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TILL LÄSAREN 
 
Denna rapport utgör vårt examensarbete på 10 p inom programmet Informationsteknologi, vid 
Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet har utförts inom området datavetenskap på 
kandidatnivå. 
 
Rapporten består av tre huvudsakliga delar. Vi kommer först att gå igenom teorin, som 
innefattar två övergripande områden, information samt data warehouse. Därefter kommer 
empiridelen, som handlar om vårt referensföretag, Vodafone, och deras data warehouse 
SALSA. Avslutningsvis presenterar vi resultatbeskrivning, analys och slutsats samt 
diskussion. Under rubriken diskussion redogör vi för våra egna reflektioner och åsikter i 
ämnet samt ger förslag på fortsatta studier.  För begreppsförklaring och hjälp i Din läsning 
finns en ordlista som bilaga. De ord i texten som är markerade med en stjärna*, finns 
förklarade i denna ordlista. Ett ord är markerat första gången det nämns i varje kapitel. 
 
Trevlig läsning! 

 



ABSTRACT 
 
Many companies have a bulk of data about their customers in different places and in different 
formats. To be able to exploit the real potential of the data, it ought to be placed in a data 
warehouse. A data warehouse consists of one or many databases that can offer the company 
useful information, necessary for both tactical and strategical decisions. By using a data 
warehouse a company can strategically manage information resources and thereby create 
positive effects in the business. With a data warehouse one can make complex ad hoc* 
queries, that will give the company the opportunity to face external changes and even predict 
these. 
 
In our thesis work, we use Vodafone as our case study. Vodafone’s business idea is to offer 
their customers telecommunication services with high quality. Their customers are 
companies, organisations and private persons. Vodafone offer total communication solutions, 
standard services as well as special tailor made services and products. 
 
In our research we wanted to find out if SALSA, Vodafone’s data warehouse, meets the user’s 
demands for information. As a support in our analysis we will compare scientific theories 
with application in reality through a case study. The research has been performed through 
interviews by e-mail and investigation where two different groups have taken part. One group 
consists of the developers of SALSA, the other group consists of users of SALSA. 
 
Our hypothesis is ”SALSA meets the user’s demands for information”. The sub-questions are 
“Which requirements can the users reasonably have on SALSA?”,”What information do users 
miss in SALSA?”, “Which suggestions for improvements do the users have for SALSA?” and 
“Is the user forum enough for the users to present their demands on SALSA?”. 
 
After analysing and processing the material from the investigation and after answering our 
sub-questions, we have verified our hypothesis. Generally SALSA meets the user’s demands 
for information, even if both developers and users are aware of that some improvements could 
be done.  
 
We consider that Vodafone ought to focus on improvements of the user forum, where the 
users can present their suggestions for improvements on SALSA. In our opinion it is positive 
that a forum exists, but the users think that it must be improved. We think that this would 
decrease the “gape” between the developers and users. 
 
 
 
 
 

 



SAMMANFATTNING 
 
Många företag har stora mängder kunddata samlade på olika ställen och i olika format. För att 
den verkliga potentialen i datamängden ska kunna utnyttjas, bör dessa data samlas i ett 
gemensamt datalager, ett så kallat data warehouse. I ett data warehouse ingår en eller flera 
databaser som kan ge företaget viktig information, nödvändig för såväl taktiska som 
strategiska beslut. Genom att använda ett data warehouse kan man strategiskt hantera 
företagets informationsresurser och därmed skapa positiva effekter i företagets 
affärsprocesser. Med ett data warehouse kan man göra komplexa ad hoc*-analyser, som gör 
att företaget snabbt kan möta omvärldsförändringar och i många fall även förutse dessa.  
 
I vårt arbete har vi använt Vodafone som referensföretag. Vodafone’s affärsidé är att erbjuda 
sina kunder telekommunikationstjänster av hög kvalitet. Kunderna är företag, organisationer 
och privatpersoner. Vodafone erbjuder kundanpassade och totala kommunikations-lösningar, 
såväl standardiserade tjänster som speciella skräddarsydda tjänster och produkter.  
 
Genom vår undersökning vill vi ta reda på om SALSA, Vodafone’s data warehouse 
tillgodoser användarnas informationsbehov. Som stöd för vår analys kommer vi att jämföra 
befintliga teorier inom områdena information samt data warehouse, med tillämpning i 
verkligheten genom vårt referensföretag. Undersökningen har utförts genom skriftliga 
intervjuer samt enkäter, där två olika undersökningsgrupper ingått. Den ena gruppen har 
utgjorts av SALSA’s utvecklare och den andra av SALSA’s användare. 
 
Den hypotes som vi arbetat med är ”SALSA tillgodoser användarnas informationsbehov” med 
underfrågorna ”Vilka krav kan användarna rimligen ställa på SALSA?”, ”Vilken information 
saknar användarna att få fram från SALSA?”, ”Vilka förslag på förbättringar gällande SALSA 
har användarna?” samt ”Räcker användarforum för att framföra användarnas synpunkter på 
SALSA?”. 
 
Då vi analyserat och bearbetat materialet från enkätundersökningen samt besvarat våra 
frågeställningar, har vi verifierat vår hypotes. Överlag får användarna sitt informationsbehov 
tillgodosett av SALSA, även om såväl utvecklare som användare är medvetna om att vissa 
förbättringar skulle kunna göras.  
 
Vi anser att Vodafone i första hand bör fokusera på att förbättra sitt användarforum, där 
användarna kan framföra sina krav och önskemål gällande SALSA.  Enligt vår mening är det 
mycket positivt att det finns ett sådant forum, men genom undersökningen har det 
framkommit att ett flertal användare har förslag på förbättringar av detta forum. Vi tror att en 
förbättring av användarforumet skulle medföra att det ”glapp”, som idag finns mellan 
utvecklare och användare, skulle kunna minskas.   
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1. INLEDNING  
 
1.1 Bakgrund 
 
Under vår utbildning har vi fått ett stort intresse för databasteknik och vi ville därför göra vårt 
kandidatarbete inom detta ämne. Då vi inledningsvis sökte information inom området hittade 
vi en mängd artiklar om data warehouse och dess användningsområden. Eftersom vi alla 
ansåg detta vara intressant beslutade vi oss för att fördjupa oss inom just denna del av 
databasteknik.  
 
Många företag har stora mängder kunddata samlade på olika ställen och i olika format. För att 
den verkliga potentialen i datamängden ska kunna utnyttjas, bör dessa data samlas i ett 
gemensamt datalager, ett så kallat data warehouse. I ett data warehouse ingår en eller flera 
databaser som kan ge viktig information, nödvändig för såväl taktiska som strategiska beslut. 
Genom att använda ett data warehouse kan man strategiskt hantera företagets 
informationsresurser och därmed skapa positiva effekter i företagets affärsprocesser. Med ett 
data warehouse kan man göra komplexa ad-hoc analyser, som gör att företaget snabbt kan 
möta omvärldsförändringar och i många fall även förutse dessa.  
 
Exempel på analyser är; Vad hände? Varför hände det? Vad kommer att hända? Vilka 
åtgärder är lämpliga att utföra just nu? Ett data warehouse kan alltså användas för att hålla ett 
öga på utvecklingar och trender, för att finna snabba förändringar och för att få svar på frågor 
man behöver snabba svar på. Ett företag kan också använda ett data warehouse för att 
segmentera företagets kunder. Vilka kunder är mest lönsamma? Vad har de gemensamt? 
Vilka kunder har inte gjort något på länge? Kan man se mönster i återköpsbeteendet? Finns 
det segment där företaget säljer dåligt?  
 
Sammanfattningsvis kan man kortfattat beskriva ett data warehouse som ett verktyg för att se 
förändringar över tiden och därigenom kunna säga något om framtiden och utefter detta fatta 
snabba beslut.  
 
1.2 Syfte & Mål 
 
Genom vår undersökning vill vi ta reda på om SALSA, Vodafone’s data warehouse 
tillgodoser användarnas informationsbehov. Som stöd för vår analys kommer vi att jämföra 
befintliga teorier inom områdena information samt data warehouse, med tillämpning i 
verkligheten genom vårt referensföretag.  
 
1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att fokusera vår undersökning på förhållandet mellan användarnas 
informationsbehov och användarnas och utvecklarnas synpunkter på SALSA. Vi kommer 
således inte att fördjupa oss i den tekniska utformningen av SALSA. Undersökningen är 
avgränsad enbart till avdelningarna IT, Ekonomi, Marknad samt Customer Operation vid 
Vodafone i Karlskrona. 
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1.4 Målgrupp 
 
Den tänkta målgruppen för denna rapport är berörd personal vid Vodafone, lärare och 
studenter vid Blekinge Tekniska Högskola samt övriga intresserade inom området. 
 
1.5 Definitioner 
 
Nedan följer de definitioner vi valt att använda: 
 
• Informationsbehov 

Behovet av den information, som användaren av SALSA behöver i sitt arbete för att 
kunna planera och fatta beslut. 

 
• Data warehouse 

Genom vårt arbete kommer vi att definiera ett data warehouse enligt den definition 
Söderström (1997) använder sig av; ”Ett datalager är en logisk sammanhållen datamängd, 
som är avsett för analys och som speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet 
hämtas från andra register.” 
 

1.6 Hypotes 
 
SALSA tillgodoser användarnas informationsbehov.  
 
1.7 Underfrågor 
 
• Vilka krav kan användarna rimligen ställa på SALSA? 
• Vilken information saknar användarna att få fram från SALSA? 
• Räcker användarforum för att framföra användarnas synpunkter på SALSA? 
• Vilka förslag på förbättringar gällande SALSA har användarna? 
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2. METOD & GENOMFÖRANDE 
 
2.1 Angreppssätt 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga i vårt arbete. Vi berättar varför 
vi valt ett företag i telecombranschen som referensföretag. Vi diskuterar och motiverar även 
valet av undersökninggrupp, enkätfrågor samt hur vi bearbetat vårt undersökningsmaterial. 
 

 
2.1.1 Ämnesval 
När vi diskuterade kunddatabaser kom vi att tänka på mobiltelefonioperatörer och deras 
gigantiska databaser med samtalsdata. De sparar information om vilken tid kunderna ringer, 
hur länge de pratar, vart de ringer, hur ofta de skickar SMS*, etc. Eftersom dessa företag har 
en stor mängd information om sina kunder anser vi att de har stora fördelar vid exempelvis 
kundsegmentering. Denna information kan vara till god hjälp när man planerar nya typer av 
abonnemang och kampanjer.  
 
Vi tror att det ofta inom systemutveckling finns ett ”glapp” mellan användare och utvecklare. 
Vi ville undersöka om detta var ett problem även i telecombranschen, där dessa personer ofta 
finns inom samma företag. Tillgodoses användarnas informationsbehov av företagets data 
warehouse? Är användarna nöjda? Vilka synpunkter har användarna och vilka synpunkter har 
utvecklarna? Den frågeställning som till en början intresserade oss mest var ”Täcker 
företagens tillämpning av data warehouse dess informationsbehov för strategiska och taktiska 
beslut?”. Denna frågeställning har sedan omformulerats till en hypotes: ”SALSA tillgodoser 
användarnas informationsbehov”.  
 
Valet av referensföretag var inte svårt. Eftersom Vodafone’s huvudkontor ligger i Karlskrona 
föll det naturligt att kontakta dem och fråga om de var intresserade av att bli vårt 
referensföretag. Efter ett telefonsamtal där vi berättade om vår idé fick vi ett ja och vi 
bestämde tid för ett inledande planeringsmöte med tre utvecklare och en användare av 
SALSA. Under mötet diskuterade vi våra idéer och de gav sina synpunkter på dessa. De 
berättade att de ibland upplever ett ”glapp” mellan användare och utvecklare då det gäller 
krav och önskemål på SALSA, Vodafone’s data warehouse. Detta leder i vissa fall till 
problem.  
 
Under denna diskussion nämnde representanten för användarna att han gärna skulle se ett svar 
på frågeställningen: ”Vilka krav kan man ställa på ett internt data warehouse?”. 
 
2.1.2 Datainsamling 
Vi började med att göra en litteraturinventering för att få ett grepp om ämnesområdena. Via 
bibliotek och Internet sökte vi efter lämplig litteratur som vi sedan beställde. Vår handledare 
bistod dessutom med litteratur. För de teoretiska studierna har vi använt oss av relevant 
litteratur och examensarbeten inom ämnesområdena information, kommunikation, 
systemutveckling, databasteknik samt undersökningsmetodik. Vi valde att först bearbeta 
teorierna för att få kunskap inom de aktuella ämnesområdena. Nästa steg blev att sätta oss in i 
vårt referensföretag, Vodafone och deras verksamhet. Genom ett inledande informationsmöte 
och e-mailkontakt fick vi den information vi behövde för att gå vidare med vårt arbete, som bl 
a innebar intervjuer via e-mail samt enkätundersökning på Vodafone. 
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2.1.3 Undersökningsmetod 
Det finns olika sätt att utföra en undersökning, man kan använda sig av enkäter eller intervjua 
per telefon, via e-mail eller genom personlig kontakt. Som underlag för vår analys har vi 
utfört två huvudsakliga undersökningar hos Vodafone. För att få information gällande 
SALSA’s uppbyggnad och användningsområde har vi gjort intervjuer via e-mail med 
utvecklarna av SALSA. Vi har också gjort en enkätundersökning bland ansvariga och 
utvecklare av SALSA samt bland SALSA’s användare för att kartlägga deras synpunkter på 
data warehouset. Svarsfrekvensen blev 5 av 6 utvecklare och då det gäller användarna svarade 
13 av 15 personer. 
 
Vi valde att använda skriftliga intervjuer för att få information gällande Vodafone och 
SALSA. För att kartlägga användarnas informationsbehov och åsikter gällande SALSA samt 
utvecklarnas synpunkter använde vi enkäter eftersom undersökningsgruppen bestod av ett 
stort antal personer. 
 
2.1.4 Undersökningsgruppen 
I vår rappport har vi valt att kalla de två undersökningsgrupperna utvecklare respektive 
användare. Utvecklargruppen består av personer från IT medan användargruppen består av 
personer från Marknad Företag, Marknad Konsument, Ekonomi samt Customer Operation.  
 
Vodafone har två marknadsavdelningar, Marknad Företag och Marknad Konsument. Dessa 
avdelningar ansvarar för samtliga marknadsaktiviteter och kunderbjudanden mot konsument 
respektive mot företag. De prissätter tjänster, koncept och produkter samt arbetar med 
produktutveckling och livscykelhantering av Vodafone’s tjänster. Ekonomi är ansvarig dels 
för koncernredovisning dels för controlling. De gör bland annat kostnads- och intäktsanalyser, 
uppföljning samt bokslut. IT är ansvarig för Vodafone’s interna applikationer. I deras 
arbetsuppgifter ingår bland annat utveckling och drift av SALSA. Samtliga personer inom 
dessa avdelningar använder SALSA i någon form eftersom SALSA är företagets verktyg för 
kundanalys, rapportering samt uppföljning. Användarna nyttjar SALSA aktivt själva eller 
genom rapporter via SMS eller från någon annan person. 
 
En annan stor användargrupp av SALSA är Customer Operation som är Vodafone’s 
kundservice samt CRM*-grupp. Där använder i stort alla SALSA i någon form. Som exempel 
på arbetsområden kan nämnas marknadsundersökningar, kundsegmentering, scoring*, analys 
av kunder, deras behov, beteende och önskemål samt förvaltning, utveckling och analys av 
kredithantering.  
 
2.1.5 Val av intervju- och enkätfrågor 
Vi anser enkätundersökningen vara en kvalitativ undersökning eftersom den består av öppna 
frågor vilket givit utförliga svar. Vi har valt att använda oss av standardiserade frågor, d v s 
samma frågor i exakt samma ordning till samtliga personer, både då det gäller intervju samt 
enkätundersökning. När det gäller frågorna till användarna har vi blandat strukturerade frågor 
med ostrukturerade, medan utvecklarnas frågor har varit av mer ostrukturerad karaktär. Med 
strukturerade frågor menas att vi lämnat mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara 
inom, och vi kan förutsäga vilka svar som är möjliga. De ostrukturerade frågorna lämnar 
däremot maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara inom.  
 
Då det gäller såväl e-mailintervjuer som enkätundersökningar har vi inlett med öppna frågor 
för att få reda på viktig bakgrundsinformation. Dessa frågor hoppas vi vara till stor hjälp i vår 
analys, där vi hoppas kunna hitta intressanta mönster. 
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Vi diskuterade vilken information vi behövde få fram för att besvara vår hypotes samt våra 
underfrågor och formulerade därefter frågor som vi ansåg täcka samtliga delområden. Dessa 
är baserade dels på våra egna antaganden, dels på relevant litteratur inom området. För att få 
tips och idéer om frågornas utformning har vi även studerat litteratur inom 
undersökningsmetodik samt tidigare kandidat- och magisterarbeten. 
 
Vår handledare har gått igenom och godkänt enkätfrågorna, så att dessa överensstämmer med 
vår hypotes. Även vår kontakt på Vodafone har godkänt dessa frågor innan vi genomförde 
undersökningen. Eftersom mycket information inom vårt undersökningsområde ses om 
företagshemligheter, ansåg vi det viktigt att representanten för Vodafone gav sitt medgivande 
att ställa dessa frågor. 
 
2.1.6 Bearbetning av undersökningsmaterial 
Varefter vi fått tillgång till de ifyllda enkäterna har vi gjort löpande analyser för att få en 
övergripande bild över svaren samt hur undersökningspersonerna uppfattat frågorna. Vi har 
under arbetets gång antecknat sådant som vi tyckt varit gemensamt, avvikande och på annat 
sätt anmärkningsvärt. Detta har varit till stor hjälp i vårt arbete med att systematisera och hitta 
mönster. Vi har gått igenom enkäterna ett flertal gånger för att inte missa viktiga aspekter i 
dessa. Då ett svar kan täcka och besvara flera frågor i undersökningen, har vi tagit detta i 
beaktning i vår bearbetning och presentation av resultatet. 
 
Då vi hittat mönster, skillnader och andra intressanta synpunkter har vi presenterat detta i vår 
resultatbeskrivning. I resultatbeskrivningen har vi inte gjort egna kommentarer eller dragit 
några slutsatser, utan endast återgivit vad intervjupersonerna svarat på frågorna i enkäten. För 
att tydliggöra resultatet har vi systematiserat och grupperat svaren efter olika ämnesområden 
som behandlats.  
 
Under rubriken Analys & Tolkning redogör vi sedan för vår analys och tolkning av det 
erhållna resultatet. Vi kommer också att knyta an till relevant teori och göra jämförelser 
mellan de två undersökningsgruppernas åsikter då det gäller SALSA. Därefter följer rubriken 
Slutsats, där vi besvarar våra frågeställningar samt verifierar/falsifierar vår hypotes.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
3.1 Introduktion till information & informationsbehov 
 
 
Vår litteraturgenomgång inleds här med en kort introduktion till området information. Bland 
annat beskrivs skillnaden och förhållandet mellan begreppen data, information och kunskap. 
Vi hoppas att Du som läsare här får en grundläggande bild av detta område för att lätt kunna 
följa med i fortsatt resonemang där dessa begrepp är ständigt återkommande. 
 

 
3.1.1 Information, vad är det? 
I boken Information om information (Allén m fl, 1985) beskriver författarna hur det svenska 
ordet information har fått sitt stora genombrott först i sen tid. Informationssamhället är 
numera ett känt begrepp, och ordet information är etablerat både som fackterm och som inslag 
i allmänspråket. Betydelsekärnan i nusvenskans information, beskrivs enligt författarna som 
en viss mängd fakta eller föreställningar. Dessa fakta eller föreställningar kan vara i rörelse 
mellan sändare och mottagare, och vi ser ofta detta ur ”kommunikationssituationens 
perspektiv”. Från sändaren utgår då något som representerar mängden fakta eller 
föreställningar, vilket kan betecknas som data. Mottagaren tolkar sedan dessa data för att 
utvinna den mängd fakta eller föreställningar som sändaren avsett. Hur väl denna sändning 
och tolkning lyckas, beror på en mängd faktorer, såsom motivation, kunskapsbakgrund och 
uppfattbarhet. Information kan på detta sätt också beskrivas som överföring av en viss mängd 
fakta eller föreställningar.  
 
Andersen (1994) beskriver på liknande sätt ordet information som upplysningar om faktiska 
eller tänkta förhållanden (fakta och föreställningar). Han menar också att information kan vara 
ofullständig eller till och med helt felaktig. Informationen måste ges ett fysiskt uttryck för att 
kunna förmedlas, den måste således uttryckas genom symboler och signaler. Symboler 
beskrivs som något som kan uppfattas av ögat eller läsas medan signaler är något som kan 
uppfattas av örat, eller höras.  
 
I rapporten Informationssystemets förmåga att tillgodose ledningens informationsbehov 
(Linghäll m fl, 1993) menar författarna att information kan ses som ”livsnerven” i en 
organisation. Informationen är alltså mycket viktig, eftersom den bildar basen för de beslut 
som fattas och de handlingsalternativ som tas fram. Det är ofta chefer på högsta ledningsnivå 
som tar beslut som rör företagens framtid och utveckling. Dessa chefer måste på ett effektivt 
sätt tillgodoses med den information, som de anser sig behöva för att fatta dessa beslut. Om 
informationstillförseln blir mera behovsanpassad har cheferna enligt författarna en större 
möjlighet att bli såväl snabbare som säkrare i sitt beslutsfattande.  
 
3.1.2 Information & data 
Ofta används ordet data synonymt med information och vice versa, men det är i själva verket 
stora skillnader (Eriksson, 1989). Data är pluralis av det latinska ordet datum som betyder att 
något är givet. Data beskrivs som bärare av fakta, medan information betyder ge form och 
skall ge oss upplysning eller undanröja osäkerhet. Informationen skall också påverka oss så 
att vi ändrar oss i vissa sammanhang. Av ovanstående resonemang framgår att data, som är 
bärare av fakta ingår i informationen, som påverkar oss på något meningsfullt sätt. 
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Enligt Eriksson (1989) kan följande slutsatser dras: 
 
• Information kräver att människor finns tillgängliga för att tolka och påverkas. Det är 

någon som skall påverkas. 
• Datorer förmår inte tänka, därför ägnar sig datorer åt databehandling. 
• Data kan bli information först när den behandlas av mänskliga tankar. 
• Data behöver ges mening för att bli information. 
 
För att data skall kunna vara användbar som information för många, så måste tolkningen, 
innebörden och meningen av aktuella data vara lika hos samtliga som använder dem, vilket i 
praktiken kan vara svårt att alltid uppnå. En anledning till detta är att vi ofta lagrar data, men 
inte hur dessa data ska tolkas. Detta medför att felaktiga tolkningar görs samt att data många 
gånger används i sammanhang de inte är avsedda för. All information lagras idag som data, 
men det är först när hjärnan bearbetar den som det kan bli tal om information. Lagring är inte 
bara minne, utan även kodning och regler för hur data är lagrat. Enligt Cedergren m fl (1991) 
blir data till information först när ”det tolkas och bearbetas i mottagarnas hjärna och därefter 
används för att fatta rätt beslut i små och stora frågor”. 
 
Data är en samling av symboler/signaler som är bärare av information (Andersen, 1994). Data 
kan vara en formaliserad representation av informationen, vilket kan förklaras genom att man 
måste använda en uppsättning fastställda regler för kopplingen mellan data och 
informationen. Ofta är det mest naturligt att använda den allmänt kända uppsättningen 
representationsregler som utgörs av landets språk. I informationssystem inom företag finns 
många exempel på användning både av lokala (företagsinterna) representationsregler och 
representationsregler specifika för fackområden.  
 
3.1.3 Information och kunskap  
Man skiljer ofta mellan information och kunskap, även om gränsen inte är särskilt skarp. 
Kunskap är en ”människas förståelse för faktiska och tänkta förhållanden (fakta och 
föreställningar)” (Andersen, 1994). Kunskap kopplas till en bestämd människa, och är något 
subjektivt. Kunskap beskrivs som något som människor har, medan information är det vi 
förmedlar eller tar emot. Genom sina upplevelser, sitt umgänge med andra människor och den 
information som förmedlas via olika massmedia, får en person kunskap. Vidare beskrivs hur 
en persons referensram bestämmer vad hon eller han kommer att observera och infoga i sin 
kunskapsbas. Referensramen kan liknas vid en övergripande beteckning på en persons 
bakgrund, d v s hennes kunskaper och erfarenheter. Dessutom ingår också personens 
föreställningar om vad som är viktigt av det som sker i verkligheten, i denna referensram. En 
persons kunskaper och erfarenheter påverkar således vad vederbörande förmår att uppfatta. 
Detta betyder att en person med kunskaper och erfarenheter från ett visst område uppfattar 
förhållanden, som undgår en person vilken saknar motsvarande bakgrund. Nedan ses 
sambadet mellan de tidigare nämnda begreppen. 

 

Information Semantik* Data +

 
 
 Information 

 
 

 
 

Referensram Kunskap +
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3.1.4 Information som resurs 
Information och kunskap anses idag vara en av de viktigaste resurserna i vårt samhälle. Att 
veta eller att kunna, d v s att ha information, har kommit att betraktas som en ytterst viktig 
resurs som komplement till de traditionella resurserna såsom råmaterial, energi, arbete, kapital 
etc. Varje samhälle har varit beroende av kunnande för att växa och överleva. En viktig 
skillnad mellan information och övriga resurser är att informationen inte förbrukas eller tar 
slut när den utnyttjas eller delas av många personer. Informationen berikas och tilltar många 
gånger i värde genom spridning eller komplettering med nya idéer. (Berghem, 1987)  
 
Berghem (1987) menar att först i och med insikten om informationens betydelse för vårt 
välstånd, beaktas den i samband med planering och budgetering. Författaren beskriver vidare 
hur man numera insett att information kostar pengar och även får kosta pengar. Det är ofta 
svårt att uppskatta vad information är värd men känt är att det kan vara mycket dyrt att sakna 
just den information man efterfrågar vid ett visst tillfälle och för ett visst ändamål. Precis som 
i ovanstående stycken beskrivits, skiljer även Berghem på information och data. Hon menar 
vidare att data är enskilda uppgifter, som först i ett visst sammanhang eller kontext sägs 
utgöra information. Såväl projekt- som uppdragsledare och övriga personer i beslutsfattande 
ställning behöver information av olika slag. Olika typer av användare har också olika 
informationsbehov.  
 
3.1.5 System 
Enligt Andersen (1994) kan ett system beskrivas såsom ett mönster, en ordning eller ett 
sammanhang. Enligt denna beskrivning står alltså ett system i motsats till något som är 
oorganiserat och ett informationssystem är således ett system (d v s mönster) för behandling 
av information. Systemet förmedlar information mellan människor. Behandlingen av 
informationen kan utföras av såväl människor som maskiner.  
 
Andersen (1994) menar att man brukar skilja på fem olika typer av informationsbehandling. 
Denna indelning grundar sig på det informationen ”upplever” i sitt liv, alltså från det att den 
uppstår (samlas in) tills den utfört sitt uppdrag (tagits emot av användarna). De olika typerna 
av behandling som utförs av ett informationssystem är insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information. Även om informationssystem vanligtvis består av 
alla typer av informationsbehandling, kan systemen vara mycket olika, beroende på vilken typ 
behandling som är systemets huvudsakliga uppgift. Många informationssystem har insamling 
och överföring av information som centrala uppgifter. I dessa fall är informationssystemets 
primära uppgift att överföra obearbetad information från en person eller grupp av personer, 
till en annan person eller grupp. Andra informationssystem kan istället ha bearbetning av 
informationen som huvudsaklig uppgift. Genom att kombinera olika typer av information kan 
man få ny information. I tekniska/vetenskapliga informationssystem är huvuduppgiften oftast 
aritmetiska beräkningar medan andra informationssystem har lagring som huvuduppgift. Man 
använder ofta lagrad information vid informationsbearbetning, och den nödvändiga 
informationen ligger då lagrad i någon form av arkiv. Andersen (1994) beskriver hur 
informationen måste uttryckas med hjälp av data, för att kunna lagras fysiskt. Genom att 
kombinera historisk (lagrad) information med ny information vid bearbetningen av 
informationen, kan man få en ny insikt om verkligheten. Denna ”nya” information kan sedan i 
sin tur lagras för att användas vid senare tillfälle.   
 
Ett informationssystem har inte någon mening i sig, utan att det existerar enbart för att tjäna 
en verksamhet. De olika typerna av behandling, såsom insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information, kan inte utföras på ett lämpligt sätt om man inte 
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känner till verksamheten samt dess mål och uppgifter. Genom ett bra informationssystem kan 
verksamheten ges en fördel i konkurrensen. Ett bra informationssystem måste fånga upp den 
information från omvärlden, som har särskild relevans för verksamheten. Dessutom måste den 
information som skapas genom verksamhetens egna aktiviteter också tas tillvara. Systemet 
måste kunna bearbeta såväl extern som intern information på ett sådant sätt att det kommer 
fram ny information, som i sin tur ger en bra grund för beslut och handlingar inom 
verksamheten. (Andersen, 1994) 
 
ADB* har gjort det möjligt att utveckla bättre informationssystem än tidigare. Exempel på 
förbättringar är snabbare bearbetning av information, lagring och åtkomst av större mängder 
information, större noggrannhet samt mer integrerade informationssystem 
 
Samtidigt som vi ser stora möjligheter med ADB, måste vi också vara medvetna om att det 
finns begränsningar för vad en dator kan utföra. Författaren beskriver hur en dator enbart kan 
behandla data i form av symboler (bokstäver, siffror, specialtecken) efter specificerade regler. 
Det är således helt irrelevant för datorn vilken information datan är bärare av. Maskinen följer 
bara reglerna och utför vad vi kallar databehandling, vilket kan definieras som ren 
symbolhandling som följer på förhand fastställda regler. (Andersen, 1994) 
 
Informationssystem är avsedda för någon eller några användare. Dessa användare kan 
beskrivas som en nyckelgrupp både för systemet och för systemeringen, så att ett bra system 
konstrueras. Det är därför av största vikt att de som utvecklar systemet skall ha täta kontakter 
med användarna, så att systemet verkligen motsvarar deras krav och önskemål. Användare är 
någon som ”direkt eller indirekt använder information och data från ett informationssystem” 
(Eriksson, 1989). Denna definition innebär att det inte bara är de som utför det direkta arbetet 
vid terminalen som är användare. Syftet med informationssystem är att ge beslutsunderlag till 
någon, t ex terminaloperatören. Det kan också vara någon annan person i ansvarig ställning, 
som skall fatta beslut om t ex en investering och därför behöver ett beslutsunderlag. Med ett 
datorsystem tar beslutsfattaren själv eller eventuellt någon handläggare fram detta 
beslutsunderlag. 
 
3.1.6 Informationens värde 
En stor del av den information som chefer får är ofta massproducerad, historisk och internt 
fokuserad, således får chefen ett begränsat perspektiv. Begränsningarna hör dock inte ihop 
med problemet med själva informationssystemet, utan speglar istället de nödvändiga kraven 
på att utveckla mer grundläggande rapporteringssystem. Genom dessa rapporteringssystem 
kan informationens värde ökas och därmed ökar på sikt även ledningens synvinkel. Då 
författaren Burkan (1991) intervjuade ett antal personer i beslutsfattande ställning för att 
undersöka vilken den viktigaste källan för information var, svarade de flesta personer utan 
tvekan att det var möten. Anledningen till detta förklarades genom att informationen på möten 
oftast skräddarsys och anpassas. De flesta förbättringar som gjorts då det gäller att få fram 
information har varit koncentrerad till den interna informationen, men enligt författaren 
kommer den ökade bördan av utmaningar från externa krafter. 
 
Ju mer belastade vi blir av stora mängder rapporter, desto större är risken att man missar den 
verkligt viktiga informationen. Cheferna kan inte läsa alla rapporter och är medvetna om att 
de kan missa värdefull information. De måste därför alltmer förlita sig på möten och 
informella, muntliga källor för att fylla tomrummen, d v s den information som saknas. 
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Såväl formellt som informellt muntligt informationsutbyte är viktiga källor för information för 
alla chefer. Burkan (1991) menar dock att möten, telefonsamtal, kontorsbesök, ”promenader” 
i företaget mm har samma begränsningar, t ex att det är svårt att hitta ett mönster i 
informationen, informationen är minnesberoende, enbart den mest ytliga informationen 
framförs samt den information man vet att chefen vill ha o s v. 
 
Beslutsstödjande informationssystem skall inte ses som någon ersättning för muntliga 
informationskällor, inte heller ska dessa ersätta traditionell rapportering. Systemen 
representerar istället en tredje möjlighet, vilken erbjuder ett starkt komplement till det 
traditionella informationsutbytet. Med rätt användning av informationen ges möjlighet att 
minimera överraskningar genom att kunna förutse och agera både kortsiktigt och långsiktigt. 
(Burkan, 1991) 
 
3.1.7 Informationsbehov 
Informationen blir alltmer mångskiftande. Det är därför mycket viktigt att utreda vilka behov 
som finns samt betydelsen av informationen.  Information går inte att använda hur som helst, 
eftersom det då kan leda till en felaktig användning och felaktiga slutsatser.  
  
Linghäll m fl (1993) anser att informationsteknologin och framväxten av ett uttalat ökat 
informationsbehov har utvecklats i ungefär samma takt, där behovet varit den drivande 
faktorn till vidareutvecklingen av teknologin. Man menar också att ”grunden för 
informationsteknologi är relationen mellan kunskap och informationsteknologi, möjligheten 
att vidareförmedla kunskapen”. Företagen har de senast åren fått upp ögonen för vikten av IT 
som strategisk resurs. Författaren beskriver även hur utseendet på den enskilde individens 
informationsbehov bl a beror på och påverkas av vilken organisatorisk nivå individen befinner 
sig på. De olika arbetsuppgifterna påverkar således informationsbehovet. Dessutom har 
individerna i företagen olika referensramar och olika kunskapsnivåer, vilket även detta 
påverkar vilken information som tas tillvara och vad man efterfrågar. Man beskriver hur 
individen tidigare kan ha fått ett önskat informationsbehov tillgodosett. Beroende på hur den 
tidigare erfarenheten har påverkat individen, har denne en viss förväntning på om och hur 
informationsbehovet kommer att tillgodoses. Som exempel ges att om informationsbehovet 
inte tillfredsställdes kan individen anse att det inte är någon idé att framföra behovet. Själva 
behovet påverkas alltså inte, men de tidigare erfarenheterna kan påverka om dessa behov 
kommer fram eller inte. Det individuella informationsbehovet påverkas av faktorer såsom 
arbetsuppgifter, referensramar, organisationnivå, funktioner samt tidigare erfarenheter. 
 
Informationssystemet utsätts hela tiden för påverkan av mer eller mindre kontrollerbara eller 
okontrollerbara yttre och inre faktorer. Dessa faktorer påverkar i första hand 
informationsbehovet eller informationssystemet, men även indirekt andra områden. Exempel 
på inre faktorer är styrsystem, företagskultur, resurser, mål och strategier samt 
organisationsstruktur medan de yttre faktorerna kan utgöras av lagar/etik, konjunktur, trender, 
förbindelse till marknaden, teknisk utveckling samt politik. (Linghäll m fl, 1993) 
 
3.1.8 Undersökning av informationsbehov 
Företagets situation påverkar informationssystemet, informationsbehovet kan variera och 
informationsproducerande enheter förändras. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum 
se över informationsbehovet och informationssystemet, så att dessa överensstämmer. Det 
huvudsakliga syftet med att undersöka informationsbehovet är att få fram vilken information 
som är mest viktig för den enskilde användaren. En behovsundersökning kan bland annat visa 
huruvida informationsbehovet är av kontinuerlig eller enstaka art. Med detta menas att 
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undersökningen visar hur viss data måste tillföras regelbundet eller om den bara efterfrågas 
vid något speciellt tillfälle. Information kan också som tidigare beskrivits, vara externt eller 
internt genererad. Data som tillförs från företagets fjärrmiljö kallas extern data, medan data 
som hämtas inom företaget utgör den interna datan. Då det gäller utbytet av information kan 
detta vara av formell eller informell typ. Formell data erhålls vid ett planerat 
informationsutbyte mellan olika aktörer, medan informell data erhålls vid sådana 
informationsutbyten som inte är planerade i förväg. Beslut som fattas på högre nivåer i en 
organisation baseras till största del på extern information, som enligt ovan beskrivning berör 
företagets fjärrmiljö samt dess hot och möjligheter. Den interna informationen handlar främst 
om närmiljön samt företagets styrka och svagheter. Ledningens informationsbehov innefattar 
såväl intern som extern information. Den interna information bildar den grund som behövs för 
daglig, effektiv drift av företaget, men för att kunna föra företaget framåt mot de strategiska 
målen, måste denna information kompletteras med extern information. (Linghäll m fl, 1993) 
 
Sammanfattningsvis kan information beskrivas som en grundläggande faktor och viktig resurs 
för att kunna ta beslut och styra mot mål. Information går inte att använda hur som helst, 
eftersom det då kan leda till felaktiga slutsatser. För att data som finns lagrad i ett system, 
skall kunna vara användbar som information för många, måste tolkningen, innebörden och 
meningen av dessa data vara lika hos samtliga som använder den. Detta kan i praktiken vara 
svårt att uppnå. En anledning till detta är att vi ofta lagrar data, men inte hur dessa data ska 
tolkas. Detta medför att felaktiga tolkningar görs samt att data många gånger används i 
sammanhang de inte är avsedda för. Kunskap beskrivs som något som människor har, medan 
information är det i förmedlar eller tar emot. Genom sina upplevelser, sitt umgänge med andra 
människor och den information man får genom t ex massmedia, får en person kunskap. En 
person med kunskaper och erfarenheter från ett visst område uppfattar förhållanden, som 
undgår en person vilken saknar motsvarande bakgrund. Det individuella informationsbehovet 
påverkas av faktorer såsom arbetsuppgifter, referensramar, organisationnivå, funktioner samt 
tidigare erfarenheter. Det är viktigt att med jämna mellanrum se över informationsbehovet och 
informationssystemet, så att dessa stämmer överens med varandra. Att undersöka 
informationsbehovet har det huvudsakliga syftet att få fram vilken information som är mest 
viktig för den enskilde användaren. Nedan ses förhållandet mellan begreppen kunskap, 
information och data. 
 
 
 

Kunskap 
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 11 
 



Hessbo, Hägg & Justad DVC001 I’m SALSA, How are you? 

3.2 Introduktion till data warehouse 
 
 
Efter att ha behandlat området gällande information följer här en mer teknisk teoridel 
bestående av en sammanfattning av den litteratur vi studerat inom området data warehouse. 
Vi börjar med att redogöra för data warehouse historik, definition samt fördelar och 
nackdelar. Därefter följer uppbyggnad, arkitektur samt inläsning av data och datautvinning 
etc.  
 

 
3.2.1 Kort historik om data warehouse 
Sedan 1970-talet har organisationer fokuserat sina investeringar på nya datorsystem vilka kan 
automatisera affärsprocesserna. På detta sätt har organisationerna uppnått konkurrenskraftiga 
fördelar genom system som erbjuder effektivare och kostnadssparande service till dess 
kunder. Under denna period har organisationerna samlat på sig en väldigt stor mängd av data 
som lagrats i deras operativa databaser. Under den senaste tiden har man börjat använda dessa 
data för support till beslutsfattanden vilket i sin tur leder till konkurrensfördelar.  
 
De operativa systemen var aldrig lämpade för support av dessa affärsaktiviteter, att utnyttja 
dessa system för beslutsfattande visade sig inte bli någon enkel lösning. Oftast har en 
organisation flera operativa system med överlappande och ibland motsägande definitioner. 
Nackdelen med dessa filbaserade system var därmed att de endast beaktade sin egen data och 
var därmed isolerade till omvärlden. Informationen var separerad och kunde inte hållas 
konsekvent, olika uppgifter om en och samma kund kunde därmed finnas på mer än ett ställe i 
en organisation.  
 
Begreppet data warehouse sågs som lösningen för att möta kraven från ett system som är 
kapabelt att stödja beslutsfattande samt att ta emot data från flera operativa datakällor. Dessa 
byggdes utifrån principen av en centraliserad förvaring av all data vilket ledde till effektivare 
och mera korrekt informationshantering. Nackdelen med databassystemen var att dess 
komplexitet ökade markant till skillnad från de filbaserade systemen. Databassystemen har 
utvecklats sedan dess introduktion men dess huvudprincip av centraliserad 
informationsförvaring lever fortfarande kvar.   
 
Huvudtanken med ett data warehouse är, precis som det var för de filbaserade systemen, att 
man snabbt och effektivt ska kunna få tillgång till och kunna hantera data. Databassystemet 
har alltså till uppgift att hjälpa användaren att på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt 
kunna nå den önskade informationen. Denna information är oftast av enklare art vilket 
medfört att databassystemen specialiserats främst på att arbeta med information av enklare 
typ. (Connolly m fl, 1999) 
 
3.2.2 Varför behövs data warehouse? 
Dagens system designas för att kunna hantera stora mängder data och flera transaktioner, 
transaktioner som oftast endast innebär små förändringar för organisationen. En organisations 
beslutsfattare kräver tillgång till all data inom organisationen, oavsett var den finns placerad. 
För att kunna försörja innehållsrik analys av organisationen, företaget, dess krav och dess 
trender, krävs tillgång till aktuella värden från databasen men även till historiska data. För att 
kunna förenkla denna sorts analys har man skapat data warehouse som innehåller data från 
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flera datakällor. Dessa underhålls av olika arbetande enheter tillsammans med historiska och 
summerade transaktioner.  (Connolly m fl, 1999) 
  
Bergqvist m fl (1998) anser att det idag är nödvändigt att man på ett effektivt sätt kan hantera 
stora mängder av data som hämtas från flera olika källor för att man skall kunna göra sig 
konkurrenskraftig på marknaden. Eftersom de strategiska beslut som fattas inom en 
organisation oftast grundar sig på den egna organisationens data, krävs det ett data warehouse 
som skapar möjligheten att använda data flera gånger. Införandet av ett data warehouse har 
som huvudsyfte att skapa ny kunskap utifrån redan befintlig data. Datalagret skall fungera 
som underlag för analyser då det är väldigt viktigt att datan som skall användas i analyser och 
rapporter är lätt att tolka, använda samt aktuell och korrekt.  
 
3.2.3 Vad är data warehouse? 
Termen data warehouse används i många sammanhang och betydelser vilket medför att varje 
enskild organisation bör redogöra för dess definition av data warehouse inom den egna 
organisationen.  
 
Söderström (1997) definierar data warehouse som följer; ”Ett datalager är en logisk 
sammanhållen datamängd, som är avsett för analys och som speglar flera tidsperioder genom 
att data regelbundet hämtas från andra register”. Denna definition innebär att data inte 
uppdateras direkt i data warehouset, utan i andra system från vilka data hämtas. Data 
warehouse är därmed inte ett system utan en ordnad lagringsplats.  
 
Bill Inmon, en av föregångarna i datalagersammanhang, definierar data warehouse på följande 
sätt; ”A Data Warehouse is a subject-oriented, integrated, nonvolatile, and time-variant 
collection of data in support of managements desicions. “ (Inmon, 1996) 
 
Ett data warehouse är den fysiska implementeringen av en relations- eller multidimensionell 
beslutsstödjande modell. Denna modell ger affärsföretaget den information det behöver för att 
kunna fatta strategiska beslut. Ett data warehouse stödjer affärsanalyser och beslutsfattande 
genom att integrera data från flera oförenliga system till en förenad databas. Denna 
transformering av data till mer meningsfull information tillåter anställda att utföra mer 
självständiga, aktuella och överensstämmande analyser. (Meyer m fl, 1998) 
 
3.2.4 Vilka problem löser data warehouse? 
Enligt Söderström (1997) kan ett väl strukturerat och administrerat data warehouse lösa 
följande problem:  
 

• Data är svåra att förstå eftersom de inte speglar de termer som används i 
verksamheten.  

• Data har fel uppbyggnad och kan därför inte precist belysa aktuella 
verksamhetsproblem.  

• Data kan inte flexibelt sökas ut och sammanställas på det sätt som verksamheten 
kräver.  

• Data har inte jämn och känd kvalitet.  
• Data från olika källor kan inte jämföras. 
• Det går inte att göra jämförelser mellan olika tidsperioder 
• Alla data som behövs som beslutsunderlag kan inte göras tillgängliga för 

beslutsfattaren.  
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• Beslutsfattaren kan inte själv utan assistans begära fram och sammanställa de data som 
behövs i en given situation. 

 
I hierarkiska organisationer sker rapporteringar traditionellt genom att information långsamt 
förmedlas uppåt ”tjänstevägen”. Detta medför begränsningar när det gäller organisationernas 
möjligheter att reagera på förändringar.  
 
Nittiotalet har medfört en starkt förbättrad teknik för datalagring, det är inte längre en teknisk 
fråga av hur mycket data man kan lagra i ett data warehouse, utan en ekonomisk. Tekniken 
tillåter lagring av samtliga uppgifter inom en organisation så länge dessa är av intresse. 
Kostnaderna för datalagringen är rimlig för de flesta organisationer. Det som kostar när en 
organisation beslutar sig för att lagra stora mängder data är dess administration.  
 
Ett data warehouse kan stödja verksamheten genom att: 
 

• Data kan väljas och analyseras i ett brett verksamhetsperspektiv och ett långt 
tidsperspektiv.  

• Beslutsfattaren kan själv vid varje tillfälle välja data fritt och få data presenterat på det 
sätt som önskas. 

• Data från olika verksamhetsgrenar och externa data kan kombineras. 
 

Inom hela organisationen kan aktuella data anpassade till varje verksamhet vara lokalt 
tillgängliga. 
 
3.2.5 Fördelar med data warehouse 
Meyer m fl (1998) anser att styrkan med ett data warehouse är dess organisation samt 
överlämnandet av data under stöd av företagets beslutsfattande process. Ett data warehouse 
utrustar sina användare med effektivare redskap till beslutsfattande. Detta uppnås genom 
integrerandet av företagets gemensamma data till en enkel förvaringsplats utifrån vilken 
företagets slutanvändare kan köra rapporter och utföra ad hoc* analyser. Utöver detta uppnår 
man även markanta kostnads- och tidsbesparingar samt produktionsvinster.  
 
Genom användningen av ett data warehouse blir det lättare att få tillgång till data vilket i sin 
tur medför att analyser lättare kan utföras utan att man måste lägga tid på manipulation och 
databehandling. Snabbare och mer effektiva beslut kan fattas med förtroende genom 
medvetandet av att datan är läglig och exakt. Ett data warehouse försäkrar samtliga användare 
om att dessa använder sig av samma data vilket reducerar risken för att konflikter skall uppstå 
angående de resultat man får fram genom analysen. (Meyer m fl, 1998)  
 
Meyer m fl (1998) och Connolly m fl (1999) är överens om att införandet av ett data 
warehouse i en organisation kommer att kunna förbättra dess produktivitet. Anledningen till 
detta är att data warehouset automatiserar informationsprocesser samt reducerar 
programmering vilket i sin tur medför att de ansvariga för informationsprocesserna kan 
fokusera på mer brådskande affärsangelägenheter. Connolly m fl (1999) menar även att 
genom införandet av en integrerad databas, av konsekvent, ämnesrelaterad och historisk 
information, förbättrar data warehouse produktiviteten hos kollektiva beslutsfattare. Istället 
för att ha data samlat på flera olika ställen integreras data till en form som utgör en 
oföränderlig ”view*” av företagsamheten. Genom omvandlingen av data till meningsfull 
information tillåts ett data warehouse företagsägare att utföra mer väsentliga, noggranna och 
konsekventa analyser.  
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Connolly m fl (1999) och Meyer m fl (1998) är även överens om att företag idag är 
kompetenta att på ett effektivt sätt kunna organisera och analysera den enorma mängden av 
data som ryms inom organisationen. På sikt leder detta till ökade konkurrensfördelar vilka 
uppnås genom att man ger beslutsfattare tillgång till information som kan avslöja okänd och i 
förhand oanträffbar information om t.ex. kunder och trender.  
 
Slutligen menar Connolly m fl (1999) att ett data warehouse kan ge hög återbäring trots att det 
är en stor investering för organisationen.  
 
3.2.6 Nackdelar med data warehouse 
En nackdel som Connolly m fl (1999) nämner är att många utvecklare underskattar tiden som 
krävs för att ta ut, tömma och ladda in data i ett data warehouse. Denna del utgör ibland upp 
till 80 % av den totala utvecklingstiden. Författaren menar vidare att det förekommer flera 
gömda problem med källsystem. Då ett data warehouse varit i bruk i flera år kan problem 
angående källsystemen upptäckas. I detta läge måste utvecklaren antingen rätta till problemet 
inuti data warehouset eller också rätta till källsystemet. Ett exempel kan vara när man lägger 
till information om en ny egenskap, vissa fält kommer att tillåta null*, vilket kommer att 
resultera i att personalen lägger till ofullständig data. Ännu en nackdel som tas upp av 
Connolly m fl (1999) är att ett data warehouse ofta upptar stora mängder av diskutrymme. 
Många relationsdatabaser som används för beslutsfattande är designade kring star, snowflake* 
eller starflake* scheman. Dessa tillvägagångssätt resulterar i skapandet av väldigt stora 
faktatabeller. I de fall där det finns flera dimensioner till den faktiska datan kan 
kombinationen av förenade tabeller och index till faktatabeller använda mer utrymme än den 
ursprungliga datan. Data warehouse kräver även högt underhåll, det tar lång tid att konstruera 
och installera. Den långa processen som det tar att skapa ett data warehouse har medfört att 
flera organisationer bygger sina egna data marts*. Dessa stödjer endast kraven från en 
specifik avdelning och kan därför byggas desto snabbare.  
 
Då slutanvändarna erhåller förfrågnings- och rapporteringshjälpmedel kommer dessa även att 
fråga efter support gällande dessa verktyg. Detta orsakas av en ökad medvetenhet hos 
användarna när det gäller kapaciteten och värdet hos ett data warehouse. För att motverka 
dessa ökade krav från slutanvändarna bör ett företag investera i lättare användning, mäktigare 
hjälpmedel eller genom att erbjuda slutanvändarna träning. När ett data warehouse väl är 
implementerat ser man ofta en tendens av att antalet användare och förfrågningar ökar 
tillsammans med krav efter alltmer komplexa förfrågningar. (Connolly m fl, 1999) 
 
Söderström (1997) påpekar svårigheterna med att utvärdera nyttan med ett data warehouse. 
Enligt författaren beror detta på två saker; att definitionen av ett data warehouse är oklar och 
svårigheten med att hänvisa ett visst resultat eller en viss idé till data warehouset. Lever ett 
företags eller en organisations definition av ett data warehouse upp till verkligheten? Är det 
en medarbetares förtjänst att en viss idé uppkommit eller är det företagets data warehouse som 
genererat den uppkomna idén? 
 
Connolly m fl (1999) nämner integrationskompetensen som det viktigaste området när det 
gäller underhållet av ett data warehouse. Detta innebär att en organisation måste ägna mycket 
tid åt att bestämma hur väl de olika data warehousing hjälpmedlen kan integreras till den 
övergripande lösningen. Detta är en mycket svår uppgift eftersom det förekommer flera olika 
hjälpmedel för varje del av data warehouset vilka måste vara väl integrerade för att data 
warehouset’s arbete skall ge fördelar åt organisationen.  
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3.2.7 Hur lyckas man med data warehouse? 
När man skall bygga ett informationssystem är det alltid viktigt att satsningen avpassas till 
den omgivning som systemet skall betjäna. De visioner som individerna och organisationen 
bär på över verksamhetens funktion och utveckling måste systemet stödja. Visionerna skall 
struktureras med lämplig teknik för att de ska kunna stödja rätt verksamhetsprocesser. 
Förhållandena gäller i hög grad uppbyggnaden av data warehouse.  
 
För att en verksamhet skall kunna genomgå en förändring måste man utgå ifrån en vision av 
hur den framtida verksamheten skall komma att se ut. Genom en förändringsprocess sker en 
överföring från ett nuläge av verksamheten till det önskade läget vilket beskrivs av visionen. 
Förändringsprocessen utgår ifrån och skapar nya strukturer som beskriver verksamheten och 
dess förändring. IT-funktioner realiseras genom lämplig teknik. Samtliga av dessa 
förutsättningar måste relateras till individernas behov och den organisation som individerna 
utgör en del av för att kunna fungera. De sex faktorerna är speciellt betydelsefulla vid den 
verksamhetsförändring som införandet av data warehouse innebär.  
 
Enligt Bergqvist (1998) är importen av källdata viktig. Författaren anser att det är väldigt 
tidskrävande att välja ut den data som man kan komma att ha nytta av i framtiden, detta 
kräver noggrann eftertanke. Likaså bör man veta hur felaktig data skall hanteras.  
 
3.2.8 Telecombranschens vision 
Söderström (1997) menar att Telecombranschen är den bransch som har de största volymerna 
av data. Data beskriver telefonsamtal och annan trafik. Amerikanska och vissa europeiska 
telecomföretag har byggt upp stora och kostnadskrävande system för att analysera 
kundbeteenden vilket ger dem konkurrenskraft. Tekniken förekommer även i Sverige.  
 
3.2.9 OLAP vs OLTP applikationer 
Informationsåterupprättande applikationer karakteriseras oftast som antingen operativa 
(OLTP*) eller som beslutsstödjande (OLAP*). OLTP miljön skapades för att stödja en hög 
volym av snabba transaktioner. OLAP miljön däremot designades för att skaffa information 
som användes för analysering av problem eller situationer. OLAP används oftast för 
jämförelser eller analyser av mönster och trender. Till skillnad från operativ mjukvara vilken 
är designad för automatisering av day-to-day operationer hjälper beslutsstödjande system 
administratörerna att fatta bättre beslut genom analysering av summerade operationer. De 
traditionella operativa systemen är väldigt bra på att snabbt, effektivt och exakt mata in data i 
databaserna men de brister när det gäller överlämnandet av meningsfulla analyser i gengäld. 
 
OLAP gör det möjligt för användaren att beskåda och analysera data över flera dimensioner 
där beslutsfattare kan ställa affärsorienterade frågor angående trender etc. (Meyer m fl, 1998)  
 
3.2.10 Data warehouse vs OLTP 
Ett databassystem som är byggt för online transaktionsbearbetning (OLTP) ses som opassande 
för data warehousing eftersom varje system är designat med en annorlunda mängd av krav i 
åtanke. OLTP system designas för att kunna maximera processkapaciteten hos transaktioner 
medan data warehouses designas för att stödja ad hoc bearbetning.  
 
En organisation har ofta flera olika OLTP system för t.ex. kontroll av inventering, fakturor. 
Dessa åtskilda system genererar detaljerad, aktuell data som är ämnad att förändra. OLTP 
systemen är optimerade för ett högre antal transaktioner vilka är förutsägbara, enformiga och 
intensivt uppdaterade. Organisationer har oftast ett ensamstående data warehouse vilket 
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innehåller detaljerad, historisk och summerad data till olika nivåer och som sällan ändras, 
förutom när ny data läggs till. Data warehouse är designat för att stödja ett relativt lågt antal 
transaktioner vilka är oförutsägbara och som kräver svar på frågor som är ad hoc, 
ostrukturerade och heuristiska.  
 
Även då OLTP system och data warehouses är byggda med olika syften i åtanke och med 
olika kännetecken är de nära relaterade till varandra. OLTP system försörjer datakällan av 
data warehouset. Det finns dock ett huvudproblem i detta avseende, data som hålls av OLTP 
systemen kan vara motsägelsefulla, fragmenterade samt avsedda att förändra och kan 
innehålla kopior av inläst data. All data måste därmed ”rensas upp” innan den kan användas i 
data warehouset.  
 
OLTP systemen är inte byggda för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna besvara ad hoc 
frågor. Dessa system lagrar inte heller historiska data vilket är nödvändigt för analysering av 
trender. OLTP system erbjuder stora mängder av data vilka är svåranalyserade medan data 
warehouse kan ge svar på väldigt komplexa frågor. (Connolly m fl, 1999) 
 
3.2.11 Data warehouse arkitektur 
Wikfeldt (1996) menar att de flesta företag idag är organiserade i flera olika avdelningar, t.ex. 
ekonomi, marknad. Inom dessa skilda avdelningar förekommer det ofta flera olika datasystem 
som avdelningen använder sig av som stöd för sin verksamhet. Dessa olika datasystem är ofta 
av olika typer och utvecklade under olika tidsperioder vilket medför att de kan innebära 
väsentliga skillnader. Med ett data warehouse vill man sammanställa samtliga data på en 
gemensam lagringsplats oavsett vilket källsystem data kommer ifrån och oavsett den interna 
strukturen.  
 
             1         2             3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: skiss på hur ett data warehouse är uppbyggt. 1: backend, 2: warehouse 3: frontend. 
Källa: Wikfeldt Andreas, 1996 
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1. Ett data warehouse kan ses som en databas som är kopplad till utvalda källsystem. Källan 
från vilken data hämtas kallas i detta sammanhang för ”backend” och är därmed 
utvecklarens/administratörens del av systemet. Med stöd av hårdvarukoppling samt processer 
som styr datakommunikationen kan ett data warehouse uppdateras med data från de olika 
källsystemen. Syftet med insamlandet av data är att kunna omvandla denna till användbar 
information.  
 
2. För att ett data warehouse skall kunna erbjuda sina användare så kvalitativ information som 
möjligt krävs det att stora mängder av data samlas in från de olika källsystemen. Insamlad 
data bör därefter lagras under längre tidsperioder för att ett historiskt perspektiv skall kunna 
vägas in vid analyser, prognoser och beslutsfattande. Detta ställer stora krav på databasen, 
både mjuk- och hårdvarumässigt, eftersom stora mängder av data skall lagras. Stora 
lagringsutrymmen behövs och klienter samt applikationer måste vara utformade för att kunna 
utnyttja rådata på ett så konstruktivt sätt som möjligt.  
 
3. Analytikerns view* av data som finns lagrad skapas med hjälp av olika ”frågeverktyg” som 
kan utgöras av allt från kalkylapplikationer till specialutvecklade klienter. Användarens del av 
systemet kallas för ”frontend”. De olika frågeverktygen kan delas in i två kategorier;  
 

• Verktyg som består av färdiga frågor och genererar förbestämda rapporter: 
I detta fall behöver användaren inte inneha så stor kunskap om systemet och kan 
därmed inte få ut några ad hoc frågor ur data warehouset. Systemets statiska 
implementering begränsar därmed analysarbetets logiska flexibilitet vilket i sin tur 
också begränsar antalet olika typer av svar som användaren kan erhålla från systemet.  

 
• Verktyg där användarna utformar frågorna: 

Detta sorts frågeverktyg kräver mer av användarna än vad ovanstående gör när det 
gäller deras kunskap om systemet. Användarna ges även större möjligheter till att 
kunna ställa större och mer komplexa frågor där de kan få ut mycket detaljerad 
information. 

 
3.2.12 Import av data från källsystemen 
För att hitta data från olika källsystem som ryms inom ramen för de definierade 
ämneskategorierna bör man fysiskt lokalisera i vilka olika system denna bearbetas. När detta 
är gjort kommer ett mycket tidskrävande arbete där man tillsammans med uppdragsgivaren 
skall karlägga exakt vilken data man bör kopiera till data warehouset för indexering. För att 
denna kartläggning skall fungera så smidigt som möjligt bör man först göra en totalanalys av 
samtlig data inom organisationen och därefter göra mer detaljerade studier. Man bör vara 
noggrann med att även notera sådan data som för tillfället känns oväsentlig då denna i 
framtiden kan komma att bli väldigt värdefull information.  
 
När det blivit klart vilken data som skall användas är det dags att se till vilken design av 
multidimensionell konceptuell modell som skall användas samt implementeringen av den 
relationsdatabas som skall utgöra data warehouset. Efter att detta är gjort kan man koncentrera 
sig på implementeringen av de processer som skall ha hand om inmatningen, konverteringen 
samt indexeringen av data i det nya lagringsmediet.  
 
Från den temporära tabellen skall källdata sedan destineras i data warehouset. Samtidigt som 
detta sker skall det även ske en konvertering från textformat till rätt datatyp. Allt detta skall 
ske i enlighet med den datamodell som ligger till grund för designen av data warehouset. En 
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lämplig lösning kan vara att i godtyckligt programspråk implementera funktioner som överför 
och omvandlar data. En faktor som kan ställa till problem är ofullständiga domäner, d v s fält 
som inte innehåller korrekta värden eller som inte innehåller några värden alls. Detta beror då 
oftast på att den importerade datan inte blivit behandlad och/eller kontrollerats tillräckligt 
noga från början. Det är därmed väldigt viktigt att man noga undersöker hur felaktig data skall 
hanteras så att missvisande information inte uppstår. (Wikfeldt, 1996) 
 
3.2.13 Data Mining 
För att ett data warehouse skall ha någon betydelse för det företag eller den organisation det 
finns implementerat i är det viktigt att man kan hämta ut information på ett enkelt och 
effektivt sätt. Målet med data mining* är att hitta information som kan bidra till bättre 
beslutsfattande.  
 
När informationen väl lagrats är nästa steg att hitta ett sätt att få ut den information man kan 
ha nytta av. Detta kan ske genom att användaren via applikationer ställer frågor till data 
warehouset eller genom skapandet av rapporter och sammanställningar av intressant 
information. Resultatet av data mining är beroende av vilken data som finns lagrad i data 
warehouset samt vilket som var syftet med implementeringen av data warehouset. (Connolly 
m fl, 1999) 
 
Meyer m fl (1998) menar att data mining är en process där man upptäcker ny och meningsfull 
statistik, mönster och trender genom undersökningen av de stora mängder av data som finns 
lagrade.  
 
 “Data Mining is the process of automatically extracting previously unknown and important 
predictive information from databases, and using it to make crucial business decisions.” 
(Meyer m fl, 1998) 
 
Ett data warehouse innebär en logisk view av en organisations data som kan föra samman 
flera distribuerade och heterogena datakällor. Så fort ett data warehouse är i funktion kan data 
miningprocessen användas. Data mining gör det möjligt för organisationer att övervaka 
affärstrender och variationer som ger information som fungerar som stöd vid beslutsfattande.  
 
Data mining är inte specifikt för en viss bransch utan allt som behövs är ett antal 
ostrukturerade datamängder. Data mining hittar mönster i datan som användarna därefter kan 
dra slutsatser från. Data mining kan även skynda på analysen genom att fokusera på de enligt 
användarna viktigaste variablerna. Trots flera fördelar tas data mining ofta bort. 
Organisationer samlar allt större mängder med information om dess affärsverksamhet och den 
enorma nedgången i lagringspriser har gjort det möjligt att lagra enorma mängder av 
detaljerad data online. Nedgången av datorers kostnader och prestanda har medfört att 
organisationer även kan börja med att lägga till de komplexa algoritmerna som används i data 
mining. (Meyer m fl, 1998) 
 
Bergqvist (1998) anser att det skulle ta väldigt lång tid, flera år, att finna “rätt” data om man 
inte använde sig av data mining. Författaren menar vidare att data mining har sin grund i att 
belysa ett företags eller en organisations kundbeteenden, t.ex. att hitta nya kundsegment, 
förbättra kommunikationen mellan enskilda kunder samt prognostisera framtida utfall när det 
gäller kampanjer.  
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3.2.14 Data warehouse vs Data mining 
Enligt Bergqvist (1998) syftar begreppet data warehouse på en specifik databas som grundar 
sig på ett lager av data. Begreppet kan därmed ses som ett objekt i vilket man har samlat ett 
företags data. Data mining är däremot en process där man söker från detta objekt för att hitta 
mönster som kan användas inom strategiska avseenden. 
 
3.2.15 Meta Data 
Meta data* ger användare och tekniker information om data, t.ex. Varifrån kommer data? 
Vilka regler användes vid skapandet av data? Vad betyder de olika elementen? (Meyer m fl, 
1998)  
 
Enligt Connolly m fl (1999) används meta data för ett flertal olika ändamål: 
 

• Extraktions- och laddningsprocesser – meta data används för att kartlägga datakällor 
till en gemensam view av informationen som finns lagrad i ett data warehouse.  

• Warehouse administrationsprocesser – meta data används för att automatisera 
produktionen av sammanfattade tabeller.  

• Utgör en del av frågeadministrationsprocesser – meta data används för att hänvisa en 
fråga till den lämpligaste datakällan.  

 
Strukturen hos meta data skiljer sig åt mellan varje process eftersom syftet är olika. Detta 
innebär att mångfaldiga kopior av meta data vilka beskriver samma dataföremål förekommer 
inuti ett data warehouse. Administrationen av meta data i ett data warehouse är en mycket 
komplex uppgift.  
 
3.2.16 Data Marts  
Enligt Connolly m fl (1999) är utveckling och implementering av ett data warehouse en 
kostsam, tidskrävande och många gånger oviss process vilket har medfört att begreppet data 
mart har utvecklats. Ett data mart är en mindre variant av ett data warehouse och definieras 
enligt följande av Connolly m fl (1999); 
 
”A subset of a data warehouse that supports the requirements of a particular department or 
business function.” 
 
Ett data mart kan därmed fungera självständigt inom en avdelning eller också utgöra en del av 
ett data warehouse. Connolly m fl (1999) anser att syftet med att använda sig av ett data mart 
är att ge användare tillgång till den data de oftast använder. Eftersom ett data mart innehåller 
en mindre mängd data än ett data warehouse kommer svarstiderna att gå snabbare. Likaså 
kommer implementeringen och integrationen av data mart och de övriga systemen att gå 
betydligt smidigare. Eftersom ett data mart är mindre än ett data warehouse är dess kostnad 
lägre än vad kostnaden är för ett komplett data warehouse. Connolly m fl (1999) understryker 
ännu en fördel med data marts då dessa medför att det är lättare att nå rätt användare eftersom 
de oftast riktar sig till begränsade områden. Ett data mart fokuserar sig därmed endast på de 
aspekter och intressen som finns inom en enskild avdelning inom en organisation.  
 
Ett problem med data marts är enligt Connolly m fl (1999) att de ibland har en tendens att 
växa sig större och större och i vissa fall tenderar de till att utvecklas till ett litet data 
warehouse. Detta medför att stora data marts blir väldigt långsamma då de innehåller stora 
mängder information och mister därmed sitt syfte med att vara lättförståeliga och 
lättnavigerade.  
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Vid skapandet av data marts bör utvecklarna ha klart för sig att dessa i ett slutskede skall 
kunna samköras till ett gemensamt data warehouse. Det är därför viktigt att oklarheter tas upp 
i god tid så att oöverkomliga integreringsproblem inte uppkommer i ett skede då det är dags 
att slå samman de olika data martsen.  
 
3.2.17 Star schema 
Star schema* är en databasstruktur som underlättar analyser. Enligt Connolly m fl (1999) är 
star schema en logisk struktur som är uppbyggd med en faktatabell i mitten, omgiven av 
dimensionstabeller. Faktatabellen, som innehåller faktisk data, har en främmande nyckel för 
varje dimensionstabell som i sin tur innehåller referensdata. Star schema är ett vanligt sätt att 
modellera en databas för beslutsstöd och informationslager, eftersom denna struktur kan korta 
svarstiderna för queries* genom att denormalisera referensinformation till en endimensionell 
tabell. Eftersom datamängden i data warehouset representeras av fakta kan faktatabellerna bli 
extremt stora relaterat till dimensionstabellerna. På grund av detta är det viktigt att 
faktatabellerna bara innehåller read-only data som inte förändras över tiden. Nedan ses ett 
exempel på Star Schema. 
 

t

 
OrderNo 
OrderDate 
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4. VODAFONE 
 
4.1 Verksamhetsbeskrivning 
 
 
Efter litterturgenomgången följer nu en presentation av vårt referensföretag, Vodafone, vars 
huvudkontor ligger i Karlskrona. Nedan följer en kort beskrivning av företaget, bland annat 
affärsidé, organisation och ägare. 
 

 
4.1.1 Affärsidé & Verksamhet 
Vodafone’s affärsidé är att erbjuda sina kunder telekommunikationstjänster av hög kvalitet. 
Deras kunder är företag, organisationer och privatpersoner. De erbjuder kundanpassade, totala 
kommunikationslösningar, såväl standardiserade tjänster som speciella skräddarsydda tjänster 
och produkter.  
 
Vodafone investerar varje år stora summor på utbyggnad av sitt GSM*-nät. Vodafone’s 
GSM-nät är ett kombinerat nät för GSM 900 och 1800. Resultatet är ett GSM-nät av hög 
kvalitet, med bra täckning och god framkomlighet, vilket också har visats i flera oberoende 
tester. Vodafone har även fått licens för att driva tredje generationens mobilsystem, UMTS*. 
 
Vodafone är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001. Certifieringen gjordes 1995 och Vodafone 
var första GSM-operatör som fick den internationella kvalitetscertifieringen. Certifieringen 
gäller utbyggnad och drift av mobiltelenät med tillhörande tjänster. Vodafone arbetar även för 
att miljöcertifieras enligt standarden ISO-14001. 
 
Vodafone’s strategiska mål är att: 
 
• Inrikta verksamheten på attraktiva, lönsamma kundsegment. 
• Utveckla produkter och tjänster som förhöjer värdet av mobil telekommunikation. 
• Leverera tjänster av hög kvalitet. 
• Verka för en långsiktigt positiv finansiell utveckling. 
 
4.1.2 Vision & Passions 
Vodafone’s vision lyder ”Vi är världsledande inom mobil kommunikation och gör människors 
liv enklare på fritiden och på jobbet”. För att sprida företagskulturen finns fyra så kallade 
passions. Dessa är passion for customers, passsion for our people, passion for results and 
passon for the world around us. 
 
4.1.3 Organisation 
Vodafone’s huvudkontor ligger i Karlskrona med regionkontor i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Sundsvall. Teknikkontor finns i Örebro och kundtjänstfilial i Kristianstad och en i 
Kalmar. Vodafone har tillsammans med Vodafone Stores AB, Doberman AB, Ocom AB, 
Mobile Relations AB och moderbolaget Europolitan Holdings AB omkring 1400 anställda. 
Vodafone’s abonnemang distribueras genom återförsäljare över hela landet. Dessutom har 
Vodafone egna återförsäljarkanaler genom systerbolagen Vodafone Stores som driver ett 40-
tal specialbutiker för mobiltelefoni i hela landet och Ocom, en återförsäljarkedja för 
mobiltelefoni och bilstereoprodukter. Doberman är en digital kommunikationsbyrå med 
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inriktning mot Internet och mobil telekommunikation. Mobile Relations arbetar med Intranät 
och Extranät. 
 
4.1.4 Ägare 
Moderbolaget till Vodafone och Vodafone Stores är börsnoterade Europolitan Holdings AB 
som bildades 1990. Idag äger den brittiska mobilteleoperatören Vodafone Group Plc 71 
procent av Europolitan Holdings AB. Övriga 29 procent är fördelade på privatpersoner, 
företag och institutioner. 
 

 23 
 



Hessbo, Hägg & Justad DVC001 I’m SALSA, How are you? 

4.2 SALSA – Vodafone’s data warehouse 
 
 
Här presenteras SALSA, Vodafone’s data warehouse. I detta stycke kommer vi förutom att 
beskriva SALSA, jämföra systemet med den teori vi funnit gällande data warehouse.  
 

 
Före det att utvecklingen av SALSA påbörjades gjordes rapporter direkt i de olika 
källsystemen och Vodafone använde sig inte av någon annan form av data warehouse. 
Utvecklingen av SALSA påbörjades för sex år sedan och är idag inte avslutad. Bengt 
Wessman är ansvarig för den grupp bestående av fem personer som i nuläget arbetar med 
SALSA’s underhåll och utveckling. 
 
4.2.1 Arkitektur 
För att göra SALSA’s databas så enkel som möjligt använder Vodafone sig av star schemas. 
Systemet är ordnat kring olika ämnen såsom; abonnenter, noteringar, produkter, provisioner 
och samtal där samtliga av dessa ämnen är modellerade i ett eget star schema.  Enligt 
Connolly m fl (1999) är star schema ett vanligt sätt att modellera en databas för beslutsstöd 
och informationslager, eftersom denna struktur kan korta svarstiderna för queries genom att 
denormalisera referensinformation till en endimensionell tabell. Nedan ses en schematisk bild 
av hur SALSA’s databas är uppbyggd. De ifyllda rutorna symboliserar faktatabeller och de 
vita symboliserar dimensionstabeller. Samtliga faktatabeller har en rad dimensioner som inte 
tas upp på bilden.  
 

Subscriber

Billing param eters

Tim e

Legal data

User data

M ailing data

Registration data

Agent data

Tim estam p
Subscriber ID
...

 
 

Figur 1 Schematisk bild av abonnent star schemat. 
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Connolly m fl (1999) menar att databaser som är designade kring star, snowflake* eller 
starflake* scheman resulterar i skapandet av väldigt stora faktatabeller. Förekommer det även 
flera dimensioner till den faktiska datan anser författaren att kombinationen av förenade 
tabeller och index till faktatabeller kan använda mer utrymme än den ursprungliga datan. 
Detta utgör dock inte ett problem hos Vodafone.  
 
Faktatabellernas information är ”nycklad” på abonnentnummer och datum (i vissa fall även på 
klockslag). De olika delarna av databasen består av följande (se bild); 
 

• Subscriber: innehåller mycket adresser, information om var de olika abonnenterna 
köpte sina abonnemang samt hur länge abonnenterna varit kund hos Vodafone. 

• Notes: innehåller information om de samtal kunden gjort till kundtjänst och om 
hans/hennes ärende. 

• Calls: information om de samtal som gjorts. 
• Products: vilka produkter abonnenterna har. 

 

Subscriber

Products

Calls

Notes

 
 

Figur 2 SALSA´s större faktatabeller och hur dessa kan kopplas samman. 
 
I SALSA ingår tre primära källsystem från vilka de stora volymerna av data hämtas; 
billingsystemet, ratingsystemet och provisionsmodulen. Utöver dessa förekommer ett mindre 
antal system från vilka förklaringar till koder hämtas. Primärkällorna innebär; 
 

• Billingsystemet: information om abonnenter, produkter samt noteringar. 
• Ratingsystemet: innehåller samtalsdata. 
• Provisionsmodulen: utgörs av provisionerna. 

 
Connolly m fl (1999) menar att syftet med ett data mart* är att ge användare tillgång till den 
data de oftast använder. Författaren menar vidare att svarstider kommer att gå snabbare. 
Utvecklare på Vodafone har hittills inte sett något behov av att sätta upp något permanent och 
automatiskt uppdaterat datamart. De användare som har behörighet har ständig tillgång till all 
detaljdata och då det inte förekommer några större prestandaproblem har man inte sett det 
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nödvändigt att skapa mindre distribuerade kopior av databasen för specialfrågor. Utvecklarna 
har dock ett flertal gånger byggt upp temporära marts på beställning vid t.ex. specialstudier 
för någon form av dataminingprojekt. Då detta inträffat har man även flyttat data till en annan 
maskin för att inte belasta databasservern för fullt under den tid då studien utförts. Studierna 
utförs oftast under längre tidsperioder och därmed används stora datamängder. En annan 
anledning är att de verktyg man använt sig av inte alltid haft möjlighet att använda sig av data 
direkt utan att någon form av förbearbetning av data varit tvungen att genomföras, t.ex. 
aggregering.  
 
4.2.2 Datalagring och datautvinning 
Inmatningen av data i SALSA görs varje natt då det gäller abonnenter, noteringar, produkter 
och samtal. Inläsning av provisioner görs mer sällan eftersom utbetalningar inte görs varje 
dag.   
 
Inläsningen av ny data i SALSA körs helt med automatik. Handpåläggning krävs endast om 
något oförutsett inträffar som t.ex. att diskutrymmet skulle ta slut eller att man börjar fylla 
källsystemen med data som man inte är förberedd på (t.ex. om man börjar nyttja en kolumn på 
ett nytt sätt) och inte kan ta emot ny data p.g.a. datatypsproblem.  
 
För att hitta den data från de olika källsystem som ryms inom ramen för de definierade 
ämneskategorierna bör man enligt Wikfeldt (1996) fysiskt lokalisera i vilka olika system 
denna bearbetas. Då detta gjorts väntar ett mycket tidskrävande arbete där man tillsammans 
med uppdragsgivaren skall karlägga exakt vilken data man bör kopiera till data warehouset 
för indexering. På Vodafone kommer utvecklarna i samråd med användarna fram till vilken 
data som skall lagras i källsystemen eller ej. Första steget i processen då ny information skall 
hämtas in från en ny källa är att utvecklarna diskuterar med användarna vilka krav dessa har 
på den intressanta informationen samt vilka typer av rapporter som de tror sig vara 
intresserade av. Samtidigt tittar också utvecklarna på vilken information som finns tillgänglig 
och hur denna är ordnad. Slutsatserna från dessa olika perspektiv kombineras ihop till något 
användbart som går att ordna på ett sätt som överensstämmer med den befintliga 
databasmodellen. Det är också viktigt att detta motsvarar de krav användarna ställer. I vissa 
fall händer det att utvecklarna inte kan läsa in den data som efterfrågas utan att behöva ändra 
på de befintliga källsystemen. Då detta inträffar får man väga nyttan av de rapporter som är 
önskvärda att bygga mot den kostnad som en justering av källsystemen innebär. Då SALSA’s 
användare är väldigt förstående utgör detta inte något större problem. 
 
SALSA är implementerat med en ORACLE databas för att frågor från utvecklarna skall 
kunna ställas direkt med hjälp av SQL-satser. De lite mer avancerade användarna använder 
sig av ORACLE’s produkt för ad hoc*-frågeställningar mot databasen. För de minst 
avancerade användarna samt de allra vanligaste frågorna används webbrapporter. Här kan en 
parallell dras till vad Wikfledt (1996) menar då det gäller frågeverktyg. Författaren menar att 
olika frågeverktyg kan delas in i två kategorier; dels de verktyg som består av färdiga 
rapporter och som genererar förbestämda rapporter samt de verktyg där användarna utformar 
frågorna. I det först nämnda alternativet behöver användaren inte inneha stora kunskaper om 
systemet och kan inte få ut några ad hoc frågor ut data warehouset. I det sistnämna alternativet 
krävs det mer av användaren och denne ges därmed också större möjlighet till att kunna få ut 
större och komplexare frågor med mycket detaljerad information. Detta stämmer därmed väl 
in på Vodafone där man låter de mer avancerade användarna använda sig av ad hoc 
frågeställningar medan de minst avancerade användarna endast använder sig av 
webbrapporter. 
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ORACLE’s verktyg Discoverer är ett ad hoc-verktyg som de mer avancerade användarna kan 
använda utan hjälp från IT. Användarna kan här definiera helt egna frågor och spara dessa 
som färdiga rapporter antingen i databasen eller på den egna maskinen. Då de sparade 
rapporterna kan delas mellan användarna kan de mer avancerade användarna hjälpa mindre 
vana användare att fördefiniera rapporter som de på ett enkelt sätt kan köra och lära sig av.  
 
Mot databasen finns det även ett webbgränssnitt genom vilket man kan ta fram rapporter på 
aggregerat data. Även då dessa rapporter är mer eller mindre statiska kan de styras med hjälp 
av parametrar för exempelvis datum, prisplaner* och återförsäljare. Detta verktyg 
kategoriseras därmed enligt vad Wikfeldt (1996) anser vara verktyg som består av färdiga 
frågor och genererar förbestämda rapporter. ORACLE’s verktyg Discoverer tillhör däremot 
den andra kategorin av verktyg där användarna själva kan utforma sina frågor. 
 
4.2.3 Felhantering 
Något som utvecklarna av SALSA ibland upplever som problematiskt är hur tolkningen av 
data som används skall ske. Hur skall fel eller inkonsistenser i indata hanteras? När 
felaktigheter påträffas väljer man oftast att läsa in felen. Därefter görs rapporteringar till de 
ansvariga av källsystemen om att fel förekommer så att dessa ges möjlighet att rätta till dem. 
Connolly m fl (1999) samt Wikfeldt (1996) menar att en faktor som kan ställa till problem är 
ofullständiga domäner, d v s fält som inte innehåller korrekta värden eller som inte innehåller 
några värden alls. I vissa fall kommer null* därmed att tillåtas vilket resulterar i att personalen 
lägger till ofullständig data. På Vodafone är vissa av felen sådana att man skulle kunna ersätta 
felaktigheten med något riktigt eller mer lättfattligt men man väljer ändå att reflektera källan. 
Wkifeldt (1996) menar även att nullvärden och fält som inte innehåller något alls oftast beror 
på att den importerade datan inte behandlats och/eller kontrollerats tillräckligt noga från 
början. Det är därmed väldigt viktigt att man noga undersöker hur felaktig data skall hanteras 
så att missvisande information inte uppstår. Att detta skulle vara ett problem för Vodafone 
stämmer dock inte. Eftersom man från början är medveten om att fel förekommer kan man 
noga undersöka hur den felaktiga datan skall hanteras för att missvisande information inte 
skall uppstå.  
 
För att kunna kontrollera den information som läggs in i SALSA förekommer det även en del 
rimlighetskontroller samt en del rapporter med vilka man kan upptäcka inkonsistenser. 
Korrigeringen av dessa görs av kundservice på abonnentnivå och körs i de olika källsystemen. 
SALSA uppdateras vid nästa laddning. 
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5. PRESENTATION AV RESULTAT 
 
 
Nedan kommer vi att presentera de resultat vi erhållit genom vår enkätundersökning. Vi 
kommer således inte att ge egna kommentarer eller synpunkter utan endast återge vad 
personerna i undersökningsgrupperna angivit som svar. 
 

 
I vår enkätundersökning har två undersökningsgrupper ingått. Vi har valt att kalla dessa 
grupper utvecklare samt användare. Då det gäller den förstnämnda gruppen har denna bestått 
av de sex utvecklare som arbetar med SALSA och i användargruppen har femton personer 
ingått. Utvecklarna tillhör IT-avdelningen, där samtliga arbetar med utveckling och drift av 
SALSA och andra företagsinterna applikationer. Deltagarna i användargruppen arbetar på 
avdelningarna Marknad företag, Marknad konsument, Ekonomi samt Customer Operation, 
som är Vodafone’s kundservice samt CRM*-grupp. Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
varierar i stor grad, men gemensamt är att de alla är användare av SALSA. Faktorer som 
skiljer användarna åt då det gäller nyttjandet av SALSA är hur ofta detta sker, vilken 
information som önskas samt vilket verktyg som används. 
 
5.1 Utvecklare 
 
Samtliga utvecklare ser ett data warehouse som ett effektivt verktyg för att kunna göra 
kundanalyser, analys av kundbeteende över tiden, marknadsanalyser, ledningsrapporter, 
kostnads- och intäktsrapporter samt uppföljning etc på ett snabbt och smidigt sätt. En av 
utvecklarna poängterade dessutom att ett data warehouse ger organisationen möjlighet att 
söka information och sammanställa statistik på ett enkelt och likformigt sätt, oavsett vilket 
system som är källan. Ett data warehouse ger möjligheten att kombinera information från 
många olika källor.  
 
När det i ett företag finns ett regelbundet behov av att framställa rapporter som kombinerar 
historisk data från källor, som inte delar samma struktur och upplägg, kan det vara dags att 
bygga ett data warehouse. När man kommit till insikt att det finns ett behov av att utveckla ett 
data warehouse är det viktigt att hitta de gemensamma nämnarna för de efterfrågade 
rapporterna och därefter kan modelleringen påbörjas. Man bör arbeta med objekt och entiteter 
som är kända och vedertagna som begrepp inom företaget, för att sedan ordna strukturen kring 
dessa. Utvecklarna är överens om att det är viktigt att ta hänsyn till krav och önskemål från 
avdelningarna. Det är svårt att veta samtliga behov eftersom marknad, organisation, system 
och verksamhet är i ständig förändring. Detta leder till ändrade behov och det medför att ett 
data warehouse aldrig blir riktigt färdigt utan är i ständig utveckling.  
 
5.1.1 Informationsbehov 
Den information som finns lagrad i SALSA är abonnentdata, samtalsdata, produktdata, 
notepad*-data, segmentering, scoring*, provisioner, churn*, adresser, kundärenden hos 
kundtjänst etc.  
 
Majoriteten poängterar att abonnentinformation som bryter mot PuL, Personuppgiftslagen, 
inte skall finnas i SALSA. I enkätundersökningen framkom även att data som inte är 
kundrelaterad inte bör finnas med i SALSA. Detta motiveras med att denna typ av data inte 
kan brytas ner på abonnentnivå och inte heller kombineras med övrig data. Denna typ av data  
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har därför ingen naturlig plats i SALSA idag. Andra åsikter som framkommit är att SALSA ej 
bör vara en transaktionsdatabas, exempelvis uppdatering av kundinformation. 
 
Enligt flertalet utvecklare förekommer det ibland att de inte kan få fram den information 
användarna är i behov av. Detta kan bero på att för rapporten nödvändig data helt enkelt inte 
finns inläst i SALSA. Det kan också bero på att källsystemen förändras och ny typ av data 
tillkommer. När systemet förändras hinner inte alltid utvecklarna med att anpassa SALSA. En 
utvecklare påpekar också att användarna ibland har velat ha ett snabbt svar rörande data som 
endast finns aktuell i ett annat system och därför ska sökas där. 
 
På frågan om hur man tror att SALSA kommer att se ut om tre år är samtliga utvecklare 
överens om att SALSA kommer att vara större, med data från fler källor. Man tror att SALSA 
kommer att innehålla data från fler områden beroende på vilka tjänster och produkter som 
kommer att finnas, exempelvis information om GPRS*- och UMTS*-samtal, MMS* samt 
Service Provider*-kunder. En utvecklare menar att det tidigare har fokuserats på att samla in 
data, men i framtiden kommer man att fokusera mer på att göra det enklare för användarna då 
det gäller att hämta och förstå data i SALSA. 
 
5.1.2 Rapporter lämpliga att göra i SALSA 
Majoriteten av utvecklarna menar att alla typer av rapporter som rör de egna abonnenterna, 
exempelvis kund-, marknads-, lönsamhets- och kostnadsanalyser är lämpliga att göra i 
SALSA. Det anses även att man bör köra statistikfrågor, t ex för uppföljning av kampanjer. 
Rapporter som endast berör data från ett källsystem är inte lämpliga att göra i SALSA om inte 
all nödvändig data redan finns lagrad i SALSA. Annat som inte anses lämpligt är viss 
ekonomisk rapportering, abonnentsökning, integritetsfrågor samt rapporter som kräver aktuell 
data. Frågor där man tar med samtalsdata över ett långt tidsintervall anses inte heller lämpliga 
att göra, då detta tar lång tid och belastar systemet så att detta blir ”segare” för andra 
användare. 
 
5.1.3 Krav 
När det gäller vilka krav som är rimliga för användarna att ställa på SALSA då det gäller 
information och dess kvalitet är samtliga utvecklare överens om att informationen ska vara 
korrekt och konsistent. En rapport ska ge samma svar oavsett när den genereras förutsatt att 
all data för perioden är inläst. Andra åsikter som framkommit är att användaren ska känna till 
vilken data som finns i SALSA samt att data ska vara lättillgänglig via verktygen Discoverer 
eller SALSA på webben. Då det gäller kvalitet på data anses detta vara svårt, eftersom den 
data som läses in kan vara ”dålig” och det är svårt att göra något åt detta. Även kraven på 
prestanda kan upplevas som svåra eftersom prestanda i stor utsträckning beror på hur 
användaren ställer frågan och hur mycket data som utnyttjas. Det är rimligt att användarna har 
höga krav på data/information och dess kvalitet eftersom viktiga beslut tas med rapporterna i 
SALSA som viktiga beslutsunderlag. 
 
Majoriteten av utvecklarna ser de krav som användarna ställer på SALSA som rimliga. Då 
kraven gäller att ta in ny data eller skapa nya rapporter som kommer att användas 
kontinuerligt är kraven rimliga, men om kraven gäller att ta in data som bara är intressant att 
titta på en gång och aldrig mer, så är de ej rimliga. Detta eftersom utvecklingstid är en kostnad 
för företaget. I de fall där utvecklarna inte kan ge användarna den rapport de vill ha, så brukar 
användarna vara förstående då utvecklarna förklarar vilken information som finns att tillgå 
från källsystemen och att den ibland inte lever upp till deras förväntningar. 
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5.1.4 Feltolkningar 
De flesta utvecklare tycker att användarna oftast använder SALSA på rätt sätt. Ibland 
förekommer det dock att användare tolkar information från SALSA felaktigt. Ofta beror dessa 
felaktiga tolkningar på att SALSA används utan att man har tillräcklig kunskap om den data 
som finns lagrad i systemet. Det kan bero på att det finns väldigt mycket data lagrad i SALSA 
och det kan vara svårt att veta hur man ska kombinera dessa. En utvecklare påpekar även att 
det krävs verksamhetskunskap då värdet på en parameter kan betyda en sak idag, men en 
annan sak imorgon p.g.a. att förhållanden i verksamheten har ändrat betydelse. Användarna 
har börjat använda historiken mer för att t ex göra analyser av kundbeteenden och detta ses 
som positivt av utvecklarna. Feltolkningar kan nämligen ske när man använder historisk data 
för att försöka skapa sig en statisk bild av hur det ser ut idag. En annan orsak till feltolkningar 
kan bero på att all data i SALSA inte är tidsstämplad på samma sätt.  
 
5.1.5 Användarforum & personliga kontakter 
För att få fram användarnas önskemål gällande SALSA finns idag ett användarforum. 
Dessutom förekommer ofta personlig kontakt mellan användare och utvecklare. Flertalet 
utvecklare tycker att detta fungerar tillfredsställande. En utvecklare tycker att det fungerar bra 
i stort, men menar dock att det är svårt att samla upp alla krav och veta hur viktiga de är, 
eftersom så många olika personer på olika avdelningar använder SALSA. En annan intressant 
synpunkt som framkommit är att utvecklarna är medvetna om det kan förekomma krav och 
önskemål som inte tas upp i användarforum eller via personlig kontakt. 
 
För 3-4 år sedan gjordes en informationsbehovsundersökning tillsammans med ORACLE. 
Vodafone har också gjort en generell enkät för sina affärssystem i februari 2002.  Utvecklarna 
på IT har ett generellt bra samarbete med användarna via t ex användarforum samt en 
styrgrupp där de flesta avdelningar finns representerade. Denna styrgrupp har regelbundna 
träffar en gång per månad. 
 
5.1.6 SALSA’s styrkor & svagheter 
SALSA’s styrka, sett ur ett informationsperspektiv, är enligt utvecklarna att en stor mängd 
relevant kunddata av hög kvalitet ligger enkelt och liktydigt strukturerad på ett accessbart 
ställe. Detta medför att det blir enkelt för både användare och system att hämta data och göra 
analyser. En annan styrka är att historiska data kan lagras. SALSA har dessutom ett kraftfullt 
ad hoc*-verktyg, flexibelt webbgränssnitt samt att systemet kan producera SMS*-rapporter.  
 
När vi frågar om SALSA’s svagheter nämns att det kan vara svårt att göra rapporter om man 
inte kan Vodafone’s verksamhet, eftersom få nyckeltal finns definierade i SALSA. Det finns 
också få budgetsiffror, vilket gör att det kan vara lite svårt att se hur det går för företaget. En 
annan svaghet är att om man ställer frågor på ett långt tidsperspektiv kan det ta lång tid 
eftersom det finns mycket data lagrad i systemet. All data finns inte lagrad historiskt och olika 
data är lagrad under olika lång tid vilket kan leda till att användarna inte alltid vet hur länge 
varje del varit lagrad. Eftersom ett data warehouse är under ständig utveckling kan det vara 
svårt att hålla kvar vid den ursprungliga modellen och strukturen. En synpunkt som 
framkommit är att SALSA degenererat något då man forcerat in ny information och ändrat 
strukturen med ogenomtänkta lösningar. 
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5.2 Användare 
 
Användarnas kunskap om SALSA och data warehouse i allmänhet varierar väldigt mycket. 
Vissa vet inte vad ett data warehouse är medan andra kan definiera begreppet på ett bra sätt. 
Hur ofta de använder SALSA är också mycket varierande. Vissa använder SALSA sällan 
medan andra använder systemet mer än tre gånger per dag. Undersökningen visar att de som 
är flitiga användare av SALSA också tillhör de som kan ge begreppet data warehouse en 
korrekt definition, samt har god insikt i hur SALSA fungerar. 
 
Enligt enkäterna framgår att användarna är väl insatta i vad SALSA bör tillföra verksamheten, 
t ex kunskap, göra kundinformation tillgänglig för analys samt ge beslutsunderlag för 
kommande aktiviteter. Samtliga är överens om att information om kunden och dess beteenden 
är av stor vikt. SALSA gör det möjligt att skapa tjänster och koncept utifrån kundens 
användarbeteende. Det påpekades även att man kan dra lärdom av genomförda aktiviteter för 
att kunna underlätta planering och bedömning av kommande arbete. Ytterligare en sak som 
nämns är att SALSA gör arbetet effektivt eftersom man kan hitta den statistik och information 
man söker på ett och samma ställe. 
 
5.2.1 Informationsbehov 
Samtliga användare i undersökningen hämtar information från SALSA. Majoriteten hämtar 
även information från marknadsundersökningar, Billing System, möten, intern information 
samt rapporter som ej baseras på data från SALSA. Hälften får information från 
ekonomisystem och intern information. Andra informationskällor som nämns är direkt från 
kollegor, konkurrentbevakning i media, webben samt Vodafone globalt.  En person nämner 
även Hyperion Pillar*, Hyperion Enterprise*, IN* samt PSMCC*, en annan nämner 
Infobasen* som informationskälla. Intressant att nämna är att en användare hämtar 
information från Billing System, men via SALSA. 
 
På frågan vilken informationskälla användarna anser som den viktigaste framkommer att alla 
utom en anser SALSA vara den vikigaste, ibland i kombination med någon annan av 
informationskällorna. Endast en användare har valt ett annat alternativ, nämligen marknads-
undersökningar. 
 
När det gäller vilken information som användarna anser sig behöva i sitt arbete har de räknat 
upp en mängd specifik information, där det mesta kretsar kring kunden och dennes beteende. 
Som exempel kan ges beteendedata, attityddata, sociodemografisk data, konsumtion, 
preferenser, önskemål mm. Överlag framgår det att den information användarna får fram från 
SALSA rör Vodafone’s kunder t ex konsumtion och beteenden. Annat som nämns är statistik 
och kampanjinformation etc.  
 
Samtliga som svarat på enkäten har upplevt att de saknar viss information som inte gått att få 
fram från SALSA. Den information som saknas gäller oftast Vodafone’s kunders användning 
av nya produkter och tjänster, t ex GPRS och Service Provider. Några av de åsikter som 
framkommit är att relationen mellan Vodafone’s kunder samt relationen mellan kunder och 
tjänster saknas, då det ses som en ”nyckelkunskap” att kunna förstå och utnyttja dessa 
relationer och samband. Annat som nämns som saknad information är information om 
Prepaid*-kunder, en helhetsbild över kunden, terminaltyper, antal aktiva användare i 
webbgränssnitt samt att det ibland är svårt att koppla samman olika sorters information om 
kunden. Det poängteras även att det ibland kan vara svårt att få fram information som gäller 
exempelvis kunder, som inte har en viss tjänst. 
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Åsikterna gällande vad som är svårt att få fram information om varierar från användare till 
användare. Flertalet anser att det är svårt att få fram information om konkurrenter. Andra 
områden som angivits är kunders åsikter (attityddata), kampanjers utfall, ekonomiska resultat, 
produkter, trender och framtidsutsikter, kundbeteenden samt relationer.  
 
5.2.2 Information från SALSA 
Alla utom två användare anser att det inte tas fram någon onödig information ur SALSA. 
Detta motiveras av den ena personen med att den information som anses onödig kanske 
används av någon annan och därför måste finnas med. Den andra personen menar att den 
onödiga informationen består av försäljningsstatistik som bygger på nyregistrering istället för 
slutlig försäljning. När nya abonnemang till slut hamnar på den rätta prisplanen* ser dessa ut 
som intern omflyttning. 
 
Majoriteten av användarna anser att det rutinmässigt inte tas fram onödig information från 
SALSA. Dock påpekar en användare att onödig information är sådan som inte läses av 
beställaren. En annan användare menar att informationen i sig inte är onödig men att den 
ibland är sammanställd på ett sätt som inte går att använda. 
 
Flertalet användare litar på den information de får från SALSA, men en användare nämner att 
man bör vara medveten om att oklarheter och felaktigheter kan förekomma. Som exempel kan 
nämnas att en användare varit med om att information från SALSA inte stämt överens med 
den information som erhållits från Billing System och ekonomisystem. Ofta måste 
informationen kontrolleras mot processer i samband med input i systemen. Det är även svårt 
att veta vad som inkluderas i SMS-trafik (P2P* mm). Samma information från flera olika 
system överensstämmer ej. 
 
5.2.3 Rapporter lämpliga att göra i SALSA 
Den typ av rapporter som snabbt kan ge en bild av situationen som vid tillfället granskas ses 
som lämpliga att göra i SALSA. Exempel som nämns är trender, Superhjältar*, abonnemang, 
avtal och allt som rör företagets kunder, produkter och tjänster. Annat som framkommit som 
lämpligt är data mining*-analyser t ex prediction, klassificering och estimering samt 
deskriptiv statistik, exempelvis Hur många? När? o s v. 
 
Frågor och rapporter som inte anses lämpliga att göra i SALSA är bedömning av kunder med 
tanke på vinst, eftersom så många delar av detta saknas i SALSA. Man bör heller inte ställa 
frågor på individnivå då de anser att man skall hålla hårt på den personliga integriteten. Annat 
som tas upp som olämpliga rapporter är konkurrentinformation och investeringar.  
 
5.2.4 Användarnas krav på SALSA 
Då det gäller vilka krav som användarna kan ställa på SALSA är många av användarna 
överens om att informationen ska vara korrekt eftersom det tas beslut utifrån denna. Andra 
krav som nämns är snabb uppdatering, snabb svarstid, tydlig definition av begreppen, nya 
funktioner, val av verktyg, vilken information som skall finnas samt hur denna ska 
presenteras. SALSA ska vara lättillgänglig, lätt att använda samt lätt att förstå. En användare 
anser att de, som analytiker av data, bör ta ett större ansvar för att ställa krav på SALSA’s 
utveckling och kvalitet, genom en kontinuerlig och aktiv dialog med utvecklarna. Vidare 
anser användarna att krav ska ställas av affärsmässiga skäl. Med rätt krav kopplat till rätt 
argumentation belyser ett par av användarna att kraven lätt leder till förändringar. 
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5.2.5 Feltolkningar 
Så gott som alla användare anser att information från SALSA ibland tolkas fel. Information 
som kan vara svår att förstå är försäljningsstatistik kontra intern om flyttning och churn, 
scoringvärden* samt prepaidintäkter. Avgifter är lätt att feltolka i Discoverer om man söker 
på historik. En användare ger som exempel att feltolkning kan inträffa om en kund byter 
prisplan* under en period vilket kan medföra svårigheter med att förklara differenser i t ex 
minutpris. Annat som nämns som anledningar är definition av begreppen och användarens 
kompetens. En användare uttrycker sig enligt följande; ”Analytisk förmåga är som alltid en 
bristvara. Hur skall man egentligen tolka en siffra? Är det bra eller dåligt? Högt eller lågt? 
Som det skall eller inte?”  
 
Flera användare ger som förbättringsförslag att det bör finnas en manual som förklarar vad 
olika begrepp betyder, speciellt för de mindre avancerade användarna av SALSA. 
 
5.2.6 Verktygen för SALSA 
Av enkätundersökningen framgår att samtliga användare någon gång använder sig av SALSA 
på webben, däremot används inte Discoverer av samtliga personer. Genomgående tycker 
användarna att webbgränssnittet för SALSA är lätt att använda medan Discoverer anses vara 
betydligt svårare.  
 
Majoriteten anser att SALSA’s webbgränssnitt är lätt att lära sig och lätt att använda. Ungefär 
hälften av användarna anser att webbgränssnittet är tydligt. Det nämns även att det är lätt att 
hitta till rätt rapport samt att det går snabbt att få fram siffor. En användare anser dock att 
webbgränssnittet uppfattas som otydligt samt att det är lätt att göra misstag. En annan påpekar 
att man måste kunna definitionerna för begreppen i SALSA. 
  
Då det gäller verktyget Discoverer har användarna många olika åsikter. En användare anser 
att det både är lätt att lära sig samt lätt att använda, medan en annan menar att det är otydligt, 
svårt att använda, lätt att göra misstag och att endast experter kan använda Discoverer. 
Däremellan förekommer det åsikter av mycket varierande slag. Hälften av användarna menar 
att det är lätt att göra misstag. En användare anser att verktyget är lätt att lära sig men även 
denna person tycker att det är lätt att göra misstag. På grund av att det är svårt att sätta villkor 
och att förstå begreppen anser vissa användare att Discoverer är svårt att använda. En 
användare påpekar att den gamla versionen är lite ”klumpig”, medan den nyare versionen 
känns mer lättanvänd. 
 
5.2.7 Användarforum & personliga kontakter 
Ungefär hälften av användarna tycker att användarforum och personliga kontakter med 
utvecklarna på IT räcker för att föra fram sina önskemål gällande SALSA. Viktigt att notera 
är att två personer inte vet vilka som arbetar med SALSA och en av användarna känner 
överhuvudtaget inte till att det finns ett användarforum. Andra åsikter som kommit fram är att 
de inte ”hittat rätt” vad gäller användarforum, det kräver engagemang från alla och en trevlig 
mötesform. Samma användare saknar tydliga mål på vad som behöver förbättras. En annan 
användare anser att forumet behöver formaliseras och styras upp mer för att bli ett 
beslutsforum. Denna användare tycker att många forum som finns idag mer känns som ”säg 
vad du tycker” men leder inte till en fortsättning.  
 
En användare som deltagit i enkätundersökningen sitter med i SALSA’s styrgrupp och kan 
där framföra sina åsikter till den ansvarige på IT. Denne användare tycker att det fungerar 
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mycket bra idag. En av de användare som tycker att forumet fungerar bra påpekar dock att det 
ofta krävs beslut på högre nivå när det gäller kompletterande information. 
 
5.2.8 SALSA’s styrkor & svagheter 
De styrkor som användarna tar upp när det gäller SALSA är att det finns en stor mängd data 
lagrad på ett och samma ställe, på ett lättillgängligt och lättförståeligt sätt samt att 
informationen grundar sig på faktisk data. Den stora mängden data medför att flera olika 
kopplingar kan göras. Andra styrkor som tagits upp är att SALSA är trovärdigt, stabilt, säkert, 
att inladdningen av data sker snabbt och att det är lätt att söka på webben. SALSA är en bra 
informationsbas, där man kan ta fram information för att analysera trender, beteenden och lära 
känna kunderna. 
 
SALSA är stort och ofta är specialfrågor tidskrävande. Ju mer data det innehåller, desto större 
”apparat” blir det dessutom att åstadkomma förändringar. Ännu en svaghet är enligt 
användarna att SALSA levererar information istället för kunskap och slutsatser. Det går inte 
att få fram detaljerad och flexibel information på ett enkelt sätt, vilket medför att 
informationen måste efterbearbetas för att kunna presenteras. Vissa delar kan feltolkas och här 
finns dåligt med varningar om de felaktigheter vars existens en del av användarna är 
medvetna om. Rapporter från SALSA kan vara otydliga och alltför komplexa. De innehåller 
ofta för mycket information och definitioner saknas. Vad ingår? Vad ingår inte? En användare 
påpekar att jämförelsevärden saknas i samma sökning, exempelvis tidigare år för motsvarande 
period när det gäller budget/prognos. En annan menar att det är lätt att göra fel i Discoverer, 
men att även webben kan vara svår att förstå om man inte har bakomliggande kunskaper om 
olika samtalstyper och tjänster.  
 
5.2.9 Önskemål & förslag på förbättringar 
Flertalet användare har givit förslag på önskemål och förbättringar när det gäller SALSA, 
vilka presenteras nedan: 
 

• Personligt designade frågor på ett enkelt sätt. 
• Bättre sökverktyg - enklare för sällananvändare. 
• Ny version av Discoverer så att frågor kan schemaläggas. 
• En bättre version av Discoverer och även en formell utbildning i detta verktyg 

efterfrågas.  
• Bättre sökverktyg för ad hoc*-frågor som är enklare och möjliggör flera dimensioner. 
• Färdiggjorda diagram och jämförelsetabeller som man kan kopiera direkt in i Word-

eller Powerpointfiler. 
• Stödsystem som hjälper till med begrepp. 
• Statistik per kund då det gäller Prepaid*-kunder, Service Provider*-kunder samt 

GPRS*-kunder. 
• All tänkbar användarstatistik om GPRS. Generera datavolym och trafikintäkt för 

nationell trafik och roaming*trafik. Antalet aktiva GPRS-abonnenter. Trafikmönster 
(GPRS) fördelat på dygnets timmar.  

• Bättre uppföljning av tjänsteanvändningen. 
• Bättre uppföljning per återförsäljare. 
• Service Provider-kunder in i SALSA. 
• Inkommande in i SALSA. 
• Top-up info in i SALSA. 
• IN*-prissättningar till SALSA. 
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• Kund- och datamining-analytiker skulle vilja ha en marknadsdatabas som bara ”tjänar 
deras syften”.  

• Bättre kravställning och dialog mellan analys och utveckling önskas. 
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6. ANALYS & TOLKNING 
 
 
I detta avsnitt analyserar vi de resultat vi beskrivit i föregående kapitel. Detta kommer att ske 
genom en jämförelse mellan teori och empiri, samt mellan användare och utvecklare av 
SALSA. 
 

 
Vodafone’s data warehouse, SALSA, används dagligen av många olika användare. Sättet att 
använda SALSA exempelvis hur ofta, vilket verktyg som används samt vilka rapporter och 
vilken typ av information som eftersöks varierar.  
 
Användarnas kunskap om SALSA och data warehouse i allmänhet varierar. Vi har sett att de 
som är flitiga användare av SALSA också tillhör de som kan ge begreppet data warehouse en 
korrekt definition, samt har god insikt i hur SALSA fungerar. Vi anser att en av anledningarna 
till att en del av användarna inte kan redogöra för definitionen av begreppet data warehouse, 
är att dessa utgörs av de mindre avancerade användarna. I sin användning av SALSA kommer 
dessa användare endast i kontakt med SALSA på webben, vilket är det enklaste och mest 
lättanvända verktyget. De personer som kan ge en tydlig definition av begreppet data 
warehouse tillhör enligt vår uppfattning den användargrupp som även nyttjar Discoverer i sitt 
arbete. 
 
Då det gäller vad ett data warehouse skall tillföra verksamheten är båda 
undersökningsgrupperna eniga om att det är ett effektivt verktyg för att kunna analysera 
framförallt kundbeteenden. Båda grupperna poängterar även vikten av ett data warehouse som 
stöd för beslutsfattande. Detta har vi uppmärksammat ett flertal gånger i vår teorigenomgång. 
Som exempel kan ges att Linghäll m fl (1993) poängterar att information bildar basen för de 
beslut som fattas och de handlingsalternativ som tas fram i ett företag. Att ett data warehouse 
har betydelse som stöd för beslutsfattande får vi bekräftat av Connolly m fl (1999) som 
poängterar att man under den senaste tiden har börjat använda ett data warehouse data för 
support till beslutsfattanden vilket i sin tur leder till konkurrensfördelar. Även Meyer m fl 
(1998) menar att ett data warehouse stödjer affärsanalyser och beslutsfattande genom att 
integrera data från flera oförenliga system till en förenad databas. Ett data warehouse utrustar 
sina användare med effektiva redskap som hjälp till beslutsfattandet vilket medför att 
snabbare och effektivare beslut kan fattas med förtroende genom medvetandet av att datan är 
läglig och exakt. Connolly m fl (1999) och Meyer m fl (1998) är båda överens om att då 
beslutsfattare får tillgång till information som kan avslöja okänd och i förhand oanträffbar 
information om t.ex. kunder och trender kommer detta på sikt att leda till ökade 
konkurrensfördelar.  
 
6.1 Informationsbehov 
 
De flesta användare hämtar information från ett flertal olika källor, där SALSA utgör den 
viktigaste. Här kan vi dra en tydlig parallell med den teori vi studerat inom databasteknik. 
Majoriteten av användarna såg också möten som en viktig informationskälla. Burkan (1991) 
har i sina studier fått bekräftelse på att möten anses som en mycket viktig källa för 
information eftersom denna då ofta skräddarsys och anpassas för situationen. 
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Connolly m fl (1999) menar att utveckling och implementering av ett data warehouse är en 
kostsam, tidskrävande och många gånger oviss process. Enligt Bergqvist (1998) måste 
samtliga av ett företags förutsättningar relateras till individernas behov samt den organisation 
som individerna utgör en del av för att kunna fungera. Här kan vi se stora likheter med hur 
utvecklarna på Vodafone’s IT avdelning varit noggranna med att kartlägga företagets och 
användarnas informationsbehov vid utvecklingen av SALSA. Utvecklarna är alla överens om 
att det är mycket viktigt att ta hänsyn till krav och önskemål från avdelningarna. Det är svårt 
att veta samtliga behov eftersom marknad, organisation, system och verksamhet är i ständig 
förändring. Detta leder till ändrade behov och det medför att ett data warehouse aldrig blir 
riktigt färdigt utan är i ständig utveckling. Linghäll m fl (1993) beskriver hur företagets 
situation påverkar informationssystemet. Vidare menar författarna att informationsbehovet 
kan variera och informationsproducerande enheter förändras vilket man måste ta hänsyn till.  
 
Användarna får i stort fram den information de behöver från SALSA. Alla användare i 
undersökningen har dock upplevt att de någon gång inte kunnat få fram den information de 
varit i behov av. Den information som saknas gäller oftast Vodafone’s nya produkter och 
tjänster, t ex GPRS* och Service Provider*. Annan information som nämns som saknad är 
information om relationer mellan Vodafone’s kunder samt relationen mellan kunder och 
tjänster, information om Prepaid*-kunder, en helhetsbild över kunden, terminaltyper samt 
antal aktiva användare i webbgränssnit. Det anses också ibland vara svårt att koppla samman 
olika sorters information om kunden samt att få fram information gällande kunder som inte 
har en viss tjänst.  
 
Utvecklarna menar att orsaken till att information saknas ofta är att data inte finns inläst i 
SALSA eller att källsystemen förändras och ny typ av data tillkommer. Eftersom det ständigt 
tillkommer nya produkter och tjänster hinner inte alltid utvecklarna med att anpassa SALSA 
efter detta. De får inte alltid information i tid för att hinna möta kraven. Utvecklarna kommer i 
samråd med användarna fram till vilken data som skall lagras i SALSA (se kap 4.2). Då 
användarna fått redogöra för vilken information samt vilka rapporter de anser sig ha nytta av 
måste utvecklarna beakta hur den redan befintliga informationen är ordnad. I de fall 
användarna efterfrågar någon information som inte finns tillgänglig kan detta bero på att 
utvecklarna varit tvungna att väga nyttan av de önskvärda rapporterna mot den kostnad som 
en justering av de befintliga källsystemen skulle innebära.  
 
6.2 Rapporter lämpliga att göra i SALSA 
 
Både utvecklare och användare anser att de flesta frågor och rapporter, som rör de egna 
abonnenterna är lämpliga att göra i SALSA. Båda grupperna är överens om att man inte bör 
ställa frågor på individnivå eftersom det skall hållas hårt på den personliga integriteten. 
 
6.3 Användarnas krav på SALSA 
 
Vid analysen av användarnas krav på SALSA och utvecklarnas syn på dessa krav, kan vi se 
att de är eniga när det gäller hanteringen av kraven. Majoriteten av utvecklarna ser de krav 
som användarna ställer på SALSA som rimliga. Då användarna efterfrågar ny information 
eller nya rapporter som ska användas kontinuerligt ser utvecklarna kraven som rimliga. Då 
kraven däremot gäller att ta in information som bara är intressant att titta på vid ett tillfälle 
och aldrig mer, anses de inte vara rimliga. Vi upplever att de båda grupperna har hittat ett väl 
fungerande kommunikationssätt, när det gäller utvecklarnas sätt att bemöta användarnas krav 
på förändring. I de fall utvecklarna inte kan åstadkomma den förändring användarna 
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efterfrågar, brukar användarna vara förstående då utvecklarna förklarar vilken information 
som finns att tillgå från källsystemen och att den ibland inte lever upp till deras förväntningar. 
 
En annan åsikt från användarna är att krav ska ställas av affärsmässiga skäl. Användarna 
menar att bara de kan koppla rätt krav till rätt argumentation leder detta till förändringar. 
Relationen mellan utvecklare och användare är enligt vårt sätt att se på detta mycket bra då 
det gäller kravhantering. En användare påpekar dessutom att de som analytiker av 
informationen i SALSA borde ta större ansvar för att ställa krav på SALSAs utveckling och 
kvalitet. Eriksson (1989) menar att det är av största vikt att de som utvecklar systemet har täta 
kontakter med användarna, så att systemet verkligen motsvarar deras krav och önskemål. 
Även Linghäll m fl (1993) påpekar att det är mycket viktigt att utreda vilka behov som finns 
samt betydelsen av informationen eftersom det annars kan leda till en felaktig användning och 
felaktiga slutsatser. 
 
Bergqvist m fl (1998) anser att ett data warehouse skall fungera som underlag för analyser 
vilket medför att det är väldigt viktigt att den data som skall användas i analyser och rapporter 
är lätt att tolka, använda samt aktuell och korrekt. Även användare och utvecklare är överens 
om att data i SALSA ska vara korrekt och konsistent. Detta för att det tas viktiga beslut med 
rapporter från SALSA som beslutsunderlag. En utvecklare påpekar att datakvalitet kan vara 
svårt att hantera eftersom data som läses in i SALSA kan vara inkorrekt. Då felaktigheter 
påträffas i SALSA väljer man oftast att läsa in felen. När detta är gjort utför man 
rapporteringar till samtliga ansvariga för de olika källsystemen om att fel förekommer. Dessa 
personer får då möjlighet att rätta till felen som ibland är sådana att man skulle kunna ersätta 
dem med något riktigt eller mer lättfattligt men att man ändå väljer att reflektera källan. 
Utöver denna hantering av feltolkningar förekommer det även en del rimlighetskontroller. 
 
6.4 Feltolkningar 
 
Utvecklarna hävdar att man bör arbeta med objekt och entiteter som är kända och vedertagna 
som begrepp inom företaget, för att sedan ordna strukturen kring dessa. Här ser vi ett tydligt 
samförstånd mellan utvecklarna och användarna, då användarna är medvetna om att 
feltolkningar och andra missuppfattningar gällande informationen från SALSA ofta beror på 
att man ej känner till eller förstår de begrepp som används. Användarna efterfrågar därför i 
enkäten någon form av manual eller annat hjälpverktyg, där de begrepp som används finns 
förklarade. Utvecklarna är medvetna om att det kan vara svårt för en ny användare att förstå 
samtliga begrepp som behövs för användning och tolkning av den information som fås från 
SALSA. Man måste förstå och vara väl insatt i verksamheten för att kunna använda 
begreppen på rätt sätt. Andersen (1994) påpekar att det inom ett företag finns många 
företagsinterna representationsregler och representationsregler specifika för fackområden och 
att det därför är av stor betydelse att känna till och uppfatta de faktiska förhållandena inom 
företaget på rätt sätt.  
 
Såväl utvecklare som användare anser att det förekommer att användarna tolkar informationen 
från SALSA felaktigt. Utvecklarna poängterar att det är viktigt att man som användare har 
god kännedom om verksamheten och de begrepp som används. Detta får vi bekräftat av 
användarna, då de anser att en stor anledning till feltolkningar är att man inte känner till 
definitionen av begreppen. Båda grupperna är även överens om att feltolkingar oftast beror på 
bristande kunskap hos användaren då det gäller den data som finns lagrad i SALSA samt att 
man inte heller har kunskap om tidsstämpling och märkning av data. Enligt Eriksson (1989) är 
en anledning till feltolkningar att data ofta används i sammanhang de inte är avsedda för 

 38 
 



Hessbo, Hägg & Justad DVC001 I’m SALSA, How are you? 

eftersom det många gånger inte lagras hur dessa data skall tolkas. Söderström (1997) menar 
att begrepp skall spegla de termer som används i verksamheten. De kan annars vara svåra att 
förstå.  
 
Eftersom användarna är väl medvetna om att de kan tolka information fel, önskar de att det 
fanns en bättre form av ”varningssystem” för att lättare undvika dessa feltolkingar. Trots att 
användarna har insikt om risken för feltolkningar och oklarheter, litar majoriteten på den 
information de får från SALSA. Ett fåtal användare har varit med om att information från 
SALSA inte stämt överens med information man hämtat från Billing System och 
ekonomisystem. Vi drar här slutsatsen att detta kan bero på att all information från perioden 
inte varit inläst eller att data varit tidsstämplat på olika sätt.  
 
6.5 Verktygen för SALSA 
 
Genomgående tycker användarna att webbgränssnittet för SALSA är betydligt lättare jämfört 
med Discoverer. Vi har dock inte kunnat se något samband mellan dessa åsikter och graden 
av användning. Som exempel kan nämnas att användarna som tillhör Marknadsavdelningarna 
använder SALSA 1-5 gånger per månad och ger betyget 4 av 5 som medelbetyg på 
webbgränssnittet. Samma höga medelbetyg på webbgränssnittet ger användarna på Ekonomi, 
där de personer som ingått i vår undersökning använder SALSA dagligen. Användarnas 
omdöme gällande SALSA beror alltså inte på om man använder systemet flera gånger per dag 
eller endast någon gång i månaden. Den användargrupp som givit Discoverer högst 
medelbetyg (4.0) arbetar på Kundservice Process, medan de användare som givit lägst betyg 
(1.7) tillhör Marknad. 
 
De båda undersökningsgrupperna är även överens om att verktygen för SALSA ska vara lätta 
att använda samt att informationen ska vara lättillgänglig och lätt att förstå. Andra krav som 
användarna anser vara rimliga att ställa är exempelvis möjlighet till snabb uppdatering, snabb 
svarstid, tydlig definition av begreppen, nya funktioner, val av verktyg, vilken information 
som skall finnas samt hur denna ska presenteras. Samtidigt är ett antal användare medvetna 
om att prestanda beror mycket på hur SALSA används. Stora och komplexa frågor kan ta lång 
tid att köra. Även utvecklarna kan uppleva kraven på prestanda som svåra eftersom de liksom 
användarna anser att detta i stor utsträckning beror på hur användaren ställer frågan och hur 
mycket data som utnyttjas. 
 
6.6 Användarforum & personliga kontakter 
 
På frågan om användarforum och personliga kontakter räcker till för att föra fram 
användarnas synpunkter och krav gällande SALSA, kan vi urskilja ett tydligt ”glapp” mellan 
de båda gruppernas åsikter. Flertalet utvecklare tycker att detta fungerar tillfredställande i sin 
nuvarande form, medan endast hälften av användarna är nöjda. Användarna anser att forumet 
bör formaliseras och styras upp, då de upplever att de visserligen kan säga vad de tycker men 
att detta sällan leder till någon förbättring. De menar att det krävs engagemang från alla samt 
en trevlig mötesform för att hitta rätt då det gäller användarforum. Två personer i 
användargruppen vet inte ens vilka personer som arbetar med SALSA. En av användarna 
känner inte heller till att det finns ett användarforum.  
 
Utvecklarna anser att det är svårt att samla upp alla krav eftersom så många olika personer 
använder SALSA och de är väl medvetna om att det kan finnas krav och önskemål som inte 
kommer fram via användarforum och personliga kontakter.  
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Den användare, som i enkätundersökningen angivit att han sitter med i SALSA’s styrgrupp, 
tycker att det fungerar mycket bra idag. Under vår bearbetning av enkäterna har vi kunnat 
urskilja ett mönster då det gäller huruvida användarna tycker att användarforumet räcker till 
eller ej. De användare som framför sina åsikter via forumet eller direkt till utvecklarna är de 
som anser att det fungerar bra i nuläget. De som inte vet att det finns ett forum eller vart de 
ska vända sig är också de som inte är nöjda. Avslutningsvis tror vi att om de användare som i 
dag är missnöjda skulle få information om användarforum och vart de ska vända sig med sina 
önskemål också skulle tillhöra den kategori som tycker att det fungerar bra i dag.  
 
6.7 SALSA’s styrkor & svagheter 
 
Connolly m fl (1999) menar att dagens system designas för att kunna hantera stora mängder 
av data. En organisations beslutsfattare kräver tillgång till all data inom organisationen, 
oavsett var den finns placerad. Bergqvist m fl (1998) anser att det idag är nödvändigt att man 
på ett effektivt sätt kan hantera stora mängder av data som hämtas från flera olika källor för 
att man skall kunna göra sig konkurrenskraftig på marknaden. Connolly m fl (1999) menar 
vidare att istället för att ha data samlat på flera olika ställen integreras data till en form som 
utgör en oföränderlig view* av företagsamheten. Detta kan vi knyta an till vad vi fått fram ur 
vår enkätundersökning där båda grupperna var eniga om att SALSA’s största styrka är att det 
finns en stor mängd relevant kunddata av hög kvalitet lagrad på ett och samma ställe. Detta på 
ett lättillgängligt och lättförståeligt sätt. Denna stora mängd kan även innebära en svaghet då 
användarna påpekar att ju mer data SALSA innehåller, desto större blir risken för att rapporter 
och frågor blir alltför komplexa, då de innehåller alltför mycket information. Dessutom krävs 
mer arbete för att åstadkomma förändringar. Enligt utvecklarna kommer SALSA om tre år att 
vara ännu större, med data från flera områden. Eftersom många användare redan idag ser att 
SALSA’s storlek även kan innebära problem, vill vi här utfärda en varning. Vad vi menar 
med detta är att det är viktigt att användarna känner sig delaktiga i utvecklingsprocessen, 
framförallt då det gäller att få insikt i de olika begreppen. Ju fler tjänster och produkter som 
tillkommer, desto fler typer av data och begrepp måste användarna hålla reda på. Vi anser 
därför att användarna bör ges möjlighet att få större kunskap om de begrepp som finns idag 
innan systemet växer sig större och fler begrepp tillkommer.  
 
6.8 Önskemål & förslag på förbättringar 
 
Flertalet användare har givit förslag på önskemål och förbättringar när det gäller SALSA. 
Exempelvis önskas bättre sökverktyg för ad hoc*-frågor som är enklare och möjliggör flera 
dimensioner samt gör det lättare för sällananvändare, personligt designade frågor som man 
kan schemalägga, utbildning i Discoverer samt stödsystem som hjälper till med begreppen. 
Data som användarna vill ha inläst i SALSA rör exempelvis Service Provider*-kunder, 
inkommande, Top up*-info, IN*-prissättningar, samt statistik per kund då det gäller Prepaid*-
kunder, Service Provider-kunder och GPRS*-kunder. Annan saknad GPRS-informaion är all 
tänkbar användarstatistik om GPRS, genererad datavolym och trafikintäkt för nationell trafik 
och roaming*trafik, antalet aktiva abonnenter samt trafikmönster fördelat på dygnets timmar. 
Användarna vill även ha bättre uppföljning av tjänsteanvändningen, bättre uppföljning per 
återförsäljare samt färdiggjorda diagram och jämförelsetabeller som man kan kopiera direkt in 
i Word- eller Powerpointfiler. Kund- och datamininganalytiker skulle vilja ha en egen 
marknadsdatabas som bara ”tjänar deras syften”.  
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7. SLUTSATS  
 
 
Vi kommer i detta stycke att i tur och ordning  besvara och redogöra för de slutsatser vi gjort 
då det gäller frågeställningarna samt som avslutning verifiera/falsifiera vår hypotes.  
 

 
De krav som användarna rimligen kan ställa på SALSA är att data ska vara korrekt och 
konsistent. Informationen skall vara lättillgänglig samt lätt att förstå och användarna bör få 
möjlighet att kunna påverka hur denna ska presenteras. Det ska också finnas möjlighet till 
snabb uppdatering, snabb svarstid, tydlig definition av begreppen samt att verktygen för 
SALSA skall vara lätta att använda.  
 
Den information som saknas gäller oftast Vodafone’s nya produkter och tjänster, t ex GPRS* 
och Service Provider*. Information om relationer mellan Vodafone’s kunder samt relationer 
mellan kunder och tjänster saknas också. Annat som nämns som saknad information är 
information om Prepaid*-kunder, en helhetsbild över kunden, terminaltyper, antal aktiva 
användare i webbgränssnitt samt att det ibland är svårt att koppla samman olika sorters 
information om kunder.  
 
Då det gäller huruvida användarforumet och personliga kontakter räcker för att användarna 
skall kunna föra fram sina krav och önskemål angående SALSA, finns det ett tydligt glapp 
mellan utvecklare och användare. Utvecklarna anser att det fungerar tilfredsställande idag 
medan majoriteten av användarna vill ha en förändring. Användarforumet bör formaliseras 
och styras upp. Samtliga användare bör få information om forumets existens samt vem man 
ska vända sig till om man har synpunkter och önskemål gällande SALSA.  
 
Flertalet användare har givit förslag på önskemål och förbättringar när det gäller SALSA, t ex 
önskas bättre sökverktyg för ad hoc*-frågor som är enklare och möjliggör flera dimensioner 
samt gör det lättare för sällananvändare, personligt designade frågor som man kan 
schemalägga, utbildning i Discoverer samt stödsystem som hjälper till med begreppen. Data 
som användarna vill ha inläst i SALSA rör exempelvis Service Provider-kunder, 
inkommande, top up*-info, IN*-prissättningar, samt statistik per kund då det gäller Prepaid-
kunder, Service Provider-kunder och GPRS-kunder. Annan saknad GPRS-informaion är all 
tänkbar användarstatistik om GPRS, genererad datavolym och trafikintäkt för nationell trafik 
och roamintrafik, antalet aktiva abonnenter samt trafikmönster fördelat på dygnets timmar. 
Användarna skulle även vilja ha bättre uppföljning av tjänsteanvändningen, bättre uppföljning 
per återförsäljare samt färdiggjorda diagram och jämförelsetabeller som man kan kopiera 
direkt in i Word- eller Powerpointfiler. Kund- och datamininganalytiker har givit en särskild 
marknadsdatabas som förslag på förbättring. 
 
Då vi analyserat och bearbetat vårt undersökningsmaterial samt ovan besvarat våra 
frågeställningar, har vi verifierat vår hypotes ”SALSA tillgodoser användarnas 
informationsbehov”. Överlag får användarna sitt informationsbehov tillgodosett av SALSA, 
även om såväl utvecklare som användare är medvetna om att vissa förbättringar skulle kunna 
göras.  
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8. DISKUSSION 
 
 
Här kommer vi att ge uttryck för egna synpunkter och tankar som uppkommit under analysen 
av undersökningens resultat. Vi kommer även att framföra källkritik samt ge förslag på 
fortsatta studier inom området. 
 

 
8.1 Egna reflektioner 
 
I tidigare kurser har vi pratat om hur svårt det kan vara att göra samtliga användare nöjda med 
ett system. I den här undersökningen har vi sett prov på hur olika användares krav och 
önskemål på ett system kan vara. Vi har genom detta fått större förståelse för att det är svårt 
att samla in och tillgodose alla användares krav och därmed göra så att alla användare blir 
nöjda. Vi tycker att det är positivt att Vodafone har ett användarforum, där användarna får 
möjlighet att föra fram sina krav och önskemål, eftersom vi tror att sådana forum saknas på 
många företag. Vi upplever det dock anmärkningsvärt att ett fåtal användare inte känner till 
att ett användarforum finns.  Detta kan enligt vår uppfattning bero på antingen bristande 
information från företagets sida eller brist på engagemang och intresse hos användaren. Vi 
hoppas att utvecklarna tillsammans med användarna hittar ett fungerande forum för SALSA, 
då vi tror att detta skulle minska det ”glapp” som idag finns mellan utvecklare och användare 
angående det forum som finns idag.  
 
Flera användare har påpekat att definition av begrepp innebär ett problem då det gäller att 
sätta villkor och tolka information, framförallt då det gäller verktyget Discoverer.  Enligt vårt 
sätt att se på saken borde man därför införa någon form av manual eller stödsystem, där 
begreppen ges en förklaring. Detta har också givits som förslag från ett flertal användare. 
 
Olika data är tidsstämplat på olika sätt och olika data har funnits lagrad olika länge. Skulle 
man kunna göra en mera liktydig tidsstämpling? SALSA blir ju bara större och större och nya 
typer av data tillkommer hela tiden. Det är viktigt att användarna är medvetna om 
tidsstämpling så att de tänker på detta när de ställer frågor till Discoverer.  
 
En användare påpekade att de som användare borde ta större ansvar för att ställa krav på 
systemets utveckling och kvalitet, och det håller vi med om. Detta gäller ju inte bara 
användarna av SALSA utan användare av alla system. Utvecklare kan inte gissa sig till vad 
användarna vill ha, det är viktigt att alla synpunkter och önskemål kommer fram. 
 
8.2 Källkritik 
 
Teknik är ett område i snabb utveckling och under ständig förändring. Vi har därför med 
omsorg valt litteratur, då teorier inom detta område snabbt kan bli inaktuella. Däremot då det 
gäller litteratur inom information är årtalet inte av lika stor betydelse eftersom teorier inom 
ämnet är av mer bestående karaktär. Även om ord som information och informationsbehov 
fått en ökad betydelse och större uppmärksamhet på senare år är dock innebörden av orden 
densamma. Då det gäller teoristudier har vi framför allt använt oss av vetenskaplig litteratur 
inom relevanta ämnesområden. Anledningen till att vi valt litteratur framför artiklar och 
information på Internet är att det kan vara svårt att bedöma relevans och sanningshalt i de två 
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senast nämnda då vi anser att de ofta är vinklade. Förutom litteratur har vi i våra teoristudier 
även använt oss av befintliga kandidat- och magisterarbeten inom datavetenskap.  
 
8.3 Förslag på fortsatta studier 
 
Då det vid enkätundersökningen framkommit förslag på en enskild marknadsdatabas för 
kundanalyser och andra för användargruppen specifika frågor, skulle det kunna vara av 
intresse att vidare utreda möjligheterna för detta. Det har tidigare funntis temporära data 
marts* vid exempelvis projekt som pågått under lång tid. Skulle detta kunna vara en lösning?  
 
Som vi tidigare nämnt skulle det vara intressant att utveckla ett stödsystem eller en manual för 
definition av begrepp.  
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ORDLISTA         Bilaga 1

    
ADB    Automatisk databehandling 
 
ad hoc-frågor   ”Spontana” frågor till databasen. 
 
churn    Andelen förlorade kunder. 
 
CRM    Customer Relationship Management 
 
data mart  En delmängd av ett data warehouse som stödjer kraven från en 

viss avdelning eller företagsfunktion.   
 
data mining En process av att utvinna laglig, i förväg okänd, begriplig och 

aktuell information från stora databaser och därefter använda 
den för att fatta avgörande beslut.  

 
GSM Global System for Mobile Communication 
 
GPRS General Packet Radio Services. Paketdatatrafik över trådlösa 

nätverk. 
 
Hyperion Enterprise Ett dataprogram 
 
Hyperion Pillar Ett dataprogram 
 
IN System hos Vodafone, som hanterar prepaid kunder. I systemet  

finns saldot som kunden har tillgodo och kan ringa för. När 
saldot är 0 kr så kan kunden inte ringa förrän han har laddat 
mer pengar via i voucher som man t ex kan köpa i pressbyrån. 

 
Infobasen En webb-applikation som innehåller information om 

Vodafone’s tjänster och priser 
 
meta data  Har som huvudsyfte att visa sökvägen tillbaka till datans 

ursprungliga plats. På så sätt känner data warehoue 
administratören till historien av samtliga element som finns i 
data warehouset. 

 
MMS Multimedia messaging. Ljud, bilder samt annat 

direktuppspelande innehåll. 
 
Notepad Noteringar som kundservice gör på våra kunder när de ringer 

och har frågor/problem 
 
null  Null–värden används för att representera information som 

saknas samt oapplicerbar information på ett systematiskt sätt, 
oberoende av datatyp.  

 

  



 

OLAP Står för ”online analytical processing”. En dynamisk syntes, 
analys och sammanslagning av stora volymer av 
multidimensionell data. 

 
OLTP Står för ”online transaction processing”. OLTP systemen är 

optimerade för ett högre antal transaktioner som är 
förutsägbara, enformiga och intensiva att uppdatera.  

 
P2P Peer-to-peer. 
 
Prepaid kunder Kontantkortskunder. Betalar i förskott genom att fylla på, ladda 

sina kort. 
 
prisplan, prisplansgrupp Tariff för olika samtalsfall och tjänster. Man knyter en 

abonnent till en prisplan som bestämmer tex vad en 
månadsavgift ska kosta eller vad det kostar att ringa till en 
annan Vodafone- abonnent. 

 
PSMCC En del av Vodafone’s prepaid plattform, som hanterar 

prissättningen av prepaid samtal. 
 
query Fråga till databasen 
 
roaming När kunder befinner sig utomlands kan de utnyttja andra 

operatörers nät. 
 
scoring, scoringvärde Lönsamhetsvärde som representerar alla intäkter och kostnader 

för en kund. 
 
semantik Läran om betydelsen för språkliga uttryck. 
   
Service Provider Benämningen på företag som utnyttjar Vodafone’s GSM nät för 

egna kunder. Exempel på detta är Glocalnet och Djuice som 
har avtal med egna kunder, men som inte har ett eget GSM nät 
utan använder Vodafone’s nät.  

 
SMS Short Message Service 
 
snowflake schema  En variant av star schema där varje dimension kan ha sin egen 

dimension.  
 
star schema  En logisk struktur som har en faktatabell (består av faktisk 

data) i mitten, omgiven av dimensionstabeller (bestående av 
referensdata).  

 
starflake schema  En blandad struktur som innehåller en blandning av 

(onormaliserad) star och (normaliserad) snowflake scheman.  
 

  



 

Superhjältar Benämningen på Vodafone’s kundsegmentering där man i 
SALSA har gjort beteendeanalys på kunder och kategoriserat 
dem i olika superhjältar beroende hur de ringer samt vilka 
tjänster de använder. 

 
Top up Laddning av pengar till Vodafone’s prepaid plattform som 

kunder gör när de ska öka på sin pott att ringa för.  
 
UMTS Tredje generationens mobilsystem. 
 
view Ett dynamiskt resultat av en eller flera relativa operationer. En 

view är en virtuell relation som egentligen inte existerar i 
databasen men som produceras genom förfrågningar av en viss 
användare under den tid då förfrågningarna görs.  

 

  



 

        Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi gör en enkät med avsikt att undersöka användningen av SALSA, Vodafone's data 
warehouse. Vi hoppas genom denna undersökning komma fram till i vilken utsträckning 
SALSA täcker användarnas informationsbehov samt eventuellt ge förslag på vidareutveckling och 
förbättringar gällande användningen av SALSA Undersökningen ingår i vårt kandidatarbete 
inom datavetenskap (C-nivå, 10p) vid Blekinge Tekniska Högskola.  
 
Vi vore väldigt tacksamma om Du ville ta dig tid att svara så utförligt som möjligt på våra 
frågor. Om du behöver mer plats för Dina svar, kan du fortsätta under rubriken ”Övrigt”. 
Känns något oklart, e-maila gärna!  (it99jju@student.bth.se) 
 
Tack på förhand! 
 
Emma Hessbo, Ann-Sofie Hägg & Anni Justad 
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ENKÄTFRÅGOR UTVECKLARE     Bilaga 3 
 
Avdelning: 
Yrkestitel/befattning:  
Ansvarsområden (kortfattad beskrivning): 
 

1. Vilken definition ger du begreppet data warehouse? 
 
2. Vad är ett data warehouse lösningen på? Vad tillför det organisationen? 

 
3. Hur vet man vilka behov man har inom företaget när man skall bygga ett data 

warehouse? 
 

4. Hur tror ni att SALSA kommer att se ut om tre år? 
 

5. Vilken information finns lagrad i SALSA? (generellt)  
 
6. Vilken information bör SALSA inte innehålla, sett ur ett informationsperspektiv? 

 
7. Vilka krav anser du vara rimliga för användarna att ställa på SALSA, då det gäller 

information och dess kvalitet? 
 
8. Tycker du att användarnas krav på SALSA är rimliga? Förklara! 

  
9. Tycker du att användarforum och personliga kontakter räcker för att föra fram 

användarnas önskemål gällande SALSA? 
 
10. Händer det att användarna tolkar information från SALSA på ett felaktigt sätt? Om ja, 

förklara! 
 

11. Tycker du att användarna använder SALSA på ”rätt” sätt? Förklara! 
 

12. Vilken typ av frågor eller rapporter anser du vara lämpliga att göra i SALSA? 
Motivera ditt svar. 

 
13. Vilken typ av frågor eller rapporter anser du inte vara lämpliga att göra i SALSA? 

Motivera ditt svar. 
 

14. Har det förekommit att ni inte har kunnat få fram den information användarna 
önskat/varit i behov av? Om ja, vad beror detta på? 

 
15. Var ligger styrkan med SALSA, sett ur ett informationsperspektiv? 

 
16. Var ligger svagheten med SALSA, sett ur ett informationsperspektiv? 

 
17. Har någon form av informationsbehovsundersökning gjorts tidigare?  Om ja, i vilket 

syfte och vem utförde undersökningen? 
 
18. Övrigt 

  



 

ENKÄTFRÅGOR ANVÄNDARE     Bilaga 4 
 
Avdelning/Funktion: 
Yrkestitel/befattning:  
Ansvarsområden (kortfattad beskrivning): 
 

1. Beskriv med egna ord syftet med SALSA? 
 

2. Vad ska SALSA, enligt din uppfattning tillföra verksamheten? 
 

3. Om du kan, hur definierar du "data warehouse"? 
 

4. Hur ofta använder du SALSA? 
 

 < 1 gång per månad 
 1 - 5 gånger per månad 
 1 - 3 gånger per dag 
 > 3 gånger per dag 

  
5. Anser du att verktygen för SALSA är lätta att använda? Ge betyg 1-5, där 5 är mycket 

bra. 
 Webb                   ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5  
 Discoverer ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5  

 
6. Vad anser du om SALSA's användargränssnitt? (flera alternativ kan väljas) 
 

a) Webb: 
 Tydligt 
 Lätt att lära sig 
 Lätt att använda 
 Fyller sin funktion 
 Otydligt 
 Svårt att använda 
 Lätt att göra misstag 
 Lätt att hitta till rätt rapport 
 Övrigt...................................................................... 
 Övrigt...................................................................... 

 
b) Discoverer: 

 Tydligt 
 Lätt att lära sig 
 Lätt att använda 
 Fyller sin funktion 
 Otydligt 
 Svårt att använda 
 Lätt att göra misstag 
 Lätt att sätta villkor 
 Övrigt...................................................................... 
 Övrigt...................................................................... 

 

  



 

7. Från vilka källor hämtar du information? (flera alternativ kan väljas) 
 

 SALSA 
 Marknadsundersökningar 
 Billing System 
 Ekonomisystem 
 Möten 
 Intern information 
 Rapporter som ej baseras på data från SALSA 
 Övriga......................................................................... 
 Övriga......................................................................... 

  
8. Vilken informationskälla anser du vara den viktigaste? 
 

 SALSA 
 Marknadsundersökningar 
 Billing System 
 Ekonomisystem 
 Möten 
 Intern information 
 Rapporter som ej baseras på data från SALSA 
 Övriga......................................................................... 
 Övriga......................................................................... 

 
9. Vilken information behöver du i ditt arbete? Beskriv. 

 
10. Vilken information kan du få från SALSA? Beskriv. 

 
11. Vilken information saknar du att kunna få fram ur SALSA? Motivera ditt svar. 

 
12. Är det någon information, som tas fram ur SALSA, du anser vara onödig?  

 ja 
 nej 

 
Om ja, förklara. 
 

13. Anser du att det ibland rent rutinmässigt tas fram onödig information ur SALSA?  
 ja 
 nej 

 
Om ja, vilken? 

 
14. Vad är svårast att få fram information om? (flera alternativ kan väljas) 
 

 Konkurrenter 
 Kundbeteende 
 Kunders åsikter 
 Trender och framtidsutsikter 
 Kampanjers utfall 
 Ekonomiska resultat 

  



 

 Övrigt............................................................... 
 Övrigt............................................................... 

 
15. Motivera ditt svar från fråga 14. 
 
16. Litar du på informationen i SALSA?  

 ja 
 nej 

 
Om nej, förklara. 
 

17. Händer det att information från SALSA tolkas fel?  
 ja 
 nej 

 
Om ja, vilken typ av data är svår att förstå? 
 

18. Vad anser du om de rapporter ni får från SALSA? (flera alternativ kan väljas) 
 Tydliga 
 Kompletta 
 Lättförståeliga 
 Otydliga 
 Ej fullständiga 
 Alltför komplexa 
 Övrigt.............................................................. 
 Övrigt.............................................................. 

 
19. Motivera ditt svar från fråga 18 och ge gärna förslag på förbättringar. 

 
20. Vilka krav kan du som användare ställa på SALSA? Motivera ditt svar. 

 
21. Vilken typ av frågor och rapporter anser du som användare vara lämpliga att göra i 

SALSA? Motivera ditt svar. 
 
22. Vilken typ av frågor och rapporter anser du som användare inte vara lämpliga att göra 

i SALSA? Motivera ditt svar. 
 

23. Tycker du att användarforum och de personliga kontakterna räcker för att föra fram 
dina önskemål gällande SALSA? 

 ja 
 nej 

Motivera ditt svar och ge gärna förslag på förbättringar. 
 

24. Vilka är SALSA's styrkor om man ser det ur ett informationsperspektiv? 
 

25. Vilka är SALSA's svagheter om man ser det ur ett informationsperspektiv? 
 
26. Vilka önskemål och förslag på förbättringar av SALSA har du? 

 
27. Övrigt  

  



 

TEKNISKA FRÅGOR SALSA     Bilaga 5 
 

1. Hur ser SALSAS arkitektur ut? Varför använder man sig av just denna arkitektur? 
Finns det någon bild på SALSAS arkitektur? 

 
2. Hur lång tid tog det att utveckla SALSA? 

 
3. Användes någon annan form av data warehouse tidigare? Om inte, hur fick man den 

information som behövdes då? 
 

4. Hur många arbetar med SALSA’s ”underhåll”? Vem har ansvaret? 
 

5. Hur många källsystem ingår i SALSA och vilka är dessa? 
 
6. Kan det uppstå problem med transformationen från källsystemen till det gemensamma 

data warehouset? 
 

7. Hur ofta läggs data in i SALSA? Hur går detta till? 
 

8. Lagras all data från källsystemen? Om inte, vem bestämmer vilka data som skall 
finnas lagrade? 

 
9. Vilket/vilka verktyg används för att ställa användarnas frågor till SALSA? 
 
10. Hur kontrolleras den information som läggs in i SALSA? Om man upptäcker att det 

förkommer fel i källdatan, hur åtgärdar man detta? 
 

11. Vilka är följderna av en ökad tillgång till information genom ett data warehouse? 
 

12. Hur stor del av rapporteringen till ledningen sker automatiskt respektive manuellt? 
 

  



 

FÖLJDFRÅGOR TEKNISKA FRÅGOR SALSA  Bilaga 6
  

1. Finns det någon bild på det star-schema som SALSAS arkitektur består av? Hur gick 
det till när man kom fram till star-schemats utseende? 

 
2. Har ni någon gång använt Er av data marts eller någon gång haft funderingar på att 

använda Er av det i stället för ett data warehouse? Motivera gärna! 
 

3. När det gäller ”inmatningen” av data i SALSA, görs detta automatiskt? (alltså 
abonnenter, noteringar, produkter och samtal som läses i varje natt samt provisionerna 
som läses in mer sällan). 

 
4. Du nämnde att Ni i samråd med användarna kommit fram till vilken data som skall 

lagras i de olika källsystemen eller ej, vad grundar ni dessa beslut på? 
 

5. Är verktygen du beskrev verktyg där användarna utformar frågorna eller verktyg som 
består av färdiga frågor och därmed genererar förbestämda rapporter? Eller 
förekommer det kanske båda sorters verktyg beroende på hur avancerade 
utvecklarna/användarna är? 

 
6. Hur går Er data mining till? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


