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Abstrakt 
De senaste åren har komplexa datadrivna logistiska system för trafikplanering 
utvecklats som hanterar stora svåröverblickade mängder data. Fram till idag har de 
flesta av den här typen av tillämpningar av informationssystem utvecklats i avsikt att i 
första hand nå ökad framkomlighet i trafiken. Organisationer inom detta område verkar 
i en komplex omvärld där problematiken handlar om att under dessa omständigheter 
effektivisera förhållandet mellan utsatt leverans kontra verklig leverans. Uppsatsens 
huvudresultat presenterar hur de olika datadrivna beslutstödsteknikerna hänger ihop och 
för vilken typ av beslut och användare dessa bäst lämpar sig. Användarna av ett 
datadrivet beslutstödssystem har delats in i fyra generella karaktärer och har beskrivits 
generellt utifrån informationsbehov och arbetssätt. Till detta resultat har sedan en 
mindre fallstudie kopplats där vi med utgångspunkt från den användartyp som en 
trafikplanerare representerar, har analyserat olika datadrivna beslutstödstekniker som 
skulle kunna genomföras idag. Därefter har en mindre prototyp utvecklats som praktiskt 
visar hur ett första steg av beslutstödssystem, skulle kunna tillföra stöd för planering av 
tidtabeller med hjälp av sparad realtidsdata. 
 
Nyckelord: datadrivna beslutstödssystem, Data Warehouse, Data Mart, OLAP, Data 
Mining, Geografiska informationssystem 
 
 
Abstract 
During recent years complex data driven logistic systems for traffic planning have 
developed. Since these systems handle large amounts of detailed data it is difficult to 
control and handle the information stored within the system. Until today most of these 
information system applications have developed in the purpose of making traffic flow 
more effective. Organizations in this area exists in a complicated enviroment and the 
main difficulties treat improving the efficiency of planned versus actual delivery under 
these circumstances. As a main result this paper presents how these data driven 
techniques relate to each other and which decision level and user they mainly support. 
The users of a data driven decision support technique have been classified into four 
main categories. Each category is described in a general description of information 
needs and user behaviour. A minor case study is connected to this result whilst we have 
analysed different data driven decision support techniques that would be possible to 
develop today, taking starting point in the user type a traffic planner represents. 
Thereafter an OLAP-prototype has been developed to demonstrate a first step of 
introducing a traffic planning support system practically.  
 
Keywords: data driven Decision Support System, Data Warehouse, Data Mart, OLAP, 
Data Mining, Geographical Information System 
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1 Bakgrund 
I takt med ökad lagringskapacitet har synen på utveckling av informationssystem det senaste 
decenniet ändrats. Fokus har flyttats från att lagra data och tillhandahålla produkter med enkla 
användargränssnitt till hur data lagras och vilken information de kan generera (Inmon, 2003). 
Idag har många företag och organisationer system som oavbrutet fyller databaser. Ofta är 
detta en inte fullt nyttjad resurs då ett av problemen är att stora volymer data är svåra att 
överblicka och hantera. Beslutsfattare behöver därför hjälpmedel som utifrån organisationens 
informationsbehov kan fungera som ett stöd vid beslutsfattande. Grunden för detta ligger i 
kunskapen om material-, varu- och informationsflöden inom organisationen. Logistik 
behandlar viktiga strategiska aspekter på informationsflöden och eftersträvar att effektivisera 
flödet av alla processer inom organisationen. Problematiken för detta område handlar om 
förhållandet mellan utsatt leverans och verklig leverans. 
 

”… fungerande transporter och logistiska system av stor betydelse för konkurrenskraft och 
kapitalkostnader. Globala system, just-in-time, orderstyrd produktion ställer allt större krav på 
transport- och logistiksystem” (Gyll, 2001 s.1). 

 
Fram till idag har de flesta av den här typen av tillämpningar av informationssystem 
utvecklats i avsikt att i första hand nå ökad framkomlighet i trafiken. Dagens kollektivtrafik är 
ett komplext logistiskt system och väginformatiken (informationsteknik för vägtrafik), har 
utvecklats snabbt de senaste åren. Det är idag vanligt förekommande att flera olika 
trafikföretag ska visas som en produkt utåt mot kunden. Den fysiska miljön för 
kollektivtrafiken kan inte alltid påverkas av kollektivtrafiken. Figur 1 beskriver en stor 
mångskiftande marknad med flera delmarknader. 
 
 

 

Figur 1: Översikt av den mångfald av intressenter som finns inom området kollektiv 
persontrafik. Bild hämtad från rapporten Hela Resan – en nödvändighet för att nå 
målet om tillgänglig kollektivtrafik år 2010 (Olsson, 2003 s. 13). 
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Enligt rapporten IT-stöd i svensk kollektivtrafik (Pettersson & Arnström, 2003), ett 
forskningsprojekt genomfört med stöd av Vägverket, framgår det att 70 % av bussarna har 
idag teknisk utrustning som möjliggör insamling av ”historisk statistik”, såsom t.ex. 
körtider/stopptider, tidtabellshållning, beläggning m.m. Det framkommer även i rapporten att 
ett av de mest angelägna nya projekt inom väginformatiken är utbyggnaden av 
realtidsinformation. Realtidssystem, inom kollektivtrafiken, är tekniska system där fordonet 
kan kommunicera med ett centralt system som samlar in och visar information om fordonets 
positioner ”just nu”. Pettersson och Arnström anser också att det finns möjligheter för 
uppföljning av trafiken utifrån informationen i biljettsystem, realtidssystem, planerad tidtabell 
m.m. De menar även att IT-systemens möjligheter för analys och återkoppling i dagsläget inte 
utnyttjas fullt ut. 
 
Hogia Persontrafiksystem AB har utvecklat ett idag unikt system i Sverige - PubTrans - som 
ansluter olika typer av källsystem inom kollektivtrafiken till en central funktion, där såväl 
statisk planerad data som dynamisk realtidsdata samlas. In till systemet kommer exempelvis 
rapporter om inställda turer som är intressanta för olika system såsom t.ex. resenärs-
informationssystem, system som hanterar resegarantiersättning och kundupplysningssystem. 
PubTrans använder en terminologi och inre modell baserad på den europiska datamodellen 
Transmodel – den standard som de europeiska kollektivtrafikbolagen har enats om att sträva 
mot. Figur 2 visar en översiktsbild över PubTrans-systemet, där den vänstra sidan visar 
inkommande data och den högra visar vad som genereras/output av systemet. 
 

 
Figur 2: Bild över Hogias informationsplattform PubTrans. Hämtad från PubTrans 4.0 

Produktbeskrivning (Hogia Persontrafiksystem AB, 2003 s. 9). 
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PubTrans-systemet saknar dock idag ett enkelt använt uppföljningssystem som kan ge en 
återkoppling mellan planerad tidtabell och verklig tidtabell. Hogia Persontrafiksystem AB vill 
därför utöka systemet med ett lämpligt verktyg för analys av sparad realtidsdata. Orsaken till 
detta är att en trafikplanerare inte har en programmerares kunskaper och är i behov av ett 
lättanvänt verktyg för att komma åt informationen som finns lagrad i systemet. Ett verktyg 
som ska stödja trafikplanerarnas arbete vid planering av tidtabell. 
 
Vi har fått i uppdrag av Hogia att beskriva och kartlägga olika typer av moderna tekniker för 
beslutstödssystem som kan vara intressanta för analys av sådana stora datamängder som 
genereras av PubTrans-systemet idag. Arbetet inleds med en beskrivning över teorin för 
beslutstödssystem. Efter beskrivning och kartläggning genomförs en fallstudie som med en av 
flera möjliga tekniker visar hur detta kan gå till, genom att vi utvecklar en mindre prototyp för 
analys av sparad realtidsdata. Prototypens syfte är att demonstrera vad denna teknik skulle 
kunna tillföra för att underlätta vid planering av tidtabeller för trafikplanerare. 
 
 
2 Syfte 
Uppsatsens primära syften är att beskriva vad ett beslutstödssystem kan tillföra i situationer 
med stora sparade datamängder samt kartlägga moderna tekniker som kan användas för att 
hantera och analysera stora datamängder. Även ett sekundärt syfte ingår i uppsatsen och det 
behandlar den praktiska nyttan av denna kartläggning i relation till vad som är relevant i ett 
beslutstödssystem för trafikinformation.  
 
 
2.1 Frågeställningar 
Detta har lett fram till följande frågeställningar för uppsatsens primära syften: 
□ Vad kan beslutstödssystem tillföra vid stora detaljerade datavolymer? 
□ Vilka tekniker finns för att hantera och analysera stora datamängder? 
 
Det sekundära syftet och den praktiska nyttan av arbetet, handlar om att se hur en stor mängd 
detaljerad grunddata kan användas som stöd vid planering av tidtabeller och därav har 
följande frågeställning uppstått: 
□ Hur kan en enkel analyserbar datamängd erhållas som tillgodoser en trafikplanerares 

informationsbehov? 
 
 
2.2 Avgränsning 
Vi avgränsar oss i arbetet med att se vad som är relevant i beslutstödssystem för 
trafikinformation genom att vi analyserar vad som är lämpligt för analys av systematiska 
avvikelser. Övervakningssystem som kan ge stöd vid tillfälliga avvikelser berörs inte i arbetet. 
 
I fallstudiens analys avgränsar vi oss utifrån vår uppdragsgivare Hogia Persontrafiksystem 
AB: s önskemål att beslutstödssystemet ska vara praktiskt möjligt att utveckla med dagens 
teknik. 
 
 
3 Metod 
Inom forskning har vissa formaliserade ramar och krav för forskningsprocessen utvecklats 
och bl.a. är det lämpligt att försöka utveckla en teoretisk förståelse av det problem som ska 
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undersökas (Holme och Solvang, 1997). I uppsatsen är tillvägagångssättet för den inledande 
litteraturstudien kvalitativt beskrivande, där vi utifrån sekundärkällor redogör de delar i teorin 
som kan vara intressanta för datadrivna beslutstödssystem. En deduktiv metod används sedan 
vid den exemplifierande fallstudien, där teori och kvalitativa intervjuer ligger som grund för 
den mindre prototyp av ett datadrivet beslutstödssystem som utvecklats. 
 
 
3.1 Procedur 
Genomförandet av detta examensarbete har skett i tre huvudsakliga omgångar: kvalitativa 
intervjuer, litteraturstudie och en fallstudie. Under hösten 2003 gjorde vi en förstudie, i syftet 
att få en problembild, genom att intervjua vår uppdragsgivare - Ulf Bjersing, Hogia 
Persontrafiksystem AB - samt en av uppdragsgivarens kunder - Henrik Holst, projektledare på 
Skånetrafiken AB för ett realtidsdataprojekt, som är en av de tänkta användarna av det 
framtida beslutstödssystemet. Den 19 november klockan 13.30 träffade vi Ulf Bjersing på 
Hogias huvudkontor i Stenungsund. Vid detta tillfälle fick vi en genomgång av problemet de 
upplever idag, vid planeringen av tidtabeller. Henrik Holst intervjuades 11 december 2003, 
via telefon eftersom att han sitter i Hässleholm. Båda intervjuerna spelades in på kassettband 
och finns dokumenterade i en sammanfattad form. Då syftet med intervjuerna var att skaffa 
oss en uppfattning av vårt kommande examensarbete, har vi valt att samla in vår information 
helt oformaliserat och ostrukturerat. Situationen har varit informell där vi intog en 
observerande deltagande hållning vid intervjuerna. 
 
Nästa arbetsmoment litteraturstudien, gjordes genom läsning av litteratur för området 
beslutstödssystem i form av böcker, vetenskapliga artiklar samt sökning på Internet. De i 
huvudsak använda sökorden är: beslutstödssystem, Decision Support System, Data 
Warehouse, Data Mart, OLAP, Data Mining, Geografiska informationssystem, 
trafikinformatik. Litteraturstudien delades upp i två teoriavsnitt samt en resultatsdel för dessa. 
Det första avsnittet innehåller en beskrivning av teorin för beslutstödssystem, bakgrund, vilka 
användartyper det finns, hur man kan betrakta ett beslutstödssystem ur olika synvinklar, vad 
ett datadrivet beslutstödssystem är samt olika modeller för beslutstöd. Det andra avsnittet 
innehåller grunder för ett beslutstödssystem där databasen och tre bra databastekniker för 
beslutstödssystem tas upp. I det tredje avsnittet introduceras datadrivna beslutstödstekniker. 
Syftet med litteraturstudien var inhämtning av bakomliggande teorier och tekniker för 
datadrivna beslutstödssystem. 
 
Efter detta intervjuades vår uppdragsgivare ytterligare en gång för att få en ännu tydligare 
problembild. Denna gång var intervjusituationen strukturerad eftersom vi för att kunna uppnå 
detta hade förberett oss med specifika frågor för att få svar på de frågetecken som återstod. 
Intervjusituationen var i övrigt informell. Dessa frågor och svar finns antecknade hos 
författarna. 
 
Den tredje delen av arbetet innehåller en fallstudie där vi utvecklat en mindre prototyp av ett 
datadrivet beslutstödssystem med ett av flera möjliga verktyg där vi demonstrerar hur 
datadrivna beslutsprocesser kan stödjas. 
 
 
3.2 Metoddiskussion 
För de intervjuer som genomfördes i syftet att få en problembild ansåg vi att det var lämpligt 
att samla in vår information helt oformaliserat och ostrukturerat eftersom syftet med detta var 
att få den problembild som både vår uppdragsgivare upplevde. Den tilltänkta användaren som 
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intervjuats är ett resultat från den första intervjun med Ulf Bjersing som ansåg att Henrik 
Holst var en lämplig tilltänkt användare att intervjua. Genom en informell intervjusituation 
och en observerande, deltagande hållning av oss vid intervjuerna fick respondenterna fritt 
utrymme för att lyfta fram det som de ansåg som viktigast. Det visade sig att de hade en 
gemensam uppfattning om vad som önskades av det framtida beslutstödssystemet. 
 
Orsaken till att vi valde att utgå från sekundärkällor vid litteraturstudien för kartläggandet av 
beslutstödssystem, framför att gå ut i empirin och intervjua specialister, är att datadrivna 
beslutstödssystem i praktiken inte har existerat under någon längre tid. Beslutstödsteorin 
började sin utveckling under 70-talet (Power, 2003) och har således funnits länge. Teorin 
visade sig vara full av motsägelser. 
 
De frågetecken som återstod efter utförd förstudie och litteraturstudie angående fallstudien, 
löstes enklast genom att återigen intervjua Ulf Bjersing. Då detta skett hade vi samlat på oss 
tillräckligt med underlag för att genomföra fallstudien. 
 
En fördel med att utföra en fallstudie är att ett problem kan studeras under verkliga 
förhållanden (Wallén, 1996). Detta har vi gjort utifrån en deduktiv ansats, då vi i uppsatsens 
fallstudie utgått ifrån den bakomliggande teorin när vi har utvecklat en mindre 
exemplifierande prototyp av ett beslutstödssystem. 
 
Uppsatsen har således utifrån empirin hittat sitt vetenskapliga och praktiska syfte, som sedan 
kopplas till teorin, för att sedan från teorin återkopplas till empirin. 
 
Vi har valt att använda en del engelska ord som Knowledge Discovery in Databases (KDD), 
Data Warehouse, Data Mart, Data Mining samt Spatial Decision Support System (SDSS) av 
den orsaken att de är allmänt vedertagna begrepp inom ämnesområdet. 
 
 
4 Teoribeskrivning 
I följande avsnitt beskrivs bakgrunden för beslutstödssystem, orsakerna varför det finns behov 
av beslutstödssystem, olika aspekter på ett beslutstödssystem samt vad ett beslutstödssystem 
kan tillföra i olika beslutssituationer. 
 
 
4.1 Beslutstödsteori 
Organisationers mål uppnås genom en process av fattade beslut baserat på organisationens 
tillgångar. Dessa tillgångar ses som en input och de uppsatta målen ses som en output (Turban 
& Aronsson, 2001). Graden av framgång beror på hur planering, organisation, styrning och 
kontroll utförs. För att dessa funktioner ska kunna genomföras är ledningen inblandade i en 
kontinuerlig process av beslutstagande. I beslutsprocessen ingår en kedja av händelser att fatta 
beslut om: 
□ Mål, specifika och konkreta, när under vilken tid ska de uppfyllas och till vilken risk? 
□ Vilket handlingsalternativ finns? 
□ Vad blir konsekvenserna? 
 
Inom organisationer finns det beslutstagare på alla olika nivåer. Det är av högsta vikt att vara 
medveten om vad som påverkas av beslutet och vad som inte påverkas. Genom att göra ett 
ställningstagande för olika situationer om vad som är mest väsentligt för gällande beslut kan 
nivån för beslutet anpassas. Antingen genom att centralisera beslutet och genom det få ett 
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beslut taget med överblick (men baserat på osäkrare information) eller decentralisera beslutet 
(närmare källan) och då få tillgång till säkrare beslutsunderlag. Organisationer existerar idag i 
en komplex miljö och trenden visar att komplexiteten kommer att öka i framtiden. Det finns 
flera anledningar till att det blir svårare att fatta beslut. För det första är antalet möjliga 
alternativ fler än någonsin idag p.g.a. förbättrad teknologi och kommunikationssystem. Nästa 
skäl är att konsekvenserna för felaktigt fattade beslut kan bli väldigt stora, eftersom olika 
operationer kan påverkas av det tagna beslutet, såsom automatiserade operationer och 
kedjereaktioner. En tredje orsak är att nödvändig information för att fatta beslut kan vara svår 
att tillgå. Omvärldens snabba förändringar kräver i vissa fall väldigt snabba beslut. En 
individs problemlösningsförmåga är begränsad då information och kunskap behövs från 
skilda håll. Sammanfattningsvis bildar detta en grund för beslutstödssystem. 
 
 
4.2 Beslutstödssystem 
Beslutstödjande system började sin utveckling omkring 1965 och har sitt ursprung i 
statistiken. Utvecklingen av dessa har dock inte tagit fart förrän under det senaste decenniet. 
Statistiken ger möjligheter att finna mönster i databasen och se om de är signifikanta, hitta 
sammanfattande mått, summera data, beräkna sannolikheten för att något skall inträffa m.m. 
Under det sena 60-talet började man byggandet av modellorienterade beslutstödssystem. På 
70-talet utvecklas teorin (Power, 2003). Teorin för beslutstödssystem innefattar även fuzzy 
logic, en ”suddig” logik som har utgångspunkten att det inte finns exakta gränser utan 
gränserna är överlappande. Denna logik präglas till stor del av subjektivitet. Med stöd från 
denna teori kan ett beslutstödssystem ta beslut som liknar mänskliga. Fuzzy logic tillför en 
viktig aspekt till beslutstöd eftersom vår omvärld inte alltid går att beskriva utifrån ettor och 
nollor d.v.s. vad som är sant eller falskt. Särskilda statistiska metoder har utarbetats för att 
analysera rumsliga förhållanden. Detta kallas spatial (rumslig) statistik. En enkel rumsanalys 
är t.ex. varje gång vi bestämmer oss för vart vi ska gå och handla. Den yrkesmässiga 
rumsanalysen präglas emellertid av systematisk insamling, analys och presentation av rumslig 
information med högt ställda krav på objektivitet. 
 
Oavsett beslutstödssystem är det viktigt att veta att ansvaret för ett beslut aldrig kan ligga på 
en maskin eller ett system. Beslutstödssystem kan ge svar på frågor som: 
 

”Vad är..?”, ”Varför…?”, ”Hur kommer….?”, ”Hur blir det om…?”, ”Vad är bäst…?”, ”Vad är 
tillräckligt bra?” (Turban & Aronson, 2001 s.22) 

 
In i ett beslutstödssystem kommer olika input, data. De data som bär på meningsfull fakta 
kallas för information. Vad utgör den rätta informationen? Många företag har idag ett oerhört 
stort lager av information, men för att informationen ska vara relevant ska den också leda till 
bättre beslut och ökad kunskap. Det kan vara svårt att avgränsa sig. Det är viktigt att se på 
mängden information och omfattningen av den. Det är lätt att missa viktig information 
eftersom det kan vara svårt att se skogen för alla träd, vilket i slutändan kan leda till att ett 
sämre beslut fattas (Turban & Aronson, 2001). Det viktiga är inte att ha tillgång till så mycket 
information som möjligt, utan att ha tillgång till tillräcklig mängd med relevant information. 
För att få tillgång till information måste en operationalisering ske. Hur kan information mätas 
och vilken datakvalité är acceptabel? Från vilka källor? Det är nödvändigt att identifiera 
tänkbara saker att analysera, samt argumentera för varför analysen är intressant (Arnborg, 
2001). 
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Datadrivna beslutstödssystem är ett bra hjälpmedel för att strukturera stora datamängder till 
analyserbara mängder data. Denna typ av beslutstödssystem omfattar alla de olika teknikerna 
inom Knowledge Discovery in Databases (KDD) samt Spatial Decision Support System 
(SDSS) (Mora, 2002). KDD är ett övergripande begrepp för metoder/tekniker från flera olika 
områden: Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, OLAP och Data Mining. Lite 
förvirrande är att Business Intelligence också är ett övergripande begrepp för Data 
Warehouse, Data Mart, OLAP och Data Mining. 
 
KDD omfattar hela processen för utvinning av användbar data och erhållandet av kunskap 
som ska stödja och underlätta beslutsfattande. Allt från enkla filsystem där åtkomst av data 
sker med hjälp av frågeverktyg till avancerade Data Warehouse-system. I uppsatsen 
återkommer vi inte mer till detta begrepp utan koncentrerar oss till de olika teknikerna KDD 
representerar. 
Business Intelligence är enkelt uttryckt "information för affärsbeslut". Det fungerar som ett 
hjälpmedel och stödfunktion för företag i deras strategiarbete genom att bedriva 
omvärldsbevakning, inhämtning och analys av olika typer av information. Nästan uteslutande 
arbetas det med historisk data (sparad data) från andra system men som presenteras på ett mer 
lättarbetat och lättanalyserat sätt. Fortsättningsvis väljer vi även för detta övergripande 
begrepp att inte ta upp detta mer. 
Data Warehouse-system tillåter manipulering av data med hjälp av specialanpassade verktyg 
för specifika uppgifter samt olika generella verktygsuppsättningar för analys av data. Skälet 
till att ett Data Warehouse skapas är att mycket stora mängder data ska kunna behandlas 
snabbt och det skulle inte vara möjligt om systemet måste ut och leta efter delar av 
information som ligger i andra källor. 
Data Mart är oftast inriktat mot en avdelning inom organisationen, där det stödjer en process 
eller funktion nära användaren. Ett Data Mart kan vara helt fristående eller en avgränsad del 
av ett Data Warehouse. 
OLAP är en teknik som utifrån förberedda prepareringar av data snabbt kan analysera stora 
datamängder, enligt tydligt satta regler på förhand. Genom att vrida och vända på data är det 
möjligt att få fram olika samband och mönster. 
Data Mining arbetar mot ett Data Warehouse och är den mest förfinade metoden inom KDD 
processen. En av finesserna med Data Mining är att antaganden inte måste vara givna 
(förutsättningslöst), utan mjukvaran kan hitta mönster och relationer som ingen hade någon 
aning om existerade. 
Många olika typer av problem innehåller en geografisk eller rumslig komponent. Spatial 
Decision Support System kan effektivt stödja dessa typer av problem. Datoriserade 
beslutstödssystem för rumslig analys tillhandahålls av Geografiska informationsystem (GIS). 
Ett GIS har en sofistikerad datahanterare som tillåter frågor baserade på rumsligt läge. 
 
Sauter (1997) skriver i sin bok Decision Support Systems: An applied managerial approach 
att information som skall användas i beslutstödssystemet bör betraktas utifrån olika 
synvinklar. 
 
Punktlighet 

Finns informationen tillgänglig i rätt tid? En händelse inträffar och efter en tid uppdateras 
data och efter ytterligare en tid är data tillgängliga i databasen. Tiden det tar från att en 
händelse inträffar till dess att beslutsfattaren får reda på det är viktig. Det är naturligtvis 
lockande att försöka förse alla med ögonblicklig information, men det är också på plats 
med varningstecken för detta. Om data ändras ofta måste modeller ofta uppdateras vilket i 
sin tur är resurskrävande. Vid designen måste en balansgång ske mellan snabbhet och 
kostnader utifrån beslutsfattarens perspektiv. 
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Tillgodoseendet 
Stödjer data det aktuella beslutet? Det kan vara fråga om tillräckligt stor datamängd eller 
tillräckligt lång tidsperiod. Beslutsfattarens möjligheter att dra slutsatser utifrån data 
påverkas av underlaget. Designern måste se till att både uttalade och underförstådda 
önskemål från beslutsfattaren tillfredsställs. Om otillräckliga data används bör systemet 
larma användaren. 

Detaljnivå 
Hur användbar informationen blir i ett beslutstödssystem påverkas av datanivån. 
Designmålet är att aggregera (summera/sammanställa) data på rätt nivå för aktuella 
beslutsprocesser. Det vanligaste är att data lagras på lägsta detaljnivå och låter 
beslutsfattaren eller aktuellt delsystem aggregera utifrån behov. 

Förståelse 
Om användarna av beslutstödssystemet inte kan förstå vad som finns i databasen, kan de 
inte heller använda informationen effektivt. Nyckeln till detta är att vid 
operationaliseringen förenkla databasen utan att förlora meningen hos data. 

Icke-snedvridna data 
Snedvridna data kan orsakas av olika problem med data. Det kan vara t.ex. att data inte är 
representativa med hänsyn till tidsperspektiv, variabler samt jämförbarhet. Avvikelserna 
kan påverka relevansen, jämförbarheten och pålitligheten. 

Beslutsrelevans 
Det kan vara lockande för en designer att operationalisera allting som finns tillgängligt 
eftersom det kanske kan bli användbart någon dag. Detta kan leda till ineffektivitet i 
lagring och användning av data. Största risken är att data blir tillgänglig oberoende av om 
den är relevant eller inte. Informationen i databasen ska vara relevant för de aktuella 
beslutssituationerna. 

Jämförbarhet 
Vid analysen för vilka data som är betydelsefulla, behöver också en jämförelse göras mot 
andra relevanta data, t.ex. måste data ha samma tidshorisont eller representeras med 
samma mått. 

Pålitlighet 
Slutanvändaren av beslutstödssystemet kommer att anta att data är korrekta om de är 
inkluderade i databasen. Designers måste därför ha kunskapen vilka som är korrekta och 
hur bedömningen görs om de inte är det. 

Dubbellagring 
I den optimala situationen lagrar vi så lite information som möjligt för att spara in på 
lagringsutrymme. I många vardagssituationer är det däremot värdefullt med dubbellagring. 
Det kan finnas behov av att ha data lagrat på olika ställen för att möjliggöra relationer 
mellan data på olika sätt. Det sker också förändringar över tiden av olika nyttobehov 
utifrån lagrad data. Om inte dessa förändringar har förutsetts, kan eventuellt existerande 
normaliserad databas inte uppfylla sådana behov. 

Kostnadseffektivitet 
En ekonomisk utvärdering måste alltid göras på de kvalitetsförbättringar ett 
beslutstödssystem kan ge. Data är bara kostnadseffektiva i en databas om det finns ett 
positivt värde i ändrat beslutsbeteende kombinerat med att dessa data ifråga används. 

Kvantifieringsgrad 
Hur data skall kvantifieras styrs av datanivån. Skalan kan vara nominal-, ordinal-, 
intervall- eller kvotskala. Datanivån bestämmer vilka matematiska operationer som är 
möjliga. 

Lämpligt format 
Data måste presenteras med utgångspunkt från slutanvändarens kunskap och möjlighet att 
tolka informationen. Ordningen hur data presenteras bör kunna styras av beslutsfattaren. 
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Grafisk presentation av data förenklar tolkning av många olika typer av information. Det är 
avgörande att presentationen av resultatet uppfattas som meningsfullt för användaren om 
informationen ska leda till ökad kunskap. 

 
För att förbättra beslutsprocessen gäller det framförallt att öka informationsinnehållet i de data 
som används för att underlätta själva analysprocessen. Olika organisationer förväntar sig i 
framtiden att de ska kunna utnyttja sina resurser betydligt effektivare med hjälp av nya 
beslutstödssystem. Alla typer av beslutstödssystem syftar till att lösa specifika problem och 
för detta ska vara möjligt måste rätt teknisk lösning tillhandahållas. Alltför ofta uppstår 
allvarliga implementeringsfel där exempelvis rätt teknik löser fel problem eller fel teknik 
löser rätt problem vilka båda ger felaktiga resultat. För att hitta rätt problem och rätt teknik 
krävs riktlinjer för att inte gå vilse, men för en utvecklare hjälper det inte att ha en karta om 
denne inte vet var han/hon befinner sig (Blahunka, 2001). Fokusering bör därför inriktas mot 
viktig, relativ enkel problemlösning och inte starta med komplicerade frågeställningar. Ett 
klokt tillvägagångssätt för att hitta rätt är att börja med en liten småskalig prototyp som är 
baserad på en teknik och datakälla som användarna känner sig hemma med. När användarna 
med hjälp av prototypen ser hur tekniken fungerar kan de sedan vara med och påpeka hur den 
behöver förbättras (Blahunka, 2001). 
 
Användarna av ett datadrivet beslutstödssystem kan kategoriseras i fyra generella kategorier 
(Inmon, 1998d). Dessa olika typer av användare utgör grundval av arkitektur för utvecklaren 
av systemet. De fyra olika kategorierna är: turister, bönder, forskare och gruvarbetare. 
 
Turister vill snabbt få fram information utan djup från stora informationsmängder. Turister 
vet hur de ska hitta information. 
 
Bönder utför samma analys gång på gång, fast på olika data. De vet vad de vill ha. De är 
väldigt förutsägbara och förväntar sig snabba svarstider. 
 
Forskare vet inte vad de vill ha och tänker utanför ramarna. De arbetar utifrån intuition mot 
historiska data på detaljnivå och därför är frågesatserna ofta stora. 
 
Gruvarbetare går metodiskt igenom data. De arbetar för det mesta med stora mängder 
detaljerad data, för att bekräfta hypoteser eller hitta nya. Gruvarbetare letar efter suspekta 
mönster. Hittar de ett mönster så försöker de att förklara mönstret, både tekniskt och 
affärsmässigt. Ett mönster som är upptäckt och förklarat kan sedan användas som beslutstöd. 
 
Människan har en begränsad förmåga att uppfatta och lösa komplexa problem, och 
konstruerar därför förenklade mentala modeller av de verkliga situationerna. Även om dessa 
förenklade modeller sedan används på ett ändamålsenligt sätt, leder förenklingarna alltför ofta 
till att mindre bra beslut fattas, p.g.a. den överhängande risken att värdefull information kan 
gå till spillo. Problem kan uppstå även om all nödvändig information finns inom en grupp 
medarbetare, eftersom fullständig situationsmedvetenhet inte per automatik uppnås. Någon 
kan medvetet eller omedvetet undanhålla data för någon (Persson, 2001). För att kunna 
jämföra olika handlingsalternativ är det nödvändigt att förutsäga alternativens framtida 
resultat. Beslutssituationer ordnas ofta utifrån vad beslutsfattaren vet eller tror om de 
prognostiserade resultaten. För att fatta bra beslut behövs tillgång till bra modeller samt 
relevant väl vald information att grunda sina val på. Till skillnad mot tidigare finns idag också 
betydligt större datamängder tillgängliga och dessa kan enkelt processas och användas i ett 
beslutstödssystem. Risken är dock att olämpliga data kan göras tillgängliga och därmed 
påverka besluten. Att göra modeller är en viktig del av beslutsprocessen, eftersom dessa gör 
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möjligt för beslutsfattarna att förstå konsekvenserna av de olika alternativa vägar som finns att 
gå vidare på. Scenarios kan testa olika modeller genom simulering. 
 
En modell kan vara allt från enkel, informell till ett komplext matematiskt samband t.ex. i 
form av ett datorprogram. Oavsett storlek på databasen och hur snabbt en dator kan processa 
data så finns alltid flaskhalsen hur snabbt en människa kan tolka resultatet. För dagens 
beslutstödssystem är utmaningen att ge tillgång till användbara data utan att vilseleda eller 
dränka beslutsfattaren i information. Grafiska presentationer av data används flitigt inom 
beslutstödssystem för att förenkla tolkning av data för användaren. Det forskas idag intensivt 
på området för visualisering av data. Hur samband och mönster som går på djupet av flera 
dimensioner visas på bästa sätt på en tvådimensionell bildskärm. Svårigheter uppkommer då 
dimensionerna blir fler än tre och ökar för varje dimension som tillkommer (Berson, Smith & 
Thearling, 2000). En effektiv visualisering ska ge användaren möjlighet att: 
□ Jämföra data 
□ Styra skalor (möjlighet att gå från översikt till detaljnivå och vice versa) 
□ Spåra detaljdata som skapat grafiska visualiseringar 
□ Filtrera data för att kunna se på undergrupper 
 
Nyttan med ett beslutstödssystem är möjligheten till att skapa kunskap. Beroende på 
organisationen eller individen handlar det om olika typer av nytta och nyttan varierar alltifrån 
att vara konkurrensfördelar till att möjliggöra tolkning av data som inte funnits förut. Ett 
beslutstödssystem skapar även möjlighet att vid problemlösning gå tillbaka och ta lärdom av 
redan tagna beslut och på det sättet återknyta denna kunskap in i processen för beslutstagande. 
En kunskapsbank av fattade beslut kan byggas upp och på så vis möjliggörs återvinning av 
kunskap in till organisationen. Ytterligare ett skäl till att utveckla ett beslutstödssystem kan 
vara att slutanvändarna inte är analytiker, statistiker eller programmerare och att de är i behov 
av lättanvända verktyg och metoder. Detta tillhandahålls av ett beslutstödssystem. 
 
För att uppnå ett lyckat införande av ett beslutstödssystem är det idag mer än någonsin viktigt 
med utbildning av den nya programvaran. För att denna ska tas emot positivt av de användare 
som inte har expertkunskaper är det viktigt att användargränssnittet är väl genomtänkt och 
anpassat utifrån deras kunskapsnivå.  
 

”…the user interface is a key element for the success of the DSS, above all when the final user is 
not an expert ...” (Mora, 2002 s.79) 

 
Inmon (2003) skriver i ett online forum för Business Intelligence att det första steget i 
utbildningen som behövs idag, är att upplysa om möjligheterna som uppnås genom att 
använda data. Sedan fortsätta utbildningen med arkitekturen av systemet och gå igenom 
grundläggande saker som definitionen av data, var data kommer från ursprungligen, hur data 
ändras och flyttas genom systemet. Avsluta utbildningen med en genomgång av det/de 
verktyg som kommer att användas för åtkomst av data. 
 
 
4.3 Olika modeller för beslutstöd 
Ett beslutstödssystem behöver både data och modeller att arbeta med. En modell är en 
förenklad bild av verkligheten. Syftet med en modell är att beskriva grundläggande perspektiv 
av en verklighet för att göra den hanterlig och lättare att förstå. En modell är begränsad till 
några av verklighetens omfattningar eftersom den är skapad för ett visst syfte och enbart är 
tillförlitlig inom ramarna för detta syfte. För användandet av modeller är det därför viktigt att 
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ha insikt i varför modellen ser ut som den gör och varför vissa aspekter har betonats. Vid 
framtagande av modeller är det därför lämpligt att dela upp modeller i olika kategorier med 
utgångspunkt från vad de avsåg göra dvs. vilket grundläggande syfte modellen har och vad 
som skall vara möjligt att göra utifrån den. 
 
Modeller kan vara förutsägande, beskrivande, dynamiska, statiska och normativa. 
En förutsägande modell gör det möjligt att beskriva en del av verklighetens beteende i en 
framtida situation d.v.s. att göra prediktioner. Olika matematiska modeller är vanliga inom 
denna grupp. 
Beskrivande modeller kan visa samband, grupperingar och olikheter mellan olika variabler. 
Dessa modeller grundar sig på historisk data och lämpar sig inte för att förutsäga nya 
företeelser. 
Dynamiska modeller, används ofta för att utvärdera olika scenarios som ändras över tiden. 
Dynamiska modeller är viktiga eftersom de visar trender och mönster över tiden. De kan t.ex. 
visa medelvärde över perioder, flytande medelvärden och jämförande analyser. 
En statisk modell är konstruerad för att beskriva en given situation. Statiska modeller tar en 
ögonblicksbild av en situation. I denna ögonblicksbild händer allt i ett intervall. Ett exempel 
på ett statiskt beslut är om att köpa eller inte köpa en produkt. 
Normativa modeller i sin tur utgör en bild av verkligheten som ger oss möjligheter till 
justeringar och manipulation för att se hur verkligheten ter sig under olika betingelser. Dessa 
modeller möjliggör simulering (Turban & Aronson, 2001). 
 
Processen för framtagandet av beslutstödjande modeller delas upp i fyra faser. 
Intelligenta fasen, här observeras verkligheten, grundläggande förståelse inför problem 
utvecklas, ägare till problem identifieras, problem klassificeras, nya möjligheter upptäcks. 
Nödvändiga data samlas in och till slut skapas en problemförklaring. Problemförklaringen 
följer med in i nästa fas. 
Designfasen, nästa steg är att ta fram en lämplig modell, definiera beslutskriterier, ta fram 
alternativa lösningar, identifiera relevanta okontrollerbara händelser, förutsäga och mäta olika 
resultat. De olika möjliga handlingsalternativen följer med in i nästa fas. 
Valfasen, logiskt utvärdera de olika alternativa lösningarna, utföra känslighetsanalys, välja det 
alternativ som bäst eller tillgodoser beslutskriterierna tillräckligt bra. 
Implementeringsfasen, begrunda beslutsanalyser och utvärderingar, överväg konsekvenserna 
för rekommendationerna från föregående fas, förankra beslutet, ta fram en 
implementeringsplan, säkra nödvändiga resurser och genomför implementeringen. 
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Figur 3: Idealiska karaktärer och kompetenser för ett beslutstödssystem. Bild från Decision 
Support System and Intelligent Systems (Turban & Aronsson, 2001 s. 99). 

 
Turban & Aronson (2001) förklarar de optimala karaktärerna (se figur 3) enligt följande: 
1. Ett beslutstödssystem tillhandahåller huvudsakligen stöd för beslutstagare vid 

semistrukturerade och ostrukturerade situationer genom att slå ihop mänskliga 
bedömningar och datoriserad information. 

2. Stöd tillhandahålls på alla olika nivåer för beslutstagande, från toppen av organisationen 
ner till lägsta nivå. 

3. Stödet tillhandahålls både till grupper och individuellt. 
4. Beslutstödssystem stödjer såväl oberoende beslut som sekventiella beslut. 
5. Alla faser för processen av beslutstagande stöds av ett beslutstödssystem: den intelligenta 

fasen, designfasen , valfasen och implementeringsfasen. 
6. Beslutstödssystem stödjer varierande typer av beslutstödsprocesser. 
7. Beslutstödssystem är adaptiva över tiden i den meningen att de med små ändringar snabbt 

kan hantera förändringar. Beslutstödssystem är flexibla eftersom användaren kan lägga 
till, ta bort, byta och omgruppera de elementära grundvalen. 

8. En användare måste känna igen sig vid användandet av ett beslutstödssystem. 
Användarvänlighet kan öka effektiviteten för ett beslutstödssystem. 

9. Ett beslutstödssystems primära syfte är inte att vara kostnadseffektivt utan att höja 
effektiviteten för beslutstagande. 

10. Beslutstagaren får komplett kontroll över alla steg i beslutsprocessen. Ett 
beslutstödssystem syftar främst till att stödja beslutstagaren och inte till att ersätta 
beslutstagaren. 
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11. Slutanvändaren av beslutstödssystemet ska ha möjlighet att konstruera och modifiera 
enkla system själva. Större system kan byggas med hjälp av en 
informationssystemsexpert. 

12. Nyttan för en viss beslutsituation analyseras med hjälp av modeller. 
13. Ett beslutstödssystem bör tillhandahålla åtkomst av olika datakällor, format och typer från 

Geografiska informationssystem till objektorienterade. 
 
 
5 Beslutstödssystemets grund 
I detta avsnitt beskrivs den största komponenten i ett beslutstödssystem - databasen och dess 
hantering. Utan databasen kan inte beslutstödsmodellen skapas, eftersom det är i databasen all 
information finns att hämta för det tänkta beslutstödssystemet. 
 
 
5.1 Databasen 
Det första steget i utvecklingen av ett beslutstödssystem är således att skapa en konceptuell 
(abstrakt) modell av verkligheten, dvs. en tankemodell. Denna ligger sedan till grund för nästa 
steg – skapandet av en databasmodell, som utgör grunden för informationsinsamlingen. 
 
Data som inte är eller kan omvandlas till information skall inte inkluderas i databasen. Vid 
obegåvad och ogenomtänkt input kan inte ens välutbildad analytiker polera data för att få ut 
något bra. Informationsbehoven som ska tillfredställas utgår ifrån verksamheten och dess 
behov. Ofta finns de data som ska inkluderas i databasen både internt och externt. För att de 
data som finns lagrade i ett beslutstödssystem ska kunna tolkas av användaren krävs det att 
metadata inkluderas i databasen. Metadata är data som förklarar vad andra data betyder dvs. 
beskrivande data. I beslutstödssammanhang är det viktigt att förstå att data är historiskt i den 
meningen att det är data som är sparade och att beslut handlar om framtiden. 
 
Perspektivet att se vekligheten på måste vara enhetligt för att uppnå nödvändig heterogenitet. 
Valet av datamodell utgör också valet av en bestämd strategi för att hantera rummet och 
perspektivet. Men eftersom det saknas en generell modell för att styra upp begreppsmässiga, 
strukturella, sociala och filosofiska olikheter, är det viktigt att förstå att system som är 
systematiserade på olika sätt kan vara kompatibla respektive ej kompatibla med varandra. Ej 
kompatibla innebär att systemen inte kan kommunicera med varandra på grund av att deras 
konceptuella modeller är oförenliga. Det är viktigt att klargöra hur heterogeniteten skall 
behandlas. Heterogeniteten kan klassificeras utifrån olika uttryck: 
 
Begreppsmässiga konflikter- olika ord som betyder ungefär samma sak samt lika ord som har 
olika betydelse. 
Strukturella konflikter- kan t.ex. vara att i ett system relaterar vissa data till ett objekt medan 
det i ett annat kan referera till en egenskap. 
Sociala konflikter- konflikter som speglar hur människor uppfattar, presenterar och 
kommunicerar sin verklighet. I princip är det frågan om regelmässiga olikheter och konflikter, 
såsom avbildningsegenskaper (1:M, M:M,1:1). Dessa uttryck ska återge vad som är möjligt 
respektive omöjligt eller vad som är tillåtet eller inte i den verkligheten. Det som är omöjligt 
eller ej tillåtet i verkligheten bör även vara det i informationssystemet. 
 
Olika typer av kunskap kan erhållas utifrån de data som finns lagrad i en databas beroende på 
vilken teknik som används och det finns alltid mer information gömd i en stor databas än det 
som kan upptäckas vid första anblicken. 
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5.2 Databastekniker 
Konkretisering av konceptuella modeller kan ske med olika tekniker. Det finns idag olika 
tekniker för hantering av databaser och detta påverkar vad som sedan är möjligt att använda 
lagrad data till. Idag är relationsdatabaser den mest förekommande typen av databas. Således 
utgör de ofta grunden för beslutstödssystem. Även objektorienterad och multidimensionell 
databasteknik lämpar sig som en bra grund för ett beslutstödssystem. 
 
 
5.2.1 Relationsdatabaser 
En relationsdatabas är en databas som består av ett antal relationer. Informationen lagras 
tvådimensionellt i tabeller mellan vilka det finns logiska kopplingar som kallas för relationer. 
Relationerna är antingen en tabell som lagras fysiskt, eller en vy som sätts samman av andra 
tabeller då den behövs. En tabell namnges med ett beskrivande namn och består av ett antal 
olika attribut, varje attribut är av en viss datatyp (Eklundh red., 2001) 
Tabelldesignen med rader och kolumner är densamma som den kalkyleringsprogram 
använder sig av. Designens fördel är att databasen är lätt att skapa, lätt för användaren att lära 
sig, lättåtkomlig och enkel att bygga på (Turban & Aronson, 2001). Begränsningen med en 
relationsdatabas är att den endast klarar av enklare datatyper såsom heltal och text. 
 
 
5.2.2 Objektorienterade databaser 
Objektorienterade databaser är nära relaterade till objektorienterade programmeringsspråk. 
Denna databasteknik ger stora möjligheter att kombinera databasernas lagringsförmåga med 
de möjligheter som finns att förändra och använda data precis som ett vanligt program. 
Applikationer som ska utvecklas mot en objektorienterad databas kräver mindre kod vilket 
innebär att koden blir lättare att underhålla och mera naturliga datamodeller kan användas. 
En-till-en mappning av objekt ger två fördelar utöver andra lagringstekniker: högre prestanda 
vid hantering av objekt samt tillåter komplexare interna relationer mellan/inom objekt. 
Eftersom det är objekt som lagras går det lika smidigt att lagra multimedieobjekt som enkla 
datatyper. Används främst inom områden där komplexiteten i relationerna mellan data är stor 
(Orreteg, 2003). 
 
 
5.2.3 Multidimensionella databaser 
Designen för en multidimensionell databas medger effektiv och användbar lagring av stora 
volymer av data som är intimt relaterad och lagrad. Dessa data synliggörs och kan analyseras 
från olika perspektiv, i detta sammanhang kallas perspektiv för dimensioner 
(SearchDatabase.com, 2003). I en multidimensionell databas lagras data i en vektor. Denna 
har möjlighet att ha dussintals dimensioner. 
 
När data organiseras på detta sätt medges sofistikerade och komplexa frågeställningar som i 
vissa fall ger en överlägsen kapacitet jämfört med en relationsdatabas struktur. Exempelvis 
blir det möjligt att direkt genom frågeapplikationer ställa frågor såsom ”Hur många cyklar har 
sålts i Göteborg fram till denna tidpunkt i år”? utan att behöva skapa relationer mellan 
tabeller. Genom det blir det korta och snabba svarstider. 
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6 Introduktion till datadrivna beslutstödstekniker 
Avsnitt 6 ger en introduktion till datadrivna beslutstödstekniker. Vad de olika teknikerna kan 
tillföra, d.v.s. vilken typ av analys de är lämpade för samt vilken typ av kunskaper användaren 
måste besitta för att kunna använda tekniken på ett effektivt sätt. Det beskrivs även hur data 
görs åtkomliga. 
 
 
6.1 Geografiska informationssystem (GIS) 
Definitionen av Geografiska informationssystem i litteraturen kan variera lite, men ungefär så 
här är det mest förekommande: 
 

”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografiska data” (Eklundh red., 
2001 s.22). 

 
Ett Geografiskt informationssystem går ut på att data är knutna till en viss geografisk position. 
Denna koppling innebär att varje rumsligt objekt har en eller flera koordinatangivelser i ett 
system som anger position på jorden. Inom området för Geografiska informationssystem finns 
ett ökande intresse för att använda detta för att tillhandahålla beslutstöd. 
 
Olika databasstrukturer fordrar olika metoder och i och med det skapas begränsningar och 
möjligheter. Många vanliga Geografiska informationssystem är byggda på en 
relationsdatabas. De vanligaste geografiska data går att lägga in i tabeller, men det finns 
nackdelar med denna teknik. En nackdel är att geometriska storheter som tillhör en entitet i ett 
system resulterar i flera tabeller för varje geografiskt objekt. Om det förekommer ett stort 
antal tabeller med geografiskt bestämda objekt av olika slag, finns det inget enkelt sätt att 
hitta alla objekt i ett visst geografiskt avgränsat område utan att systematiskt gå igenom alla 
dessa tabeller. De begränsningarna som finns med relationsdatabaser har lett till att 
objektorienterade databaser har utvecklats relativt snabbt de senaste åren. Objektstrukturen 
ger möjlighet till mycket kompakt lagring vilket minskar filstorlekarna. De flesta nyare GIS 
har objektorienterade databaser, dessa är mer komplicerade än relationsdatabaser, men kan 
lättare göras mycket specialiserade (Eklundh red., 2001). 
 
Det är möjligt att studera flöden såsom transport av människor eller gods i ett GIS-system. 
Vid analyser av rumsliga samband används både enkla och mer komplicerade mått och 
metoder. Den mest fundamentala är avstånd, hur långt är det från punkt A till punkt B. En 
sammansatt fråga baserad på avstånd kan t.ex. vara ”hur många pendlare som finns inom en 
kilometer från alla pendeltågstationer.” Ett Geografiskt informationssystem kan användas till 
exempel för att fördela busshållsplatser, som bl.a. styrs av vägnätets och befolkningens 
geografiska fördelningar, placering av större arbetsplatser samt av tillgången till alternativa 
transportsätt. 
 
Rumslig information hanteras i ett Geografiskt informationssystem genom att grafiska objekt 
beskrivs utifrån deras geometriska egenskaper och av deras topologi (Eklundh red., 2001). 
Geometriska egenskaper är sådana att som är kvantifierbara med traditionella geometriska 
metoder t.ex. position, yta, längd. Sambanden mellan de olika geografiska objekten är det som 
är i fokus för ett Geografiskt informationssystem. Geografisk data har generellt sett fler 
egenskaper än de rent rumsliga. Dessa egenskaper kallas attribut. Attributen ger 
detaljinformation angående de olika geografiska objekten. Till vägar (linjer) kan det 
exempelvis knytas information om hastighetsbegränsningar, trafikintensitet m.m. De data som 
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arbetas med i geografisk information kan vara av olika mätskalor; nominal-, ordinal-, 
intervall-, eller kvotskala. 
 
I ett GIS skapas en konceptuell modell av den rumsliga verkligheten genom att dela upp 
verkligheten i tematiska delar. Ett tema beskriver ett ämne och kan vara t.ex. biljettsystem, 
bolag eller linjer. Indelning återger innehållsmässiga samband. Varje tema kan bestå av ett 
eller flera tematiska lager. Dessa lager innehåller en sammanhållen mängd data om de olika 
temadelarna. 
Behovet av att formalisera olika element till objekt ger anledning till att använda två olika 
konceptuella modeller, en för enskilda objekt och en för kontinuerliga ytor. 
Liknande objekt tillhör samma typ av objekt. De olika objekten kan indelas i olika 
geometriska grundelement: punkter, linjer, ytor och kroppar. 
Punktelement, representerar objekt där den rumsliga utbredningen och formen anses vara 
irrelevant och där objektets läge behöver anges, kan t.ex. vara busshållsplats. 
Linjeelement, representerar objekt som kan ha en utbredning i en dimension, men där bredden 
inte behöver modelleras geometriskt, exempel på detta är järnvägar, busslinjer. 
Ytelement, (polygoner) representerar homogena ytor med klart definierade gränser, t.ex. sjöar. 
Dessa kan kombineras med sammanhängande yttäckande nät, t.ex. administrativa områden. 
Kroppar, dessa representerar homogena objekt med utbredning i tre dimensioner t.ex. kan det 
vara byggnader. 
 
I Geografiska informationssystem använd ofta nätverksanalys för att studera flöden eller 
förflyttning längs kända vägar. För att kunna studera och analysera flöden av t.ex. trafik, 
elektricitet osv. i ett nätverk krävs det att linjerna är sammankopplade och att information 
finns om hur punkterna sitter ihop med varandra. Informationen om de mellanliggande 
brytpunkterna eller formen för linjen behövs inte, bara informationen om de logiska 
kopplingarna mellan noderna finns. För att kunna utföra analyser om flöden måste någon 
form av avståndsinformation finnas lagrad tillsammans med varje koppling. Avståndet kan 
vara linjelängden eller representeras av körtid (vägar) eller resistans (elnät). För 
undersökningar av gatunät är givetvis gatornas längd avgörande och längden på varje 
vägsträcka måste därför lagras om för att kunna räkna ut vilken väg som är närmast. Om det 
finns behov av att se på körtid är också hastigheten på varje vägavsnitt avgörande. Utifrån 
kunskapen om vägarnas längd och körhastighet går det sedan att räkna ut den tid det tar att 
köra varje vägsträcka. I de fallen är körtiden en lämplig variabel att spara tillsammans med 
varje väg (Eklundh red., 2001). Grafiskt kan detta se ut som figur 4. 
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Figur 4: Ett enkelt topologiskt nätverk för väganalys bestående av fem noder sammanbundna 
med länkar. Körtid i minuter visas vid varje länk. Bild hämtad från Geografisk 
informationsbehandling: metoder och tillämpningar (Eklundh red., 2001 s. 213). 
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Med hjälp av ett topologiskt nätverk kan en rad analyser göras bl.a.: 
 
□ Optimera vägval 
□ Undersöka hur stort område som ligger inom ett visst antal minuters körsträcka från en 

viss punkt 
□ Avgöra hur trafiken ska ledas om runt en olycka 
 
Utan förståelsen för de data som ligger i grunden för det Geografiska informationssystemet 
kan inte en användare nyttja systemet rätt. Tekniska färdigheter på GIS-området räcker inte, 
utan analyserna måste även vara baserade på djupgående kunskap om de data som används, 
de processer eller samband som ska modelleras samt för de fel som användaren själv riskerar 
att införa vid analyserna. Geografiska informationssystem är användarstyrda applikationer 
och för att kunna nyttja ett Geografiskt informationssystem är det avgörande att användaren är 
insatt i vad som händer i en punkt. När problemet är löst för en punkt, genom en eller flera 
definierade matematiska operationer, är det lämpligt att försöka finna de GIS-program som 
utför operationerna över ett större område. Sådana program finns i allmänhet för de flesta 
grundläggande operationer, men i undantagsfall kan det dock krävas en specialanpassad 
lösning. Den mest förekommande formen av GIS, typ 2 GIS, kräver SQL-kunskap av 
användaren samt kännedom om den bakomliggande datastrukturen. Många GIS idag 
innehåller programmeringsfunktioner som möjliggör för användaren att utveckla rutiner som 
kan underlätta vid repetitiva operationer (Eklundh red., 2001). 
 
Det finns tre typer av GIS: 
1. Skräddarsydda system som kan utföra ett fåtal uppgifter som kräver lite kunskap om 

bakomliggande strukturer och funktioner. 
2. De mest förekommande GIS-programmen, vilka kan utföra de flesta uppgifter, men kräver 

att användaren har goda baskunskaper gällande data, lagringsstrukturer, analysmetoder 
samt presentationsteknik för att kunna användas på rätt sätt. 

3. Öppna system som användaren själv får programmera med hjälp av programverktyg till en 
skräddarsydd lösning. 

 
Många GIS beskrivs idag som beslutstödssystem enbart för att de hjälper till vid insamlandet 
eller för att organisera data som används av beslutstagaren. Gemensamt för alla definitioner 
av beslutstödssystem är att ett beslutstödssystems syfte är att stödja en specifik problemtyp. 
Ett standard GIS kan inte fungera som beslutstöd för specifika beslut utan att kompletteras 
med en skräddarsydd modell (Keenan, 1997). 
 
Kompatibilitet med andra system och möjlighet till dataöverföring är av största vikt vid 
införandet av ett GIS. Idag utgörs de största problemen med Geografiska informationssystem 
av tekniska problem som uppstår vid uppbyggnaden av stora metadatabaser som ska integrera 
många olika filformat och datamodeller och de kompatibilitetsproblemen som då uppstår. 
Utvecklingen för Geografiska informationssystem går mycket fort, särskild gällande 
användargränssnitt och kommunikation. Framsteg har också gjorts som berör lagring av data 
och analysfunktioner. Exempel på sådana framsteg är integrerad hantering av rumsliga och 
icke rumsliga data, 3-D data, objektorienterade GIS, beslutstödssystem och automatisk 
generalisering. Dessa tekniker förekommer emellertid idag inte i särskilt många GIS-program. 
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6.2 Data Warehouse (DW) 
Ett Data Warehouse kan användas som strategi för att ordna olikartad data från flera källor 
och göra användbar data tillgänglig för möjlighet att nyttjas i olika typer av 
beslutstödsapplikationer. Det kan definieras som en logiskt sammanhållen datamängd som 
speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet hämtas från andra källsystem 
(Söderstöm, 1997). Genom att samla information från ett stort antal datakällor i företaget till 
en gemensam databas skapas grunden för detta. Denna databas är en replikerad databas och 
slutanvändaren får således inte möjlighet att röra ursprunglig grunddata. Ofta är ett Data 
Warehouse en relationsdatabas. 
 
Utformningen av ett Data Warehouse är tänkt att passa hela organisationens 
informationsbehov och är starkt inriktad mot läsning av data. Information som skapas görs 
tillgänglig för beslutsfattare på olika nivåer och kan exempelvis visas i form av en webbsida. 
Genom Data Warehouse arkitekturen skapas information utifrån data. Ett Data Warehouse är 
ofta byggt på flera olika teknologier. För att kunna uppföra ett Data Warehouse behövs 
operativsystem, databashanteringssystem och verktyg för att få tillgång till data. De data som 
hämtas in till och lagras i ett Data Warehouse från andra system är tvättade, rationaliserade 
och färdigtransformerade för användning och för detta kan det krävas ytterligare verktyg. 
Data uppdateras vanligtvis inte i ett Data Warehouse, utan i de kringliggande systemen 
varifrån de hämtas. Under transformeringsproceduren konverteras och formateras data till 
målsystemets struktur från de olika inkommande källsystemen. Det som eftersträvas är att 
skapa en bas med data där de olika källsystemens inbördes skillnader eliminerats. Detta arbete 
utförs av Data Warehouse-hanteringssystemet på både post och fält nivå. Arbetet är iterativt 
och ständigt under utveckling och därför är det viktigt med en skalbar arkitektur. Centrala 
faktorer är för ett Data Warehouse är: Gemensamma begrepp av data, konsolidering av data, 
säkerställande av datakvalitet (Cybernetics, 2003). 
 
Granularitet (kornighet) i detta sammanhang betyder olika grad av detaljerad data och 
summerad data är data med låg granularitet och vice versa. Ett typiskt Data Warehouse har 
oftast både tabeller med summerad och aggregerad data samt även tabeller med data på lägsta 
detaljnivå. Det är organisationens behov som styr på vilken granularitet nivå data lagras. Till 
exempel för strategisk planering är det lämpligt med data med låg granularitet, d.v.s. 
summerad data. Om data endast lagras summerat försvinner möjligheten att gå från 
övergripande nivå ner till detaljnivå. För att uppnå maximal flexibilitet är användandet av 
detaljerad data att rekommendera. Tillgången till data är roll eller personbaserad i ett Data 
Warehouse. 
 
Eftersom det finns data på hög detaljnivå i en Data Warehouse-databas är den lämplig för 
utforskande ej repetitiva analyser. Optimeringen av ett Data Warehouse är dock inte inriktad 
mot detta utan mot lagring av data, men detta går att lösa smidigt genom att bygga ett separat 
Data Warehouse för analyssyfte (Inmon, 1998c). En delmängd data lyfts då ut från det 
organisationsövergripande Data Warehouse och lagras separat. Denna delmängd innehåller 
endast data för en viss tidsperiod statiskt, medan det övergripande Data Warehouse konstant 
laddas med data och förändras över tiden. Användaren av den rena Data Warehouse-tekniken 
är således en forskare som utför analyser med förhoppning om att finna något som inte går att 
förutsäga. 
 
Dagens teknik medger lagring av information så länge som den är intressant och numera är 
det lagringskostnaderna som styr hur stora volymer som lagras. De största Data Warehouse 
kan idag vara i storleksordningen 1 Petabyte (1 Petabyte = 1024 Terabyte). 
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I arkitekturfasen är målen att producera en övergripande struktur av konformade dimensioner 
och en standardisering av hur data definieras. En buss fungerar som de olika beståndsdelarnas 
grundkälla. I en bussarkitektur kopplas alla komponenter till bussen. Konformade 
dimensioner och konformade data är bussen i ett Data Warehouse. Genom att definiera ett 
standard gränssnitt i Data Warehouse-miljön, kan separata delar av ett Data Warehouse 
implementeras av olika grupper vid olika tillfällen (Kimball & Ross, 2002). 
 
Eftersom ett Data Warehouse innehåller stora mängder detaljerade, samordnade och historiska 
data, blir datavolymerna stora. Inmon (1998c) som är fader till Data Warehouse anser att det 
är klokt att iterativt bygga separata ämnesområden steg-för-steg för att utvecklingen inte ska 
ta flera år. Med figur 5 menar Inmon att resultat kan uppnås inom en kortare tidsperiod vilket 
innebär att det inte behöver ta två-tre år innan det är möjlighet att använda data. 
 
 

 
Figur 5: Bild över hur ett Data Warehouse kan utvecklas iterativt. Hämtad från Data Mart 

does not Equal to Data Warehouse (Inmon, 1998a). 

 
Data Warehouse största styrka är att en total överblick av all information kan uppnås vilket 
kan ge en stor organisation konkurrensfördelar. Tekniken ger tillgång till ett flexibelt system 
som med fördel kan användas ihop med olika analystekniker. Slutresultatet kan då medge 
möjligheter till att utföra ad-hoc frågor, rapporteringar, Data Mining m.m. När Data 
Warehouse-tekniken kombineras med andra tekniker tillkommer ytterligare två användartyper 
av systemet bönder och gruvarbetare. Nackdelen med Data Warehouse är att det är dyrt, 
komplext samt svårt att utveckla och underhålla. 
 
 
6.3 Data Mart (DM) 
Ett Data Mart har ett specifikt syfte, för att stödja en beslutsprocess eller funktion nära 
användaren. Eftersom det finns många olika behov av information i en organisation så har 
finns det ofta flera Data Mart. Granularitet av data i ett Data Mart är annorlunda jämfört med 
ett Data Warehouse. Data Mart innehåller till största delen aggregerad och summerad data. 
Den kanske viktigaste skillnaden mellan Data Mart och Data Warehouse är att varje avdelning 
är ägare av hårdvaran, mjukvaran, data och program som förvaltar data. Databasstrukturen är 
vanligtvis en stjärnstruktur eller snöflingestruktur och data är starkt indexerade. 
 
En stjärnstruktur liknar en stjärna, med en stor faktatabell i mitten. Faktatabellen innehåller 
summeringsbara data, de kringliggande tabellerna kallas dimensionstabeller. 
Dimensionstabellerna innehåller olika intressanta fakta för beslutsprocessen och som inte är 
beroende av de andra dimensionerna. Till exempel kan en dimension vara en tabell som 
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innehåller kundrelaterade data, en annan kan innehålla produktrelevanta data och en tredje 
kan innehålla data angående försäljningsställen. Designen av dessa utgår från användarens 
behov. Dimensionstabellerna medger således sammanställning av data utifrån olika 
indelningsgrunder. Snöflingestrukturen påminner om stjärnstrukturen, men skillnaden är att 
dimensionstabellerna inte är helt denormaliserade utan kan ha flera olika nivåer. Det finns 
flera olika varianter av snöflingestruktur bl.a. kan det finnas flera olika faktatabeller som 
innehåller summerade uppgifter för vissa dimensioner (Söderström, 2001). 
 
Det finns olika typer av Data Mart: beroende och oberoende. Ett beroende Data Mart kan inte 
existera utan ett Data Warehouse eftersom det är dess datakälla. Oberoende Data Mart får sina 
data direkt ifrån de olika kringliggande systemen och inte ifrån ett Data Warehouse (Inmon, 
1998c). Det är möjligt att ha ett eller flera oberoende Data Marts utan att ha ett Data 
Warehouse. Nackdelar med att ha flera oberoende Data Marts är mycket redundans, 
inkonsistenta resultat mellan olika Data Mart, ohanterliga gränssnitt mellan Data Marts etc., 
vilket sammantaget innebär att det finns en överhängande risk att detta kan ställa till med ett 
informationskaos. För att undvika detta kan oberoende Data Mart integreras. Detta är endast 
möjligt om varje Data Mart har sin egen specifika uppsättning av data. Genom att ta fram 
övergripande regler för metadata kan dessa olika Data Mart bli kompatibla med varandra 
(Turban & Aronson, 2001). 
 
Eftersom Data Marts innehåller mindre volymer data än ett Data Warehouse blir svarstiden 
snabbare. Det är även enklare att navigera i och lättare att förstå. Fler fördelar är att det är 
mindre datavolymer i ett Data Mart än ett Data Warehouse och därför enklare att utveckla och 
underhålla. Nackdelen bör dock framhållas att en total överblick av all information inte 
uppnås. 
 
Oavsett om tekniken som tillhandahåller data till slutanvändaren är Data Warehouse eller 
Data Mart, är det viktigt att varje enskild datakälla presenters till användaren på samma sätt 
och med samma betäckning/namn. Varje Data Mart bör vara definierat av dess datakälla och 
inte avdelningsvis. Helt enkelt innebär detta att om organisationen har en orderkälla ska det 
endast finnas en order Data Mart som levererar data till slutanvändarna oavsett om det är 
marknads-, försäljnings- eller ekonomiavdelningen som vill se på orderdata (Kimball, 2002). 
 
Förutsägbara, repetitiva analyser utförs på de data som ligger lagrade i ett Data Mart. 
Definitionen för dessa användare är enligt Inmon (1998d) bönder. Oftast finns det en stor 
grupp användare som utför dessa analyser. 
 
Det bästa från Data Warehouse- och Data Marttekniken kan erhållas genom att börja planera 
övergripande datastruktur med slutliga och specifika mål, som sedan följs upp med en steg-
för-steg införande av separata Data Marts. Varje implementeringssteg måste sedan följa den 
givna strukturen. Vid framtagandet av datastrukturen måste specifika riktlinjer produceras 
som de separata Data Martutvecklarna sedan följer. Genom detta kan olika Data Mart-
utvecklingsteam jobba helt oberoende och asynkront av varandra. När dessa sedan kopplas 
ihop kommer de att passa ihop som bitar i ett pussel. Eftersom det finns essentiella skillnader 
mellan ett Data Mart och ett Data Warehouse är det viktigt att veta är att flera ihopkopplade 
Data Mart inte är detsamma som ett Data Warehouse och att ett Data Mart som vuxit till en 
viss storlek inte heller kan kallas för ett Data Warehouse. 
 

“You can catch all the minnows in the ocean and stack them together and they still do not make a 
whale. The assertion that a Data Mart can be turned into a Data Warehouse when it reaches a 
certain size or that Data Marts can be integrated together is no more valid than saying that when a 
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tumbleweed grows large enough that it can be turned into an oak tree.… Only a misinformed 
person would mistake a tumbleweed for an oak tree at any stage in the life of the plants.” (Inmon, 
1998c) 
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(stjärnstruktur)
ta Mart    Data Warehouse 
delningsvis    För hela organisationen 
g grad av granularitet   Lägsta nivån för granularitet 

järnstruktur eller snöflingestruktur  Normaliserad struktur 
timerad användartypen bonde  Optimerad för undersökande analyser 

ygsam andel historiska data   Robust andel historiska data 
timerad för läsning av data och analys  Optimerad för lagring av data 
rje avdelning har sin egen struktur  Stukturen passar hela organisationen 

arkt indexerad   Lätt indexerad 

 6: Jämförelse mellan ett Data Mart (till vänster) och ett Data Warehouse (till höger). 
Bild hämtad från Data Mart does not Equal to Data Warehouse (Inmon, 1998b). 

 design passar antingen en avdelning eller hela organisationen, aldrig båda samtidigt 
on, 1998c) och därför är det vanligt förekommande att organisationer bygger flera olika 
Mart tillsammans med ett Data Warehouse. 

On Line Analytical Processing (OLAP) 
P är en benämning för multidimensionella analysverktyg som skapats av E F Codd, 
a person som skapade begreppet relationsdatabas (Söderström, 2001). Definitionen av 

P enligt Codd: 
lerdimensionella vyer, ett OLAP system måste kunna hantera tvärsnitt över flera olika 
imensioner, pivoteringar och roteringar av data. 
ransparens, dvs. det ska vara möjligt att se på vilka grunder ett beslut tagits på. 
tkomlighet, användaren ska inte behöva oroa sig för vilka olika datakällor data kommer 
rån. 
onsistenta svarstider, den underliggande databasens storlek, eller antal dimensioner 

nvändaren vill analysera får inte påverka prestanda. 
lient-server arkitektur, en klient-server arkitektur måste kunna stödjas. 
ör systemet ska alla dimensioner ska vara likvärdiga. 
ynamisk och gles matrishantering, samband mellan olika dimensioner måste på ett 
ptimalt sätt representeras. 
lera användare måste samtidigt kunna använda systemet, åtkomst, integritet och säkerhet 
åste stödjas. 
begränsad korsdimensionalitet, data ska kunna brytas ner eller slås ihop ett obegränsat 

ntal gånger och samtidigt kunna korsrelateras till varandra. Möjligheten att få fram alla 
nkbara kombinationer ska finnas. 
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10.  Manipulering av data ska kunna ske intuitivt t.ex. ska det vara enkelt att gå från 
översiktsnivå till detaljnivå. 

11. Flexibel rapportering, olika valmöjligheter av presentation ska finnas så att användaren 
kan välja det som är mest passande för ändamålet. 

12. Obegränsat antal dimensioner och aggregeringsnivåer (Rosengren, 1995). 
 
OLAP är en användarstyrd teknik som med förberedda prepareringar av data snabbt kan 
analysera stora datamängder, enligt tydligt satta regler på förhand. Eftersom reglerna redan är 
satta är det möjligt att snabbt navigera i data. Genom att vrida och vända på data går det att få 
fram olika samband och mönster. Data visas på ett enkelt visuellt sätt, t.ex. portaler och 
elektroniska anslagstavlor. Varje gång användaren tittar på data är den uppdaterad (nära 
realtid), det är således bara reglerna som ligger sparade för framtagandet av informationen, 
medan data hämtas från servern till den lokala hårddisken i samma ögonblick användaren 
trycker på knappen. En OLAP-kub består av data i olika hierarkiska lager och olika 
dimensioner. En dimension kan vara t.ex. data angående tid. 
 
Det är möjligt att rotera, vända och vrida på kuben och genom detta få fram olika tvärsnitt av 
data samt se olika samband (se figur 7). En OLAP-kub ger även möjlighet att se mera 
detaljerat på sådana samband som är intressanta. Eftersom ett beslutstödssystem i form av en 
OLAP-kub inte kan tala om vad som är värdefullt krävs det att användaren har förkunskaper 
angående problemområdet. 
 
Idag anses Data Warehouse ihop med OLAP vara ett av de viktigaste beslutstödssystemen, 
eftersom det ger snabbare och bättre åtkomst till information som är utbredd (Singh, 1999). 

 
Figur 7: Bilden visar möjligheten till olika vyer. Bild hämtad från Data Warehousing, 

Business Intelligence & Data Mining (IntelliTrend AB, 2003). 
 
Den typ av kunskap som erhålls med ett OLAP-verktyg kallas flerdimensionell kunskap Det 
mesta som går att göra med OLAP är också möjligt att genomföra med SQL, men fördelen 
med OLAP-verktyg är att de är enklare att använda eftersom kunskaper om databasens 
uppbyggnad inte behövs. Tekniken ger dessutom snabbare svarstider och kan bl.a. upptäcka 
enkla relationer och samband i stora datamängder. 
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OLAPs begränsning är de strukturella egenskaperna i de enklare OLAP-systemen som inte 
vill ha fler än 4-6 dimensioner och inte fler än 3-6 aggregeringsnivåer. De är även känsliga för 
hur många diskreta värden som finns på varje nivå. I de fall då behovet av att analysera fler 
dimensioner eller behöver fler aggregeringsnivåer måste antingen en Multidimensionell 
OLAP (MOLAP), Relations OLAP (ROLAP) eller kombination av dessa Hybrid OLAP 
(HOLAP) användas. 
 
 
6.4.1 Multidimensionell OLAP (MOLAP) 
Liksom OLAP har MOLAP strukturella begränsningar avseende antal dimensioner och 
aggregeringsnivåer. Vad som skiljer dessa åt är att MOLAP kan hantera större volymer 
eftersom data ligger sparat som en kub i en multidimensionell databas och inte på den lokala 
hårddisken. De data som MOLAP-tekniken använder är sparad data, d.v.s. de som senast förts 
över till den multidimensionella databasen. Eftersom transaktionsdata konsolideras (summerar 
detaljdata till ett övergripande mått) innan de förs in i en flerdimensionell struktur, skapas en 
imponerande prestanda vilket ger MOLAP dess betydelsefulla fördel. 
 
Till skillnad från OLAP, som baseras på SQL, baseras MOLAP på egna 
programmeringsgränssnitt vilket ger större funktionalitet. Exempelvis är det möjligt att utföra 
ett stort antal analyser direkt mot servern.  
 
 
6.4.2 Relations OLAP (ROLAP) 
I ROLAP finns inga strukturella begränsningar eftersom tekniken bygger på en 
relationsdatabas. Därför har den andra sätt att ta emot och summera data. Tekniken ger 
tillgång till relationsdatabasens kapacitet. Databasoperationerna utförs på en server och 
användargränssnittet ligger i en klient. Med hjälp av ett grafiskt gränssnitt kan användaren 
skicka automatiskt genererade SQL-frågor, direkt in till ett Data Warehouse, vilket ger längre 
svarstider men direktaccess till senast uppdaterad data. Passar bäst till stora datavolymer som 
ändras ofta. ROLAP servern behöver ha metadata strukturerat i en stjärnstruktur för att kunna 
skapa multidimensionella vyer från en relationsdatabas (Singh, 1999). 
 
Både ROLAP och MOLAP teknikerna stöder multidimensionella vyer, skillnaden mellan 
dessa är dock att ROLAP kommer åt data dynamiskt direkt från relationsdatabasen.  
 
 
6.4.3 Hybrid OLAP (HOLAP) 
HOLAP introducerades 1997 och är en kombination av MOLAP och ROLAP där det bästa 
har tagits från de båda teknikerna (Speedware Corporation, 1997). 
 

”Hybrid Online Analytical Processing (HOLAP) ger dig den multidimensionella databasens 
prestanda tillsammans med relationsdatabasens flexibilitet och detaljnivå.” (Dbit – Pilot Suite, 
2004) 

 
HOLAP är inte så utbrett idag utan används främst när varken ROLAP eller MOLAP var för 
sig tillfredsställer behoven. Tekniken HOLAP fungerar som en kompromiss när en ren 
MOLAP eller ROLAP lösning har för många begränsningar, åt något håll. I ett HOLAP-
system ligger data lagrat i en relationsdatabas. Utifrån den information som används mest 
skapas flerdimensionella databaser/kuber. Tack vare detta kan MOLAP-delen användas vid de 
analyser behöver utföras ofta och som kräver korta svarstider. ROLAP-delen, som har längre 
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svarstider än MOLAP, kan användas till analyser som görs mer sällan. Den teknik som bäst 
lämpar sig för specifik analys används. 
 
 
6.5  Data Mining 
De flesta områden som hanterar stora detaljerade datamängder kan ha nytta av Data Mining. 
Tekniken är dock inte effektiv för summerad data (Kimball et al, 1998). Ett Data Mining-
verktyg arbetar mot ett lager av data av ett Data Warehouse och är den mest förfinade 
metoden inom KDD-processen. Utöver OLAP verktygens möjligheter kan ett Data Mining-
verktyg även generera prognoser med hjälp av modeller. Dessa verktyg innehåller en enorm 
affärspotential. 
 

”Data Mining är upptäckandet av kunskap i databaser.” (Turban & Aronsson, 2001 s.136) 

 
Automatisk Data Mining kräver ingen fråga från användaren utan den genereras av 
mjukvaran. Tanken bakom verktygen i Data Mining är att de ska kunna användas av en 
användare oavsett om denne är statistiker/analytiker eller lekman samt att denne även ska 
kunna tolka resultatet. Det är viktigt att veta att automatisk Data Mining inte kan känna av om 
variablerna mäter samma sak. Programvaran identifierar bara variabler som siffermässigt 
hänger ihop, men vet inte alls vad variablerna mäter. Med andra ord programmet vet ej om det 
är två olika variabler som hänger ihop just pga. att det finns ett samband, eller att det faktiskt 
är delvis samma variabel. Data Mining-verktyg kan även hitta samband som inte existerar. 
Programmet säger heller inget om kausalitet – d.v.s. om det finns verklig orsak verkan - och 
vad som i fallet är orsak verkan. Därför är det viktigt att användaren sätter sig in i området 
och söker fakta för att få en problembild. När kunskap sedan erhållits angående problemet 
omvandlas detta sedan till ett Data Mining-problem. 
 
En användare av ett Data Mining-verktyg måste arbeta metodiskt och identifiera eventuella 
problem med datakvalitén samt beskriva och utforska data. Genom att beskriva och utforska 
data kan användaren kanske hitta intressanta delmängder. Dessa delmängder kan möjliggöra 
upptäckandet av nya hypoteser som funnits dolt i datamängden. Data Mining-verktyg kan 
även användas för att bekräfta hypoteser, men verktygens huvudsakliga syfte är möjligheten 
till upptäckandet av nya hypoteser som antingen kan bekräftas eller förkastas. Data Mining-
verktyg kräver logiska ställda frågor av användaren, när frågan väl är ställd är det inom frågan 
förpreparerat. 
 
För att kunna använda de olika metoderna i Data Mining krävs det kunskap av användaren 
dels om hur olika metoder fungerar och dels kunskap angående de olika variablerna och 
förståelsen för vad de verkligen mäter. När det gäller stegvisa metoder och variabelselektion 
är det viktigt att se upp. Betydelsefulla variabler kan bli uteslutna - inte för att de är oviktiga 
utan för att de redan finns med på ett eller annat sätt. 
 
Inom Data Mining finns det många olika sätt att hitta mönster och finna samband. Vid 
sambandsanalys används matrisalgebra. Med hjälp av detta är det möjligt att bl.a. göra 
datareduktion, klassificering och samband mellan variabler. Datareduktion är väldigt viktigt 
eftersom det alltför ofta finns ett överflöd av variabler i ett dataset. Det finns olika metoder för 
att gruppera ihop variabler. Detta kan ofta minska problemet med för många dimensioner 
drastiskt. En flitigt använd metod är faktoranalys. En faktoranalys försöker hitta 
underliggande variabelstrukturer, t.ex. kan 15 olika frågor i en enkät mäta 3 olika 
bakomliggande faktorer. Genom att använda sig av faktoranalys är det möjligt att undersöka 
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om svar har erhållits på det som avsågs undersökas. Med klassificering går det att se om det 
finns några grupperingar mellan de olika objekten och se vilka av objekten som är snarlika. 
En mycket användbar metod är klusteranalys som används flitigt för att t.ex. hitta 
kundgrupper, vid DNA-analyser, hitta brottslingar m.m. Principal Components Analysis 
används för att skapa nya helt oberoende (okorrelerade) variabler utifrån ett originaldataset. 
Med dessa går det sedan att lösa eventuella kollinaritetsproblem (variabler som mäter samma 
sak) i regressionsanalyser. 
 
 
6.5.1 Tre vanliga modeller inom Data Mining 
En modell tas fram på historiska data och med modellen som utgångspunkt, kan sedan en 
prognos skapas för framtida osedd data. Modellens output kallas för score. Scoring utgör det 
tyngsta jobbet i Data Mining. Lift är en funktion som mäter i vilken grad en prediktiv modell 
ökar träffsäkerheten jämfört med hur träffsäkerheten är utan modell. 
 
Neurala nätverk: Ett neuralt nätverk används för att hitta icke linjära samband och mönster. 
Konstruktionen för dessa algoritmer är tänkta att efterlikna den mänskliga hjärnan. Ett neuralt 
nätverk är en process där data bearbetas i en av de mest komplicerade algoritmerna inom Data 
Mining. Det är viktigt att dela upp datasetet i delgrupper, eftersom ett neuralt nätverk kan 
tränas så bra att även slumpen innefattas i slutresultatet. Först tränas det neurala nätverket på 
en testdel som sedan kontrolleras mot en annan delgrupp. Detta är nödvändigt eftersom det 
annars inte går att använda modellen på några andra dataset. En sådan här modell används för 
det mesta i prognostiserande syfte. 
 
Regression: En förklaringsmodell, där variabeln Y (den beroende variabeln) skall förklaras. 
Här söks "orsak - verkan" samband och det gäller även att ha förståelse och kunskap om 
variablerna för att kunna se, om det finns en saklig grund för sambandet. Det räcker således 
inte med ett matematiskt samband. Man måste alltid ställa sig frågan om det är möjligt och 
troligt att de förklaringsvariabler som vi har tillgång till, kan förklara den beroende variabeln. 
Regressionsmodeller kan användas både i syftet att beskriva något likväl som att 
prognostisera något. 
 
Träd: En populär Data Mining-teknik som genom en uppsättning regler leder till en klass eller 
ett värde. Med ett träd går det att se hur de viktigaste bitarna hänger ihop. Överst finns toppen 
där alla variabler är samlade, sedan förgrenas modellen i de största huvudgrupperna. 
Resultatet är enklare att tolka jämfört med de andra Data Mining-teknikerna. En modell som 
byggs med träd kan vara både beskrivande och förutsägande. 
 
 
7 Översikt för datadrivna beslutstödssystem 
I detta avsnitt redogörs det som visat sig vara de huvudsakliga grundstenarna vid utveckling 
av ett datadrivet beslutstödssystem. Fundamentet för ett beslutstödssystem utgörs av 
beslutssituationen, vilken typ av information som eftersträvas samt användarens kunskaper 
och arbetssätt. De olika datadrivna beslutstödssteknikerna ger olika stöd vid framtagandet av 
information och tillgång till olika typer av information. 
 
Att välja rätt teknik för att utveckla ett beslutstödssystem är idag inte lätt då det finns många 
olika varianter att välja på. Vid valet av en teknologi framför en annan krävs förståelse av de 
data som ska undersökas, vetskap om hur ofta data kommer att ändras, storlek för aktuell 
databas samt vilka typer av analyser som det finns behov av att göra (Singh, 1999). 
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Den bakomliggande databastekniken avgör vilken typ av beslutstödssystem som är möjligt att 
utveckla. Eftersom beslutstödsteknikerna ger tillgång till olika information är det vid 
utvecklingen av ett beslutstödssystem viktigt att informationsbehovet matchas med 
bakomliggande databasteknik och slutanvändartyp. Nyckeln till succé ligger i att presentera 
ett beslutstödssystem för användaren som tillfredsställer informationsbehoven med ett 
gränssnitt anpassat utifrån användarens kunskap (se avsnitt 4.2). 
 
 
7.1 Användare vs. informationsbehov 
Olika användare har olika behov av information. Inmon (1998d) definierar några av de viktiga 
skillnaderna och likheterna av informationsbehov för de fyra användartyperna (se avsnitt 4.2) 
av datadrivna beslutstödssystem, enligt tabell1. I tabellen beskrivs även deras sätt att arbeta. 
 

Tabell 1: Sammanfattande tabell över de fyra olika användartypernas  informationsbehov och 
arbetssätt. (Inmon, 1998d) 

Användare, likheter och olikheter 
  Bonde  Forskare Turist Gruvarbetare 
Transaktions- 
typ och storlek 

Få rader av data Många, många rader Kanske inte några 
rader data alls  

Många, många rader 

Sannolikhet att 
lyckas 

Väldigt hög 
sannolikhet  

Låg sannolikhet  Hög sannolikhet  Rätt trolig sannolikhet att 
lyckas 

Datastruktur  Stjärn- eller 
snöflingestruktur 
designad utifrån 
behov 

Hög grad av 
normalisering 
datastruktur kan 
ändras snabbt 

Index, katalog och 
meta data struktur 
som pekar ut aktuella 
data 

Hög grad av 
delnormalisering data har 
ofta preparerats för analys 

Kända antaganden Vet vad som 
behövs och vad 
som krävs före 
exekvering av 
fråga 

Vet inte vad som 
krävs före 
exekvering av fråga 

Vet oftast inte vad 
som krävs före 
sökning sker 

Vet vad som krävs före 
exekvering 

Förutsägbarhet Hög grad av 
förutsägbarhet 

Ej förutsägbar Logiskt oförutsägbar Rimligt förutsägbar 

Detaljnivå Arbetar med 
summerad och 
aggregerad data 

Arbetar nästan 
enbart med data på 
detaljnivå 

Arbetar med 
indexerade kataloger 
och metadata, det går 
inte att applicera data 
på detaljnivå 

Måste ha data på detaljnivå 

Historiska data Begränsad andel 
historiska data 

Använder så mycket 
historiska data som 
möjligt 

Kan inte appliceras Grundas på historiska data 

Typ av frågor Det optimala är 
förpreparerade 

Fullständigt logiska Väldigt logiska Logiska mellan fråga till 
fråga, förpreparerade inom 
samma fråga 

 
Transaktionstyp och storlek, refererar till en allmän beskrivning över hur ställd fråga ser ut 
och hur många rader data som berörs av frågan. 
Sannolikhet att lyckas, refererar till sannolikheten att ställd fråga besvaras. I de fall som den 
inte besvaras innebär det att frågan inte genererar någon output. 
Datastruktur refererar till den optimala datastrukturen som användaren arbetar på. 
Kända antaganden refererar till om användaren vet vad som förväntas innan exekvering av 
frågan. 
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Förutsägbarhet refererar till användarens arbetssätt. 
Detaljnivå refererar till nivån av detaljgrad på data användaren arbetar mot. 
Historiska data refererar till mängden historiska data som i det normala användningsfallet är 
viktigt för användaren. 
Typ av frågor refererar till hur frågan är konstruerad, antingen förpreparerad eller logisk. 
 
Av tabell 1 framgår tydliga skillnader mellan de olika användartypernas informationsbehov 
och arbetssätt. 
 
En bonde är en användare vars informationsbehov går att förutsäga. Repetitiva analyser utförs 
på olika datamängder, därför är det också möjligt att förbereda och optimera data genom 
behovsanpassad datastruktur och förpreparerade frågor. Förväntar sig snabba svarstider. 
En bonde behöver ha kunskap för problemområdet. 
 
En forskare arbetar väldigt logiskt utifrån intuition och det går inte att förutsäga vilken 
information han/hon behöver eftersom forskaren tänker utanför ramarna. Forskarens arbetssätt 
kräver stora kunskaper då han/hon arbetar med stora mängder dynamiska data på detaljnivå 
lagrad med en hög grad av normalisering. En forskare analyserar data utifrån flera olika 
perspektiv. Eftersom forskaren arbetar med enormt stora transaktioner kan svarstiden bli 
uppemot några dagar. 
 
Turisten är en användare vars informationsbehov inte kan förutsägas logiskt och som inte har 
användning av vare sig historiska eller detaljerade data. Turisten är skicklig på att snabbt 
skaffa sig totalbild över information utan djup och vet hur saker kan upptäckas. 
 
Gruvarbetaren är en användare vars informationsbehov går att förutsäga till en viss grad. 
Arbetar logiskt och metodiskt med historiska data på detaljnivå. Identifierar och skapar nya 
hypoteser som förkastas eller bekräftas.  
 
Det finns en viktig koppling mellan forskaren och gruvarbetaren, nämligen att en forskares 
arbete föregår gruvarbetarens och forskaren styr på så sätt nivån för succén av Data Mining. 
Skillnaderna och likheterna mellan en forskare och gruvarbetare är intressanta. De arbetar mer 
eller mindre identiskt i avseende på transaktionstyp och storlek och därför blandas dessa två 
användartyper ofta ihop. Men det finns viktiga skillnader, en forskare arbetar hela tiden mot 
samma normaliserade databas som uppdateras dynamiskt, medan en gruvarbetare konstant 
byter ut de data han/hon arbetar med, data som dessutom inte är dynamiska utan representerar 
en statisk tidsperiod. Forskaren arbetar inte heller nödvändigtvis med att identifiera och skapa 
hypoteser. De har även olika arbetssätt då en forskare inte inledningsvis vet vad han/hon letar 
efter, en gruvarbetare har i de flesta fall en ganska bra uppfattning om detta. 
 
 
7.2 Datadrivna beslutstödstekniker vs. beslutssituation och användare 
Datadrivna beslutstödssystem omfattar olika tekniker vilka en del överlappar varandra. Detta 
kan vara förvirrande och därför valde vi bort att beskriva de övergripande begreppen 
Knowledge Discovery in Databases och Business Intelligence, eftersom de inte skulle tillföra 
någon ytterligare information. För Data Warehouse-tekniken samt Data Mart-tekniken som 
även de kan överlappa eller gå i varandra har vi i avsnitt 6.3 belyst skillnaderna och likheterna 
mellan dem. Genom att läsa tabell 2 uppifrån och ner förtydligas hur de olika datadrivna 
beslutstödsteknikerna relaterar till varandra. Gränser mellan dem ska dock inte tolkas som 
skarpa utan flytande. 

 
B. Johansson, M. Karlsson  27 



Knowledge Discovery in Databases är ett övergripande begrepp som omfattar alla de 
underliggande teknikerna. Denna delar sig i två olika grenar Geografiska informationssystem 
och Business Intelligence, varav Business Intelligence omfattar de olika teknikerna som ligger 
under i tabellen. Geografiska informationssystem kan anta många olika skepnader och 
klassificeras i tre olika typer (se avsnitt 6.1). Av dessa är det mest avancerade beslutstödet ett 
typ 3 GIS och det enklaste ett typ 1 GIS. Ett fristående Data Mart och ett Data Warehouse kan 
kopplas ihop med både Data Mining-tekniken samt de olika OLAP-teknikerna. 
 
Från vänster till höger beskrivs vilken typ av beslutssituation som hör ihop med respektive 
användare och vilken teknik som tillhandahåller rätt information för dessa. Även dessa 
gränser bör betraktas som flytande. De rutor som markerats med ett kryss ska tolkas att den 
till vänster angivna användaren inte generellt kan utnyttja den tekniken som angivits i rutan 
ovanför krysset. 

Tabell 2: Övergripande översikt för de olika datadrivna beslutstödssystemen och deras 
relation till varandra samt vilken beslutsnivå och användare de främst är lämpar sig 
för. 

Olika beslutssituationer/nivåer Användare Datadrivna beslutstödstekniker 

Knowledge Discovery in Databases 

Business Intelligence 

Data 
Warehouse 

Forskare 

Beroende Data 
Mart 

Fristående Data 
Mart 

 
Geografiska 

informations- 
system 

 
Typ 3 GIS 

 

Gruvarbetare Data Mining  

OLAP 
Bonde 

MOLAP ROLAP HOLAP 
Typ 2 GIS 

 
Centrala strategiska beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decentraliserade operationella beslut Turist  Typ 1 GIS 

 
De tre typerna av GIS tar hand om olika användare enligt tabell 2 ovan. På den operationella 
decentraliserade nivån återfinns GIS av typ 1 som inte kan, enligt gängse definitioner, kallas 
för ett beslutstödssystem (se avsnitt 4.2). Detta eftersom det inte stödjer specifik 
problemlösning (se avsnitt 6.1) utan bara strukturerar de data en beslutsfattare är intresserad 
av. På något högre operationell nivå finns den idag vanligaste formen av GIS, typ 2 GIS. 
Kunskapen som erhålls med hjälp av denna kan jämställas med OLAP-tekniken, men den 
kräver SQL-kunskaper av användaren samt kännedom om bakomliggande databas. Ett GIS av 
typ 3 är ett avancerat beslutstödssystem på strategisk centraliserad nivå som dock är 
komplicerat att utveckla och utvecklingen av ett sådant idag kan innebära stora tekniska 
komplikationer (se avsnitt 6.1). Därför används inte detta generellt av en användare av 
användartypen gruvarbetare, utan av användartypen forskare som både har stora 
databaskunskaper och kan programmera själv för att hämta data. En forskare har dessutom de 
nödvändiga analytiska/statistiska kunskaper som krävs för att kunna tolka resultatet. 
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På strategisk centraliserad nivå finns även den rena Data Warehouse-tekniken som ger 
möjlighet till övergripande analyser samt analyser på detaljnivå på dynamisk data. Den kräver 
dock sådana specialistkunskaper av användaren att den inte är möjligt att utnyttja för mer än 
kanske ett fåtal personer (av användartypen forskare) i en stor organisation med stora 
datamängder. Tekniken är svår att utveckla och underhålla, men har en betydelsefull fördel 
genom att en total överblick för all viktig information kan samlas på ett ställe (se avsnitt 6.2). 
 
I kombination med andra tekniker så lämpar sig Data Warehouse-tekniken även för fler typer 
av användare och beslutsnivån kan på så sätt även bli av operationell karaktär. Tillsammans 
med olika typer av OLAP-lösningar kan tekniken utnyttjas av ett för det mesta stort antal 
användare inom organisationen, som representeras av den s.k. bonden. Singh (1999) anser att 
Data Warehouse kombinerat med OLAP idag är ett av de viktigaste beslutstödssystemen, 
eftersom det ger snabb och bättre tillgång till information som är utbredd (se avsnitt 6.4). 
Eftersom turisten bara vill sortera data för att kunna fatta beslut använder turisten generellt 
inte ett OLAP-system där data är förpreparerad för en viss typ av frågor. 
 
Skillnaden mellan att använda den rena Data Warehouse-tekniken och kombinationen av Data 
Warehouse + Data Mining är att Data Mining kräver att data lyfts ut ur databasen till en 
tvådimensionell fil (tabellformat) som återger en statisk tidsperiod. Detta kan även göras från 
ett Data Mart. För att kunna använda denna teknik korrekt krävs ingående kunskaper hos 
användaren angående data och även kunskap om de olika metoderna som tillämpas (se avsnitt 
6.2 och 6.5). Beslutsnivån är till den största delen av central strategisk karaktär. 
 
Ett Data Mart har den fördelen gentemot Data Warehouse att det går snabbare att utveckla och 
är lättare att underhålla. Dock kan aldrig en total överblick erhållas utifrån ett Data Mart. 
Annars kan tekniken kombineras med de olika OLAP-teknikerna och Data Mining-tekniken 
precis som Data Warehouse-tekniken. Oberoende Data Mart kan nyttjas av användartyperna 
forskare och gruvarbetare på en central strategisk nivå. Data Mart-tekniken är lämpligare än 
Data Warehouse-tekniken för förutsägbara, repetitiva analyser dvs. för beslut på 
decentraliserad operationell nivå som utförs av den användartypen som Inmon (1998d) 
definierar som bönder (se tabell 2 och avsnitt 6.3). 
 
 
8 Fallstudie 
8.1 Nuläge 
Hogia Persontrafiksystem AB har tagit fram en skalbar informationsplattform, PubTrans, med 
öppna standardiserade gränssnitt. En huvudsaklig tanke med PubTrans är att erbjuda ett 
centralt Data Warehouse där all intressant information samlas på ett ställe. Plattformen ger en 
bra grund för att ansluta kringliggande system. De system som ansluts får tillgång till en 
samlad information. I systemet samlas såväl statisk som dynamisk data bl.a. förekommer data 
angående geografisk information, störningar i trafiken, inställda turer och förseningar m.m. 
Ungefär 600 000 rader ny realtidsdata inkommer varje dygn. Idag saknas återkoppling mellan 
de verktyg som används för att planera tidtabeller och de data som finns i PubTrans. Vår 
uppdragsgivare ser flera möjligheter med att nyttja information som finns i sparad 
realtidsdata. 
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”Man kan få ut väldigt mycket spännande ur realtidsdatan egentligen. Man kan se hur turerna går, 
vad för körmönster man har, hur tidtabellen stämmer med verkligheten. Idag används inte detta 
som planeringsunderlag. Planerarna har sin bild av verkligheten. Eftersom de flesta 
planeringsverktyg bara klarar att hålla en tidpunkt per punkt, sätter man vid planeringen av 
tidtabeller ut tidigast möjliga ankomsttid som ankomsttid. Det här innebär att det är den tidigaste 



tidpunkt som bussen kan vara där. Oftast kommer den då något senare.” Bjersing, Hogia 
Persontrafiksystem AB (personlig kommunikation, 19 november, 2003) 

 
Hogia vill se hur det är möjligt att förbättra planeringsunderlaget för tidtabeller genom att 
nyttja sparad realtidsdata. Utgångspunkten för detta är att en trafikplanerares arbetsuppgifter 
troligen kan utföras effektivare och med högre slutkvalitet om lämpliga metoder och tekniker 
används ifrån området beslutstödssystem. Idag har systemet tillräckligt med information för 
att kunna jämföra den planerade tidtabellen gentemot den verkliga, vilket kan ge tillgång till 
ett konkretare beslutsunderlag vid planering av tidtabeller. Även den intervjuade kunden ser 
möjligheter med sparad realtidsdata. 
 

”Vi ser stora möjligheter att kunna förbättra tidtabeller genom realtidsdata. Det finns ju ofta skilda 
uppfattningar mellan bussförare och trafikplanerare att tidtabellerna är för snålt upplagda. Jämfört 
med vad verkligheten säger. Har man då realtid kan man då ju få en fin statistik.…Våra 
trafikplanerare är hemskt intresserade av att få veta hur gick trafiken igår egentligen?...De är inte 
så intresserade av att sitta och titta på hur det går just nu utan de vill kunna gå tillbaka i tiden och 
titta….Vårt önskemål är ett enkelt gränssnitt där man ska kunna klicka i och bestämma vilken typ 
av information man vill titta på. Man ska ju inte vara kodknackare för att kunna gräva fram det 
här.” Holst, Skånetrafiken AB (personlig kommunikation, 11 december, 2003) 

 
Under kundintervjun framkom bl.a. följande önskemål för ett uppföljningssystem: 
 
□ respektive linje och turnivå 
□ månad, vecka, dag 
□ avgångstider från hållplatser 
□ ankomsttider till hållplatser 
□ avgångstider och ankomsttider mellan de olika reglerhållplatserna 
□ se om den planerade körtiden mellan de olika hållplatserna och den verkliga körtiden 

stämmer med varandra 
□ se var de eventuella förseningarna på linjen uppstår och om dessa är återkommande 
□ se om de verkliga körtiderna är snabbare än de planerade 
 
Hogia har för avsikt att inom snar framtid tillhandahålla ett enkelt, ej egenutvecklat, 
analysverktyg till sina kunder vars främsta syfte är att se hur den planerade tidtabellen 
förhåller sig mot den verkliga tidtabellen. Verktyget ska även ge möjlighet till att studera 
detaljer för specifika problem som upptäckts. Ett krav är att verktyget ska vara enkelt för 
användaren att använda och förstå. Idag finns det ett stort utbud av färdiga lösningar för 
beslutstöd, från enkla statusrapporter till komplicerade Data Mining-verktyg. 
 
 
8.2 Analys 
I teorin för beslutstödssystem har vi funnit att det är lämpligt att börja i en liten skala (se 
avsnitt 4.7). Genom att inrikta sig på en liten problemlösning och ta fram en prototyp i en 
miljö där användarna känner sig hemma förstärks chanserna till ett positivt mottagande. I 
fallstudien är de tänkta användarna av beslutstödssystemet trafikplanerare. Typen av analys 
som önskas utföra är repetitiv med snabba svarstider. I detta avsnitt analyseras datadrivna 
beslutstödssystem utifrån ett kort utvecklingsperspektiv och de användarkriterier som 
stämmer överens med en trafikplanerares informationsbehov och arbetssätt. 
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Användarna av ett datadrivet beslutstödssystem delas i teorin upp i fyra generella kategorier. 
Dessa utgör grunden för valet av arkitektur för en utvecklare (se avsnitt 4.2). En 
trafikplanerare s informationsbehov och sätt att arbeta motsvaras av användartypen bonde. 
 
En fördel med ett Data Mining-verktyg, vid analys av sparad realtidsdata, är att sådana 
samband som inte är uppenbara kan upptäckas. För den här typen av data kan prognoser 
skapas med hjälp av neurala nätverk och regressionsmodeller. Trots den bakomliggande 
tanken med enkel användning och tolkning, så krävs det ändå idag sådana kunskaper av 
användaren (se avsnitt 6.5) som en trafikplanerare inte har. I tabell 2 (avsnitt 7.2) syns det att 
en bonde främst jobbar mot ett GIS av typ 2 eller ett OLAP-verktyg kopplat till ett Data 
Warehouse eller ett Data Mart. 
 
I tabell 1 (avsnitt 7.1) framgår det att det optimala för en användare av typen bonde är en 
behovsanpassad databasstruktur tillsammans med förpreparerade frågor. Idag tillhandahålls 
detta inte av ett typ 2 GIS eftersom detta kräver att användaren både har SQL-kunskaper och 
kunskap om bakomliggande databasstruktur (se avsnitt 6.1). Ett för trafikplaneraren enkelt 
använt GIS (dvs. utan krav på dessa användarkunskaper) för analys av sparad realtidsdata är 
ännu inte utvecklat. För att möta dessa krav skulle utvecklingen av ett typ 3 GIS krävas (se 
avsnitt 6.1). Då dagens teknik ännu inte är tillräckligt utvecklad för att möta detta praktiskt 
skulle det krävas en lång utvecklingstid med stora tekniska komplikationer. Ett GIS kan 
därför idag inte tillmötesgå Hogias önskemål. 
 
Data Warehouse-tekniken tillsammans med OLAP tillhandahåller verktyg som är enkla att 
använda med snabba svarstider och ger tillgång till flerdimensionell kunskap på dynamiska 
data. Hogias önskemål är dock att använda sig av sparad realtidsdata för att ge 
trafikplanerarna ett verktyg som kan göra förutsägbara, repetitiva analyser, vilket innebär att 
det är lämpligare att lyfta ut tidtabellsrelaterade data till ett Data Mart (se avsnitt 6.3). Det 
idag befintliga PubTrans-systemet utgör en bra grund för detta. Detta skulle även ge en 
möjlighet att spara dessa data så länge som de är intressanta till en rimlig kostnad för 
kunderna. Området utanför streckad linje i figur 8 visar en översikt av arkitekturen för 
befintlig databas och det markerade området visar hur ett Data Mart kan kopplas till denna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kringliggande 
inkommande system 

Data Mart 
Tidtabellsdata, dvs. 
de data som berör 
planering av 
tidtabell. Data Warehouse 

 
600 000 records 
realtidsdata 
inkommer/dygn, 
Dessa lagras i ca 4 
dygn 

D 

C 

B 

E 

A 

Figur 8: Översiktsbild över problemområdet. 
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Hogias kunder kan vid användning av en OLAP-kub kopplad till ett Data Mart få underlag 
som underlättar för planering av tidtabeller genom dess olika analysmöjligheter. Användaren 
kan se på enklare statistik, göra enklare mönster och sambandsanalyser. En trafikplanerare 
kan t.ex. se hur turerna gick förra veckan i form av hur många som gick i tid, var försenade 
eller gick för tidigt i olika mått: tid, antal och procent. 
 
I en OLAP-kub struktureras data i dimensioner där varje dimension innehåller data utifrån en 
viss aspekt t.ex. tidsaspekten. Dimensionerna kan utifrån trafikplanerarnas behov innehålla 
data på flera nivåer. Dessa delas upp i över och underkategorier i en lättnavigerad 
katalogstruktur, likt trädstrukturen i Utforskaren i Microsoft Windows. Beroende på vad 
användaren vill se och vad som finns tillgängligt väljs nivå på data i katalogstrukturen. 
 
Användaren kan välja att direkt utifrån katalogstrukturen i kuben, skapa rapporter eller öppna 
färdigställda rapporter. När en rapport öppnas visas ett uppdaterat resultat med de senaste 
inlagda värdena. En rapport kan innehålla både tabeller samt grafiska presentationer av data. 
En öppnad rapport kan ändras och sparas ner som en ny rapport. Det finns idag många färdiga 
OLAP-verktyg på marknaden. 
 
 
8.3 Resultat av fallstudie 
Utgångsläget vid framtagandet av prototypen är den idag befintliga PubTrans-databasen. Där 
samlas kringliggande system i en databasstruktur som är både normaliserad och 
denormaliserad. Huvuddelen av den information som förmedlas mellan plattformens anslutna 
system använder nyckelbegrepp som relaterar till turer. 
 
Vi fick ett snapshot data från Hogia av expDatedCall-tabellen i PubTrans-databasen för 10 
och 11 februari, 2004. Från början var det ca 980 000 records i tabellen och för att få en 
hanterbar datamängd valde vi att arbeta med en stadsbusslinje. Därefter började arbetet med 
tvättning av data. Efter det fortsatte vi med att skapa en konceptuell modell över kuben. Data 
bröts sedan ut och lades i de tabeller som var nödvändiga för att skapa de olika dimensionerna 
i prototypen. För att knyta ihop dimensionerna och göra dem åtkomliga skapade vi en 
modifierad stjärnstruktur. 
 
De olika dimensionerna som skapades var: 
□ Tid: år, månad, vecka, dag 
□ Företag: företagsnamn  
□ Produkttyp: produkt 
□ Linje: linjenummer, linjenamn 
□ Hållplats: hållplatsnamn 
□ Tidsperiod: tidsperioder 
□ Date_JN: unikt nummer för specifik tur 
 
Varje dimension i kuben motsvaras av en övergripande mapp i katalogstrukturen (se figur 9). 
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Figur 9: Bild över prototypens mappstruktur. 

 
Utvecklingen av PubTrans-prototypen har skett med ett av flera möjliga verktyg: Cognos 
PowerPlay Transformer 6.5 och för visning av kub har Cognos PowerPlay 6.5 använts. 
PowerPlay har ett gränssnitt som liknar miljön i Microsoft Windows där användaren enkelt 
kan växla mellan tabell och flertalet grafiska presentationer av data. Det finns två olika 
arbetslägen: explorer och reporter. I explorerläget måste kubens katalogstruktur följas vid 
skapande av rapporter. Där går det endast att gå upp och ner i den fördefinierade strukturen 
(se figur 9). I reporterläget är det möjligt att gå bortom katalogstrukturen och skapa en helt 
egen struktur. 
 
I prototypen går det att se hur många avgångar som skett i tid per linje och tur månadsvis. Det 
finns även möjlighet att se på veckorapporter per hållplats och tidsperiod/dygn, som visar hur 
många sekunder verklig avgång avviker från den planerade i snitt för hållplatsen och vecka. 
Prototypen kan även visa hur stora förseningarna var i snitt då förseningar inträffat. Vi har 
även skapat en veckorapport som visar avgångstiden i snitt för specifik hållplats och visat 
förtidiga avgångar med blåa siffror och försena med röda. Vi valde att sätta gränsen för 
försening till 15 sekunder. Det går inte att se vad som orsakar en försening i prototypen, 
däremot är det möjligt att se var försening uppstått och hur länge fordonet har stått stilla vid 
en hållplats. 
 
 
8.3.1 Några exempel från prototypen 
De resultat som visas baseras på data från 10 och 11 februari, 2004 och därför ska inte 
resultaten som redovisas tolkas som någonting annat än en demonstration av hur det skulle 
kunna se ut. 
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Tabell 3: Månadsrapport över avgångar enligt utsatt tid för stadsbuss 15 i Malmö med 
riktning Västra Hamnen - Lindängen. 

 

Tabell 3 syftar till att visa hur många procent av 
avgångarna som avgick i utsatt tid från hållplatser på 
denna linje, under år 2004. Orsaken till alla månader 
utom februari visar 0%, är att vi endast haft data från 
10 och 11 februari att tillgå. Av samma orsak visar 
totalt för år 2004 samma som februari månad. 
Således visar även februari månad ett felaktigt värde.

 
 

 
Figur 10: Veckorapport över snittförsening i sekunder för hållplats Turning Torso, stadsbuss 

15 i riktning Malmö Västra Hamnen - Lindängen, fördelat över de olika 
tidsperioderna. 

Stapeln tidsperiod i figur 10 är ett medelvärde som visar för hela dygnets avvikelse från den 
planerade tidtabellen. Figuren visar även ett par av de olika statistiska mått som är möjliga att 
välja vid grafisk visning – medelvärde och standardavvikelse. 
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Tabell 4: Rapport över förseningsmedelvärde per tur och dag. Förseningsmedelvärdet är 
endast baserat på försenade avgångar. 

 
 
I tabell 4 ser vi att när stadsbussen varit försenad var den i snitt försenad t.ex. 185 sekunder på 
tur 20040210226 (=2004-02-10 tur 226). 

Tabell 5: Veckorapport för hållplats och dag, tidsavvikelser i sekunder för stadsbuss 15 i 
Malmö i riktning Västra Hamnen – Lindängen. 

 
I tabell 5 visas de avgångar som anses vara försenade med röda siffror, de som avgått före 
utsatt tid med blåa och de som anses ligga inom rätt utsatt tid med svart. 
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8.4 Reflektioner 
Vid utvecklingen av prototypen uppstod en del funderingar runt utvecklingsprocessen. 
Funderingar kring relevanta data och datakvalité får oss att inse betydelsen av ett ordentligt 
förberedande arbete. En grundligt genomförd operationalisering måste ske innan arbetet med 
uppbyggandet av en kub kan börja. De data som vi valde att jobba med är de som vi anser hör 
ihop med planeringen av tidtabeller. Det är möjligt att vi inte träffat helt rätt och att det 
kanske inte hade varit samma variabler med om andra hade varit inblandade i detta arbete. 
 
De data vi fick oss tillhanda rensades från de turer som inte innehöll någon realtidsdata samt 
de fält som endast innehöll nullvärden. Där det förväntades realtidsdata och det saknades data 
för mer än fem rader per tur togs hela turen bort. Där det saknades enstaka realtidsvärden 
ersatte vi dessa med den planerade avgångstiden. Av expDatedCall-tabellens 55 attribut valde 
vi ut 17 och 25 nya skapades. Eventuellt kan fler attribut från andra tabeller i PubTrans-
systemet vara relevanta vid framtagandet av en OLAP-kub i fullskala. I en mindre prototyp 
fungerar det med en manuell tvättning och rensning av data, men vid framtagandet av en 
fullskalig OLAP- kub bör automatiska rutiner för detta tas fram. Eftersom vi ser att det inte är 
så ovanligt med saknade värden inser vi vikten av att bakomliggande system är stabila. 
 
Utifrån den modifierade expDatedCall-tabellen skapades en ny databasmodell med 9 nya 
tabeller i en stjärnstruktur. Ofta skiljer sig teorin från vad som är praktiskt genomförbart i 
empirin, vilket vi också fick erfara eftersom vi av praktiska skäl inte kunde hålla oss till en 
strikt stjärnstruktur. 
 
Vi valde att exportera de nya tabellerna som kommaseparerade textfiler, med kolumntitlar, 
som vid prototypsutveckling fungerar tillfredsställande. Varje gång en tabell läggs till som är 
sparad i ett kommaseparerat textfilsformat tolkar Transformer alla datatyper som 
ospecificerade. Detta innebär att datatypen måste ändras manuellt. För att undvika detta 
tidsödande arbete i ett projekt i större skala bör därför ett query-verktyg användas. 
 
Utifrån våra erfarenheter vid utvecklingen av kuben inser vi att det alltid finns en risk för att 
problem med tolkning av data kan uppstå. Därför måste det vid operationaliseringen av 
relevanta data utföras en kontroll om dessa datatyper som ska användas kan läsas av det 
verktyg som ska transformera data till kuben. 
 
Orsaken till att vi valde att sätta gränsen för försening till 15 sekunder är att 
kollektivtrafikkommittén i sin slutrapport för delområdet Information från dörr till dörr (2002) 
ger ett förslag i visionen för år 2010 att hållplatsinformation ska uppdateras snabbt - inom 10-
15 sekunder- vid avvikelser från planerad tidtabell. 
 
För användaren finns det olika designmöjligheter i PowerPlay vid presentation av data, men 
de är i vår mening ganska begränsade. Exempelvis så är urvalet färger begränsat till ett antal 
skarpa färger som ej går att nyansera. 
 
När användaren arbetar i reporterläget krävs det att denne har kunskaper angående de data 
som används, eftersom risken med detta läge är att det är fullt möjligt att jämföra äpplen med 
päron. 
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8.5 Implementering 
Utifrån de rekommendationer vi funnit i teorin (se avsnitt 4.2) rekommenderar vi Hogia att 
väcka intresset för beslutstödssystemet hos de tilltänkta användarna genom att inledningsvis 
upplysa om vad som kan uppnås med valt beslutstödssystem. Och att sedan förklara den 
grundläggande arkitekturen som möjliggör åtkomsten av data, hur data rör sig i systemet samt 
hur data förändras. Avslutningsvis rekommenderar vi som ett första led i införandet av ett 
beslutstödssystem ge användarna en möjlighet att praktiskt prova hur detta kan tillföra stöd i 
deras arbetsuppgifter i form av en prototyp. Inför en fullskalig implementation anser vi att 
användarna bör få möjlighet att vara med och förbättra beslutstödssystemet. 
 
 
9 Diskussion 
Uppsatsens primära syfte har uppnåtts. Vi har lyckats skapa en bild över skillnaderna mellan 
de olika datadrivna beslutstödssystemen och vad de kan tillföra vid beslutstagande. Det 
sekundära syftet att se på hur en stor mängd detaljerad grunddata kan göras till en enkel 
analyserbar datamängd har likaså uppfyllts i fallstudien. 
 
Även om tid idag både är pengar och en bristvara kan inte utvecklingen av beslutstödssystem 
ske över en natt. Det är ett iterativt arbete och vikten av att en ordentlig operationalisering av 
data sker kan inte nog understrykas. Väsentligt är även att lägga tid på att identifiera vilka 
data som är av betydelse för beslutet som skall stödjas. Slarvas det i detta skede kan det bli 
kostsamt. Det kan t.o.m. vara en avgörande faktor som gör att hela projektet stupar. Om inte 
beslutrelevant information genereras kan en användare tappa förtroende för verktyget som ska 
implementeras. I beslutstödssammanhang är det en avgörande faktor att användarna får det 
som de behöver för att utvecklingskostnaderna ska sluta med vinst för organisationen (se 
avsnitt 4.2). 
 
Generellt för ett första införande av ett datadrivet beslutstödssystem är det viktigt att det sker 
med ett enkelt användarvänligt verktyg. Enkelheten är betydelsefull eftersom det är just 
komplexiteten med stora oöverblickbara datamängder, som är den bakomliggande 
problematiken (se avsnitt 4.1).  Människan är i sin natur nyfiken och kan ett 
beslutstödssystem införas som är enkelt använt, men ändå underlättar vid beslutstagande, har 
förutsättningarna skapats för ytterligare kunskapsutvinning. Vi anser att nyfikenheten hos 
människan kan beskrivas som ett inbyggt innovativt verktyg och det är viktigt att inte 
underskatta potentialen som finns i användarnas egen kreativitet vid användningen av ett 
beslutstödssystem. Detta understryker betydelsen av delaktighet under utvecklingstiden samt 
utbildning av de tänkta användarna. En resurs som inte bör kastas bort. 
 
Ett beslutstödssystem kan vid stora datavolymer skapa kunskap genom att göra 
beslutsrelevant information tillgänglig för beslutstagare på olika nivåer (se avsnitt 4.1). 
Många organisationer förlitar sig idag ofta på olika typer av tumregler vid beslutsfattande och 
för många av dessa beslut skulle nyttan av införandet av ett enklare beslutstödssystem ge ett 
mätbart och konkret beslutsunderlag. Genom att sätta regler och kriterier skulle 
beslutsfattandet kunna styras för alla beslutsnivåer. Därför anser vi att den största vinsten med 
införandet av ett beslutstödssystem är kvalitetssäkring för alla användare av datadrivna 
beslutstödssystem (se avsnitt 4.2). 
 
Intresset för Geografiska informationssystem är idag oerhört stort eftersom mer eller mindre 
alla typer av beslut kan knytas till någon geografisk punkt. I teorin har vi funnit att ett 
beslutstödssystem ska stödja specifik problemlösning (se avsnitt 4.2) och vi har även funnit 
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att Geografiska informationssystem ibland definieras som beslutstödssystem p.g.a. att de 
hjälper en beslutsfattare att strukturera de data beslutfattaren använder. Definitionen för ett 
beslutstödssystem påtalar tydligt att ett beslutstödssystem ska stödja specifik problemlösning 
och inte bara katalogisera eller sortera intressanta data för en beslutstagare. Därför hamnar 
inte typ 1 GIS som används av turisten i tabell 2 (avsnitt 7.2) inom ramarna för definitionen. 
För repetitiva, förutsägbara analyser finns det ofta en stor användargrupp (se avsnitt 6.3) som 
definieras av Inmon till användartypen bonde och i tabell 2 (avsnitt 7.2) ser vi att dessa främst 
arbetar med OLAP-tekniken eller ett GIS av typ 2. Kriterierna för vilken beslutstödsteknik 
som är lämpligast beror på hur pass viktiga de rumsliga aspekterna anses vara för specifikt 
beslut samt användarens SQL-kunskap och hur pass stora kunskaper han/hon har angående 
bakomliggande databas. Ett typ 3 GIS d.v.s. ett öppet system som programmeras till en 
skräddarsydd lösning uppfyller kriterierna för ett avancerat beslutstödssystem som kan 
användas till att fatta beslut på strategisk nivå (se tabell 2 avsnitt 7.2). Men att införa detta 
som ett första steg i införande av ett beslutstödssystem vid analys av stora datamängder verkar 
däremot inte vara en lämplig strategi, eftersom det är att börja med komplex problemlösning 
och inte relativt enkel sådan (se avsnitt 4.2). 
 
För att slutanvändaren ska kunna använda beslutstödssystemet är det viktigt att data 
presenteras i en form som utgår från dennes behov och kunskaper (se avsnitt 4.2). 
Beslutstödssystem som inte kräver specialistkunskap/er för att användas kan nyttjas av större 
användargrupper och av denna anledning är kanske dessa beslutstödssystem de som är 
viktigast att införa för organisationer med stora datavolymer (se avsnitt 6.4). Ett sådant 
beslutstödssystem kan användas för beslut på både strategisk beslutsfattande och beslut av 
operationell karaktär och således av olika typer av användare (se avsnitt 7.2). OLAP-tekniken 
utgör ett raffinerat men ändå enkelt använt beslutstödssystem. Visserligen kan inte prognoser 
om framtid skapas, men tekniken ger möjligheter att historiskt se på trender, mönster m.m. 
och på så sätt kan strategier utvecklas för att möta framtida behov. OLAP är en användarstyrd 
teknik men eftersom det finns möjlighet att spara ner färdiga rapporter för användaren måste 
inte någon djupgående kunskap besittas av denne. Upptäcks något som avviker från förväntat 
resultat är det ändå möjligt att undersöka detta närmare. För detta krävs dock kunskaper av 
användaren för problemområdet och bakomliggande data för korrekt tolkning av resultat. 
 
Idag håller inte Data Mining-tekniken sina utlovade löften om att användaren inte behöver 
vara en statistiker eller analytiker för att kunna tolka och förstå resultatet. Trots skenbar enkel 
användning krävs kunskap om bakomliggande data och metoder (se avsnitt 6.5). Om 
organisationer inför den här typen av beslutstödssystem till slutanvändare utan dessa 
kunskaper finns en överhängande risk att de ställer till med större skada än nytta. En stor 
fördel med Data Mining är att om användaren besitter rätt kunskaper innehåller tekniken en 
oerhörd potential bl.a. kan hypoteser bekräftas, mönster och samband som inte någon kunnat 
förutspå kan upptäckas och prognoser kan skapas utifrån bekräftade mönster som kan 
underlätta framtida beslutstagande. 
 
Den rena Data Warehouse-tekniken som beslutstödsverktyg innehåller även den en otrolig 
potential för strategiska beslut om en användare med rätt kunskaper använder tekniken d.v.s. 
en användare av typen forskare (se tabell 2 avsnitt 7.2). Inom en stor organisation är det är 
dock endast ett fåtal användare som besitter dessa specialistkompetenser för att kunna utnyttja 
tekniken. Den kräver statistiska eller analytiska kunskaper samt djupgående kunskaper 
angående den bakomliggande databasens struktur och data (se tabell 1 avsnitt 7.1). 
 
En stor mängd detaljerad data kan göras till en hanterbar och analyserbar datamängd genom 
en dataarkitektur som är designad och optimerad för analys såsom i fallstudien. I teorin för 
 
B. Johansson, M. Karlsson  38 



beslutstödssystem finns rekommendationer för att börja i liten skala med ett steg-för-steg 
införande. Och att chanserna för ett positivt mottagande förstärks genom att en prototyp 
utvecklas som praktiskt introducerar möjligheterna med ett beslutstödssystem (se avsnitt 4.2). 
I fallstudien har detta prövats i empirin. PubTrans databasteknik är en alldeles utmärkt grund 
för ett Data Mart med tidtabellsrelaterade data. Valet av adekvat analysteknik på sparad 
realtidsdata föll på en OLAP-kub eftersom trafikplanerarna har behov av operationella 
förutsägbara, repetitiva analyser utan att behöva lära sig bakomliggande databasstruktur och 
SQL (se avsnitt 7.2). Även möjlighet att kunna kika lite mera på vissa problemområden 
önskades (se avsnitt 8.1). Detta är precis det som en kub erbjuder (se avsnitt 6.4). Det verktyg 
som vi valde för åtkomst och presentation av data i fallstudien tillhandahåller ett gränssnitt 
där användarna kan känna igen sig. Eftersom de informationsbehov som uttrycks för 
trafikplanerare i allmänhet kunde tillfredsställas i vår prototyp, anser vi att med den lyckats 
visa att en OLAP-kub skulle vara ett lämpligt verktyg att införa som ett första 
beslutstödssystem vid analys av sparad realtidsdata. 
 
Resultatet av fallstudien kan generaliseras och gälla vid införandet av ett första datadrivet 
beslutstödssystem för den här typen av användare som är i behov av ett enkelt använt verktyg 
för stöd vid operationella, förutsägbara och repetitiva analyser. 
 
 
10 Slutsats 
Behovet och användningen av beslutstödssystem för åtkomst av data kommer att öka i 
framtiden. Utvecklingen av hårdvaror och ökad lagringskapacitet borgar för detta. Redan idag 
använder sig stora organisationer av databaser i storleksordningen 1 Petabyte. Det skulle inte 
vara möjligt att utvinna någon vettig information för såpass stora datamängder utan 
beslutstödssystem. Genom att använda lämpligt beslutstödssystem får organisationer ett 
verktyg som gör dessa fakta konkret tolkningsbara. Stödet kan tillhandahållas för alla olika 
nivåer av beslutstagande inom organisationen i form av statistik, prognoser, enklare mönster 
och sambandsanalyser m.m. 
 
I framtiden kommer hanteringen av stora databaser medge utnyttjande av andra datatyper än 
exempelvis siffror och textsträngar. Detta ställer dock höga krav på databasarkitekturen och 
de verktyg som ska användas för sökning och analys av data. 
 
Utifrån litteraturstudien och den utvecklade prototypen får Hogia en konkret möjlighet att 
matcha kundbehov gentemot vad som är realistiskt att genomföra i nuläget. De praktiska 
problemen idag sätter dock stopp för många användningsområden som teoretiskt skulle kunna 
vara tänkbara. Med den idag snabba utvecklingen kommer troligen analys av sparad 
realtidsdata i framtiden kunna integreras i ett GIS-system. 
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