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Sammanfattning 
I takt med att konkurrensen mellan företag ökar, växer även kraven på korrekt och 
lättåtkomlig information. Data Warehouse system är något som kan hjälpa till att 
åstadkomma det, tyvärr dör dock många Data Warehouse system i förtid. Syftet med den 
här uppsatsen har därför varit att genom kvalitativa studier på tre olika företag undersöka 
vad som sker efter att Data Warehouse systemen har implementerats. Förutom intervjuer 
med representant för företagen, har kunskap och information även inhämtats från böcker 
och elektroniska källor. De slutsatser vi dragit av studien är att inte något av företagen 
genomfört någon grundligare analys av nyttan av Data Warehouse investeringen. De 
uppföljningar de genomför, dock i olika grad, är datakvalitetsuppföljning och 
användaruppföljning. Utvärderingsarbetet på de berörda företagen sker eller har skett med 
hjälp av förvaltningsmöten. Utöver mötena har ingen utvärdering skett. Företagens 
förvaltningsarbete fungera bra likaså deras användarutbildning. 
 
Nyckelord: Data Warehouse, datalager, uppföljning, förvaltning, utvärdering, nytta, värde, 
PENG, efterkalkyl, data kvalitetsuppföljning, användaruppföljning, NYS, Ny 
Systemdiagnos, estiMERA, förvaltningsbesiktning.  
 
Abstract 
As the competition between companies increase the demand for easy accessible correct 
data grows. A Data Warehouse can help to achieve this, unfortunately many Data 
Warehouses dies premature. The purpose of this essay has therefore been to, through 
qualitative studies of three different companies, research what has happened after the 
implementation of the Data Warehouse. The knowledge and information needed for this 
essay has been collected from books, Internet sources and interviews with representatives 
from the different companies. Our conclusion of this study is that none of the companies 
have made an extensive analysis of the usefulness of there Data Warehouse investment. 
The follow-ups they carry-through, at a different scale, are data quality checks and user 
follow-ups. The evaluation of the systems, at the companies, has been done at 
administration meetings. In addition to the meetings there has been no evaluation. The 
companies’ administration work functions well as well as their user education. 
 
Keywords: Data Warehouse, follow up, administration, evaluate, benefit, appreciate, 
PENG, cost accounting, data quality checks, user follow-ups, NYS, estiMERA, 
administration inspection. 
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1. Inledning 
I uppsatsen kommer den engelska termen Data Warehouse att användas och inte den 
svenska översättningen, datalager, anledningen till det är att Data Warehouse är en 
vedertagen term. 
 
När konkurrensen blir hårdare mellan företag ökar även kraven på att kunna få information 
snabbt och att fatta beslut snabbt, för att möjliggöra det krävs det att informationen är 
sammanställd på ett gemensamt ställe. Ett sätt att möjliggöra det, är genom att använda sig 
av ett Data Warehouse system.  
 
Data Warehouse systemet består av en centralt belägen databas innehållandes data som 
kommer från flera underliggande databaser av samma eller olika typ. Med hjälp av Data 
Warehouse system kan trots stora informationsmängder inom företaget relativt enkel och 
effektiv informationsuthämtning erhållas. Utan Data Warehouse system hade det i längden 
blivit ohållbart att leta i de enorma datamängderna som finnas lagrade i flera spridda 
databaser av samma eller olika typ. 
 
Majoriteten av de större företagen använder sig idag utav Data Warehouse system, på 
senare tid har även mindre företag börjat upptäcka de fördelar de kan ha av ett Data 
Warehouse system. Vad är då anledningen till att fler och fler företag använder sig av ett 
eller flera Data Warehouse? Anledningen är att de börjat upptäcka nyttan med dem, med 
ett bra utvecklat och implementerat Data Warehouse system har de möjlighet att komma åt 
viktig information snabbt. De ha även möjlighet till att göra snabba analyser och därmed 
även möjligheten att skapa sig en bättre helhetsbild vilket i sin tur kan leda till att göra 
verksamheten både effektivare och lönsammare. 
 
Att nå de möjligheter som användandet av ett Data Warehouse system kan ge, innebär 
även som regel stora kostnader och mycket arbete. Enligt Gartner (2002) har 80% av de 
företag som implementerar Data Warehouse system en otillräckligt planering och 
underskattade kostnader. På senare tid har begreppet nyttoaspekter för informationssystem 
och dess levererade nytta/värde blivit ett mycket omdebatterat ämne, främst inom IT 
pressen. IT-nytta och IT-värde är inte någon modefluga som har blommat upp utan är ett 
ämne som ligger i tiden och som har kommit för att stanna. 
 
Förutom det högaktuella området levererad nytta och värde av system är det även högst 
intressant att studera vad företagen gör med sitt Data Warehouse system efter att det har 
implementerats vilket eventuellt kan vara vägen till att nå ett lyckat data Warehouse 
system eller ej.  
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1.1  Problemformulering 
Med tanke på den tid och de resurser som går åt för att implementera ett Data Warehouse 
system borde arbetet med att nå ett väl fungerande system även efter dess implementering 
vara angeläget. Därför bör efterarbetet vara en viktig del för de som implementerar Data 
Warehouse system men hur ser det ut i verkligheten?  
 
De problemställningar som ställts upp är följande: 
Vad sker efter att Data Warehouse systemet har tagits i drift, med avseende på levererad 
nytta och värde för verksamheten. Hur genomförs arbetet efter implementeringen?  
 
Huvudproblemet är uppdelat i tre problemområden, dessa är uppföljning, förvaltning och 
utvärdering. 
 
Under uppföljning kommer följande frågor att behandlas: Vilka ekonomiska uppföljningar 
genomförs? Hur sker användaruppföljning? Hur genomförs kvalitetsuppföljning?  
 
I förvaltning är frågan: Hur genomförs förvaltningsarbetet av de studerade Data 
Warehouse systemen? 
 
Inom utvärdering finns frågor som: Vilka utvärderingar genomförs på de studerade Data 
Warehouse systemen? 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en uppföljningsstudie av vad valda företag har gjort och 
uppnått med utvalda Data Warehouse efter det att systemen har implementerats. 
 
1.3 Avgränsningar 
Livscykeln för ett informationssystem (Data Warehouse är ett informationssystem) kan 
delas upp i tre faser (Révay, 1992). Fas ett innefattar, från Data Warehouse systemets 
början till dess implementering. Fas två innefattar vad som sker efter att Data Warehouse 
systemet tagits i drift. Fas tre är avvecklingen utav systemet. Det är den andra fasen som 
avses att studeras och i teori och diskussion kommer endast fas två att behandlas men 
under intervjuerna kommer dock fas ett också beröras beroende på att ge uppsatsen en 
bättre förståelse av de olika företagens Data Warehouse uppbyggnad och därmed ge en 
bättre helhetsförstålelse. 
 
 
  
 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 3 - 

2. Metod 
 
2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metodiken syftar inte till att nå ett generaliserbart resultat utan istället leda 
till en ökad och djupare förståelse av det studerade.  Den kvalitativa metoden använder sig 
varken av siffror eller tal, utan den bygger istället på verbala formuleringar, skrivna eller 
talande (Backman, 1998). Den kvalitativa data brukar därför betecknas som hårddata 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999). Denna form av studiemetod möjliggör även att 
intervjuaren likaså den intervjuade har möjlighet att komplettera med följdfrågor för 
förtydligande av frågor och svar.  
 
Den kvantitativa motsvarigheten till den kvalitativa metodens hårddata är mjukdata 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999). Kvantitativa studier syftar till att genom mätningar 
och enkätundersökningar samla fakta och jämföra den med redan befintlig data för att 
sedan kunna dra generella slutsatser utifrån det. 
 
Baserat på ovanstående och med anledning till att några tidigare uppföljningar utav Data 
Warehouse inte tagits del av bestämdes att personliga djupintervjuer skulle ge en bra bild 
av företagens Data Warehouse system, därför valdes den kvalitativa metoden i studien. 
 
2.2 Primär och sekundärdata 
Vid genomförandet av studien har två typer av data använts, dessa är primärdata respektive 
sekundärdata. De primära data utgörs av kontinuerlig information som i detta fall innebär 
intervjuer. Sekundärdata är sådant som böcker och vetenskapliga artiklar i pappersformat 
eller som elektroniskt format (Strömquist, 1999). I studien kommer både primär och 
sekundärdata användas beroende på att det både görs intervjuer och insamling av kunskap 
via böcker och artiklar. Sekundärdata har inhämtas bland annat ifrån forskningsdatabaser 
via internet, där sökorden Data Warehouse follow-up, PENG, efterkalkyl, kvalitetssäkring, 
data quality, förvaltning, utvärdering, Data Warehouse evaluation, estiMERA, 
förvaltningsbesiktning har används. Vidare har litteratur används  
 
2.3 Upplägg 
I avgränsning beskrevs att tyngdpunkten ligger på att göra en djupgående studie på vad 
som sker efter att Data Warehouse systemet är tagit i drift. Teorin i arbete kom därför att 
endast behandla den delen som hade med Data Warehouse systemet i drift att göra. 
Däremot i empirin valdes även bakgrundsinformation om företagens Data Warehouse att 
tas med. Anledningen till det var att den bakomliggande fakta skulle behandlas för att på så 
vis ge en ökad förståelse av företagens Data Warehouse system. Ytterliggare en orsak var 
att det kunde ha funnits möjligheter att faktorer som skett under implementeringen kunde 
ha påverkat fas två.  
 
2.4 Urvalsmetod 
Vid genomförandet av en kvalitativ studie är det enligt Trost (1993) ofta ointressant med 
statistiskt representativa urval. Även Holme & Solvang (1991) menar att statistisk 
generalisering och representativitet inte är något som eftersträvas i kvalitativa metoder. 
Men de poängterar ändå att val utav de personer som studien syftar på är av stor vikt för 
resultatet av studien. 
 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 4 - 

Eftersom studien byggde på användande av en kvalitativ metod gjordes därför ett 
systematiskt urval av försökspersoner. Genom att inrikta undersökningen på personer som 
har kunskap om det aktuella området kan en både bättre och djupare förståelse erhållas 
(Holme & Solvang, 1991).  
 
Vid urvalet av respondenter till studien togs det kontakt med personer inom näringslivet 
som både hade kunskaper och erfarenheter om Data Warehouse. Kontakten med de här 
personerna skedde med hjälp av Gunnar Nordensson.  
 
2.5 Genomförande av respondentintervjuer 
Studien byggde på intervjuer med tre stycken företag där två av de tre företagen var 
stationerade i Västra Götaland och den tredje i Stockholm. Till respektive företag 
skickades en förfrågan ut om de ville ställa upp på en intervju om uppföljningsstudie av 
Data Warehouse. Genomförandet av intervjuerna var upplagda kring ämnesområden, detta 
för att förenkla intervjuerna.  
 
I e-posten som skickades ut poängterades att det inte fanns något intresse att redogöra för 
känslig information, men att önskemål fanns att kunna redogöra företagens namn i studien. 
Syftet med att redogöra för vilka företag som ställt upp i studien, var dels för att läsande 
lättare skulle kunna förknippa respektive företag med egna kunskaper eller erfarenheter 
och även för att kunna tacka företagen i vår uppsats. Alternativt hade varit att benämna 
respektive företag med ett alias men då ansågs att det skulle bli svårare att ta till sig 
informationen i uppsatsen för våra läsare. Dock poängterades att det slutligen var upp till 
respektive företag att bestämma om de ville vara anonyma eller ej. 
 
Till genomförandet av intervjuerna föredrogs att de intervjuade redan var insatta i 
ämnesområdena som intervjun skulle handla om. Ett e-post med ämnesområdena skickades 
därför ut till respektive respondent (se bilaga 1), cirka en vecka innan intervjuerna. Genom 
att göra på det här sättet nåddes ett bättre flyt i diskussionen och risken att intervjun 
började hacka beroende på att respondenten inte visste svaren, kunde minimeras. 
 
Vid intervjun eftersträvades en så god och öppen relation till de intervjuade som möjligt, 
därför varvades frågor och följdfrågor mellan intervjuarna. Enligt (Kvale, 1997) genererar 
en god kontakt tillgång till värdefull information då den intervjuade känner sig tillfreds 
med situationen. Alla intervjuerna genomfördes hos den intervjuades företag förutom 
intervjun med Coop som gjordes med hjälp av telefon beroende på att den intervjuade 
arbetade på deras huvudkontor i Stockholm. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en 
minibandspelare, och i Coops fall gjordes det här möjligt med hjälp av en 
konferenstelefon. Andledningen till att intervjuerna spelades in, var för att möjliggöra för 
intervjuarna att kunna vara mer aktiva under intervjun. 
 
2.6 Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av en sådan här omfattande uppsats krävs det en stor mängd 
information och det är därför av stor vikt att den insamlade informationen kritiskt granskas 
för att kunna avgöra om den är tillförlitlig eller ej (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1989,1999).  
 
Ordet validitet syftar på att man verkligen har undersökt det man har haft som syfte att 
undersöka och ingenting annat. Wallén (1996) definierar validitet enligt följande: 
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”Validitet innebär att modellen inte har några systematiska fel” vidare säger han ”modellen 
skall ta med relevanta variabler och parametrar, samband skall återges korrekta”. 
 
För att uppnå god validitet i studien har vi valt att endast använda oss av information som 
kommer från böcker, artiklar och webbsidor. För att säkerställa tillförlitligheten av 
informationen har även en del av källorna kontrollerats mot motsvarande typ av källa för 
att se om de överensstämmer eller ej. Eftersom frågemallen sändes ut en tid innan 
intervjuerna hade de intervjuade då möjlighet till att hinna förbereda sig med fakta och 
med en kvalitativ metod möjliggörs även följdfrågor om oklarheter skulle finnas hos den 
intervjuade. Utifrån detta anses att en god validitet har uppnåtts i studien.  
 
Reliabilitet syftar till att olika personer som gör samma undersökning ska kunna komma 
fram till exakt samma resultat (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999). Att nå god 
reliabiliteten i studien blev svårt med anledning till att en kvalitativ studie valts, det kan 
därför tänkas att om ytterligare någon annan person eller personer gör motsvarande studie 
kan få ett annat resultat. För att öka reliabilitet på studien har det valts att genomföras två 
intervjuer på respektive företag och under intervjuerna har en minibandspelare används för 
att undvika att misstolkningar ska kunna ske lika lätt som det kan tänkas göra om bara 
anteckningar hade gjorts, detta på grund av att det kan vara svårt att hinna få med allt vid 
antecknande. Allt bandmaterial har sedan gåtts igenom noga efter intervjuerna. 
 
Enligt Wallén (1996) bör de genomförda intervjuerna sammanställas och bearbetas i så 
snart skede som möjligt men dock senast dagen efter den genomförda intervjun. 
Anledningen enligt Wallén (1996) är att det annars finns risk att glömma bort viktiga delar 
och i vilket samanhang de var i.  
 
Att redovisa intervjuer kan ske på två sätt: antingen att redovisa allt som sagts under 
intervjun eller alternativt sammanställa de väsentliga delarna av intervjun. Redovisningen 
av intervjun har skett i en sammanställd form under respektive frågeområde.  
 
2.7 Metoddiskussion 
Vid genomförandet av studien ansågs ganska tidigt att en kvalitativ metod skulle passa bra, 
detta på grund utav att djupgående intervjuer med Data Warehouse representanter för ett 
antal företag inom näringslivet skulle göras. Anledningen till att djupintervjuer valdes var 
på grund av att kunna möjliggöra en ökad och djupare förståelse för det valda 
problemområdet. Backman (1998) definierar den kvalitativa metoden enligt följande: den 
kvalitativa metoden kännetecknas av att den inte använder sig utav siffror och tal utan den 
inbegriper eller resulterar istället i verbala formuleringar, skrivna eller talande. 
 
Genom att bygga intervjuer på ämnesområden bidrog det till att få en öppnare diskussion 
med respondenter kunde nås. Två av intervjuerna valdes att beläggas hos respondenterna 
för att de skulle kunna känna sig mer trygga då de var i en bekant miljö. Genom det här 
fanns möjligheten att kunna få en bättre närhet till de intervjuade och därmed svar som 
annars inte skulle vara möjligt att få om intervjun genomförts i exempelvis HTUs lokaler. 
De tre övriga intervjuerna har skett i form av telefonintervjuer. 
 
2.8 Metodkritik 
Vid en intervju finns det en rad olika faktorer som kan påverka svaren, detta brukar kallas 
intervjuareffekten. Med intervjuareffekten menas att intervjuaren med sin personliga 
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närvaro kan påverka respondentens svar (Svenning 1997). Svenning tar även upp att 
tolkningsfel är en vanlig orsak till oklarheter. För att minimera riskerna har därför 
intervjuerna valts att spelats in på band. 
 
2.9 Källkritik 
En del av de teorier som har behandlats har inte specifikt handlat om arbetsprocessen efter 
implementeringen utav Data Warehouse, utan många av de använda teorierna är teorier 
kring delar av system i allmänhet. Dessa teorier ansågs dock mycket väl gå att 
implementera på Data Warehouse uppföljning. 
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3. Teori 
Utvecklingen av ett Data Warehouse följer en livscykel som består av olika skeden. 
Andersen (1994) har delat in livscykeln av ett informationssystem i nio skeden som något 
förenklat kan presenteras enligt figur (01). I Révays (1992) uppdelningen med tre faser 
motsvarar förändringsanalys till implementering i Andersens model fas ett, förvaltning och 
drift för fas två och avveckling motsvarar fas tre.  
 

Förändringsanalys Systemering Realisering Implementering Förvaltning och drift Avveckling
 Analys Utformning     

 
Figur 01. Livscykel för ett informationssystem. 
 
 
I teoriavsnittet som kommer att behandla vilka delar som bör genomföras efter 
implementeringen fram till avvecklingen har vi valt att dela upp dem enligt följande: 
●  Uppföljning 
●  Förvaltning 
●  Utvärdering 
 
3.1 Uppföljning 
 
3.1.1 Uppföljning av ekonomiska resultat 

3.1.1.1 PENG (Prioritering efter nyttogrunder) 
PENG-modellen är utvecklad av Dahlgren, Lundgren & Stigberg (2000) vars syfte var att 
ge ett praktiskt hjälpmedel för att kunna identifiera och i pengar värdera framtida eller 
redan uppnådda nyttoeffekter och då inte bara ekonomiska effekter, utan även mjuka 
effekter, som bättre service och personalens trivsel. Ovannämnda personer anser att 
PENG-analys bör ske i så god tid att resultatet av den kan påverka utformningen och 
genomförandet av investeringen men modellen ger även möjlig att användas för att följa 
upp en redan gjord investering. 
 
När en PENG-analys skall genomföras behövs ett noll- respektive nyttoläge definieras, vid 
uppföljning är det troligt att nyttan värderas vid uppföljningstillfället. Det problem som 
uppstår och som man behöver ta ställning till är vad det skall jämföras emot. Nyttan kan 
definieras från implementeringstillfället men då är viktigt att inga åtgärder vidtagits efter 
implementeringen som inte skall påverka nyttovärdet.  
 
För att nettoanalysen skall ge ett gott resultat anser Dahlgren, Lundgren & Stigberg (2000) 
att detta är beroende på om rätt personer deltar i analysen. De anser att rätt personer är de 
som besitter gedigen verksamhetskunskap och för att lyckas med detta är det viktig att 
skapa motivation för deltagande samt förankra insikten om behovet i ledningen.  
 
De följande stegen som bör utföras är, att bestämma och avgränsa objektet för att undvika 
meningsskiljaktigheter mellan personer och de bör med fördel dokumenteras, att försöka 
beskriva är- och bör-lägen det vill säga beskriva processen före och efter. När detta är 
utfört är det tid att identifiera nyttoeffekterna, detta görs genom att deltagarna får 
genomföra brainstorming med ledning av en coach. Vidare bör resultatet från 
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brainstormingen organiseras för att klargöra de samband som finns och därigenom kunna 
skapa en nyttostruktur.  
 
Den svåraste delen i en PENG-analys enligt Dahlgren, Lundgren & Stigberg (2000) är att 
värdera nyttoeffekterna men för att nå upp till den bästa värderingen är det viktigt att rätt 
person ger denna uppskattning. För att åstadkomma den nytta som satts upp finns det 
kostnader och dessa måste definieras och värderas.  
 
De nyttoeffekter som värderats fram anser Dahlgren, Lundgren & Stigberg (2000) bör 
kritiskt granskas och för att öka möjligheten att bedöma säkerheten i att nyttan kan 
förverkligas har de tagit fram tre klasser av nytta. Dessa är grön nytta som är direkt, gul 
nytta som är indirekt och röd nytta som är svårdefinierbar. PENG-analysens sista del är att 
beräkna nettonyttan, som är bruttonytta minus IT-kostnader. Erfarenheter Dahlgren, 
Lundgren & Stigberg (2000) har gjort om analysen har gällt uppföljning av en redan gjord 
investering är att den möjliga nyttan sällan uppnås. De säger att ofta beror det på att ingen i 
verksamheten har känt det fulla ansvaret för nyttans realisering. Ytterligare ett problem de 
sett är att utbildningen inte varit tillräcklig för att uppnå önskvärd nytta. De har valt att 
beskriva denna situationen som ett vitt fält i stapeldiagrammet (se figur 02). 

Figur 02. Nettonyttan. 
 
För att göra det möjligt att realisera nyttan är det viktigt enligt Dahlgren, Lundgren & 
Stigberg (2000) att de åtgärder som kommit fram under analysen måste förses med 
ansvariga personer. 

3.1.1.2 Efterkalkyl 
Efter att Data Warehouse systemet har tagits i drift är det viktigt att göra ekonomiska 
uppföljningar där efterkalkyl utgör en viktig del. Syftet med efterkalkylen är enligt 
Andersen (1994) och Ahlin & Marcusson (2002) att i framtiden kunna genomföra bättre 
kalkyler för kommande projekt och inte för det just avslutade projektet. Att genomföra en 
efterkalkyl kräver att utvecklingskostnaderna, de årliga vinsterna och driftkostnaderna 
finns tillgängliga, för att därefter ställa upp efterkalkylen och jämföra den med de tidigare 
lönsamhetsanalyserna. Genom att jämföra de tidigare kalkylerna med efterkalkylen menar 
Andersen (1994) att det är möjligt att få reda på var man har ”bommat” i beräkningarna 
och var man har träffat och vad andledningen till detta kan vara. 
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Exempel på en efterkalkyl finns i bilaga 2.  
 
3.1.2 Kvalitetsuppföljning 
Att informationen i ett Data Warehouse är korrekt är utav yttersta vikt, i de fall där den inte 
är korrekt innebär det ett stort problem för användarna. Det är därför mycket viktigt att det 
finns kvalitetskontroll av data. För att säkra datakvalitén har Kimball (2000) tagit fram en 
modell där enkel statistik används. En del av modellen baseras på att en standardavvikelse 
beräknas fram på tidigare information. Vid kontroll av inkommande information har 
Kimball (2000) valt att använda sig av tre standardavvikelser för att plocka ut information 
som verkar orimlig, detta beroende på att statistiskt sett bör 99% av informationen befinna 
sig i området tre standardavvikelser från medianen. Den data som vid kontroll kommer 
utanför gränsvärdena kan behandlas på två sätt. När det är små mängder felaktig data kan 
den ansvarig för datakvalitén granska den själv men vid stora mängder fel, mer än en 
procent, anser Kimball (2000) att informationen skall sändas tillbaka. 
 
Kimball (2000) tar även upp möjligheten att kunna skapa kontroll av data utan att ha 
tillgång till historisk data genom att utnyttja redan känd information. Ett exempel han ger 
är när insamling av data sker från en stor population i åldern 40 till 49 år, är det möjligt att 
utnyttja statistik över populationen. Statistiken visar att 47 av 100 är män och 53 av 100 är 
kvinnor, utifrån detta är det möjligt att utföra en kontroll. Det troliga fördelningen av den 
insamlade data för 1000 individer bör för män ligga 470±47,3 personer. Även här är tre 
standardavvikelser utnyttjade. Om man nöjer sig med att låta data kontrolleras med hjälp 
av sannolikheten är det möjligt att utnyttja denna modell och där med finns möjligheten att 
undvika inblandning av komplex historisk data. 
 
3.1.3 Användaruppföljning 
För att kunna få ett Data Warehouse att bli använt är det viktigt att användarna tar till sig 
det (Kimball, 1998), därför är det viktigt att göra uppföljningar av vad användarna tycker 
om systemet när det har tagits i drift. I diagnosverktyget NYS (se avsnitt 3.3.1) fanns en 
del där det var möjligt att undersöka hur användarna upplever systemet när det har tagits i 
drift däremot har inte uppföljaren estiMERA det inbyggt men enligt Lundquist1 har tanken 
hela tiden varit att producera ett systerverktyg till estiMERA med denna inriktning. Detta 
utvecklingsarbete har dock inte startats ännu. Utifrån vad de uppföljningar som genomförs 
ger, är det möjligt att sätta in åtgärder för att minimera de brister som kan finnas. Om 
exempelvis uppföljningen visar att användarna inte använder systemet i den grad som är 
önskvärt är då en möjligt att skapa ett utbildningspaket och genom det öka användarnas 
kunskap om systemet och på det sättet skapa en ökad nyttjandegrad. 
 
3.2 Förvaltning 
Data Warehouse är ett informationssystem som kräver förvaltning och enligt Révay (1992) 
börjar förvaltningsarbetet när systemet går över från att vara ett system i utveckling till att 
bli ett system i drift. Men Révay (1992) poängterar även att förvaltningsarbetet redan bör 
påbörjas från projektets start. Révay får stöd av Riksrevisionsverket (1987) då även de 
anser att rutiner för systemförvaltning för systemet bör utvecklas parallellt med 
systemutvecklingen. De anser förövrigt också att verksamhetsansvarig, som köper in 
systemet skall ansvara för förvaltning, drift och avveckling av systemet. 
 
                                                 
1 Mats Lundqvist, produktansvarig estiMERA, Dataföreningen i Sverige, e-post den 31 januari 2003. 
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Det finns ingen enhetlig definition av systemförvaltning men referensgruppen för 
systemförvaltning (1992) definierar systemförvaltning enligt följande: 
 
”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att administrera och hantera ett 
system i drift, så att det under hela dess livstid effektivt bidrar till att uppfylla 
verksamhetens mål.” 
 
IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology definition är följande: 
 
”modification of a software product after delivery to correct faults, to improve 
performance or other attributes, or to adapt the product to a changed enviromen.” 
(Schneiddewind, 1987) 
 
Med tanke på att förvaltning uppgår någonstans mellan 60-75% (Révay 1992) av systemets 
livscykelkostnader är det viktigt att det finns utarbetade förvaltningsmodeller som 
organisationen arbetar med. För att kunna lyckas med förvaltningen definierar Bergvall & 
Welander (1996) sex faktorer för att nå framgång med förvaltningen. Dessa punkter är som 
följer:  
●  Projektifiera systemförvaltningen 
●  Förvalta informationssystemet 
●  Klargöra ansvarsroller 
●  Skapa affärsmässighet 
●  Positionera systemförvaltningen 
●  Bygg rutiner 
 
3.2.1 Projektifiera systemförvaltningen 
Ett av de alvarligaste felen som görs vid förvaltning är enligt Bergvall & Welander (1996) 
att struktur och målstyrning inte används korrekt. Anledningen till det här anser de vara att 
många är osäkra när det gäller att bedriva en målformulering, beroende på att de inte vet 
hur framtiden ser ut. Trots det bör ett mål försöka att formuleras. Syftet med det är att 
målet kan användas som en referens för att veta om de håller sig till det tänkta målet eller 
om avvikelser görs ifrån det.  
 
Mål 
Systemförvaltningen av en person och det är systemägaren. Det är också systemägaren 
som avgör hur förvaltningen ska bedrivas och därför krävs det att mål finns formulerade. 
Bergvall & Welander (1996) trycker på att målen skall vara överenskomna mellan 
affärsparterna och målformulering bör uppfylla tre grundkrav. De tre kraven är: 
●  Mätbara (uppföljningsbra) 
●  Åtkomstbara (realistiska) 
●  Lättförståliga (tydliga) 
 
Målen bör vara mätbara för att de skall vara möjligt att kunna följa upp de uppsatta målen. 
Att målen skall vara realistiska innebär att målen som sätts upp skall vara rimliga att kunna 
förverkligas och enligt Bergvall & Welander (1996) görs det genom att redovisa ”är-läget” 
före ”bör-läget” bestämmas. Att skapa lättförståeliga mål är mycket svårt men det är också 
mycket viktigt för att alla ska förstå vad målet med projektet är. Bergvall & Welander 
(1996) menar också på att det inte alltid behöver vara den färdiga målformuleringen som är 
det viktigaste, utan arbetet med att nå dit. 
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Driftgrupp Samordnings-
grupp 

Förvaltnings-
grupp 

Samordnings-
grupp 

Samordnings-
grupp 

 
3.2.2 Förvalta informationssystemet 
Denna punkt går ut på att kartlägga det informationssystem som skall förvaltas. De delar 
som enligt Bergvall & Welander (1996) bör vara med är en systemgraf, de parter som 
berörs av system på ett eller annat vis, de affärsparter som berörs av systemet, hur 
kommunikationen ser ut emellan parterna och till sist bör en funktionsmatris skapas som 
visar vilka system som berör vilka användare. 
 
3.2.3 Klargöra ansvarsroller 
Det bör finnas ett tydligt förvaltningsansvar och det är viktigt att ansvaret hamnar hos 
någon som har anknytning till företagets måluppfyllelse. Fördelningen av ansvaret inom 
systemförvaltningen menar Bergvall & Welander (1996) kan ske på två sätt, antingen att 
vara koncentrerat till ledningen eller att vara utspritt på många olika nivåer i 
organisationen. De anser vidare att ansvaret dessutom kan vara fördelat på en eller flera 
funktioner. Ansvaret är inte alltid klarlagt och vissa människor har bristande intresse av att 
ta ansvar för sina handlingar. Ansvarsfördelningen som sker skapar en 
förvaltningsorganisation där ett antal roller skapas. Riksdataförbundet (1987) tog fram en 
ansvarsmodell där de tog med ansvarsrollerna: 
 
Systemägare, har det övergripande verksamhetsansvaret och fattar de avgörande besluten 
som har att göra med informationssystemet. Beslut som systemägare ansvarar för har att 
göra med ny- och vidareutveckling samt avveckling av systemet. Vidare ansvarar han/hon 
för systemförvaltningen och driften av informationssystemet. 
 
Systemansvarige, bör inneha stort kunnande om verksamheten och ha goda kunskaper 
inom informationssystemet. Rollen innefattar normalt både systemförvaltningsansvar och 
driftansvar.  
 
ADB-tekniskt ansvarig, arbetar under systemansvarige och ansvarar för specificering och 
genomförandet av ändringar, genomför utbildning osv.  
 
ADB-driftansvarig, har som uppgift enligt Andersen (1994) att se till att den dagliga 
användningen av informationssystemet sker på bästa möjliga sätt. 
 
Bergvall & Welander (1996) och Révay (1992) har valt att dela förvaltningsorganisation i 
ett antal arbetsgrupper (se 
figur 03) och de grupper som 
måste finnas med är 
styrgrupp och 
förvaltningsgrupp. Nedan 
kommer därför endast dessa 
två grupper att beröras. 
 
Styrgrupp, anger ramarna för 
förvaltningsarbetet, vilket 
innefattar mål, inriktning och 
resursramar. 
 

Figur 03. Arbetsgrupper i en förvaltning (Källa: Bergvall & Welander, 
1996) 
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Förvaltningsgrupp, Söderström (1997) anser att förvaltningsgruppens medlemmar bör 
återfinnas från alla berörda delar av organisationen, detta beroende på att felaktigheter och 
dålig kvalitet i systemet kan komma från källor utanför Data Warehouse systemet. 
Söderströms teorier kan styrkas av (Humphries et al, 1999) som anser Data Warehouse 
skiljer sig från andra system genom att Data Warehouse systemet måste följa med i alla 
ändringar som införs i alla system i hela organisationen. Detta gör att det måste finnas en 
beredskap på ett omfattande förvaltnings- och utvecklingsarbete. Deras huvudsakliga 
arbetsuppgift är enligt Bergvall & Welander (1996) att planera och prioritera 
ändringsönskemål och de begränsas av de ramar som sätts av styrgruppen som av tekniska 
och resursmässiga begränsningar. 
 
3.2.4 Skapa affärsmässighet 
Att sträva efter affärsmässighet innebär att användarna definieras som köpare och ADB 
blir säljare av systemet. Enligt Bergvall & Welander (1996) har de företag som lyckas med 
systemförvaltningen kartlagt vilka affärsparter som finns bland de systemberörda, vilken 
relation de skall ha, vem som är köpare, vem som är säljare, vad de köper och vad de 
säljer. Dessutom har de en affärsmodell och de har skrivit avtal. Syftet med avtalet enligt 
Brandt (1998) är att ange vilkor och ramar för förvaltningsarbetet och han anser att varje 
system skall ha ett eget avtal med en giltighetstid på max ett år. 
 
3.2.5 Positionera systemförvaltningen 
Att det finns flera olika definitioner av vad systemförvaltning är, (se avsnitt 3.2) gör att det 
blir viktigt att definiera vad systemförvaltningen skall innefatta, vilka aktiviteter som skall 
utföras. Med anledningen till det här har Bergvall & Welander (1996) tagit fram en 
definitionsmatris, se tabell 01, där de kan definiera uppdragstyp och förvaltningsåtagande. 
Definitionsmatrisens användningsområden är att hjälpa till med definitionen av 
förvaltningsbegreppet, hjälpa till med byggandet av rutiner, skall ge underlag för 
resursberäkning, underlag vid budgetframtagande och avtal mellan förvaltningsparterna, 
den skall sedan underlätta vid budgeteringen och uppföljning av förvaltningsverksamheten 
och till sist stödja uppföljningen av förvaltningsarbetet. 
 

Uppdragstyper Akuta Små- Större Vidare 
Förvaltningsåtg uppdrag uppdrag uppdrag utveckling

Kundstöd         

Rättningar         

Anpassningar         

Förbättringar         

Saneringar         

Administration         

Drift         
 
Tabell 01. Definitionsmatrisen (Källa: Bergvall & Welander, 1996) 
 
3.2.6 Bygg rutiner 
När de ansvariga bestämt sig för vad det är som ska ingå i systemförvaltningen är det dags 
att bygga rutiner, de är de som ”knyter ihop” säcken och sista biten kan falla på plats. 
Rutinerna definierar vad som görs i systemförvaltningsarbetet och det knyter ihop 
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ansvarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. Enligt Bergvall & Welander (1996) finns 
det två grundläggande rutiner som alltid bör finnas med vid systemförvaltning; styrrutin 
och ändringshanteringsrutiner.  
 
Basstyrrutiner 
En av huvudanledningarna till att rutiner byggs upp är för att nå en överenskommen rutin 
för hantering av styrning utav förvaltningsarbetet. Vid utformningen av nya mål finns det 
enligt Bergvall & Welander (1996) tre olika ingångar som informationen kan komma ifrån. 
De är NYS (Ny Systemdiagnos), IT strategiaffärsplaner och uppföljning utav mål. De här 
tre olika ingångarna mynnar sedan ut till utformning av mål. 

 
Basrutin för ändringshantering 
Att hantera förändringar och utveckling utgör enligt Bergvall & Welander (1996) den 
största delen av systemförvaltningen. Viktig är att det finns en utarbetad rutin för hur 
ändringar skall genomföras men när det gäller akuta ändringar, sådant som kan leda till 
allvarliga följder för verksamheten om de inte åtgärdas snabbt, följs oftast inte 
basrutinerna, utan ändringen sker med största sannolikhet mer akut för att lösa det 
uppkomna problemet. 
 
3.2.7 Förvaltningsutformande 
Förvaltningsutformandet är en aktivitet som sker när förvaltningen av ett system skall 
utformas, beslutas och etableras. För att nå en god förvaltningsutformande anser Brandt 
(2000) samt Bergvall & Welander (1996) att den bör ske redan när systemet är under 
utveckling, detta för att undvika senare problem i förvaltningen. För att kunna nå detta 
föreslår Bergvall & Welander (1996) att förvaltningsutformningen skall ske som ett separat 
projekt parallellt med nyutvecklingens senare faser och bör bedrivas med separat budget, 
arbetsgrupp och styrgrupp. 
 
Det finns ett antal olika metoder för etablering av förvaltningsutformning och nedan 
beskrivs tre olika; 
• Light-etablering (På i Stockholm AB, 2002) 
• Etableringspilen (Bergvall & Welander, 1996) 
• Brandts etableringsprocess (Brandt, 2000) 
 
Light-etablering 
Att genomföra en light-etablering innebär att under några intensiva seminariedagar 
utarbeta omfattning, mål och organisation för ett specifikt förvaltningsobjekt. Light-
etablering skall resultera i en förvaltningsplan där kapitlen omfattning, mål och 
organisation skall ingå. Nästa steg finns möjlighet att gå vidare med att utforma 
rutinbeskrivningar och ta fram resursberäkningar och skapa förvaltningsavtal. Företaget På 
i Stockholm AB (2002) säger att Light-etableringar har visat sig mycket effektiva i de fall 
det föreligger höga krav på snabbhet i etableringsprocessen. 
 
Etableringspilen 
Etableringspilen är en metod som passar bättre in på komplexa eller omfattande 
förvaltningsarbeten. I dessa sammanhang är det viktigt att etableringen kan pågå under en 
längre tid, kan sträcka sig mellan två till tre månader. Bergvall & Welanders (1996) 
etableringspil består av sex steg. 
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Beskrivning av etableringspilen  
Startseminarium -  Syftet med starseminariet är att skapa en gemensam definition av 

systemförvaltning, diskutera omfattning, mål, organisation samt 
systemets aktuella status och att utse en projektorganisation.  

 
Systemdiagnos - I steget systemdiagnos genomförs en NYS (Ny Systemdiagnos), se 

avsnitt 3.3.1, vars uppgift är att ge en beskrivning av ”är-läget” 
med avseende på kundupplevd nytta. 

 
Systemunik handbok - Under tredje steget startar diskussioner angående lösningar och nu 

slutförs diskussionerna kring omfattning, mål samt organisation. 
Genomförda arbetet leder till en systemunik förvaltningshandbok.  

 
Avtal -  Ett förvaltningsavtal skapas som bland annat reglerar parter, 

omfattning, mål, dokumentation och så vidare. 
 
Kickoff -  Sker när avtalet och den systemunika handboken är färdig. En 

genomgång sker och därefter undertecknas 
systemförvaltningsavtalet. 

 
Uppföljning -  Bör genomföras efter ca 6 månader för att följa upp hur arbetet har 

gått i förhållande till vad som definierades i avtalet och systemunik 
handboken. 

 
Brandts etableringsprocess 
Brandt (2000) har valt att dela in etableringsarbetet i fem delprocesser (Planera, Analysera, 
Realisera, Införa och Använda) som består av 20-30 aktiviteter. I tabell 02 nedan beskrivs 
delprocesserna i Brandts etableringsprocess. 
 
Delprocess Resultat Exempel på aktiviteter 
Planera Utkast till etableringsplan 

Rollerna tillsatta 

Förstudie 

Startseminarium 

Beslut om analysverktyg 

Tillsättning av roller 

Analysera Systemdiagnosrapport 

Åtgärdsförslag 

Genomföra systemdiagnos 

Ev. genomföra förvaltningsgranskning 

Kartlägga verkligheten 

Realisera Genomförda ändringar 

Förvaltningsplan 

Avtalstext 

Genomgång av etableringsplanen och 

åtgärdsprogram 

Genomföra tester 

Skapa förvaltningsplan 

Utbildning och informationsplaner 

Införa Undertecknande avtal 

Fungerande systemförvaltning 

Överlämnande rapport 

Simulera ändringshantering 

Förvaltningsmöte (överlämnande) 

Informationsmöte 
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Använda Reviderad förvaltningsplan Kartläggning av vad som gjorts 

Systemdiagnos 

Uppdatera förvaltningsplan 

 
Tabell 02. Brandts etableringsprocess. 
 
3.2.8 Utbildning av användarna 
Data Warehouse grupper är allt för ofta inriktade på träning av slutanvändarnas 
applikationskunskaper, ofta glömmer de dock bort det viktigaste, förståelsen av 
datainnehållet. Applikationsträning är meningslöst om inte användarna förstår vilken data 
som är tillgänglig, vad den betyder, hur att använda den och vad att använda den till 
(Kimball, 1998) 
 
Alla människor är unika på sitt sätt och Data Warehouse användare skiljer sig inte på något 
sätt. De har olika förkunskaper och sätt att ta till sig information och därför bör det vara ett 
mål att genom personlig kontakt ta reda på vilken typ av utbildning som varje 
slutanvändare behöver. Givetvis ska alla ha en gemensam grundbildning av Data 
Warehouse systemet för att ha en grund att stå på. Genom att ta den här personliga 
kontakten med slutanvändarna finns möjlighet till att dela in dem i olika profiler och 
utifrån dessa sedan ha utbildningarna som passar de olika grupperna. (Kimball, 1998) 
 
När alla användare av Data Warehouse systemet tagit del utav grundutbildningen bör 
utbildningen ta steget till att bli ett kontinuerligt lärande. Enligt Kimball (1998) finns 
följande former av fortsatt lärande.  
 
Avancerad utbildning 
En mer avancerad form av utbildning bör finnas tillgänglig för de användare som har lärt 
sig de grundläggande delarna. I den mer avancerade utbildningen bör mer djupgående 
kunskaper prioriteras. Med hjälp av ökade kunskaper kan användaren få en bättre 
förståelse för Data Warehouse systemet och som således även leder till ett bättre 
utnyttjande av systemet.  
 
Repeterande utbildning 
De användare som av olika skäl inte arbetat med Data Warehouse systemet på ett tag kan 
behöva en repetition av de lärt sig i den grundläggande kursen. 
 
Utbildning för nyanställda 
Alla personer som nyanställs efter tidens gång ska ha möjlighet till utbildning. Sådan här 
form av utbildning anser Kimball (1998) minst bör förekomma två gånger per år, allt 
beroende på antalet nyanställningar. 
 
Regelbundna schemalagda seminarium 
Att ha seminarium med jämna mellanrum kan vara en god idé för att informera användarna 
om kommande förändringar eller nyheter i systemet. 
 
Nyhetsbrev 
Att skicka ut nyhetsbrev via e-post till användarna med information angående 
uppdateringar, förändringar, tips mm kan vara ett bra hjälpmedel för att ständigt hålla 
användarna uppdaterade. 
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Webbsida 
En webbsida på företagets intranät kan innehålla nyttig information som material, tips och 
vanligt förekommande frågor. 
  
Användarträning 
Enligt Kimball (2000) bör utbildningen endast till en början handla om grundläggande 
utbildning på de applikationer slutanvändarna ska använda sig av, för att kunna hantera 
data ifrån Data Warehouse systemet. Fördelningen mellan applikations träning och träning 
på att förstå data bör enligt Kimball (2000) ha förhållandet 50% applikationsträning och 
50% dataförståelse. Repetitionsträningen bör sedan finnas som ett kontinuerligt inslag i det 
ständiga lärandet. Kimball (2000) anser att de som bedriver utbildningarna bör ta ära åt sig 
när de utbildade användarna fortfarande efter sex månader efter avslutad grundutbildning 
använder sig utav systemet.  
 
Anledningen till att det är viktigt att användarna har kunskaper och förståelse om data 
materialet är på grund av att det nästan är omöjligt att nå ett bra Data Warehouse ifall inte 
slutanvändarna använder sig av det. Genom att alltid hålla kontakten med användarna på 
arbetsplatsen kan den systemansvariga se till att det aldrig går såpass långt att användarna 
börjar tycka att det är ett dåligt system. Det räcker med en användare som är missnöjd över 
systemet för att det ska börja sprida sig och fler ska börja fundera över om det verkligen är 
ett bra system. Om nu istället systemägaren är ute hos slutanvändarna och ständigt håller 
dem informerade om nya förändringar och dylikt är det möjligt för användarna att komma 
till denna direkt, och ett scenario där användarna plötsligt inte längre använder sig av 
systemet kan undvikas. 
 
3.3 Utvärdering 
Att kunna mäta och utvärdera Data Warehouse systemet är en viktig del av verksamheten 
som bedrivs efter implementeringen. Problemet är att definiera vad som ska utvärderas och 
hur det ska göras. Bergvall & Welander (1996) har beskrivit två huvudtyper av 
utvärderingar:  
  
Utvärdering av informationssystemet  
Att utvärdera informationssystemet innebär att man mäter i vilken utsträckning systemet 
bidrar till att uppfylla de mål som verksamheten satt upp. När mätningarna utförs genererar 
de ofta mjuk data som är svårt att omvandla till tid och ekonomiska värden. Bergvall & 
Welander (1996) har funnit två olika typer att utvärdera informationssystem: 
 
• Subjektiv värdering, mäter människors uppfattning om systemet. Exempel är 

systembesiktning (enklare variant på NYS), NYS (Ny Systemdiagnos) och estiMERA.  
• Nyckeltal, mäter komplexiteten i systemen i såkallade. ”Function Points”. Redovisas ej 

här. 
  
Utvärdering av systemförvaltningsarbetet  
Utvärderingen syftar till att uppskatta hur väl systemförvaltningen fungerar på ett system, 
systemområde eller en avdelning. Ett exempel är förvaltningsbesiktningen.  
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Att utvärdera informationssystem och systemförvaltning är svårt på grund av att de ofta är 
integrerade med varandra. Nedan kommer de olika utvärderingsmetoder att beskrivas och 
de som kommer att beröras är NYS, estiMERA och förvaltningsbesiktning.  
 
3.3.1 NYS (Ny Systemdiagnos) 
Diagnosmetoden NYS är utvecklad av Dataföreningen i Sverige och används för att kunna 
utvärdera människors uppfattningar. Syftet med metoden är att finna de största bristerna i 
systemet och i hanteringen av systemet, för att veta var de behöver göra en insats 
(Dataföreningen i Sverige, 1995). Tillvägagångssättet är handledarledda 
enkätundersökningar och för att lyckas att få med en så representativ bild som möjligt 
vänder de sig till olika personalkategorier kring systemet (Bergvall & Welander, 1996). 
Enkätundersökningen är uppbyggd av ett frågepaket bestående av 200 frågor som är 
indelade i två huvudgrupper: 
 
Huvudgrupp ett består av användarorienterade frågor som riktar sig till 
informationssystemets användare. Den är i sin tur uppdelad i tre grupper: 
• Verksamhetsstöd, med frågor om funktioner och information,  
• Hantering med frågor om själva systemanvändningen och  
• Systemförvaltning, frågor om organisation, rutiner och effekter 
 
Den andra huvudgruppen, IT-orientering riktar sig till IT-personalen. Även denna är 
uppdelad i tre grupper: 
• Systemet med frågor om förändringsbarhet och tillförlitlighet till systemet, 
• Driftfrågor, 
• Systemförvaltning, frågor om organisation, rutiner och effekter. 
 
Undersökningens resultat dokumenteras till en rapport, vars syfte är att utgöra 
beslutsunderlag för kommande prioriteringar och beslut (Bergvall & Welander, 1996). 
 
Genomförandet av den första systemdiagnosen bör göras på ett system som varit i drift 
cirka fyra till sex månader, därefter bör de ske en gång om året, ofta strax innan de 
budgeterar för det kommande året. Genom att utföra systemdiagnosen kontinuerligt är det 
möjligt att kunna följa upp effekten av genomförda förändringsåtgärder. 
 
3.3.2 estiMERA 
Våren 2000 beslutade Dataföreningen i Sverige att modernisera diagnosverktyget NYS, 
resultatet blev estiMERA. Den nya produkten har fått ett modernt IT-stöd, heltäckande 
frågor och kan utnyttjas oavsett teknisk miljö. Syftet med en estiMERA-mätning är att 
mäta kvaliteten på systemförvaltningsarbetet för ett givet förvaltningsobjekt 
(Dataföreningen i Sverige, 2001).  
 
estiMERA mäter hur väl förvaltningsarbetet fungerar för ett givet förvaltningsobjekt. Detta 
kräver att förvaltningsobjektet definieras inför varje analys. Angreppssättet i estiMERA 
bygger på synsättet att förvaltningen omfattar både verksamhet, system och drift. 
Erfarenheter Dataföreningen i Sverige (Lundquist2) har observerat visar också att när 
förvaltningsstyrningen upplevs som fungerande är också förvaltningsobjektet till nytta för 
verksamheten. Då informationssystemet är en del av förvaltningsobjektet ingår det per 

                                                 
2 Mats Lundqvist, produktansvarig estiMERA, Dataföreningen i Sverige, e-post den 31 januari 2003. 
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definition också i utvärderingen. Dataföreningen i Sverige har valt att illustrera 
förvaltningsbegreppet i estiMERA utifrån systemmodellen i figur 04 nedan. 
 

Figur 04. Visar begreppet förvaltningsobjekt utifrån en enkel systemmodell. (Dataföreningen i Sverige, 
2001)   
 
estiMERA är uppbyggt av fem kapitel, där dessa kapitel är uppdelade i delkapitel som 
består av ett antal frågor. Det är inte nödvändigt att använda alla kapitel utan de kan 
användas efter behov. Varje fråga består sedan i sin tur av fyra fasta svarsalternativ 
(Dataföreningen i Sverige, 2001);  
• Ja 
• Nej 
• Vet ej 
• Ej Tillämplig 
 
Utifrån de resultat en estiMERA-mätning ger, är det möjligt att beskriva är-läget och 
utifrån det skapa ett mätbart och realistiskt bör-läge. Detta ger att det är möjligt att skapa 
en styrbar förvaltning som effektivt bidrar till att uppfylla affärsverksamhetens mål. 

 
Genomförandet av en estiMERA-mätning bör enlig Dataföreningen i Sverige (2001) ske i 
två situationer, antingen när ett förvaltningsobjekt ska etableras eller när ett 
förvaltningsobjekt väl existerar och funnits under en period. 
 
Skillnader mellan NYS och estiMERA är enligt Lundquist3 att NYS var en metod som var 
mer inriktad på själva informationssystemet samtidigt som den upplevda nyttan hos 
användarna mättes. Metoden var uppskattad av många men var egentligen något 
missvisande då styrningsparametrarna inte fångades på ett rättvisande sätt.  
 
3.3.3 Förvaltningsbesiktning 
För att kunna utvärdera systemförvaltningen som bedrivs finns metoden 
förvaltningsbesiktning. Besiktningen genomförs med ett frågeformulär bestående av 25 
frågor till de personer som man vill ha synpunkter från och svaren på frågeformulären 
analyseras och skapar sedan ett sammanfattande besiktningsprotokoll.  
 

                                                 
3 Mats Lundqvist, produktansvarig estiMERA, Dataföreningen i Sverige, e-post den 31 januari 2003. 

1   2   3 
Förvaltningsobjekt 

Skikt 
1. Affärsverksamhet 
2. Applikation 
3. Teknisk plattform 
 

}IT-stöd 
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4. Resultat 
 
4.1 Företag: Saab 
 
4.1.1 Bakgrund 
Den person som intervjuades på Saab heter Anna Jönsson och är systemförvaltare för det 
berörda Data Warehouse systemet. För att få en ökad förståelse har även Jan Pettersson 
från EDS intervjuas då han var projektdeltagare under uppbyggnaden av ett av Saabs Data 
Warehouse system och har därefter varit ansvarig för applikationen Cognos och gett 
support på Data Warehouse systemet åt Saab tills EDS i Spanien tog över hösten 2002. 
 
Den person som grundade tanken med ett Data Warehouse på Saab var den dåvarande 
eftermarknadschefen och starten tog rum år 1999. Systemet har sedan det först kom på tal 
haft fullt stöd från ledningen. Systemets verksamhetsområde är analys av försäljning där 
Saabs mål och vision med Data Warehouse systemet är att det skulle leda till en ökad 
förståelse för deras eftermarknadsaffär genom analyser av historisk reservdels- och 
tillbehörsdata utifrån ett kommersiellt perspektiv. Syftet är även att belysa nya 
affärsmöjligheter och kunna titta på potentialer på marknaden samt titta på penetration och 
försäljning per återförsäljare. 
 
Under utvecklingen bestod användarmedverkan av tio personer från olika berörda 
dotterbolag som fick komma med åsikter angående utformningen av systemet och vad som 
skulle vara med. Valet av teknik vid uppbyggnaden bestod av redan beprövad sådan, det 
som var nytt för Saab var att informationen nu inhämtades från relativt många 
underliggande datakällor.  
 
I de kalkyler som gjordes innan projektets start var att Saab specificerade till 
konsultföretaget EDS vad de hade som önskemål för vad som skulle ingå i systemet. EDS 
satte därefter ihop en kalkyl för vad den totala kostnaden skulle bli för Saab att få ett 
system enligt deras specifikationer. Därefter var det för Saab att bestämma utifrån det 
lagda kostnadsförslaget. 
 
Att systemet skulle förvaltas var enligt Jönsson något de planerade för redan under 
uppbyggnaden av Data Warehouse systemet. Det som togs upp var hur ofta uppdateringar 
skulle göras och vem som skulle ansvara för vad.  
 
4.1.2 Uppföljning 
De målen som sattes upp i startskedet anser sig Saab ha nått upp till. De anser att de idag 
efter implementeringen av Data Warehouse systemet kan analysera detaljerad historisk 
data på det sett som önskades. Idag uppdateras systemet en gång i månaden, men 
veckouppdatering hade enligt Jönsson varit önskvärt. 
 
Jönsson säger att generellt har inga uppföljningar gjorts. 
 
Uppföljning av ekonomiska resultat 
De uppföljningar som gjorts på kostnaderna var att EDS fakturerade antal förbrukade 
timmar till Saab varje månad som då stämde av antalet timmar med det antal som EDS 
uppgivit som antalet uppskattade timmar.  
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Några mätningar på hur stora intäkter som skulle ges till följd av införandet utav Data 
Warehouse systemet gjordes inte, enligt Jönsson är det mycket svårt att göra en sådan 
mätning, beroende på att det även är andra faktorer som påverkar intäkterna. 
 
Några engångsintäkter har inte uppmätts, en anledning till det anser hon vara att de på 
moderbolaget Saab analyserar dotterbolagen medan deras dotterbolag analyserar 
återförsäljarna, utifrån den anledningen tycker hon det är svårt att mäta det. 
 
Kvalitetsuppföljning 
Kontrollen av att användarna får rätt typ av information sker genom att specifikationer 
satts upp på vad de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Den kontroll som gjordes på om data är korrekt gjordes i början för att säkerställa att 
informationen är korrekt. Även dotterbolagen gör kontroller. De fel som upptäckts, 
kommer fram antingen genom att Jönsson ramlar på felen under arbetet eller att någon av 
användarna som generellt kan sin information upptäcker ett fel, det upptäckta felet 
rapporteras då till Jönsson som i sin tur tar kontakt med EDS, ingen automatiserad kontroll 
sker således av att informationen är korrekt eller ej. Enligt Petterson på EDS görs det inga 
automatiserade kontroller på vilka dotterbolag och återförsäljare som har levererat in, 
däremot görs vissa manuella kontroller på att data som ska komma in även kommer in. 
Data som skickas till databasen kontrolleras inte den heller mot eventuella felaktigheter. På 
frågan angående vad Pettersson tror felaktigheter i Data Warehouse system kan bero på 
säger han sammanfattat följande:  
 
1) En fil som det avlämnade systemet skall skicka inte har skickats. 
2) Samma sak kan ha olika namn i olika system på grund av att Saabs kodning på 

markandssidan inte är homogen. 
  
Användaruppföljning 
Vid uppstarten av systemet blev dess mottagande väldigt olika bland användarna, en del 
var av uppfattningen att det var ett väldigt logiskt och bra system, medan andra ansåg att 
det var långa svarstider. Några användaruppföljningar har däremot inte genomförts. 
 
4.1.3 Förvaltning 
Det Jönsson innefattar i begreppet förvaltning är att systemet ska fungera och att det ger 
korrekt leverans i tid. Korrekt leverans i tid har de haft problem med på senare tid, vilket 
enligt Jönsson leder till att trovärdigheten för systemet sjunker. 
 
Saab har delad förvaltning med EDS och tidigare hade de kontinuerliga förvaltningsmöten 
där det togs upp om vad som hänt sedan sist, ifall några incidenter inträffat och om det 
fanns några nya önskemål. Numera har de dock inte längre några förvaltningsmöten på 
grund av att förvaltningen är placerad i Spanien. 
 
På frågan om hur det skulle påverka ett Data Warehouse på längre sikt ifall inte 
förvaltningsmöten hålls, säger Pettersson nedanstående: 
 

”1) Systemet kommer på sikt att dö 
   2) Kvalitén kommer att sjunka innan det dör 
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3) Det kommer inte gå att fånga upp de önskemål och krav som kunden har 
på ett bra sätt.” 

 
Varken Jönsson eller Pettersson ser några större skillnader i att förvalta ett Data 
Warehouse system mot något annat system. Jönsson tror dock att det ibland kan vara 
aningen mer komplext att förvalta ett Data Warehouse system. 
 
Utbildningen av användare sköts av Jönsson och för nya användare håller hon en 
utbildning på en till två dagar där användarna får gå i genom ett material som satts ihop 
med en rad olika övningar. Jönsson sa att fördelningen mellan att lära sig applikationen 
och förståelsen utav informationen var ungefär likvärdig under utbildningen. Några olika 
svårhetsgrader på utbildningen har de inte som det ser ut idag.  
 
4.1.4 Utvärdering 
Någon utvärdering på själva förvaltningsprocessen har det hittills inte gjorts enligt Jönsson, 
inte heller några speciella utvärderingar utav själva Data Warehouse systemet har gjorts 
förutom vad som sagts vid de diskussioner som användarna har med varandra. Eftersom 
några utvärderingar inte har gjorts, har de givetvis inte heller kunnat göra några 
uppföljningar på dem. Vid intervjun med Petterson säger även han att inte några 
utvärderingar har gjorts.     
 
4.2 Företag: Coop 
Intervjun på Coop gjordes med Per-Åke Sköld som är systemansvarig och systemägare 
från Coops sida. Han jobbar även med användarsupport och användarstöd för Data 
Warehouse systemet. För att få ökad förståelse är även en intervju gjord med Nasima 
Hussein, applikationsansvarig från EDS. 
 
4.2.1 Bakgrund 
Coop använde sig tidigare av två Data Warehouse system, inköp som grundades 1996 och 
försäljning som byggdes 1997. Under år 2000 skedde en stor ombyggnad av systemen där 
de två tidigare systemen slogs ihop till ett gemensamt. Anledningen till det var att 
användarna tyckte det var för tungt att jobba i de två separerade systemen beroende på att 
det låg uppdelat på ett 30-tal olika kuber där de var tvungna att hoppa mellan de olika 
systemen för att få den informationen de eftersökte. Beroende på den här uppdelningen var 
det ett ohållbart system och det fanns därför hela tiden ett stöd från ledningen som ville att 
systemet skulle göras mer användarvänligt. Under tidens gång har andelen butiker som fått 
tillgång till utrustning för att kunna leverera in information till Data Warehouse systemet 
ökat successivt vilket har lett till att allt fler butiker finns tillgängliga i Data Warehouse 
systemet. 
 
Målet Coop satt upp var att slå ihop de här två tidigare systemet till ett gemensamt samt att 
få med alla butiker som tillhör Coop Sverige i systemet.  
 
4.2.2 Uppföljning 
I förhållande till de uppsatta målen anser de idag att systemet fungerar relativt 
tillfredställande, dock anser de att det tar relativt lång tid att köra systemet. Enligt EDS 
skulle eventuell trimning av systemet kunna lösa problemet, någon sådan här trimning har 
dock inte lyckats. Framöver kommer Coop inte att lägga ned mer resurser på att lösa 
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problemet med anledning av att ett nytt system är under utveckling. Målet att få med alla 
butiker som tillhör Coop Sverige har de också lyckats att uppnå. 
 
Uppföljning av ekonomiska resultat 
För att slå ihop de två systemen behövde Coop anlita experthjälp, i det här fallet kom de 
ifrån Oracle. Coop specificerade till Oracle vad de ville att systemet skulle klara och 
Oracle räknade i sin tur på kostnaderna för en leverans av ett system enligt de uppsatta 
specifikationerna. En offert till Coop samanställdes där den totala kostnaden för systemet 
klargjordes. Efter att projektet var färdigt gjordes inga uppföljningar på deras kalkyler mer 
än att offerterna stämdes av. Coop stämmer av den faktiska förvaltningskostnaden mot de 
förvaltningskalkyler som har upprättats. Avstämningen ligger sedan delvis till grund för 
hur mycket pengar som avsätts till nästa års förvaltningsarbete. 
 
Några kalkyler på vad den ekonomiska vinsten kunde bli med systemet gjordes inte, det 
handlade enligt Sköld inte om att ge en ekonomisk vinst utan vinsten var mer för att det 
skulle bli mer användarvänligt. Dock kanske en ekonomisk vinst skulle gå att räkna fram 
baserad på att det blev lättare att göra analyser, säger Sköld. Inte heller några 
engångsintäkter som en följd av införandet utav Data Warehouse systemet har kunnat 
uppmätas.  
 
Andelen resurser som lades på förvaltning i förhållande till utveckling var en relativt stor 
andel, de siffror som Sköld anger är förhållandet ca 70% på förvaltning och resterande 
30% på utveckling. 
  
Kvalitetsuppföljning 
Kvalitetsuppföljningen sker kontinuerligt, bland annat genom att butiken får ut 
försäljningen per dag baserat på sortimentsgruppsnivå på den information som sänds till 
Data Warehouse systemet. Butiken stämmer då av mot sina egna siffror för att kolla upp 
om beloppen stämmer överens. Genom detta får Coop direkt ”feedback” om något inte 
skulle vara korrekt. Kontroll att information från respektive butik kommer in görs via 
automatik, då det är ca 450 filer som ska in varje kväll, om någon av butikerna inte skulle 
skicka in sin fil inom avsatt tid kommer ett e-post att sändas ut till den berörda butiken. 
Om till exempel endast 98% av den verkliga försäljningen kommer in med filen, har de 
enligt Sköld ingen möjlighet att upptäcka felet under förutsättning att filen ser okej ut med 
startpost och slut post samt rätt utseende i filen. 
 
Någon rimlighetskontroll av det inmatade priset av en vara i kassan görs inte på grund av 
att de har svårt att relatera det emot något. De har dock haft funderingar på att jämföra data 
mot vad budgeten är för dagen eller tidigare data från motsvarande dag föregående år men 
någon sådan kontroll existerar inte på grund av att helgdagar och liknande ställer till det. 
 
Användaruppföljning 
Coop genomför ingen användaruppföljning som bygger på till exempel enkäter där 
användarna får svara på frågor angående vad de tycker om systemet utan de använder sig 
istället utav personlig kontakt med användarna. Under intervjun påpekar även Sköld att 
användarekontakt är en mycket viktig del för att nå ett bra system. Den informationen som 
användarna får, anser användarna enlig Sköld överlag vara tillräcklig men att det alltid 
finns de som vill ha mer information.  
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4.2.3 Förvaltning 
I begreppet förvaltning innefattar Sköld att systemet ska förvaltas, att systemet ska laddas 
och att utföra förändringar. Även rättningar av systemet innefattas under förvaltning.  
 
Några konkreta mål för förvaltningen sattes inte upp enligt Sköld och även Hussein 
konstaterar att några direkta mål inte upprättades. Sköld anser dock att många mål är 
självklara, till exempel att systemet ska fungera, det ska vara korrekt, att fel ska rättas och 
att det finns beskrivit efter hur lång tid en rättning ska påbörjas efter att felet rapporterats 
till den ansvarige. Finns felaktigheten i verktyget och rapporter ansvarar Coop själva för 
det och om felet är djupare i databasen är det EDS ansvarsområde. För att klara 
ovanstående finns det ett uppsatt förvaltningsavtal som tar upp hur snabbt fel ska rättas, 
vad det ska kosta per månad och hur tillgängligheten ska vara.  
 
Utarbetningen av vad som ska förvaltas anser Sköld att de har relativt bra grepp om, det är 
sällan frågor uppstår och detta tror han beror på att de är små grupper med bra kontakt på 
både Coops respektive EDS sida. De rutiner som finns för hur fel ska rättas behandlar 
följande: hur felanmälan till EDS ska gå till, hur lång tid EDS har på sig innan rättningen 
ska påbörjas från det att de fått felrapporten och att det finns en prioritetsordning beroende 
på om det är ett kritiskt fel eller ett mindre allvarligt fel. Utformningen av mål och 
omfattning med förvaltningen har varit en iterativ process som vuxit fram under tiden. 
 
Skillnader som Sköld ser mellan att förvalta ett Data Warehouse system mot ett ”vanligt” 
system är att han upplever Data Warehouse systemet som aningen mer komplext. Han har 
dock svårt att definiera vad det är som gör det mer komplext. 
 
En av de viktigare bitarna som han anser vara är att ha personlig kontakt med användarna. 
Den användarutbildning de har utgörs av en grundkurs, kursen innefattar både utbildning 
på verktyget och förståelsen av data. Förståelsen av data anser Sköld vara mycket viktigt 
beroende på att användarna genom det får en lite bättre förståelse för hela flödet mellan 
butikerna till Data Warehouse systemet. De går även igenom hur verktyget fungerar och på 
hur rapporter skapas. Längden på grundutbildningen brukar oftast vara en dag, till sin hjälp 
har kursdeltagarna en handbok där de olika momenten beskrivs steg för steg. Någon mer 
avancerad utbildning utöver grundutbildningen sker inte om inte någon eller några 
efterfrågar det, då anordnas en utbildning på några timmar inom det önskade området. 
 
4.2.4 Utvärdering 
Andelen förvaltningsmöten med EDS är en process som har förändrats med tiden, från 
början hade de ett möte en gång i vecken, för att senare gå över till var fjortonde dag och 
slutligen bli cirka åtta stycken om året. Förutom förvaltningsmötena skapar Hussein en 
rapport som skickas till Coop en gång i månaden. I rapporten tas det upp hur förvaltningen 
har gått, hur systemet ”ser ut” och hur driften har fungerat. Anledningen till det minskade 
antalet förvaltningsmöten är för att systemet blivit bättre och bättre med tiden vilket 
resulterat i att det inte längre behövs lika många möten. Under förvaltningsmötena tas det 
upp vad de har haft för störningar, vad de har för utveckling på gång, vad de haft för fel, 
hur felen har rättats, om felen är rättade samt driftstatus för systemet. I efterhand tycker 
Sköld att ha förvaltningsmöten en gång i veckan var bortkastade pengar för deras del. 
 
Någon mer utvärdering av förvaltningsprocessen görs inte, förutom de förvaltningsmöten 
som hålls med EDS. Någon utvärdering på själva Data Warehouse systemet har inte gjorts 
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anledningen till det tror Sköld kan vara att de har velat fortsätta de spåren som de valt från 
början.  
 
4.3 Företag: Lindex 
 
4.3.1 Bakgrund 
Intervjupersonen på Lindex huvudkontor i Alingsås heter Jenny Dreyer, hon var ansvarig 
för användargränssnittet på Data Warehouse systemet, numera är hon projektledare för ett 
kommande Data Warehouse system hos Lindex. 
 
Lindex Data Warehouse system började utvecklas hösten 1999. Den som tog initiativet till 
ett Data Warehouse var den dåvarande IT chefen. Enligt Dreyer var projektet inte särskilt 
väl förankrat hos ledningen vilket gjorde att det var svårt att få dedikerade användare, 
beroende på att de redan hade sina ordinarie arbetsuppgifter att sköta. Även om det enligt 
Dreyer var svårt med användarmedverkan så gjorde användarna det bästa de kunde men 
det inte var speciellt lätt eftersom de fortfarande hade alla sina vanliga arbetsuppgifter och 
därför fick problem med att kunna avsätta tillräckligt med tid.  
 
De mål och visioner som sattes upp för Data Warehouse projektet var att ersätta de 
applikationer som inte skulle komma att klara 2000 problematiken, samt att möjliggöra ad-
hoc frågor för användarna. 
 
Uppbyggnaden av systemet skedde med hjälp av två konsultfirmor som ansvarade för 
databasdesignen och användargrändsnittet. Anledningen till att de tog hjälp utifrån via 
konsultfirmor var att det inte fanns tillräckligt med resurser på IT avdelningen hos Lindex.  
 
4.3.2 Uppföljning 
De mål som sattes upp vid starten av projektet var att ersätta de tre gränssnitten: order, 
lagerredovisning, och försäljningsrapport, de uppnåddes men levererades dock inte i utsatt 
tid. I Data Warehouse systemet finns inte lager tillgängligt i den form att användarna kan 
söka på det däremot har IT-avdelningen möjlighet att ladda filer från affärssystemet för att 
kunna skapa en kub där månadslager kan ses på en övergripande nivå. Med hjälp av kuben 
är det möjligt att skapa statiska rapporter till användarna. 
 
Målet med försäljningsstatistik uppnåddes inte fullt ut beroende på att det saknades 
lagersiffror som behövdes. En följd av att inte alla mål uppnåtts blev att Data Warehouse 
systemet inte fullt ut levererar det mervärde som tanken var. Det mervärde de fick var att 
ad-hoc-analys blev möjligt att utföra dock hade mervärdet ökat väsentligt om de även 
lyckats ge användarna tillgång till lagervärden. 
 
Uppföljning av ekonomiska resultat 
Den efterkalkyl som gjordes på Lindex var endast baserad på antalet förbrukade timmar 
fördelat mellan de två anlitade konsultföretagen samt timmar för den interna personalen. 
Orsaken till att det inte gjordes någon efterkalkyl på annat än timmar var att projektledaren 
inte fick något kostnadsansvar utan den dåvarande IT-chefen ansvarade för alla fakturor. 
Enligt deras efterkalkyl överskreds det totala antalet timmar för projektet kraftigt. 
 
Den procentuella andelen som lades på utveckling, hårdvara, mjukvara och förvaltning har 
hon inga direkta siffror på. Men hon kan ändå konstatera att väldigt mycket tid lades ned 
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på utvecklingsfasen av systemet med anledning till att det var ett område som var väldigt 
problemfyllt. 
 
Kvalitetsuppföljning 
Efter införandet av Data Warehouse systemet uppstod ganska omedelbart problem med att 
användarna inte fick korrekt information, det utvecklades därför misstro till systemet. För 
att komma till rätta med det, arbetade de under ett halvårs tid med att kontrollera och 
säkerställa att användarna fick korrekt data. När användarna började få korrekt data, 
började även tilltron till systemet öka. Ytterligare problem var att de aldrig kunde leverera 
när det var planerat att levereras utan att det hela tiden sköts upp och att det därmed 
skapades en frustration, både hos användarna och de på IT-avdelningen. 
 
Någon rimlighetskontroll på informationen som matas in i Data Warehouse systemet görs 
inte eftersom den kontrolleras när den laddas in i affärssystemet. 
 
Användaruppföljning 
Några uppföljningar med hjälp av enkäter eller liknande behövs enligt Dreyer inte göras, 
beroende på att användarna väldigt tydligt visar vad de tycker. En gång i månaden har de 
utöver den personliga kontakten med användarna även ett förvaltningsmöte, där 
representanter för varje avdelning deltar. Förvaltningsmötena behandlar alla Lindex system 
och på dessa möten diskuterar representanterna bland annat frågor och önskemål från 
användarna.  
 
4.3.3 Förvaltning 
Det som Dreyer innefattar under förvaltning är att se till att systemen fungerar och att ge 
användarna rätt förutsättningar för att de ska kunna skapa sina rapporter själva. Det finns 
inget specifikt förvaltningsarbete enbart för Data Warehouse systemet utan dess 
förvaltning ingår i förvaltningsarbetet av Lindex alla system. 
  
Inga mål för förvaltningen och vad som skulle ingå i förvaltningsarbetet sattes upp, inte 
heller något affärsmässigt avtal gjordes. Hon konstaterar dock att det är något som borde 
ha gjorts för att undvika frågetecken om vad som skulle göras. Vad som skulle ingå i 
förvaltningen arbetades istället fram allt efter tidens gång. 
 
Från början fanns inget förvaltningsarbete och orsaken till att förvaltningsarbetet startades 
upp, var att det inte fungerade när verksamheten ringde till respektive utvecklare och ville 
ha ändringar i olika system. Det ledde till att den som skrek högst fick sin vilja igenom. 
För att få till en prioritering och ett arbetssätt som fungerade var man tvungen att 
strukturera upp förvaltningen och synliggöra antalet förvaltningstimmar för de olika 
avdelningarna. Utifrån detta arbetades Lindex akuten fram som är ett samlingsnamn på all 
akut förvaltning inom företaget. Lindex akutens uppgift är att ta hand om alla akuta frågor 
som uppkommer med systemen inom Lindex. Problemet som uppstod med Lindex akuten 
enligt Dreyer var att antalet timmar som gick åt till de akuta frågorna hade en tendens att 
bli allt för många utan att något resultat syntes för användarna, vilket fick till följd att 
användarna blev missnöjda då de ansåg att det inte hände något med deras prioriterade 
ärenden. För att råda bot på det infördes förvaltningsmöten som möjliggjorde för dem att 
kunna presentera antalet timmar som lades ned på de olika avdelningarna grafiskt, vilket 
resulterade i att användarna såg att det blev relativt få timmar kvar till dem eftersom att 
andelen förvaltningsärenden från Lindex Akuten var så stor. Visualiseringen ledde också 
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till att antalet akuta ärenden minskade då verksamheten förstod att det tar tid från deras 
prioriterade ärenden. Genom att användarna fått större förståelse med hjälp av den grafiska 
bilden har verksamheten enligt Dreyer nu blivit mycket mer positivt inställd till 
förvaltningen. 
 
I stort ser Dreyer inga skillnader på att förvalta ett Data Warehouse system mot ett 
”vanligt” system, hon har dock inte jättemycket erfarenhet utav någon annan form av 
system. Den skillnaden hon kan se är att i ett standard system kan man inte göra några 
förändringar i databasen på samma sätt som i ett Data Warehouse system. På ”påståendet” 
att ett Data Warehouse kan kännas mer komplext håller hon med ifall man har ett ”riktigt” 
Data Warehouse med många aggregerade tabeller och starscheman.  
 
Deras tekniska kapacitet har brister eftersom Data Warehouse systemet körs på en server 
med en version av Unix som behärskas undermåligt inom företaget. Om de hade behärskat 
Unix versionen tror hon även att de tekniska resurserna hade varit tillräckliga. Som det är 
nu får driftavdelningen ta hand om den även om de kanske inte behärskar den fullt ut. 
Vilket i sin tur som sagt resulterar i försämrad prestanda. Deras LAN koppling mellan 
kubgenereringsmaskinen och Data Warehouse servern är också relativt dålig. 
 
Systemet var inte heller direkt prioriterat hos driftavdelning vilket resulterade i att de 
tekniska resurserna som ställdes till förfogande kanske inte var de mest optimala. Systemet 
växer ingenting idag på grund av att det ska läggas ned och ett nytt system ska ta över. 
 
Vid utbildning av användarna har de haft konsulthjälp från företaget Cognos som haft två 
endagsutbildningar på verktyget. Lindex har själva anordnat en utbildning för användarna.  
De har även en kurs som är mer baserad på önskemål från användarna och den kursen har 
sedan återkommit när ett behov har uppstått. Vid fördelningen mellan utbildning på 
applikationsförståelse och förståelse av data har tyngdpunkten varit lagd på applikationen 
med anledning till att deras data är relativt lättförstålig. Om någon har problem med att 
förstå data tas det med personen individuellt. 
 
Dreyer tror dock att de borde ha startat med utbildningen av användarna på en tidigare 
stadium. 
 
4.3.4 Utvärdering 
I förvaltningen ingår förvaltningsmöten för Data Warehouse systemet en gång i månaden 
och på mötena diskuteras hur förvaltningen har avlöpt och hur Data Warehouse systemet 
fungerar. En av de största vinsterna med förvaltningsmötena som Dreyer ser är att personer 
från olika avdelningar träffas och pratar igenom olika lösningar som de måste prioritera 
tillsammans och genom detta arbetssätt skapades en kommunikation som inte funnits före 
förvaltningsmötena. Förvaltningsmötena är de enda typ av utvärderingar Lindex genomför.  
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5. Diskussion 
Diskussion kommer att följa samma rubricering som använts i teori och resultatet.  
 
5.1 Uppföljning 
 
5.1.1 Uppföljning av ekonomiska resultat 
Under den senaste tiden har diskussionen om nyttan av IT-projekt ökat markant, vilket vi 
anser vara en sund utveckling. IT-projekten måste kunna visa att de finns en nytta med 
dem annars kommer ingen i framtiden vare sig vilja eller våga satsa ekonomiska resurser 
på nya IT-projekt. För att visa att projekten verkligen gett nytta för verksamheten är det 
viktigt att projekten följs upp noggrant. I de Data Warehouse systemen vi har studerat har 
vi inte funnit att något av företagen har genomfört någon grundligare analys av vilka 
nettoeffekter som finns av nyttan med en Data Warehouse investeringen. Detta innebär att 
några referensramar för förväntad nytta inte finns och detta gör att det inte är möjligt att 
göra en objektiv bedömning om företagen verkligen har nått dit de ville. Dessutom blir det 
mycket svårare att genomföra uppföljningar av ekonomiska kostnader och vinster. 
 
Om de istället skulle ha genomfört en grundlig analys redan under förstudien, exempelvis 
nyttjat PENG-modellen, som praktiskt har används på ett Data Warehouse projekt på Telia 
(Dahlgren, Lundgren & Stigberg, 2000), hade det gett ett bättre underlag för uppföljning 
eftersom tydliga mål i form av identifiering och värderade nyttoeffekter då skulle finnas. 
Genom detta skulle det vara lättare att genomföra en upprepad nyttovärdering och se om 
målen har nåtts eller inte. Den kunskap som kan framkomma i uppföljningen skulle kunna 
ge dem möjlighet att vidta åtgärder för att öka nyttan och för att få värdefulla erfarenheter 
inför framtida nyttovärderingar. Dessutom är det möjligt se vad som inte åstadkommits, det 
vill säga vilken nyttopotential som finns kvar att kunna utveckla. Ytterligare fördelar som 
kan uppnås med en utförd nyttoanalys är ökad kunskap om de vinster och kostnader som 
finns, vilket ger ett större beslutsunderlag för ledningen. 
 
Att företagen inte genomfört någon grundligare analys av nyttan av Data Warehouse 
investeringen har genererat att företagen inte heller konkretiserat de faktorer som kan 
påverka intäkterna för Data Warehouse systemet. Däremot har alla respondenterna ansett 
att nyttan med Data Warehouse systemet har varit att få en ökad informationstillgänglighet. 
Frågan är vilka konsekvenser det ger att endast se att ett system skall generera information. 
En trolig konsekvens enligt oss skulle kunna vara att de missar att den ökade mängden och 
tillgängligheten av informationen faktiskt genererar intäkter. Problemet är dock att det inte 
syns att dessa intäkter är genererade av Data Warehouse systemet. Vi tror att det är vanligt 
att det finns en känsla för att den ökade informationsmängden genererar intäkter men 
problemet är att det inte redovisas. Jönsson på Saab säger följande: ”…det är svårt att 
mäta, men rent känslomässigt hittar vi naturligtvis saker som gör att vi kan öka 
intäkterna…”.  
 
PENG-modellen går att nyttja även vid uppföljningstillfället, vilket möjliggör för företagen 
att i efterhand kunna genomföra en form av analys utav nyttan på deras Data Warehouse. 
Det som då bör beaktas är att den möjliga nyttan sällan uppnås. Detta beror ofta enligt 
Dahlgren, Lundgren & Stigberg (2000) på att ingen i verksamheten har känt det fulla 
ansvaret för nyttans realisering tidigare. I de undersökta Data Warehouse systemen vi 
studerat, visar det sig att det sker mycket få ekonomiska uppföljningar. De ekonomiska 
uppföljningar vi har sett är de endast en uppföljning och avstämning av de verkliga 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 28 - 

kostnaderna mot de kalkyler som tagits fram. Vi anser att genomföra avstämningarna är 
mycket viktig eftersom de i framtiden då kan utföra mer exakta kalkyler, dock bör sägas att 
vi anser att de missar en viktig del och det är hur vinstutfallet ter sig för deras Data 
Warehouse system. Vinstutfallet kan beräknas med hjälp av att genomföra en efterkalkyl 
och nyttan med den enligt Andersen (1994), är att få reda på var man har missat i 
beräkningarna och var man har träffat och vad anledningen till detta kan vara. 
Efterkalkylen är också ett underlag för att kunna genomföra bättre kalkyler för kommande 
investeringar.  
 
Eftersom det inte är möjligt att göra några objektiva bedömningar av nyttan med 
företagens Data Warehouse investeringar har vi fått göra subjektiva bedömningar. Det vi 
har kunnat konstatera är att Saab har nått dit de ville. För Coops del anser vi att de nästan 
har lyckas nå sina uppställda förväntningar men eftersom svarstiderna är längre än 
acceptabelt har inte full nytta kunnat nås. Hos Lindex kan vi konstatera att de inte fullt ut 
har nått dit de ville eftersom alla funktioner inte lyckades implementeras och därmed gett 
det de mervärde de eftersträvat. Även överskridandet av antalet arbetstimmar orsakade att 
kostnaderna blev större än beräknat. Vi har inte kunnat fastställa om några ekonomiska 
vinster har kunnat nås med företagens implementerade Data Warehouse systemen. 
 
5.1.2 Kvalitetsuppföljning 
När det gäller kvalitetsuppföljningarna utgör dessa en viktig del, för om informationen är 
inkorrekt är det lätt att det utvecklas misstro till informationen, detta skedde på Lindex 
under den första tiden efter implementeringen av deras Data Warehouse. Därför är det 
viktigt att kontroller av informationen sker och dessa anser vi bör ske kontinuerligt för att 
öka informationskvalitén. Coop utnyttjar en variant där de sänder iväg kontrollsummor, på 
de värdena de läst in, till butikerna som där får kontrollera summorna mot sin rådata. Detta 
är en bra modell för att kontrollera att all information kommer med under ETL-processen 
(förklaring, se avsnitt 7) men problemet som fortfarande kan kvarstå är att källdata inte 
stämmer med verkligheten. Detta kan kontrolleras enligt Kimball (2000) med hjälp av 
enkla statistiska beräkningar, men de hinder Sköld på Coop ser är att det är svårt att 
relatera det emot något, på grund av att helgdagar och liknande ställer till det. Inte heller 
hos Saab eller Lindex utförs någon kontroll på källdata och Petterson på EDS tror att det 
hos Saab beror på att deras attityd är att Data Warehouse är ett mottagande system och att 
det därför tar den information de får. 
 
Kvalitén på ett Data Warehouse innefattar inte bara att den information som kommer in 
stämmer, utan det är även mycket viktigt att all information som skall komma in verkligen 
kommer in. Exempelvis att alla butiker eller dotterbolag sänder in informationen till Data 
Warehouse systemet. En bra modell för att kontrollera detta och som även Coop genomför 
är att en automatisk kontroll görs på att respektive butik sänder in den information de skall. 
De butiker som inte blivit registrerade med inkommande data får ett e-post om att deras fil 
ej har blivit insänd. 
 
Utifrån den information vi har fått anser vi att Saab har undermålig vetskap om vilka 
kontroller som sker med den inkommande data till deras Data Warehouse. Detta anser vi är 
anmärkningsvärt beroende på att de inte får tillräcklig insyn av kvalitetskontrollen och 
därmed ges de inte möjlighet att kunna påverka kontrollen. Med en större insikt i 
datakontrollen skulle det vara möjligt för dem att kunna arbeta utifrån att försöka förbättra 
kvalitén på den inkommande data. Det skulle vara lättare för dem att se om det skulle vara 
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lönsamt att byta dagens manuella rutiner för datakontroll mot nya och mer automatiserade. 
Angående rutinerna för datakontrollen anser vi att det finns vissa risker med att ta in ny 
information utan att några kontroller görs. Vi anser att risken att felaktig information 
kommer in till Data Warehouse systemet ökar och även om användarna är duktiga på 
informationen tror vi ändå att risken är stor att de lätt kan missa felaktig information. Vi 
skulle vilja rekommendera att någon typ av automatisk kontroll implementerades för att 
granska den inkommande informationen. Annars finns risken att informationen sakta 
försämras och som vi nämnde ovan att den inkorrekta informationen utvecklar en misstro 
hos användarna och risken blir att Data Warehouse systemet slutas användas.   
 
Att rätt information finns tillgänglig i Data Warehouse systemet tror vi är den viktigaste 
delen för att systemet skall kunna leva vidare och därför tycker vi att det är här de största 
resurser skall läggas ned för att göra det möjligt att kunna hålla en hög och god kvalitet på 
den data som hanteras i Data Warehouse systemet. 
 
5.1.3 Användaruppföljning 
Data Warehouse systemets överlevnad bygger på att användarna utnyttjar systemet, gör de 
inte det finns det heller ingen användning för Data Warehouse systemet. Därför är det av 
stor vikt att användarna är nöjda med sitt Data Warehouse och i de fall där det finns delar 
som inte är tillfredställande är det viktigt att dessa delar kommer fram. För att plocka fram 
de mindre bra delarna som kan finnas hos Data Warehouse systemet anser vi att någon 
form av användaruppföljning bör genomföras. På Coop genomförs användaruppföljningar i 
form av personlig kontakt med användarna vilket gör att det får en direkt feedback på vad 
som inte är tillfredställande. Modellen fungerar väl men nackdelar vi kan se, är att om de 
endast förlitar sig på personlig kontakt kan det innebära att inte alla användares åsikter 
kommer fram. Det är till exempel inte säkert att alla har kontakt med förvaltningsansvarig 
vilket kan leda till att viktig information om Data Warehouse systemet inte kommer fram 
till ytan. 
 
Även Lindex har valt att använda sig av en personlig kontakt med användarna men de har 
valt modellen att avdelningsrepresentanter för fram användarnas frågor och önskemål 
under de förvaltningsmöten som hålls varje månad. Utifrån detta arbetssätt är det troligen 
lättare att få fram allas åsikter men för att kunna säkerställa att alla verkligen ska få kunna 
få framför sina åsikter vore det tänkbart att någon gång om året genomföra någon form av 
enkätundersökning för att få användarnas åsikter om bristerna i systemet och i hanteringen 
av Data Warehouse systemet. För detta ändamål vore det tänkbart att använda NYS (Ny 
Systemdiagnos) eller Dataföreningens systerverktyg till estiMERA när det är 
färdigutvecklat. 
  
Genom att Saab inte genomför några användaruppföljningar anser vi att de missar en av 
deras viktigaste informationskällor om Data Warehouse systemet. Det är ändå användarna 
som skapar nyttan med deras Data Warehouse och kommer inte användarnas åsikter fram 
om systemet kommer de troligtvis efterhand att sluta använda det på grund av att system 
inte kommer att utvecklas mot de önskemål användarna har för Data Warehouse systemet.  
 
5.2 Förvaltning 
Förvaltningsarbetet är oftast den största delen av kostnaderna för ett informationssystem, 
de kan utgöra upp till 75% (Révay, 1992) sett över systemets hela livslängd. Därför anser 
vi att stor vikt bör läggas vid arbete på förvaltningen därför anser vi att förvaltningsarbetet 
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bör inledas med ett förvaltningsutformande. I teoriavsnittet togs tre modeller att utforma 
förvaltningen på upp, dessa kan med fördel användas vid utformningen av förvaltningen 
för ett Data Warehouse för att undvika problem med förvaltningen. 
 
För de tre Data Warehouse systemen vi undersökt finns det ett utarbetat förvaltningsarbete 
och de verkar fungera tillfredställande, däremot har inget av företagen arbetat utifrån att 
genomföra ett förvaltningsutformande vid starten av förvaltningsarbetet. Istället har både 
Coop och Lindex utarbetat sin förvaltning med hjälp av erfarenheter och kunnande de fått 
allt efter tidens gång. Att inte genomföra något organiserad förvaltningsutformande tror vi 
kan orsaka att det tar längre tid att få en fullt tillfredställande och fungerande förvaltning. 
Detta kan i sin tur leda till ökade kostnader för förvaltningsarbetet. Orsaker som kan öka 
kostnaderna är exempelvis om fel i systemet upptäcks och en ändring måste ske kan hända 
att den då hanteras på ett onödigt komplicerat sätt eftersom inga rutiner för ändringar finns. 
I teoriavsnitt behandlade vi tre olika förvaltningsutformanden som skulle kunna vara 
tänkbara att använda.  
 
Lindex eller Coop hade inte några mål för förvaltningsarbetet uppsatta vid starten utan de 
har arbetats fram under tiden som förvaltningen har pågått. Vi tror att när mål saknas, vars 
syfte är vägleda hur förvaltningen skall bedrivas, är det troligt att 
förvaltningsorganisationen får svårare att styra förvaltningsarbetet och risken kan då bli att 
arbetet blir mer ostrukturerat och en lägre kvalitet på förvaltningen kan bli en följd. Även 
om det finns mål för förvaltningen är det viktigt att dessa inte är vilka som helst utan de 
bör uppfylla Bergvall & Welanders tre grundkrav, det vill säga att målen ska vara mätbara, 
realistiska och tydliga, för att det ska finnas möjlighet att bedriva förvaltningen på bästa 
möjliga sätt.  
 
I förvaltningsarbetet har Saab och Coop anlitat konsultföretaget EDS för att få hjälp med 
förvaltningen. Bägge företagen har skapat affärsmässiga avtal med EDS där det beskrivs 
vad de är ansvariga för, hur fort fel ska åtgärdas och så vidare. Lindex ansvarar för hela sin 
förvaltning och där har inget affärsmässigt avtal gjorts vilket är synd eftersom avtalens 
syfte är att ange villkor och ramar för förvaltningsarbetet. Därför anser vi att Lindex bör 
tänka på att skapa en affärsmässighet av sin förvaltning och genom att upprätta avtal för 
förvaltningen vilket kan ge dem en klarare bild av de villkor som gäller och vem som är 
ansvarig för vad. Avtalen som upprättas anser vi, liksom som Brandt (2000), att de bör ha 
en giltighetstid på max ett år. Denna giltighetstid anser vi vara lämplig när förvaltningen 
skall organiseras inom företaget. Detta för att möjliggöra förändringar i avtalet som kan 
behövas för att få förvaltningen att fungera tillfredställande. Skall avtal skrivas mellan två 
olika företag anser vi att avtalen bör löpa över en längre tid. Annars tror vi risken blir att 
konsultföretaget som skall hjälpa till med förvaltningen bara gör minsta möjliga.  
 
Det teorier (se teoriavsnittet) som finns om förvaltningen behandlar oftast bara förvaltning 
av informationssystem generellt. Det kan ifrågasättas om dessa teorier är tillämpbara på ett 
Data Warehouse och därför har vi diskuterat denna fråga med respondenterna. 
Sammanfattningsvis tolkade vi att de inte ser några större skillnader i att förvalta ett Data 
Warehouse mot ett annat system. Den skillnad Jönsson och Sköld dock kunde se är att 
Data Warehouse kan vara aningen mer komplext att förvalta. De kunde inte specificera vad 
som gjorde att Data Warehouse systemet mer komplext att förvalta. Att ett Data 
Warehouse kan vara mer komplext att förvalta kan bero på enligt Humphries et al (1999) 
att Data Warehouse skiljer sig från andra system genom att Data Warehouse systemet 
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måste följa med i alla ändringar som införs i alla system i hela organisationen. Detta gör att 
det måste finnas en beredskap på ett omfattande förvaltnings- och utvecklingsarbete. 
 
Orsaken till att Data Warehouse är mer komplext att förvalta tror vi grundar sig i att det är 
två delar som skall förvaltas i ett Data Warehouse. Dessa delar är förvaltning av systemets 
funktioner och förvaltning av informationen. I vanliga system som förvaltas är det i 
huvudsak bara systemets funktioner som ska förvaltas. Det kan vara att förnya, förbättra, se 
till att systemet är driftsdugligt och så vidare. Vissa system kan även förvalta information, 
exempelvis ett ordersystem men det är fortfarande ganska stora skillnader i förvaltningen 
mellan ordersystemet och ett Data Warehouse. Detta på grund av att Data Warehouse 
systemet måste kunna behandla aktuell information men även historisk information under 
en längre tid en ett ordersystem vilket blir mer komplext när förändringar av information 
sker. Ett scenario skulle kunna vara att ett företag skall byta sina varugrupper. I 
ordersystemet kommer det att finnas en övergångsperiod på kanske några månader där 
hänsyn får tas till de båda sätten att skriva varugrupperna på. När orderna är avslutade 
behöver de inte längre behandlas och den nya uppdelningen kommer endast att vara 
aktuellt. Däremot i Data Warehouse systemet skall den tidigare varugruppsindelningen 
finnas tillgänglig kanske flera år framåt och de nya varugruppsindelningarna skall också 
kunna samverka med den tidigare uppdelningen.  
 
Ytterligare orsaker vi tror komplexiteten beror på är att informationen behöver 
överensstämma omgående för att Data Warehouse systemet skall förbli en värdefull resurs 
för företaget. Detta innebär att om en organisation genomför organisationsförändringar så 
måste dessa genomföras snarast i Data Warehouse systemet för att systemet inte skall 
tappa sin funktion. Vidare ställs högre krav på datakvalitén på grund av att informationen i 
ett Data Warehouse skall användarna kunna lita på och är inte informationen korrekt 
kommer tilltron till Data Warehouse systemet att minska och vilket kan leda till ingen 
kommer att använda det till slut. Det skall inte heller glömmas att Data Warehouse system 
hanterar stora datavolymer vilket leder till mer arbete, bland annat på grund av som Dreyer 
sa att en förändring kan slå på flera ställen. 
 
Alla de intervjuade företagen anser vi ha en relativt god form av utbildning. Alla tre har en 
grundutbildning för användarna där ett hopsatt övningsmaterial arbetas igenom med 
användarna. Det vi har sett och som vi ser mycket positivt på är att de har fördelat 
utbildningen mellan applikationsförståelse och data förståelse väl. Dock vill vi ändå 
poängtera vikten med förståelsen av datainnehållet eftersom applikationsträningen blir 
meningslös om inte användarna förstår vilken data som finns tillgänglig, vad den betyder, 
hur den går att använda. Kimball (2000) rekommenderar att fördelningen bör vara hälften 
på applikationsträningen och den andra hälften på förståelsen på datainnehållet. Det vi ser 
att företagen skulle kunna komplettera med är någon form av webbaserad tjänst som bland 
annat skulle kunna innehålla information om eventuella förändringar i systemet, även 
vanliga frågor och svar skulle kunna finnas både om verktyg och data. Vi tror det skulle 
vara positivt för användarna, samt att användarna på ett lättare sett kan hålla sig 
underrättade om förändringar i systemet. 
 
5.3 Utvärdering 
Generellt tycker vi att företagen lägger lite engagemang och små resurser på att utvärdera 
sin förvaltning och utvärdering av sitt Data Warehouse. Pettersson stärker detta påstående 
genom att säga ”…uppföljning är branschen generellt dålig på…”. Anledningen till att det 
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är på detta sätt tror vi beror på att i många fall ses utvärderingar inte som något nödvändigt, 
det är ju ingen som efterfrågar det. Undermåliga utvärderingar tror vi kan leda till att det 
blir svårare att skapa en bra styrbar förvaltning som på ett effektivt sätt bidrar till att 
uppfylla de mål som finns inom verksamheten. Ytterliggare anser vi det vara nödvändigt 
för att kunna bibehålla den nivån som Data Warehouse system hade vid införandet även 
efter en tid i drift. Vidare ges möjligheten att kunna utveckla och förbättra systemet och 
genom det öka livslängden och även kunna leda till att företagen kan nå en effektivare 
resursanvändning med Data Warehouse systemen. För att kunna genomföra utvärderingar 
anser vi det är viktigt att ledningen framhäver att utvärderingen är en viktig del av arbetet 
med Data Warehouse systemet och att det får ta resurser i anspråk. 
 
Utvärderingarna kan också ge företagen möjligheter att kunna dra lärdomar av både de 
delar som har lyckats men kanske viktigast av allt de misstag som har gjorts. Med dessa 
lärdomar är det i framtiden möjligt att undvika dessa misstag. 
 
Utifrån intervjuer vi genomfört har vi sett att Coop och Lindex arbete med utvärderingar 
består av förvaltningsmöten. Coop har valt att komplettera sina förvaltningsmöten med att 
varje månad låta EDS upprätta ett förvaltningsbrev vilket ger dem mer information om hur 
förvaltningen av deras Data Warehouse har fungerat under föregående månad. Vi tror att 
förvaltningsmöten och även de kompletterande förvaltningsbreven är ett bra sätt för att 
mögliggöra utvärdering av både sin förvaltning och de brister som kan finnas i Data 
Warehouse systemet. Dock anser vi det kan vara lämpligt att förbättra utvärderingarna 
genom att genomföra någon typ av diagnos av vad användarna tycker om systemet, 
förslagsvis kan detta ske en gång om året. Exempelvis kan ett verktyg som 
diagnosverktyget estiMERA användas vilket är ett bra instrument för mätning och 
värdering av förvaltningsarbete. Det kan även vara lämpligt att komplettera utvärderingen 
av förvaltningen genom att genomföra en förvaltningsbesiktning. 
 
Saab hade tidigare kontinuerliga förvaltningsmöten med EDS men efter att EDS i Spanien 
tog över förvaltningsuppdraget från EDS i Sverige upphörde även förvaltningsmötena. 
Anledningen till upphörandet av förvaltningsmötena var på grund av det geografiska 
avståndet. Vi anser att förvaltningsmötena är ett mycket bra tillfälle att genomföra 
utvärdering både på förvaltningsarbetet men även på Data Warehouse systemet. Under 
dessa möten anser vi att det finns möjlighet att diskutera problem som finns med Data 
Warehouse systemet, att diskutera hur förvaltningen fungerar och så vidare. Att sluta 
förvaltningsmötena tror vi kan ge förödande konsekvenser för deras Data Warehouse både 
på kort och lång sikt. Vi får stöd av Petterson på EDS som tror att tre saker kommer att ske 
om inte förvaltningsmöten genomförs. Det första är att det inte kommer att vara omöjligt 
att fånga upp de önskemål och krav som kunden har på ett bra sätt, det andra är kvalitén 
kommer att sjunka och på sikt kommer systemet att dö. Frågan som kan ställas är om det 
ökade geografiska avståndet verkligen får styra att förvaltningsmötena läggs ned. Vi anser 
inte att avståndet skall få styra och vår rekommendation till Saab är att mötena istället 
skulle kan ske med hjälp av telefonkontakt med EDS i Spanien. Genom att kontakten 
fortfarande kan hållas ges då möjligheten att en god kommunikation kan hållas mellan 
parterna. För att ytterligare öka kommunikationen skulle det vara tänkbart att de använder 
sig av månatliga förvaltningsbrev så som Coop och EDS i Sverige redan idag gör. 
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För övrigt anser vi att utvärderingarna av både förvaltningen och av Data Warehouse 
systemet bör ligga under förvaltningens åtaganden att genomföra, dock bör stöd finnas från 
ledningen. 
 
5.4 Brister i uppsatsen och förslag på fortsatt forskning 
En brist med uppsatsen kan vara att få delar av teorin verkligen har kunnat bekräftas att de 
skulle kunna vara rimlig att användas i ett uppföljningsarbete av ett Data Warehouse. 
Anledningen till att detta inte varit möjligt att bekräfta beror på att de företag vi har 
intervjuat inte fullt ut genomfört alla moment.   
 
Ytterligare en brist vi kan se är att vi inte haft möjligheten att kunna bekräfta om 
utvärderingsverktyget estiMERA är tillämpbar på ett Data Warehouse på grund av att 
ingen av de intervjuade företagen har använt sig av någon av dessa. Eftersom inget av de 
intervjuade företagen använt sig av estiMERA vände vi oss till Lundqvist4 för att se om 
något företag med ett Data Warehouse använt sig av verktyget. Tyvärr visste inte 
Lundqvist inom vilka verksamhetsområden deras verktyg används inom och han ville 
heller inte ta reda på det. 
 
Intressant att forska vidare på skulle kunna vara att finna ett eller flera företag med ett Data 
Warehouse där de verkligen har utfört noggranna uppföljningar, genomfört ett strukturerat 
förvaltningsutformande och även genomfört frekventa och noggranna utvärderingar både 
på sitt Data Warehouse system men även på förvaltningen. Troligen är det ett mycket fåtal 
företag i dag som genomför dessa delar med stor omsorg och det intressant skulle vara att 
se om det verkligen skulle finnas någon skillnad mellan de Data Warehouse som berörts i 
uppsatsen gentemot ett Data Warehouse som beskrev ovan. 
 

                                                 
4 Mats Lundqvist, produktansvarig estiMERA, Dataföreningen i Sverige, e-post den 17 februari 2003. 
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6. Slutsats 
Efter att ha studerat de tre företagen Saab, Coop och Lindex, har vi kunnat konstatera att 
generellt sett genomförs det mycket dåligt med uppföljningar och utvärderingar av de 
implementerade Data Warehouse systemen. 
 
Vi kan konstatera att de undersökta företagens attityd till Data Warehouse system är att det 
är något som ger ökad information och inte att det ses som ett sätt för att både få ökad 
information samtidigt som det kan generera en ekonomisk nytta. Vi har kommit fram till 
att företagen bör se sina Data Warehouse system som något som även eventuellt kan ge 
intäkter. För att nå dit anser vi att företagen först bör identifiera, kvantifiera, mäta och följa 
upp bruttonyttan för att sedan följa upp vad kostnaderna har varit för att nå denna 
bruttonytta. Nästa steg blir att ställa bruttonyttan emot kostnaderna och se om det ger en 
positiv nettonytta för Data Warehouse systemet. 
 
Någon kvalitetskontroll på om den inkomna informationen är korrekt eller ej, görs varken 
hos Saab eller Lindex utan de tar emot informationen som den är och litar därmed på den. 
Coop är det enda företaget i studien som gör kvalitetskontroller på om den inkomna 
informationen är korrekt eller ej och om all information verkligen har inkommit till Data 
Warehouse systemet. Att inte göra kvalitetskontroller anser vi kan få till följd att 
användarnas tilltro till systemet riskerar att minska om det visar sig att den inkommande 
informationen inte stämmer med verkligheten vilket till slut kan leda till att användningen 
av systemet minskar. Vidare sköter företagen sin användaruppföljning genom en personlig 
kontakt med användaren. Risken vi kan se med att endast ha personlig kontakt är att alla 
användarnas åsikter inte kommer att höras fullt ut. 
 
Vi har ytterligare kunnat konstatera att inte någon av de intervjuade företagen har använt 
sig av något organiserat förvaltningsutformande vid uppstarten av förvaltning. Både Coop 
och Lindex saknade vid starten av förvaltningen mål på vad som skulle göras i 
förvaltningsarbetet. Dessa mål arbetades istället fram under tiden som förvaltningsarbetet 
pågick. Saknaden av välutformade mål vid starten anser vi kan leda till att arbetet riskerar 
att bli ostrukturerat och mer svårgenomfört vilket troligen kan leda till att Data Warehouse 
systemet förfaller onödigt fort eller den ekonomiska belastningen blir större än vad som är 
nödvändigt. 
 
Utvärderingsarbetet på de berörda företagen sker eller har skett med hjälp av 
förvaltningsmöten. Utöver förvaltningsmötena sker ingen utvärderingar av Data 
Warehouse systemen. Generellt anser vi att företagen lägger för lite engagemang och fokus 
på utvärderingsarbetet vilket kan leda till att företagens möjligheter att kunna finna de 
brister som finns både i förvaltningsarbetet och i deras Data Warehouse system minskar. 
Detta kan då innebära att företagen får en minskad möglighet att utveckla Data Warehouse 
systemet. 
 
Slutligen anser vi att med ett väl utvecklat efterarbete ges möjligheten att kunna bibehålla 
den standarden som Data Warehouse system hade vid implementeringen även efter en tid i 
drift. Efterarbetet tror vi även skapar möjligheter att kunna utveckla och förbättra systemet 
vilket i sin tur kan leda till att företagen kan nå en effektivare resursanvändning. Genom en 
effektivare resursanvändning av Data Warehouse är det möjligt att kunna få en högre nytta 
och värde av sin investering på Data Warehouse system. 
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7. Förklaring av ord 
Ad-Hoc – är frågor som besvaras på ögonblicket, och de kan ställas helt intuitivt baserade 
på alla de tankar du föder (Business Navigator HAT Sweden AB).  
 
Data Warehouse - Ett Data Warehouse kan ses som en samlingsplats där man har valt ut 
de delar av informationen man vill åt, samt skalat bort överflödet av information som inte 
anses vara utav intresse (Inmon). 
 
Data Warehouse är även den en databas som fungerar på så sätt att den samlar in 
information från flera olika typer av databaser. Anledningen till att ta fram den här formen 
av databas låg i de allt större informationsmängderna, som bildades då datoranvändningen 
började ta fart i en allt större utsträckning hos företag. Det blev då ohållbart att leta i de 
enorma datamängderna som bildades i de nuvarande databaserna, med hjälp av ett Data 
Warehouse kunde de nu filtrera ut den viktiga informationen och lagra den på ett 
gemensamt ställe. 
  
ETL - Står för Extract Transform Loading det vill säga hämta information, transformera 
information och ladda information. ETL applikationens/verktygets uppgift är att hämta 
information ifrån en eller flera databaser för att sedan transformera informationen så att 
den ser ut på ett enhetligt sett, slutligen så laddar den informationen till Data Warehouset. 
 
HTU - Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. www.htu.se 
 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 36 - 

8. Referenser 
 
8.1 Monografi 
Andersen, Erling S (1994). Systemutveckling : principer, metoder och tekniker. Lund : 
Studentlitteratur 
 
Bergvall, Malin & Welander, Tommy (1996). Affärsmässig systemförvaltning. Lund : 
Studentlitteratur 
 
Brant, Peder (1998). Systemförvaltningshandboken. Nacka : ITligence 
 
Brant, Peder (2000). Systemförvaltningshandboken. Vol. 6.0. Stockholm : ITligence  
 
Dataföreningen i Sverige. (1995). Ny Systemdiagnos, NYS. Lund : Studentlitteratur 
 
Dahlgren, Lars Erik, Lundgren, Göran & Stigberg, Lars (2000). Öka nyttan av IT! Att 
skapa och värdera nyttan i verksamheten med hjälp av PENG. Stockholm : Ekerlids Förlag 
 
Holme, Idar Magne (1991). Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund : Studentlitteratur. 
 
Kimball, Ralph (1998). The data warehouse lifecycle toolkit: expert methods for designing, 
developing, and deploying data warehouses. New York : Wiley Computer Publishing 
 
Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund : Studentlitteratur 
 
Marcusson, Leif & Ahlin, Andres (2002). Projektledaren i praktiken. Lund : 
Studentlitteratur 
 
Révay, Péter. (1992). Modern systemförvaltning. Lund : Studentlitteratur 
 
Riksrevisionsverket. (1987). Systemförvaltning. Stockholm : Riksrevisionsverket  
 
Schneidewind, N. (1987). The state of software maintenance Management. Wesly : 
England 
 
Strömquist, S. (1999). Uppsatshandboken. Göteborg: Hallgren och Fallgren Studieförlag. 
 
Svenning, C. (1997). Metodboken . Ezlöv : Lorentz 
 
Söderström, Peter (1997). ”Data Warehouse” & - Datalager : Verksamhet, Metod, Teknik. 
Stockholm : DF (Dataföreningen i Sverige) ; Lund : Studentlitteratur 
 
Trost, J (1993). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur : Lund 
 
Wiedersheim-Paul, F., Eriksson, L. T. (1989). Att utreda och rapportera. Malmö: Liber. 
 
Wiedersheim-Paul, F., Eriksson, L. T. (1999). Att utreda forska och rapportera. Malmö :  
Liber. 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 37 - 

 
8.2 Artiklar 
Adelman, Sid & Oates, Joe (1999). Indicators of Success: Data Warehouse Critical 
Success Factors and Measuring Results. DM Review, Augusti 1999. 
 
8.3 Elektroniska källor 
Business Navigator HAT Sweden AB. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.busnav.se/downloads/doc/Mer_information_om_HAT.pdf [2003-03-03] 
 
Dataföreningen i Sverige. (2001). Metodbeskrivning. [Elektronisk]. Örebro. Tillgänglig: 
http://www.dfs.se/upload/images/products/metodhandbok.pdf. [2003-01-30] 
 
Ted Friedman. Data Warehouse infrastructure for growth and change. [Elektronisk]. 
Gartner. Tillgänglig: 
http://symposium.gartner.com/docs/symposium/itxpo_orlando_2002/documentation/sym12
_15d.pdf [2003-03-24]. 
 
Kimball, Ralph (2000). Is Your Data Correct?. [Elektronisk]. Inteligent Enterprise. 
Tillgänglig: http://www.inteligententerprise.com/001205/webhouse1_1.shtml [2003-02-11] 
 
På i Stockholm AB: Förvaltningsstyrning: etablering. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.pais.se/content_produkter_etableringar.htm [2003-02-04]. 
 
 
 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 1 - 

Bilaga 1 
 
Intervju 
Bakgrundsfakta om uppsatsen  
(Kortfattad beskrivning av bakgrundsfakta till uppsatsen) 

 

1. Berätta bakgrunden till uppsatsen och att vi först vill ha bakgrundsinformation om alla 

Data Warehouse projekt.  

2. Få lite information angående genomförandet av det Data Warehouse projektet vi har 

valt. 

3. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vad som sker efter implementeringen.  

4. Mål och syfte med uppsatsen. 

Bakgrundsfakta  
 
(kortfattad beskrivning av bakgrundsfakta av ett Data Warehouse-projekt för att ge oss större 
förståelse) 
 

5. Vilken roll har du till Data Warehouset? 

6. Antal Data Warehouse projekt som företaget har genomfört? 

7. Antal i drift i dag? 

8. Inom vilka verksamhetsområden används era Data Warehouse? 

9. Vilken typ av information ger dem? 

10. Hur fungerar dagens system; hur läget är idag?  

11. Planer för framtiden med era Data Warehouse projekt? 

12. Beskriv kortfattat hur systemen har byggts upp med aspekt på tiden (5 min om varje 

Data Warehouse projekt) 

13. Välj ett av dessa Data Warehouse projekt som ska fördjupa intervjun i. 

14. Antal lyckade/misslyckade; Varför? 

DATA WAREHOUSE-projektet 
 
FAS 1 (systemutveckling sker och Data Warehouset integreras men det har ej börjat används)  
(kortfattad beskrivning av hur denna fas genomgick för att ge oss en större förståelse och ett 
bättre samanhang) 
 

15. Vision 

16. Mål 



   Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    2003-05-23 
 Data Warehouse system i drift - Uppföljningsstudie av levererad nytta och värde 
 C-uppsats 10p i systemvetenskap     
 

- 2 - 

17. Projektorganisation, stöd ifrån ledningen 

18. Användare - medverkan vid framtagandet, på vilket sätt? Vad var de med och 

bestämde om? 

19. Teknik (har ni använt er av ny teknik, beprövad teknik, men kanske inte var den bästa 

tekniken för Data Warehouse 

20. Innehåll – datainformation (hur bestämdes vad som skulle vara med?) 

21. Uppbyggnad – utveckling 

22. Vilka kalkyler och budgetar gjordes? 

23. Tänkte ni på förvaltningen under denna fas? 

 

FAS 2 (systemet är integrerat, används och förvaltas) 
(Huvuddelen av intervjun. Här skall djupintervjun ske med avseende på att studera hur 

Data Warehouset fungerar efter de har gått i drift) 

1. Uppföljning av uppnådda resultat 
24. Måluppfyllelse i relation till de uppsatta målen 

25. Levererar Data Warehouset den nytta som det var tänkt? Hur mäter ni det? 

 

26. Kalkyler – Kostnad 

- Uppföljningskalkyler (efterkalkyler) 

- Utvecklingskostnader 

- Löpande kostnader 

- Förvaltningskostnader 

- Kostnader för mjukvara 

- Kostnader för hårdvara och löpande kostnader för underhåll av hårdvara 

 

27. Kalkyler - Intäkter (Hur väl har ni lyckats nå era investeringskalkyler) 

- Hur mäter ni era intäkter 

- Är intäkterna där ni förväntat er/några intäkter som ni inte räknat med 

som har uppkommit? 

- Effektiviseringskalkyler 

- Har ni gjort några engångsintäkter? 

- Några löpande intäkter? 

- Lönsamhetsförbättringar/optimeringar 
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28. Uppföljning av Data Warehouse fördelar/nackdelar (Har Data Warehouset givit 

några positiva alt. negativa fördelar?) 

 

29. Datainformation – Får användarna den informationen de behöver? (Hur 

kontrollerar ni det?) 

 

30. Kvalitetsuppföljning – Är informationen rätt? Kan de lita på den? Hur gör de 

kvalitetskontrollen? 

 

31. Användare – Hur upplevde användarna systemet när det tagits i drift? Har ni några 

uppföljningar eller liknande? 

 

32. Statistiska uppföljningar 

- Hur mycket användarna använder systemet i tid? 

- Vilka som är inne av användarna? 

- Vilka kuber som används? 

 

33. Följer Ni upp att alla (butiker, instanser) lämnar in sin information? 

 

34. Ytterligare uppföljningar Ni utfört? 

2. Förvaltning 
35. Förvaltningsprocessen 

- Vad innefattar i begreppet förvaltning för dig? 

 

- Hur bedriver Ni er förvaltning?  

- Projektifiering av systemförvaltningen  

- Förvalta informationssystemet 

- Ansvarsroller 

- Affärsmässighet (avtal, säljare-köpare) 

- Positionera systemförvaltningen 

- Bygg rutiner 
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- Hur är er förvaltning utformad? 

- När skedde förvaltningsutformandet  

- Hur bedrevs de? (egen budget, arbetsgrupp och styrgrupp) 

 

- Ser du några skillnader i att förvalta ett Data Warehouse jämfört med ett 

annat informationssystem? 

- Hur har Ni utvecklat er Data Warehouse förvaltning? Teorier? 

 

36. Underhåll/uppdateringar – Vem ansvarar för underhåll, hur sker det? 

 

37. Utbildning av användarna – Typ av utbildning, Hur ger ni information till 

användarna om uppdateringar utav Data Warehouse systemet? Ger ni information? 

 

38. Hur sker utbildningen? (Mängd teori, praktiska övningar, skapa förståelse för 

datainnehållet) 

3. Utvärdering 
39. Gör Ni utvärderingar på förvaltningsprocessen? Hur görs den? Vilka metoder 

används? 

40. Utför Ni utvärderingar på informationssystemet?  

41. Hur följs utvärderingarna upp? 

42. Genomförs utvärderingar på de uppföljningar som har gjorts? 

43. Ytterligare utvärderingar Ni har utfört? 
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Bilaga 2 
 
Efterkalkyl 
 

Investering      
Summa projekt      

Tid       
 användare  261.990 kr    
 SA  19.125 kr    
 ADB  150.975 kr  432.090 kr  
Lokal     20.000 kr  

Fika, mat och diverse     20.900 kr  
Summa    472.990 kr  

       
Fördelas med 20% vardera på år 0-4, 94.598 kronor per år.  

       
Utbildning      

 Kursavgift  40 tim 34.000 kr  
 Kurstid  1.024 tim 230.400 kr  
 Övningstid 1.848 tim 415 800 kr  
    

System i drift   
 Underhåll  174 tim 39.150 kr  
 Stöd  4.650 tim 1.046.250 kr  
 Krångel-/väntetid 11.550 tim 2.598.750 kr  
 Daglig drift 0 tim 0 kr  
       

Utfall:      
Belopp i tusentals kronor     

       
  År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Invest.  72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 
Utbildn. 680,2         

S i drift  3.684,8 3.684,8 3.684,8 3.684,8 3.684,8 
Kostnad 4.437,1 3.756,9 3.756,9 3.756,9 3.756,9 
Intäkter 3.566,2 3.566,2 3.566,2 3.566,2 3.566,2 

Utfall  -870,9 -190,7 -190,7 -190,7 -190,7 
       

Summa kostnader   19.731.685 kronor  
Summa intäkter   17.831.250 kronor  
Summa utfall   -1.342.435 kronor  

  
 
 

Tabell 1. Efterkalkyl (Källa: Ahlin & Marcusson, 2002) 


