och sex som inte kan göra detta. Av de användare som aldrig 
använder de operationella databaserna (dock endast två stycken) är det lika många som 
kan påverka universum som inte kan göra detta. Med detta underlag verkar det inte finnas 
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något samband mellan användandet av de operationella databaserna och möjlighet att 
påverka universum. Det stora bortfallet på denna fråga gör det dock svårt att dra några 
hållbara slutsatser. 
 
Av de användare som inte kunde påverka sina universum undrade vi då om det fanns 
någon önskan hos dessa att kunna göra detta. Se figur 12.  

1. Vill du kunna påverka hur universumen ska se ut och 2. Kan du påverka hur universumen ser ut
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Figur 12 
 
Av de femton som vill påverka är det fem som inte kan, sju som kan och tre som inte har 
svarat. Åtta respondenter har inte svarat på frågan om de kan påverka sina universum. 
Vår tolkning av så många uteblivna svar är att de inte kan påverka och därför kanske inte 
förstår frågan riktigt.  
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5.6 Användarvänlighet 
 
Här har vi valt att fråga om användarna tycker att systemets logik är lätt att förstå, om de 
har svårigheter med att hitta data i datalagret samt om det finns hjälp att tillgå om de 
skulle råka på problem. Den första frågan vi ställde angående användarvänlighet var om 
det finns hjälp att tillgå vid problem. Denna fråga har vi ställt emot användandet av de 
operationella databaserna. Se figur 13. 

1. Vilken typ av hjälp finns att tillgå vid problem med B.O och 2. Använder du fortfarande de operationella
databaserna?
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Figur 13 
 
Av de tjugotvå svar vi har fått in är det ingen som har svarat att det inte finns hjälp att 
tillgå vid problem med Business Objects. Två har inte svarat på frågan.  
 
Av de användare som använder de operationella databaserna ibland eller oftast har fem 
uppgivit att de har tillgång till personlig hjälp. Åtta har hjälp via telefonsupport. Av de 
användare som aldrig använder de operationella databaserna är det två som har 
telefonsupport och en som har personlig hjälp. Av detta material kan vi inte dra några 
slutsatser om huruvida hjälpfunktionerna har någon påverkan på användandet.  
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Förutom att det ska vara lätt att hitta den informationen man söker i datalagret är det 
viktigt att kunna förstå symboler i programmet. Vi har därför frågat om hur lätt 
användaren uppfattar att detta är. Se figur 14. 
 

1. Är det lätt att förstå symboler i B.O och 2. Använder du fortfarande de operationella databaserna?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ja Nej Inget svar Ja Nej Ja Nej Inget svar Ja Nej

Inget svar Aldrig Ibland Oftast
Fråga 1

Fråga 2

 
Figur 14 
 
Av de tjugotvå svar vi har fått är det två som har svarat blankt på denna fråga. Tretton 
tycker att det är lätt att förstå symboler i programmet och sju tycker inte att det är lätt. Av 
dem som aldrig använder de operationella databaserna är det lika många som tycker att 
symbolerna är lätta att förstå som inte tycker det, materialet här är dock mycket tunt 
eftersom det endast är två användare som aldrig använder de operationella databaserna. 
Av de fjorton användare som ”ibland” eller ”oftast” använder de operationella 
databaserna är det nio som tycker att symbolerna är lätta att förstå och fyra som inte 
tycker det. 
 
Förutom att symboler i programmet kan vara svåra att förstå kan det finnas andra orsaker 
till att det kan vara svårt att hitta data i datalagret. Vi frågade därför användarna om 
svårighetsgraden att hitta data i datalagret. Se svar i figur 15. 
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Figur 15 
 
Av de fjorton användare som ibland eller ofta använder de operationella databaserna till 
utsökning av data är det åtta stycken som uppger att det är jättelätt eller lätt att hitta data i 
Business Objects. Av de användare som aldrig använder de operationella databaserna har 
två svarat lätt och en medelsvårt. Av detta material är det svårt att dra några slutsatser, 
förutom att det inte verkar vara ett svårt problem för användarna att hitta data de söker i 
Business Objects. 

1. Är det lätt att hitta data i datalagret och 2. Använder du de operationella 
databaserna?
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6 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera det insamlade empiriska materialet för att sedan 
jämföra med de teorier vi har behandlat i uppsatsen. Vi kommer således att analysera runt 
huruvida informationsbehov och användbarhet kan vara förklaringar till att det 
nyimplementerade datalagret ratas till förmån för de operationella databaserna. 
 

6.1 Informationsbehov 
 
Användarnas informationsbehov måste uppfyllas så att de har tillgång till den 
information som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det här innebär att 
man vid utveckling måste klargöra detta informationsbehov. [ALL98]  
 
Av de svar vi har fått genom vår enkätundersökning har vi dragit slutsatsen att många 
användare inte uppfattar att de data som behövs finns i datalagret och hämtar därför 
information från de operationella databaserna istället. Detta grundar vi på att av sexton 
användare, av de tjugotvå som svarade, som inte anser att data de behöver finns i 
datalagret hämtar elva stycken data från de operationella databaserna. Även detaljnivån 
på data i datalagret verkar vara ett problem då mer än hälften av respondenterna uppger 
att data i datalagret inte är tillräckligt detaljerad. Dock går det inte att se om det skulle 
påverka användandet av datalagret. 
 

6.2 Användaracceptans 
 
Användaracceptans innebär att användarna är välvilligt inställda till programmet och har 
hög motivation att använda det. För datalager gäller att användaren kan hämta 
informationen från de operationella databaserna istället för att använda datalagret om 
han/hon inte har motivationen att använda detsamma. 
 
För de användare som svarat på enkäten gäller att en stor majoritet (tjugo av tjugotvå) 
tycker att systemet är bra. Det är bara två av tjugotvå användare som har svarat som 
upplever att systemet är mindre bra eller dåligt. En av dessa uppger sig använda de 
operationella databaserna till utsökningar av data, den andra har inte svarat på frågan. 
Alla användare som uppgivit att de aldrig använder de operationella databaserna har 
svarat att de tycker Business Objects är bra.  
 
Vår analys av detta blir att användarnas upplevelse av programmet Business Objects inte 
verkar påverka användandet av datalagret.  
 
För de användare som endast till viss del eller inte alls litar på data i datalagret är det tre 
av åtta som använder de operationella databaserna för utsökningar av data. Motsvarande 
siffra för de användare som litar fullständigt eller tillfredställande på data i datalagret är 
tio av tretton. Av detta kan vi inte dra några slutsatser om tillförlitligheten är en orsak till 
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att datalagret inte används i större utsträckning. Vi kan däremot se en tendens att om man 
någon gång faktiskt har fått ut felaktig information ifrån datalagret så påverkar det 
användandet av detsamma. 
 

6.3 Användarkompetens 
 
Användarkompetens innebär att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga 
färdigheter för att kunna samspela med datorn på ett effektivt sätt. Detta kräver en 
effektiv utbildning på systemet.  
 
Vi har velat ta reda på om det är en större andel som anser sig behöva mer utbildning på 
Business Objects som använder sig av de operationella databaserna. I resultaten på 
enkäterna har det framkommit att av dem som anser sig behöva mer utbildning är det sex 
av sju användare som använder sig av de operationella databaserna. Denna siffra ska 
jämföras med sex av elva för dem som inte anser sig behöva mer utbildning. Det är alltså 
55 % av de som besvarat enkäten som inte tycker sig behöva mer utbildning i verktyget 
som använder det operationella systemen istället mot 86 % av dem som tycker sig behöva 
mer utbildning. Vi tolkar detta som att en mer utförlig utbildning av verktyget leder till 
högre användning av densamma.  
 

6.4 Användaranpassning 
 
För datalagret gäller att data måste ha den granualitet som krävs för den specifika 
uppgiften som användaren försöker lösa. Har data för hög granualitet går det fort att göra 
sökningar i datalagret men det går då inte att ta fram mer detaljerad information för den 
som behöver det. Motsatsförhållandet råder om data istället har för fin granualitet. Det tar 
då längre tid att söka informationen och en användare som vill ha mer sammansatt 
information kan tycka att datalagret är för långsamt. 
 
Vi har försökt hitta ett samband mellan användandet av de operationella databaserna och 
om användaren har någon möjlighet att själv påverka hur aggregerad data i Business 
Objects ska vara. Vi har inte hittat något sådant samband. Av de sju användare som kan 
påverka är det fyra som använder de operationella databaserna. Av de sju som inte kan 
påverka använder sex de operationella databaserna ibland och en gör det aldrig.  
Vi har sedan undersökt om det finns det någon koppling mellan de användare som inte 
kan påverka universum men ändå vill kunna göra detta och de som inte kan påverka men 
inte har angivit att de vill kunna påverka universum och användandet av datalagret. 
Resultatet på enkäten gav ett för tunt underlag för att kunna dra några slutsatser i denna 
fråga. Av fyra som har angivit att de inte kan påverka men vill göra detta är det tre som 
ibland använder de operationella databaserna. En gör det aldrig. De två respondenter som 
inte kan påverka men som inte heller uttryckligen har angivit att de vill kunna göra detta 
är det en som inte har svarat på frågan och en som har angivit att han inte använder de 
operationella databaserna. 
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6.5 Användarvänlighet 
 
För datalager gäller att data måste vara lätt att hitta i datalagret, att symboler och logik i 
analysverktyget är lätta att förstå samt att det finns hjälp att få om man får problem. 
 
Vi har också försökt hitta samband mellan de användare som tycker att data är medelsvårt 
eller svårt att hitta jämfört med de användare som tycker att data är lätt eller till och med 
jättelätt att hitta. Av de elva användare som tycker att det är lätt eller jättelätt att hitta data 
i datalagret är det sju som ibland använder de operationella databaserna och en som oftast 
gör det. Två använder aldrig de operationella databaserna. Alltså är det åtta av elva 
användare som använder de operationella databaserna. Detta ska jämföras med att fyra av 
sju som tycker att det är medelsvårt att hitta data i datalagret och som ibland använder de 
operationella databaserna istället för datalagret. Två av dem som tycker att det är 
medelsvårt att hitta data i datalagret har inte svarat på om hur ofta de hämtar data från de 
operationella databaserna. Vi kan alltså inte se något samband mellan hur svårt 
användaren tycker att det är att hitta data i datalagret och användandet av andra databaser 
istället.  
 
Använder de användare som inte tycker att det är lätt att förstå symboler i programmet de 
operationella databaserna i högre grad än de som tycker att det är lätt att förstå symboler?  
 
Av de tretton användare som har svarat att symboler är lätt att förstå i programmet är det 
nio som använder de operationella databaserna istället för datalagret. Motsvarande siffra 
för de användare som har uppgivit att de inte tycker att symboler är lätta att förstå är fyra 
av sju. Att symbolerna i programmet är svåra att förstå är således inte en förklaring till att 
användare ibland använder de operationella databaserna istället för datalagret till att göra 
utsökningar av data. 
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7 Slutsatser 
 
Vi kommer här att redogöra för de slutsatser vi har kommit fram till och försöka svara på 
varför användarna inte alltid använder datalagret till utsökningar av data. Slutsatserna 
grundar sig på de svar vi har fått från enkäten som vi har skickat till användarna av 
NLL:s datalager. På grund av den låga svarsfrekvensen (37%) måste vi reservera oss mot 
att resultatet endast gäller de användare som har svarat på enkäten och med ett annat 
urval respondenter skulle resultatet kunna bli ett annat 
 

7.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om och eventuellt hur upplevda människa-
datorinteraktions (MDI) faktorer påverkar användandet av ett datalager. Faktorerna vi har 
undersökt är användbarhet och informationsbehov. Vi har kommit fram till att 
informationsbehovet är den största anledningen till att användarna av NLL:s datalager 
inte alltid använder datalagret till att hämta information om verksamheten. Ofta finns helt 
enkelt inte det data användaren söker i datalagret men det är också så att användaren 
ibland inte vet om data finns och då blir det lättare att fortsätta hämta data från de 
operationella databaserna där man vet att data finns. Detta är ett problem som skulle lösas 
med hjälp av tydlig information om vilka data som finns att hämta i datalagret.  
 
Acceptansen av systemet verkar också vara en anledning till att användare inte använder 
datalagret i större utsträckning. Acceptansen påverkar på det sätt att användare som 
någon gång har fått felaktig information från datalagret har större benägenhet att använda 
de operationella databaserna än de användare som inte har fått felaktig information. Det 
är således viktigt att se till att data i datalagret är korrekt redan från början och om det har 
blivit fel någon gång informera användarna om när problemen är avhjälpta.  
 
Användarkompetensen verkar också vara en anledning till att användare nyttjar de 
operationella databaserna för utsökningar av data. Det visade sig vara en betydligt högre 
andel användare som ansåg sig behöva mer utbildning i verktyget för datalagret som 
istället använde de operationella databaserna. Alla användare har fått samma utbildning 
av systemet. Vår uppfattning är att utbildningen borde vara mer individanpassad eftersom 
olika människor tar åt sig information på olika sätt och dessutom tar olika lång tid på sig. 
En annan anledning till att individanpassa utbildningen är att beroende av vad man har 
för arbetsuppgifter varierar kunskapsbehovet. Detta problem skulle avhjälpas med en 
uppföljningsutbildning för de vill ha och behöver det.  
 
Vi har inte sett någon koppling av användandet av datalagret med användaranpassningen.  
Det är lika hög andel av såväl de som kan påverka universum som de som inte kan 
påverka som använder de operationella databaserna för utsökningar av data.  Detta kan 
kanske bero på att de som har behov av mer specifik data också har större möjligheter att 
påverka. Vi kan dock inte säga att det är så eftersom vi inte har undersökt orsaken till 
detta. Att symbolerna i programmet är svåra att förstå är inte en förklaring till att 
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användare ibland använder de operationella databaserna istället för datalagret till att göra 
utsökningar av data. Det verkar inte heller finnas något samband mellan hur svårt 
användaren tycker att det är att hitta data i datalagret och användandet av andra databaser 
istället för datalagret.  
 

7.2 Egna kommentarer 
 
Syftet med denna uppsats var att försöka finna svaret på varför ett datalager inte används, 
i den utsträckning som det har kapacitet för, av de tänkta användarna. Vi fann bland annat 
att användarna inte uppfattade att deras informationsbehov uppfylldes av datalagret och 
att de därför använde de operationella databaserna istället. 
 
Förslag till fortsatt forskning är att göra djupintervjuer med användare som istället för att 
använda ett tillgängligt datalager istället använder de operationella databaserna. Vi har 
själva inte kunnat göra detta då våra respondenter har varit anonyma. Med intervjuer kan 
man utreda vilka nackdelar datalagret har och vad som skulle kunna motivera dessa 
användare att använda datalagret.  
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Enkätfrågor  
Allmänt  
Ålder:  
Kön:  
1. På vilken ort ligger din arbetsplats? 
 
2. Vilken befattning har du? 
 
3. Hur länge har du arbetat med Business Objects? 
 
4. Hur stor del av din arbetstid använder du Business Objects? 
 
5. Kan du kort beskriva på vilket sätt du använder Business Objects? 
 
6. Vad tycker du om Business Objects som verktyg för att ta ut rapporter?  
Motivera gärna: 
 
7. Vad tycker du om Business Objects som verktyg för att göra analyser?  
Motivera gärna: 
 
8. Behövs det någon manuell bearbetning av rapporterna som är framtagna med 
Business Objects?  
Övrigt: 
 
9. Till vilken grad litar du på att data som finns i datalagret är korrekt?  
 
10. Har du någon gång fått ut felaktig information från datalagret?  
Om Ja, hur ofta:  
 
11a. Är data i datalagret tillräckligt detaljerat för dina arbetsuppgifter?  
Om Nej:  
11b. Kan du påverka hur dina universum ska se ut?  
 
12. Vill du kunna påverka hur dina universum ser ut?  
 
13. Är det enkelt att hitta den information som du söker i datalagret?  
 
14. Kan du ta fram dina rapporter med hjälp av Business Objects (finns all 
information du behöver i datalagret) eller behöver du fortfarande hämta 
information från andra databaser?  
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15. Vilken typ av utbildning har du fått på Business Objects (ex handledd 
utbildning med dator, instruktionsmanual)?  
 
16. Är det något du saknar i utbildningsväg för att använda Business Objects? 
 
17. Vilken hjälp finns tillgänglig för dig när du får problem med programvaran 
(ex manual, telefonsupport, någon att fråga i huset)? 
 
18. Tycker du att det är för långa svarstider i programmet?  
 
19. Vad har du för helhetsintryck av Business Objects? 
 
20. Är det lätt att förstå symboler i programmet?  
 
21. Är Business Objects lätt att använda?  
 
22. Före införandet av Business Objects, hämtade du då rapporter från andra 
system?  
Om ja 
Vilket system använde du innan Business Objects?  
 
23. Har upplever du Business Objects jämfört med det tidigare systemet? 
 
24. Använder du fortfarande det gamla systemet? Hur mycket i så fall?  
 
 




