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SAMMANFATTNING
Datalager används för att ge företag en samlad bild av sin verksamhet, en bild
som byggs upp av analytikers statistiska beräkningar och modeller. Analytiker
arbetar  i  datalager  med hjälp  av  olika  analysverktyg,  och  begränsas  av dessa
verktygs möjligheter att ge en förståelse av datalagrets uppbyggnad och funktion,
och av möjligheterna att hitta rätt analysdata. Arbetet med att hitta och analysera
data är en iterativ problemlösningsprocess för att få fram det önskade resultatet. 

Visualiseringar  kan  fungera  som ett  verktyg  i  arbetet  och  stödja  användares
beslutsfattande.  Denna  kvalitativa  fallstudie  syftar  till  att  undersöka  hur
visualisering  kan  användas  som  ett  stöd  för  marknads-  och  kreditanalytikers
datalagerarbete. Studien använde användarcentrerade metoder för att undersöka
analytikers arbete i ett datalager. Femton kunskapsuppgifter identifierades som
mål för visualiseringsstöd i analytikers datalagerarbete. Ett analysorienterat och
ett  systemorienterat  strukturförslag  för  visualiseringar  värderades  med  dessa
kunskapsuppgifter som viktade mål.

Av  kunskapsuppgifterna  är  den  viktigaste  att  koppla  analysuppgifter  till
systemstruktur. Det kräver att visualiseringsstödet erbjuder en analysorienterad
struktur initialt  och blir alltmer systemorienterat i  takt med att den intressanta
informationsmängden definieras.  Användarcentrerade metoder användes för  att
identifiera  kunskapsuppgifter.  Studien  visar  att  dessa  kunskapsuppgifter  kan
användas som designmål för värdering av visualiseringsstöd. 
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1  Inledning

1. INLEDNING

Datalager  innehåller  ofta  stora  mängder  data  som är  svåra  att  överblicka och
arbeta med. Innehållet i datalagret består av data samlad från olika källor inom ett
företag,  vilket  gör  att  datalagret  kan  användas  för  att  ge  en  samlad  bild  av
företagets  verksamhet.  Data  från   datalagret  används  ofta  av  analytiker,  som
analyserar och tar fram data för statistikändamål och presentationer. Analytikers
behov i datalagerarbetet skiljer sig från andra datalageranvändares. Analytikernas
arbete i datalager innebär iterativ problemlösning utifrån de analysuppgifter de
arbetar med. Detta gör att de verktyg de använder i sitt datalagerarbete behöver
ge dem särskilda möjligheter. Idag finns ofta svårigheter i att hitta relevant data i
den stora datamängden och i att förstå hur datalagret är uppbyggt och fungerar.   

Både  forskningen  kring  datalager  och  visualiseringsforskning  har  beskrivit
behovet av verktyg som är anpassade till de uppgifter där de används. Trots detta
har  ingen tidigare  forskning gjorts  för  att  beskriva hur  visualiseringsstöd kan
användas för specifika uppgifter och hur visualiseringsstöd ska utformas för att
passa dessa uppgifter.

Syfte och frågeställningar
Denna studie syftar till att undersöka hur visualisering kan användas som ett stöd
för analytikers datalagerarbete. Detta syfte leder till frågeställningarna:

• Vilka kunskapsuppgifter i datalagerarbetet kan stödjas med visualisering?
• Vilka egenskaper bör en visualisering ha för att fungera som ett stöd för

analytikers datalagerarbete?

För att  kunna besvara dessa frågeställningar krävs kunskap om hur analytiker
arbetar  med  analys  i  datalager.  Analytikernas  behov  av  stöd  i  analysarbetet,
liksom de analyser de utför, styr vilka egenskaper en visualisering bör ha. Vilka
analyser som görs i datalager beror på vilket område eller företag ett datalager
skapats för. Därför måste en grupp analytikers arbetssituation i datalagerarbete
utforskas för att ge bidrag till visualiseringsforskningen.

Studien fokuserar på analytikers datalagerarbete och kommer därmed bara kort-
fattat ta upp andra användares problematik i datalagerarbete där den inte stämmer
överens med analytikers.
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Bakgrund
Denna kvalitativa fallstudie utfördes som en del i ett projekt att omdesigna ett
datalager  på  ett  företag  inom finansdomänen  med bank-  och  kortverksamhet.
Projektet syftade till att ta fram en kravspecifikation för datalagret utifrån de egna
analytikernas behov i arbetet med att analysera data i datalagret. I studien deltog
tre analytiker som arbetar med analys av kunddata i  det undersökta företagets
datalager.  Den  nuvarande  datalagerdesignen  utformades  utifrån  tidigare
analytikers önskemål, därför blev ett mål med projektet att ta fram förslag som
inte baserades enbart på de tre analytikernas åsikter.

Rapportens struktur
Rapporten  inleds  med  två  kapitel  där  datalager-  respektive  visualiserings-
forskning belyses. Dessa två kapitel följs av ett metodkapitel, där de metoder och
tekniker  som  använts  beskrivs,  liksom  hur  dessa  tillämpats  inom  ramen  för
studien. Nästa kapitel presenterar arbetssituationen på det undersökta företaget. I
det  påföljande  resultatkapitlet  beskrivs  resultat  av  tre  dataanalyser,  de  två
prototyperna,  prototypmötet  med  analytikerna  samt  resultatet  av  prototyp-
värderingen  utifrån  de  viktade  målen.  I  det  sista  kapitlet  diskuteras  samtliga
resultat i relation till de två teorikapitlen och slutsatser dras utifrån resultaten.

Anonymitet
På grund av etiska överväganden har all information om det undersökta företaget
och användarna avpersonifierats genom att namn och liknande ersatts i citat och
beskrivningar.  Namn  och  han/hon  ersätts  med  Analytiker  A/B/C,  och
företagsnamnet och liknande begrepp ersätts med [företaget].
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2. DATALAGER

I  detta  kapitel  beskrivs  forskning  inom  datalager,  datalageranvändning  och
analys i datalager. Avsnittet inleds med en beskrivning av vad datalager är och
vilka syften som finns med att införa datalager på ett företag. Vidare tas upp vilka
krav som kan ställas på datalagrets utformning och hur utformningen kopplar till
den verksamhet datalagret ska användas i. Sedan beskrivs analysarbete i datalager
och  kopplas  till  olika  användargrupper  och  till  vinster  med  införande  av
datalager.  Slutligen  gås  förutsättningarna  för  att  skapa  användbara  datalager
igenom. 

Dessa områden syftar till  att ge en teoretisk bakgrund till  det som är studiens
fokus, analytikers datalagerarbete. Den forskning som presenteras här visar på
generella  aspekter  hos  datalager  och  traditionell  datalagerutveckling,  förut-
sättningar för datalageranvändning, behov hos analytiker när det gäller verktyg
för analysarbete samt de problem som forskning och utveckling av datalager ännu
inte lyckats lösa. 

En av de mest använda definitionerna på vad ett data warehouse, eller datalager,
är kommer från Inmon som beskriver ett datalager som en samling data med fyra
särskilda egenskaper:

A data warehouse is a subject oriented, integrated, non-volatile, and
time variant collection of data in support of management desicions.
(Inmon, 1996, s.33)

I Inmons definition kan man se att en egenskap hos datalager är att de organiseras
utifrån ett visst ämne. Att datalagret inte är flyktigt betyder att data i systemet inte
förändras från det att de laddas in. Att ett datalager är integrerat innebär att data
alltid  lagras  i  samma  format.  Slutligen  varierat  över  tid  betyder  att  det  är
historiska data som lagras och att data som efterfrågas ofta väljs ut utifrån en
tidsaspekt. Inmons definition beskriver både hur ett datalager är uppbyggt och
vad det är till för. Denna definition stämmer väl överens med den som ges av
Söderström:

Ett datalager är en logiskt sammanhållen datamängd, som är avsett för
analys och som speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet
hämtas från andra register. (Söderström, 1997, s.10)
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Söderström gör en poäng av att datalagret inte är det system som hämtar data från
en databas utan bara det ställe där datan lagras. Han jämför ett datalager med ett
förråd eller skafferi där man hämtar mat när man vill laga en viss rätt. Maten
ställs in i förrådet utan att man skiljer på vart den kommit från. Istället ordnas den
på ett sätt som är logiskt för den som ska hämta maten. På samma sätt är ett
datalager det ställe där man hämtar data som är samlade från olika ställen, eller
levererade av olika system. Data i datalagret bör vara strukturerat så att den som
ska  hämta  data  där  hittar  rätt  data  på  ett  enkelt  sätt.  Om ett  datalager  bara
innehåller de data som används av ett visst verksamhetsområde inom företaget
kallas det  för  data mart,  vilket  Söderström översätter  med dataskafferi  (1997,
s.12).

Syften med datalager
Ett datalager är alltså en databas med vissa särskilda egenskaper, utformad för ett
visst  syfte.  Todman  (2001)  beskriver  skillnaden  mellan  datalager  och  andra
databaser som att de flesta systemdatabaser är till för att lägga in data, medan
datalager är till för att plocka ut data. Detta anknyter till Gardners definition som
skiljer sig lite från de två tidigare:

Data warehousing is a process, not a product, for assembling and
managing data from various sources for the purpose of gaining a
single, detailed view of part or all of a business. (Gardner, 1998, s.54)

Att få en gemensam bild av affärerna eller av kunden är något Dyché (2000) tar
upp som ett möjligt mål med att införa ett  datalager.  Andra möjliga mål med
införandet av ett datalager, bl.a. att kompensera en minskad IT-avdelning och att
minska tiden som läggs på rutinrapporter. De tidiga motiverande faktorerna för
införande av datalager var bl.a. kontaminerade data, avlastning av huvudsystem
och säkerhetsfrågor (Dyché, 2000). Senare har andra möjliga vinster varit mer
bidragande till  utvecklingen, t.ex. möjligheten att  komma närmare kunden, att
datalager är relativt enkla att implementera och att datalagret fungerar som en
gemensam  referens  för  alla  på  företaget  när  det  gäller  frågor  om  företagets
affärer.

Todman (2001) anser att datalager bör utvecklas för att stödja CRM; Customer
Relationship Management. CRM är ett samlingsnamn för olika sätt att utveckla
och behålla  goda kundrelationer genom att  skaffa  god kunskap om kunderna.
Med förståelse av kunderna kommer kunskap om hur de fungerar och därigenom
möjlighet  att  handla  på  rätt  sätt  vid  kontakter  med  dem.  CRM  innehåller
komponenterna  lojalitet  och  kundförluster,  insikt,  kontakt,  segmentering,
kampanjhantering  samt  personalisering.  Todman  har  utvecklat  en  egen
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konceptuell modell som stöder CRM och bör användas för att att skapa det han
kallar kundcentrerade datalager (eng. customer-centric data warehouse).

Krav för datalager
Dyché  (2000)  definierar  den  första  kravinsamlingsfasen  i  datalagerutveckling
som verksamhetsanalys  (eng.  business  analysis),  vilket  hon  anser  är  det  som
säkerställer  att  företaget  får  en  förståelse  av  vilka  problem som datalagret  är
menat att lösa. Detta görs genom att krav samlas in, förstås, dokumenteras och
godkänns innan den formella utvecklingen börjar. Analysen syftar till att besvara
tre frågor (ibid., s.167, förf. övers): 

 Vilket är det grundläggande problemet eller problemområdet? 

 Har någon ansvar för problemet? 

 Beror problemet på data? Kan data bidra till att lösa det?

Datalagrets  arbetsbörda  bör  analyseras  utifrån  vilka  mål  man  har  med
utvecklingen. Om det är en omdesign är det viktigt att se hur många användare
som kommer att behöva de olika analysmöjligheterna i datalagret, inte bara hur
många som har tillgång till dem just nu. Detta kommer dock att förändras under
datalagrets livstid (ibid., s.203). När användargruppen är specificerad bör även
användningen och utvecklingen beskrivas. Hur ofta kommer användarna behöva
använda olika delar av datalagret? Hur lång tid kommer det ta att ge dem dessa
möjligheter?

En omfattande metod för att utvinna informationskrav för datalagerutveckling har
definierats av Winter och Strauch (2003a, 2003b). De skiljer på kravutvinnings-
metoder  som  fokuserar  informationstillgång  och  sådana  som  fokuserar  på
informationsbehov. Den förstnämnda metodtypen löper risk att skapa lösningar
som ger information ingen efterfrågar och det kan bli svårt att få användare att
medverka i arbetet med att utvinna krav från datastrukturer de kanske inte förstår.
Den andra metodtypen kan istället göra att användarna får alltför stort inflytande
på  kraven.  Därmed  kommer  bara  sådana  möjligheter  som  användarna  kan
föreställa med som krav, trots att de möjligheter som kan vara svåra att föreställa
sig också behövs. Detta är något som även Gardner (1998) beskriver som en risk
eftersom användarna måste få möjlighet ett tänka utanför de begränsningar som
beror  på  bakomliggande  teknologi  och  processer.  Enligt  honom  kräver
användarna bara samma information snabbare istället för att kräva information de
skulle behöva men inte tänker på.
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Winter och Strauch (2003a, 2003b) fastslår  att  kravutvinningsprocessen måste
utgå från de expertkunskaper kring beslutsfattande och kunskap som användarna
besitter och samtidigt styras av informationstillgången i datalagret. Deras metod
består av fyra faser där olika steg i faserna informerar andra steg tills ett slutligt
dataschema är specificerat. I första fasen identifieras en grupp användare eller
beslutsprocesser som ska stödjas, och använda applikationer identifieras. I nästa
fas analyseras informationstillgången som den är i nuläget, en övergripande karta
över informationstillgången skapas och de underliggande systemen analyseras. 

I  den  tredje  fasen  analyseras  informationsbehovet  utifrån  de  affärsfrågor  som
systemet  kommer  behöva  kunna  svara  på  och  informationstillgång  och
informationsbehov  matchas  mot  varandra.  De  matchade  informationskraven
prioriteras och raffineras så att datakällor och transformeringsregler kopplas till
varje krav, och alla koncept som används generaliseras för att stämma överens
med organisationen som helhet. En ny prioritering sker utifrån genomförandekrav
och man går över till den fjärde och sista fasen, modelleringsfasen. I denna fas
skapas  och  utvärderas  det  färdiga  dataschema.  Winter  och  Strauch  (2003a)
beskriver att modeller som utgår från semantiken i användningsdomänen länge
haft lågt anseende när det gäller att välja modell för multidimensionell data. De
föreslår  ändå  att  en  sådan  används  eftersom de  är  skapade  specifikt  för  den
aktuella  typen  av  databas  och  därmed  bevarar  t.ex.  dubbellagring  som  är
önskvärd av prestandaskäl.

Dyché menar att problematiken med att utforma en korrekt datamodell delvis har
sin grund i att kravarbetet görs för sent. Ofta används själva modellerandet som
ett sätt att samla in systemkrav, och ibland får den också styra hur den fysiska
datamodellen utformas. Om krav samlas in innan datamodellen ska utformas går
det att  skapa en logisk datamodell  som är funktionell  och gör att  målen med
datalagret uppfylls. Databasdesign och datamodellering får och förtjänar enligt
Dyché  en  stor  del  av  uppmärksamheten  i  utvecklingsprocessen,  eftersom
”datamodellering och databasdesign är,  om än små delar av den övergripande
livscykeln för  datalagerutveckling,  kritiska  för  framgångsrik  utveckling  av  ett
användbart datalager” ( 2000, s. 155, förf. övers.).

Verksamhetsanpassade datalager
Datamodellering och design av datalager är alltså kopplat till vad man vill uppnå
med datalagret och vad man vill kunna göra där. Vilka möjligheter som datalagret
och de tillhörande applikationerna måste tillhandahålla beror bl.a. på vilken sorts
verksamhet  datalagret  tillhandahåller  data  om. Enligt  Kohavi  m fl  (2002)  går
utvecklingen inom verksamhetsanalys mot allt mer  vertikalisering; att systemen
anpassas för att stödja verksamheten inom en viss bransch. Detta innebär bl.a. att
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kunskap och erfarenhet från de specifika analysuppgifterna används för att styra
utvecklingen  av  analysapplikationers  utformning.  Behoven  av  dataanalys
designas också in i  själva grundsystemet istället  för  att  vara ett  problem som
angrips i efterhand. Detta gör att såväl systemintegration, datainsamling, tabell-
kopplingar  och  hårdvara  påverkas  av  analysbehoven  och  det  sätt  användarna
arbetar på. 

Söderström (1997) beskriver sex olika analysproblem för banksektorn :

● Att  kunna  använda  uppgifter  om  existerande  produkter,  t.ex.  vilka
kundbehov de svarar mot, för att utveckla nya produkter.

● Att  kunna  analysera  kundstocken  för  att  identifiera grupper  som är
riskabla eller lönsamma.

● Att kunna stödja kampanjhantering genom kundgruppsanalyser, så att
kampanjerna riktas mot rätt kunder och genomförs på rätt sätt.

● Att  kunna  analysera  den  egna  verksamheten  för  att  optimera
organisationen.

● Att kunna göra kredituppföljning för att undvika att dåliga krediter ges.

● Att kunna göra kredituppföljning kopplat till kund och produkt för att
kunna göra om villkoren så att de passar låntagarna.

Inom  finansdomänen  används  datalager  främst  för  att  få  fram  analyser  om
kundvärde  och  risker,  förutsägelser  om  marknadsstrategiers  effektivitet  och
gensvar från kunder och planering av kundadministration (Dyché, 2000, s. 89ff).
Gardner varnar dock för att utveckla en struktur som är rigid och strukturerad
efter nuvarande behov eftersom ”de frågor datalageranvändare har idag inte är de
frågor de kommer ha imorgon” (Gardner, 1998, s.54, förf. övers.).

Enligt Gardner (1998) missar man ofta att tillåta värdefulla analyser över olika
delar  av  verksamheten,  så  att  man  får  olika  perspektiv  på  affärerna.  Byggs
systemet utifrån affärsområden blir det svårt att ställa frågor som svarar på varför
olika saker sker i verksamheten, inte bara vad som händer. Tolkningen av olika
data blir inte fullständig och korrekt om sådana sammankopplingar av delsystem
inte möjliggörs. Enligt Gardner är inte den vanligaste anledningen till att vissa
affärsfrågor inte kan besvaras att efterfrågad data inte existerar, utan just att data
finns men i avskilda system. 
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Analys i datalager
Dyché (2000) beskriver hur beslutsstöd genom datalager har utvecklats genom att
allt mer komplexa analyser har kunnat göras. Hon delar upp analystekniker i fyra
kategorier som hon illustrerar som en pyramid av allt mer komplexa analyser där
det  stora  bottenskiktet  utgörs  av  standard  queries.  Standard  queries  är  det
vanligaste sättet  att  arbeta med dataanalys och är mer använt än de tre andra
kategorierna  tillsammans  (ibid.,  s.26).  Ofta  är  det  de  mer  avancerade
analysteknikerna man vill åt när man inför ett datalager, men  Dyché säger att
inverkan av standard queries inte ska underskattas, eftersom de ger tillgång till
enkel och samlad information om kunder och affärer till alla användare över hela
företaget. Standard queries är också grunden i ett mer avancerat användande av
datalagret, och de användare som lärt sig bemästra dem går ofta gärna vidare och
lär  sig  mer.  Queries  kan  också  sparas  för  att  köras  rutinmässigt,  som
rapporteringsverktyg. Queries används ofta till ad-hoc analyser, vilket innebär att
användaren börjar med en viss fråga och går vidare med nya frågor allteftersom
de svar hon får informerar henne om vad hon kan vara intresserad av att veta eller
se närmare på.

Nästa  nivå  är  att  analysera  utifrån  flera  dimensioner.  Detta  kallas  multi-
dimensionell analys och ger användaren möjlighet att se data ur flera perspektiv.
Praktiskt  handlar  det  ofta  om att  användaren vill  se data  utifrån/över en  viss
dimension, t.ex. kunder utifrån region eller försäljning över tid (Dyché, 2000,
s.27). Användaren vill ofta också ha möjlighet att variera sitt perspektiv på data
genom att se på data mer i detalj (drill-down) eller mer översiktligt (roll-up). De
flesta användare stannar på den här nivån, och det är bara de som arbetar med
statistik och analys som kräver mer avancerade analysmetoder.

Modeller och segmentering är nästa nivå av analys. Modellering innebär att data
från  datalagret  används  för  att  bygga  upp  mönster  utifrån  kunduppgifter.
Segmentering är istället att dela in kunder eller andra dataområden i grupper med
gemensamma egenskaper som kan användas för att rikta kampanjer och försälj-
ning. Modeller kan användas för att se vilka kundegenskaper som påverkar olika
faktorer i affärskontakten och för att göra förutsägelser om effekten av en viss
förändring  eller  händelse  i  kundgruppen.  Segmenten  används  för  att  skilja  ut
olika grupper av kunder, t.ex. riskgrupper, lojala grupper eller grupper som skulle
tjäna på en viss  typ av erbjudande (Dyché, 2000,  s.35).  Båda dessa typer av
analys har funnits länge inom statistiken, men har givits helt andra möjligheter
genom de stora datatillgångar som ett datalager ger.

Den  sista  och  mest  avancerade  formen  av  analys  är  kunskapsutvinning  (eng.
knowledge discovery), vilket Dyché beskriver som att hitta gömda mönster i data,
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utan att man har en hypotes om vilka mönster som finns, eller har möjlighet att
specificera  vad  man  letar  efter  (2000,  s.36).  Möjligheterna  med  kunskaps-
utvinning är  stora,  men resultatet  beror  på hur  de funna mönstren tolkas  och
används. Här krävs expertkunskap för att avgöra om datamönstren är intressanta
och vad man i så fall kan använda dem till. 

Ett annat begrepp som ofta används i samband med dataanalys är data mining,
vilket Dyché beskriver som en klassificering av avancerade analystyper, snarare
än  en  egen  typ  av  analys  (2000,  s.38).  Båda  de  två  sista  stegen  i  Dychés
analystrappa ingår i det som brukar beskrivas som data mining, men eftersom
begreppet saknar en exakt bestämning använder Dyché det bara i den generella
betydelsen ”avancerad dataanalys”.

Todman (2001) beskriver att de vanligaste önskemålen kring dataanalys är att
kunna se summerad och detaljerad data, att kunna se data utifrån organisations-
områden som avdelning eller region, att kunna dela upp data på olika sätt, att
kunna se informationen i  både grafisk form och tabellform samt att  kunna se
informationen presenterad över tid. Sammanfattad information förbättrar enligt
Gardner  (1998)  svarstiderna  på  frågor  som  upprepas  ofta,  men  kan  också
innebära problem, om man inte  designar  systemet  så att  detaljerad data  finns
tillgänglig samtidigt. 

Datalageranvändare
Söderström  (1997)  definierar  fyra  kategorier  av  datalageranvändare utifrån
informationsbehov och metadatakunskaper:

Kan inte metadata

”Parametric user”

Kan metadata

”Power user”
Generellt informationsbehov Verksamhetsansvarig Generell analytiker
Begränsat, specifikt
informationsbehov Områdesansvarig Områdesanalytiker

Tabell 1: Kategorier av datalageranvändare

Söderström beskriver att behoven och användningen av datalagret hos de olika
kategorierna  av  användare  varierar.  De  två  grupperna  parametric  users  har
kunskaper kring affärsverksamheten och har behov av att få information kring
den del  av  verksamheten  de  är  ansvariga  för.  Däremot kan de inte  förväntas
känna till hur datalagret fungerar eller annan metadata. De två grupperna med
power users skiljer sig åt genom de olika informationsbehov de har och därmed
också vilka verktyg de använder  sig  av.  Områdesanalytiker  har  djup kunskap
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inom  ett  område  av  verksamheten  som  denne  använder  exempelvis  OLAP-
verktyg  (OLAP  =  Online  Analytical  Processing)  för  att  analysera.  Generella
analytiker  analyserar  verksamheten ur  varierande perspektiv,  med hjälp  av ett
antal olika verktyg som de kopplar samman eller använder för olika syften. Båda
grupperna har kunskap om verksamheten såväl som kunskap om  metadata. 

Även Dyché klassificerar användarna i fyra grupper; affärsanvändare avancerade
användare, dataanalytiker, och kunskapsarbetare (2000, s.209). De fyra grupperna
svarar  mot  de  fyra  tidigare  beskrivna  analysnivåerna  så  att  affärsanvändarna
främst arbetar utifrån standard queries, medan en analytiker förväntas arbeta med
mer avancerade dataanalyser och därmed inte använder enkla frågehanterings-
verktyg för sitt arbete. Eftersom dessa användargrupper utvecklas med hjälp av
verktygen från den lättaste nivån av användning mot den svåraste, är det viktigt
att  man  utvärderar  verktygen  utifrån  interaktion. Enligt  Dyché  utvärderas
systemen alltför ofta utifrån look-and-feel, vilket är fel sätt att utvärdera eftersom
användarna  främst  arbetar  med  att  interagera med  verktyget  för  att  definiera
vilket resultat de förväntar sig. Kunskaperna om data och datastrukturer ökar med
nivån av användning och är det som möjliggör användarnas utveckling från enkel
till  avancerad användning.  Verktygen skiljer  sig  när  det  gäller  vilken insikt  i
databasstrukturen de kräver av sina användare. Vissa verktyg tillåter användaren
att göra analyser utan att  förstå databasstrukturen genom att erbjuda en annan
datavy som abstraherar strukturen till en som är mer naturlig för användaren.

Informationens presentation och tillgänglighet beror i allt större utsträckning av
användargruppen och anpassning till branschspecifik användning. Enligt Kohavi
m  fl  (2002)  har  utvecklingen  gjort  att  användargruppen  gått  från  att  endast
innehålla analytiker till att också innefatta andra affärsanvändare. De tillgängliga
verktygen är ofta inte designade utifrån behoven hos denna nya grupp. Analytiker
klarar av att hantera kvantitativa analysresultat medan affärsanvändare behöver få
resultatet översatt till visualiseringar och begrepp som passar för det de använder
resultaten till. Kohavi m fl (2002) anser att en framgångsrik analyslösning måste
underlätta  användarens  möjligheter  att  förstå  hur  resultaten  relaterar  till
verksamhetens affärsmål. Värdet av en bra lösning kan mätas i hur den lyckas
uppfylla  affärsanvändarens  behov  av  att  få  relevant  och  lättförståelig
analysinformation som är skräddarsydd för dennes syften.
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Sammanfattningsvis har analytiker som arbetar med affärsinformation  behov av
översiktlig och detaljerad information för uppgifter och förståelse som skiljer sig
från  andra  datalageranvändares.  Behoven  av  passande  verktyg  och  uppgifts-
anpassade lösningar är desamma hos hela användargruppen. Däremot skiljer sig
analytikers  uppgifter  så  mycket  från  de  mindre  avancerade  användarnas  att
möjligheterna  som  kan  krävas  av  verktyg  för  analytiker  helt  andra  än  för
affärsanvändare.

Vinster med datalager
En stor del av forskningen kring data warehousing handlar om olika tekniker för
att  ta  fram data,  exempelvis  genom data  mining-algoritmer  eller  andra  regler
(t.ex.  Nestorov &  Jukić,  2002,  Palpanas,  2000).  Todman (2001)  beskriver  att
enklare problem ofta kvarstår att lösa i många organisationer, som att få tillgång
till data som är upplåst i olika av företagets system. Även om data finns är det
alltså inte säkert att datalageranvändarna får tillgång till dem.

Dyché (2000) beskriver att  datalagerutveckling ofta drivs utifrån en tanke om
ekonomiska vinster, men få sätter upp mål för vad deras investering i utveckling
verkligen ska uppnå. Dychés åsikt är att man bör skilja på hård och mjuk ROI
(Return Of Investment), där hård ROI är avvägningen av kostnader och vinster
som oftast avses med begreppet.  Den mjuka ROI;n utgörs av sådant som nöjda
kunder  och  bättre  kundservice,  högre  produktivitet,  mer  tillgänglig
affärsinformation,  nöjda  och  styrkta  anställda,  bättre  datakvalitet  och  en
förändrad företagskultur (ibid, s.234). Enligt Dyché är den mjuka ROI:n svårare
att  mäta men gör en större skillnad i  längden. Att  sätta upp mål för  de båda
typerna av ROI är dock att föredra för ett framgångsrikt datalagerprojekt. 

Glassey (1998) hävdar att ROI (motsvarande hård ROI i Dychés definition) är ett
resultat av att datalagerprojektet resulterar i en datalagerdesign och tillgång på
verktyg som inspirerar användarna att ta till sig och inlemma datalagret i sina
arbetsrutiner.  Glassey går så långt som att  säga att  när det gäller  datalager är
användarcentrerad  utveckling  inte  ett  val  utan  en  avgörande  faktor  för  att
datalagerprojektet  ska  generera  de  vinster  företagsledningen  hoppas  på.
Datalagerutveckling  tenderar  ofta  att  fokusera  på  de  bakomliggande  tekniska
lösningarna  som  möjliggör  för  användaren  att  göra  det  de  vill.  Användarna
kommer bara att bedöma lösningen utifrån det som syns, dvs dataschemat och
verktygen som ger tillgång till data. Om användarna inte tycker om eller förstår
detta yttre lager kommer de inte att använda det och utvecklingsprojektet är ett
misslyckande eftersom datalagret inte används.

11



Att få en syn på datalagret

Empowering end users means ensuring they have the appropriate tools
to analyze and manipulate data so it is meaningful to them (Glassey,
1998, s.66)

Detta stämmer överens med Dychés synpunkt att valet av verktyg är ett av de
viktigaste avgörandena i datalagerutvecklingsprocessen:

This decision can, in fact be a “make or break” one for a data
warehouse, since end-users will measure the value of the entire data
warehouse by the questions they can – and cannot – ask through their
application tool” (Dyché, 2000, s. 208)

Användbara datalager
För att lyckas med att skapa ett datalager som användarna kommer att använda
föreslår Glassey att dataschemat designas som ett stjärnschema utifrån de begrepp
som användarna beskriver verksamheten med, data rensas innan den laddas in i
datalagret för att undvika behov av rensning på användarsidan, att metadata om
datalagret  lagras  och  återanvänds,  samt  att  man använder  RDBMS (relational
database management systems) för att hantera av de bakomliggande strukturerna.
Ett stjärnschema innebär ett icke normaliserat, hierarkiskt ordnat dataschema där
varje dimension bryts ner till sin minsta beståndsdel som får sin egen tabell.

Eftersom  behoven  av  dataanalys  växer  och  finns  hos  allt  fler  grupper,  är
datamodeller  användarna  kan  förstå  mer  populära  än  genomskinliga  modeller
som visar  den  bakomliggande  strukturen  (Kohavi  m fl,  2002).  Förståelse  av
datalagrets uppbyggnad och möjliga användningsområden kan kräva denna typ av
abstraktion  eftersom  användaren  kanske  inte  har  möjlighet  att  förstå  den
grundläggande datan så som den ser ut för utvecklare och systemadministratörer. 

Metadata
Metadata är ett annat sätt att abstrahera systemstrukturen för att göra det möjligt
för  användaren  att  förstå  och  ta  till  sig  data.  Enligt  Singh  Wadhwa  och
Kamalapur  (2003)  är  metadata  ett  krav  för  att  datalagret  ska  mynna  ut  i
affärsframgångar,  eftersom den  ger  möjlighet  för  användaren  att  förstå  vilka
möjligheter  systemet  rymmer och  utnyttja  dem till  fullo.  Singh Wadhwa och
Kamalapur beskriver metadata som ett  semantiskt lager mellan användare och
system så att användarna får förståelse av hur data laddas in och manipuleras och
därmed vågar lita på vad systemet genererar när de använder det i sitt arbete.

Användningen  av  metadata  för  att  hitta  information  kan  beskrivas  genom att
använda en bibliotekskatalog som metafor för metadata (Gardner, 1998, Singh
Wadhwa  &  Kamalapur,  2003).  Användarna  använder  metadata  för  att  hitta
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information om var  data finns och vilken data det  är,  på samma sätt  som en
användare av en bibliotekskatalog hittar information om var böckerna står och
vad  de  handlar  om.  De  som  styr  systemets  bakomliggande  processer,
bibliotekarier respektive systemadministratörer, använder metadata för att kunna
hitta just den bok, eller data, som efterfrågas. Det är svårt att hitta en bok som
stämmer med ens önskemål på måfå när ingen information finns om varken vad
olika böcker handlar om eller var i biblioteket de står. Detta blir uppgiften om
man arbetar med ett datalager utan att få tillgång till metadata (Sing h Wadhwa &
Kamalapur, 2003). 

Singh Wadhwa och Kamalapur (2003) beskriver att metadata ofta redan finns i
systemet men inte görs tillgänglig för användarna. Detta kan bl.a. bero på att den
finns lagrad på olika ställen, i olika delsystem och applikationer, men inte samlad
på något sätt som användaren kan ha nytta av. En stor del av metadata existerar
bara i det kollektiva minnet hos de som bygger upp och underhåller datalagret,
vilket innebär att den inte finns allmänt tillgänglig samt att man förlorar flera års
kunskap med varje anställd som slutar. Singh Wadhwa och Kamalapur delar upp
metadata i teknisk metadata och verksamhetsmetadata, av vilka den sista typen är
den  användarna  har  direkt  nytta  av.  Verksamhetsmetadata  kan  bl.a.  innehålla
beskrivningar av tillgängliga rapporter, definitioner av tabeller och begrepp och
beskrivningar  av  bakomliggande  regler  som  styr  arbetet  med  datalagret.
Verksamhetsmetadata bör vara formulerad med användarnas ord eftersom den är
deras karta över datalagret. Trots att användarna alltså inte kommer i kontakt med
den  tekniska  metadata bör  det  enligt  Singh  Wadhwa  och  Kamalapur  finnas
kopplingar mellan de olika typerna av metadata. Till exempel måste användarna
kunna få information om hur deras arbete påverkas av förändringar som görs eller
fel som uppstår i de bakomliggande systemen. 

Möjligheterna med metadata är enligt Singh Wadhwa och Kamalapur (2003) att
den inte bara hjälper användare och tekniskt ansvariga att hitta information utan
också ger möjlighet att beskriva och dela med sig av information på ett bättre sätt.
Ett exempel de ger på varför metadata är bra för såväl användare som teknisk
personal är att välformulerad metadata gör att användarna slipper göra krångliga
och  upprepade  sökningar  utan  att  veta  om den  data  de  efterfrågar  verkligen
existerar. 

Lämpliga verktyg
Även om användaren får förståelse av vilken data som finns och hur denne kan få
tag i dem är det en stor skillnad mellan att få fram data och att strukturera den så
att användaren kan få fram den information som denne egentligen ville ha. Enligt
Codd  m  fl  (1993)  har  det  i  många  databassystem  saknats  möjligheter  att
sammanställa, analysera och titta informationen på ett sätt som analytikern själv
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finner naturligt vid analystillfället. Data kring olika affärskoncept kan analyseras
utifrån ett antal olika perspektiv eller dimensioner, och att se data ur ett antal
olika  perspektiv,  multidimensionellt,  är  enligt  Codd  m  fl  det  sätt  som
affärspersoner lättast ser företagsinformation på. 

Enligt Codd m fl (1993) beror sätten att sammanställa data på den person vars
perspektiv  på  data  sammanställningen  representerar,  därför  bör  användarens
intressen vara fokus för utvecklingen av möjligheter att sammanställa data. Detta
gör  samtidigt  att  användare  som inte  har  samma perspektiv  inte  kommer  ha
samma intresseområde och därmed inte heller samma behov. Codd m fl beskriver
också att de olika system som används för att få fram och presentera data måste
utvärderas utifrån den specifika användarens behov:

Attempting to force one technology or tool to satisfy a particular need
for which another tool is more effective and efficient is like attempting
to drive a screw into a wall with a hammer when a screwdriver is at
hand: the screw may eventually enter the wall but at what cost? (Codd
m fl, 1993, s.5)

I detta kapitel har det visats att traditionell datalagerutveckling inte alltid lyckas
ge användarna användbara datalager och datalagerverktyg, trots argumenten om
att målen med införandet av datalager bara uppnås om användarna trivs med och
utnyttjar systemets möjligheter. De olika användargrupper som numera utnyttjar
datalager  för  olika uppgifter  har  skilda behov av verktyg för  sitt  arbete,  men
behöver  alla  samma  möjligheter  att  förstå  systemet  genom  metadata  och  en
struktur som utgår från verksamhetsbehoven. 

Analytiker har  egna behov av verktyg är  anpassade till  företagsverksamheten,
deras  eget  kunnande  och  till  att  ge  dem  stöd  för  avancerad  dataanalys  och
beslutsfattande. En typ av verktyg som kan ge sådant stöd för beslutsfattande är
visualiseringar.  I  nästa  avsnitt  beskrivs  forskning  kring  informations-
visualiseringar, som erbjuder stöd för beslutsfattande inom olika domäner genom
att förstärka användares egna tänkande.
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3. INFORMATIONSVISUALISERING

I detta kapitel beskrivs olika forskningsområden inom visualisering med skilda
perspektiv  på  visualiseringar.  Avsnittet  inleds  med  forskning  som  kopplar
samman visualisering och kognition och följs av en diskussion kring olika frågor
som behöver besvaras för att utveckla en visualiseringsdesign. Sedan beskrivs
forskning kring och utvärdering av olika existerande visualiseringstekniker och
vilka möjligheter  visualisering kan ge användarna.  Slutligen tas forskning om
sammankoppling av visualisering och analysarbete upp och det redovisas vilka
problem som finns kvar att lösa.

I  det  föregående  kapitlet  beskrevs  hur  datalager  utvecklas  och  vilka  problem
användare och då specifikt  analytiker,  har i  sitt  arbete med att analyser data i
datalager. De teorier som presenteras nedan beskriver visualisering som ett stöd
för  användares  beslutsfattande  och  kopplar  de  svårigheter  som beskrivits  till
behov av visualiseringar som stöd för analytikers arbete.

Visualisering och kognition
Card m fl definierar visualisering som (1999, s.6):

The use of computer-supported, interactive, visual representations of
data to amplify cognition

Vidare  beskrivs  informationsvisualisering  som  visualisering  av  abstrakta,
ickefysiska  data.  Abstrakta  data  betyder  att  data  inte  har  någon  given
representation utifrån vad de består av. Den sistnämnda egenskapen är vad som
skiljer informationsvisualisering från vetenskaplig visualisering där man främst
arbetar med fysiska data. 

I introduktionen till Fayyad m fl (2002, V) beskriver Jim Gray att visualisering
har legat efter andra utvecklingsområden, och att det fortfarande är mycket lättare
att  ta  fram  data  än  att  presentera  informationen  på  ett  meningsfullt  sätt  för
användaren. Visualisering erbjuder en länk mellan automatiserade dataprocesser
som data mining och människans möjligheter att förstå komplex information.

Card m fl (1999) relaterar begreppen extern kognition, informationsdesign och
datagrafik till visualisering. Extern kognition är att människor använder sig av
objekt i den externa världen som hjälpmedel för sitt tänkande. Informationsdesign
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innebär design av externa representationer för att förstärka människors kognition.
Datagrafik innebär användning av abstrakta, icke-representativa visuella repre-
sentationer av data för  förstärkningen. Icke-representativa i detta sammanhang
betyder att man inte försöker avbilda data utifrån någon given representation man
får av egenskaper hos data. De olika begreppen utgör en hierarki, eftersom extern
kognition omfattar många olika typer av hjälpmedel, informationsdesign kan vara
ett sätt att skapa sådana hjälpmedel och datagrafik är en typ av hjälpmedel som
kan användas. Visualiseringar betecknar i denna rapport interaktiv datagrafik som
görs med hjälp av datorer. 

En  sorts  kognition  som  visualiseringar  kan  förstärka  är  det  som  kallas
kunskapsutkristallisering (knowledge crystallization). Card m fl (1999) beskriver
kunskapsutkristallisering  som  arbetet  med  att  förstå  och  sammanställa
information för en viss uppgift, där förståelsen uppstår genom att informationen
representeras  i  något  slags  schema.  Uppgiften  innefattar  hantering  av  stora
datamängder  med skilda  data,  problemlösningsuppgifter  där  problemet  inte  är
tydligt definierat men samtidigt tydliga mål där insikter i informationsmängden är
ett steg mot det större syftet bakom uppgiften. Kunskapsutkristalliseringen kan gå
genom  olika  omgångar  av  informationsletande,  sökande  efter  ett  fungerande
schema, inläggning av data i schemat, problemlösning och beslutsfattande eller
andra handlingar utifrån resultatet, som att sammanställa en presentation av det
man fått fram. 

Ware (2004) beskriver att interaktiva visualiseringar ska stödja tre olika typer av
feedbackloopar. Den första är datamanipuleringsloopen där användaren väljer ut
och flyttar objekt, och där fördröjning är mest negativ eftersom man vill kunna se
en direkt effekt av sina egna handlingar på det man ser på skärmen. Nästa typ är
utforskande-  och  navigeringsloopen.  Ware  jämför  detta  utforskande  av
datarymden  med  hur  man  lär  sig  orientera  sig  i  en  ny  stad;  man  hittar
”landmärken” i data och bygger upp sin inre representation av de olika objekten
och hur man tar sig till dem och mellan dem. Den högsta typen av feedbackloop
är problemlösningsloopen där analytikern testar hypoteser på data och omformar
sina hypoteser utifrån vad visualiseringen visar. Enligt Ware genomförs denna
loop ofta iterativt eftersom problemet förändras, data och visualiseringsobjekt tas
bort och läggs till och visualiseringen erbjuder en externalisering av problemet
som kan användas för att hjälpa den egna kognitionen. Ware (ibid) och Card m fl
(1999)  delar  alltså  synen  på  arbetet  som  stöds  med  visualiseringar  som  ett
iterativt problemlösningsarbete, där visualiseringen är ett externt hjälpmedel för
den mänskliga kognitionen.
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Visualiseringsdesign
Card m fl  (1999)  beskriver  visualisering som en  process  som börjar  med att
rådata transformeras till datatabeller, som via visuella avbildningar bygger upp
visuella  strukturer.  Strukturerna  transformeras  till  vyer  för  användaren.
Användarinteraktion  kan  komma  in  i  datatransformering,  avbildning  (eng.
mapping)  och  strukturtransformering  såväl  som  i  direkt  interaktion  i
användarvyerna.  Denna struktur  stämmer  relativt  väl  överens  med Tang m fl
(2003) som beskriver sex områden som måste övervägas och beslutas om när
man  designar  visualiseringar.  De  sex  områdena  är  datamodell/representation,
gränssnitt  för  dataaccess,  datatransformationer,  metadata,  modularisering  och
praktisk konstruktion. Tang m fl anser att dessa områden är gemensamma för alla
visualiseringsverktyg, oavsett om de är generellt eller specifikt utformade. De val
man gör inom varje område påverkar övriga områden och valen där, så att hela
designprocessen utgörs av avvägningar mellan nödvändig användarexpertis och
systemets flexibilitet, uttrycksmöjligheter och prestanda. 

Enligt  Grinstein och Ward (2002) måste  designprocessen gå igenom ett  antal
faser.  I  första  fasen avgörs vilken visualisering som ska väljas.  I  andra fasen
avgörs  vilken  sorts  interaktion  med  data  som ska  stödjas.  I  den  tredje  fasen
avgörs hur analysarbetet ska integreras i visualiseringen. Dessa val är avgörande
för  om  visualiseringen  blir  det  Grinstein  och  Ward  kallar  en  effektiv
visualisering,  det  vill  säga  en  visualisering  ”som  kommunicerar  information
korrekt och på ett sätt som hjälper åskådaren att genomföra sin uppgift…” (2002,
s.39, förf. övers.).

Datamodell
Att avgöra vilken datamodell  som ska användas påverkar  vilken tillgång som
finns på data, vilka transformationer som kan göras, vilken metadata som finns
och behövs. Det är olika lätt att  avbilda olika datamodeller till  olika typer av
visualiseringar och inte alla avbildningar går att göra. Tang m fl (2003) använder
sig  av  relationsdatamodellen,  vilket  de  också  beskriver  som  den  vanligaste
datamodellen.  Fördelarna  med  denna  modell  är  bl.a.  att  alla  datakällor  kan
abstraheras till en nivå, så att användaren inte märker av vilka källor som används
för  transformationerna,  eller  vilken  form källorna  är  i.  Relationsdatamodellen
begränsas av att en relationstabell innehåller oordnade tupler, något som Tang m
fl  beskriver  som otillräckligt  för  både visualiserings-  och analysbehoven.  Om
dataschemat är normaliserat är det optimerat för uppdatering, men inte för uttag
av  stora  datamängder  och  kombinationer  över  många  relationer
(sammansättningar, eng. join). Detta är ofta något som är av vikt när systemet
används  för  analytisk  behandling  av  data,  därför  kan  ett  denormaliserat
dataschema vara att föredra i sådana situationer. Den modell som ofta används är
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objektrelationsmodellen,  där  varje  relationstabell  motsvaras  av  en  tabell  i
databasen, så att det för varje objekt, t.ex. adress, finns en tabell i databasen. 

Tang m fl (2003) beskriver tillgänglighet (eng. data access) som en fråga som är
viktig för användningen, men som användarna helst vill slippa bry sig om. Idealt
vill användarna lätt gå från inladdning av data vidare till uppgifterna att utforska
och analysera data, därför är tillgängligheten avgörande för om systemet kommer
användas. För att datalagringen ska  anses frikopplad från visualiseringen måste
användarna kunna göra sina transformationer utan att behöva veta var och hur de
sker.  Samtidigt  kan  den  dolda  datalagringen  göra  att  användarna  inte  förstår
varför det tar olika tid att få fram data som tas från olika källor. 

Transformationer
När  det  gäller  transformation  av  data  behöver  man  bland  annat  specificera
behoven  av  att  se  olika  transformationer  under  analysarbetet  och  hur  dessa
transformationer ska byggas upp och aktiveras. Tang m fl (2003) argumenterar
för att tillhandahålla analys- och visualiseringsmöjligheter i samma verktyg för
att  uppnå  effektivitet  i  analysarbetet.  Analysarbetet  innebär  att  iterativt  ställa
frågor till  materialet och använda visualiseringar för att dra slutsatser ur data.
Därför är det enligt Tang m fl viktigt att ha en tät koppling mellan analys och
visualisering;  att  tillhandahålla transformationsmöjligheter  inom visualiserings-
miljön.  Några  av  de  transformationer  som  bör  tillhandahållas  är  beräkning,
aggregering,  sortering,  sammansättning  och  filtrering,  men  speciella
transformationer kan behövas för att systemets prestanda eller analysmöjligheter
ska  vara  tillfredsställande  för  användarna.  Prestanda  avgörs  också  av  var
transformationerna  görs,  men  Tang  m  fl  anser  att  det  ofta  behövs  speciella
transformationer för  visualiseringarna och att  det  därmed inte går  att  överlåta
transformationerna på databasen.

Möjligheter i gränssnittet
I  gränssnittsdesignen väljer  man vilka möjligheter  användaren erbjuds när  det
gäller  analyser.  Enligt  Tang  m fl  (2003)  finns  det  här  en  glidande  skala  av
gränssnitt  där  gränssnittet  är  begränsat  genom  vad  det  kan  visa  eller  vad
användarna behöver kunna för att använda det. I skalans ena ände finns system
vars gränssnitt medger stor flexibilitet men där expertkunskaper är nödvändiga
(SQL-gränssnitt eller liknande). I den andra änden finns system som det Tang m
fl  implementerat,  vars  analyser  utförs  automatiskt  utifrån  användarens
specificerade val. Förutsättningarna för den sistnämnda typen av system anges
som att det måste finnas en abstraktion av all data som är generell och tillräcklig
metadata. 
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Om man använder metaforer i sin visualisering är det viktigt att vara medveten
om att  det  finns begränsningar  i  hur användbar  metaforen är  för  användaren.
Ware (2004) identifierar två olika begränsningar. Metaforer används som ett sätt
att  ge  användaren  möjlighet  att  förutsäga  hur  systemet  beter  sig;  om en  viss
handling  utförs  kommer  systemet  att  bete  sig  på  ett  visst  sätt.  Metaforens
användbarhet begränsas av hur väl den erbjuder denna möjlighet; hur lätt det blir
för  användaren  att  förutsäga  systemets  beteende  och  interagera  med  det.
Metaforer underlättar vissa handlingar och gör andra handlingar svårare att göra
eller  svårare  att  uppfatta  som  möjliga  att  göra.  Begränsningen  är  alltså  att
metaforen gör att systemet uppfattas som att det har metaforens egenskaper och
ska fungera därefter.

Ofta väljer systemdesignern att  tillhandahålla visualiseringsmöjligheter för alla
steg i analysprocessen. Enligt Tang m fl (2003) är detta inte nödvändigt eftersom
mellanstegen  sällan  visualiseras  och  anpassade  transformationer  erbjuder  den
flexibilitet  och nedbrytbarhet  användaren kan behöva.  Inte heller  erbjuder  det
system Tang  m  fl  implementerat  möjligheter  för  användaren  att  själv  skapa
källspecifika analyser eftersom detta, trots att det ger stor flexibilitet, kräver mer
prestanda och användarexpertis än vad som är motiverat.

Metadata
Metadata  används  enligt  Tang  m  fl  (2003)  främst  till  två  syften;  att  skapa
semantiskt meningsfulla transformationer för gränssnittet mot användaren och att
styra designen av visualiseringen. För att utforma visualiseringen så att den visar
meningsfull  information  ur  användarens  perspektiv  behövs  metadata  om  hur
analysarbetet går till, t.ex. vilka nivåer data sammanfattas på under analysarbetets
gång. Metadata informerar också arbetet med att skapa transformeringar genom
att det går att få  reda på hur data är relaterad, vilken data som finns på flera
ställen, vilka sammansättningar som går att göra med hjälp av olika nycklar och
vilka aggregeringar, sammanslagningar av data, som är möjliga. 

Metadata behövs enligt Tang m fl (2003) av många olika anledningar, därför är
det viktigt att gå vidare och specificera vilken metadata som behövs, eftersom all
metadata sällan finns tillgänglig i grunddatabasen. Egenskaper hos olika fälttyper,
relaterade datafält och hierarkier, möjlig och verklig spännvidd i datamängden är
sådant som kan behövas för att designa visualiseringen. Tang m fl fastslår att det
är  viktigt  att  metadata  behandlas  som en  del  av  systemet  och  utvecklas  med
användningen  snarare  än  att  vara  ett  tillägg  till  dataobjekten.  Eftersom
användningen utvecklar hierarkier såväl som vilka fält som existerar i tabellerna
måste metadata följa efter i takt med utvecklingen.
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Metadata ger också underlag till designbeslut för visualiseringar. Vilka typer och
sätt att visualisera data som är möjliga, avgörs av vilken form data har, om fälten
innehåller ordinaldata eller  kvantitativ data, vilken kontext som behövs för att
förstå  data,  vilken spännvidd datamängden har,  och så  vidare.  Data  som är  i
ordinalform kan exempelvis inte kodas med hjälp av form eller mönster, eftersom
det  inte  finns  någon  naturlig  ordning  olika  former  eller  mönster  emellan.
Problemen med multidimensionella diskreta data är enligt Ware (2004) hur man
ska avbilda de olika datadimensionerna till attribut hos de grafiska element som
används i visualiseringen. Detta är ett problem eftersom det finns begränsningar i
den mängd grafiska attribut människor kan hantera och förstå samtidigt. Vissa
attribut kan inte användas samtidigt, andra måste användas samtidigt för att ge
information. För att en symbol ska kunna uppfattas snabbt måste den särskilja sig
från omgivningen på ett sådant sätt att vi kan uppfatta det, t.ex. en mindre symbol
bland stora symboler. 

Avbildning av data
När  man  skapar  en  visualisering  avbildas  datatabeller  till  visuella  strukturer,
något som ofta går att göra på mer än ett sätt (Card m fl, 1999). Det är viktigt att
göra en uttrycksfull avbildning (eng. mapping) så att all information i data finns i
visualiseringen men ingen ytterligare information läggs in. Det är också viktigt att
avbildningen  är effektiv, vilket enligt Card m fl innebär att den är mer lättolkad,
kan  visa  fler  distinktioner  i  data  och  leder  till  färre  fel  än  andra  möjliga
avbildningar (ibid, s. 23).

På grund av människans stora förmåga till bildigenkänning menar Ware (2004)
att ikonerna i ett gränssnitt fungerar som minneshjälp och bidrar till igenkänning
av  andra  relaterade  koncept.  Ikoner  har  också  fördelen  att  avbildningen  kan
underlättas  genom att  de till  viss  del  kan avbilda det  de  representerar,  vilket
underlättar kopplingen mellan symbol och koncept. Enligt Ware är visuella objekt
särskilt  effektiva  om  det  finns  en  naturlig  eller  metaforisk relation  mellan
objektets egenskaper och datan det ska representera.  Några exempel kan vara
storlek på effekt avbildat till storlek på objekt, del-helhet representerat av objekt
som visas inuti det övergripande objektet och likadan form på instanser av samma
typ  av  objekt.  Man  tvingas  dock  alltid  till  avvägningar  mellan  realism  och
abstraktion för att få en fungerande visualisering.

Visualiseringsprocessen
Visualisering kan beskrivas som en process från rådata till att en  display visar
visualiseringen för användaren. Tang m fl (2003) beslutade att designa sitt system
så  att  de  olika  modulerna  i  processen  särskildes  från  varandra  och
sammankopplades med hjälp av dataobjekt och API:n (Application Programming
Interface).  Genom  modulariseringen  anser  de  sig  uppnå  en  mer  öppen  och
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flexibel struktur vilket möjliggör omdesign och utveckling av systemet. Risken
med strukturen är  bl.a.  att  övergeneralisera  strukturen så att  olika operationer
kräver  flera  steg  för  att  sammanställa  information  från  flera  moduler  eller
kopplingssteg. För att strukturera interaktionen krävs att systemdesignern tittar
efter  effekter  av  såväl  output,  input  som utlösande  av  interaktion  och  väljer
abstraktioner för varje typ av interaktion. 

Det  sista  designbeslutet  är  hur  visualiseringen  ska  skapas.  De  tidigare
strukturvalen  påverkar  hur  implementationen  ska  göras,  men  valet  av  metod
avgör hur fort och hur ofta designen kan förändras. Tang m fl (2003) säger att
skriva skript är ett uttrycksfullt och flexibelt sätt att skapa visualiseringar, men
det tar lång tid och kräver expertis hos användaren. Minst krävande är att låta
användaren  skapa  visualiseringar  genom  att  välja  ut  data  från  ett  interaktivt
gränssnitt, vilket är enkelt men samtidigt begränsande eftersom visualiseringarna
då måste bygga på användargränssnittets analysmöjligheter. Tang m fl använde
själva ett sätt att skapa visualiseringar som är ett mellanting mellan de tidigare
två,  där  användaren får  specificera  vilka  data  som ska visualiseras  genom ett
särskilt specificeringsspråk. Begränsningen hittills har varit att specificeringarna
bara kan användas för statiska visualiseringar.

Visualisering och informationssökning
Visualiseringen  bör  enligt  Shneiderman  (1996)  följa  informationssöknings-
mantrat: 

Overview first, zoom and filter, then details on demand.
(Shneiderman, 1996, s. 365). 
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Med  översikt  menar  Shneiderman  att  få  en  översikt  över  hela  datamängden,
exempelvis genom att zooma ut en vy till dess att alla enheter syns. Översikten
kan kombineras med en detaljvy vilket Shneiderman kallar kontext plus fokus.
Översikt  av  datamängden  genererar  behov  av  navigeringsmöjligheter  för  att
utforska  datamängden.  Zoomning av  data  är  att  gå  in  djupare  i  detalj  på  en
intressant datamängd eller på ett specifikt objekt i mängden. Filtrering beskriver
Shneiderman  som  att  ta  bort  ointressanta  objekt  för  att  fokusera
uppmärksamheten  på  de  objekt  man  är  intresserad  av.  Detta  kan  göras  med
queries eller genom att användaren ger kommandon för att ta fram eller ta bort
olika  objekt.  Filtreringen kan  vara  enkel  eller  använda  avancerade  booleska
operationer för urval, allt beroende på användarnas behov. Detaljer på uppmaning
innebär att användaren får information om ett objekt eller en grupp objekt genom
att  välja  ut  objektet  eller  gruppen  och  sedan  begära  mer  information  via  ett
kommando. Ofta är detta kommando bara att klicka på objektet. Detaljer bör ges
när användaren valt ut intressanta objekt eftersom objekten då minskats till en
hanterbar mängd. 

Utöver informationssökningsmantrats  fyra delar  beskriver  Shneiderman (1996)
ytterligare  tre  visualiseringsuppgifter:  visa  relationer,  historia,  utvinning.
Visualiseringen  ska  visa  vilka  relationer  som  finns  mellan  olika  dataobjekt,
exempelvis genom att användaren kan välja ett objekt och begära att få se vilka
andra objekt som har liknande egenskaper. När visualiseringen designas måste
det specificeras vilka typer av relationer som ska kunna visas, t.ex. korrelationer
eller påverkan. Historia behövs för att användaren ska kunna ångra handlingar,
återanvända eller  kombinera  handlingar  och  gradvis  definiera  vad  som  ska
visualiseras.  När  användaren  utforskar  informationen  i  visualiseringen  finns
historien där som ett stöd för användaren att se hur denne arbetat sig fram till
nuvarande  läge.  Slutligen  utvinning,  som  Shneiderman  beskriver  som  att
visualiseringen ska tillåta användaren att få tillgång till urval av data för att spara
undan detta eller använda det på andra ställen. Likadan funktionalitet bör stödjas
när det gäller systeminställningar, det vill säga de parametrar som lett fram till det
slutliga urvalet eller den slutliga visualiseringen. Dessa bör också kunna tas ut
eller sparas till annan användning. 

Visualiseringstekniker
Enligt Card m fl (1999) finns det fortfarande ingen stor mängd visualiseringar.
De  anser  att  utvecklingen  inom  visualiseringsområdet  kommer  gå  mot  nya
visualiseringar  och  visualiseringsmetaforer,  visualiseringar  för  samarbete  och
mer  kunskap  kring  kunskapsutkristallisering  och  perception  som medger  nya
visualiseringar.  Även  utvecklingen  inom  teknik  är  viktig  eftersom  ny teknik
tillåter  saker  att  göras  som  tidigare  varit  otänkbara.  Dessutom  anser  de  att
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forskning kring applikation av visualisering inom olika domäner och till  olika
uppgifter är viktig; att föra forskningen närmare hantverket.

De typer av visualiseringar som finns nu kategoriseras på olika sätt. Grinstein och
Ward (2002)  beskriver  att  visualiseringstekniker  kan klassificeras  utifrån  bl.a.
uppgiften tekniken utför, den underliggande datastrukturen samt dimensionen på
visualiseringsdisplayen.  De  beskriver  att  visualiseringar  kan  användas  till  att
presentera data på ett optimalt sätt, som medel för att utforska en datamängd eller
till att testa hypoteser om data. Klassificering kan också göras utifrån faktorer
som om datastrukturen är statisk eller dynamisk, om data kommer från statiska
batchar eller interaktiv processning, om visualiseringen är statisk, animerad eller
interaktiv samt hur användaren kan interagera med de visualiserade data.

Att interagera med data innebär inom visualiseringsområdet att användaren tillåts
modifiera  parametrarna  som  styr  visualiseringen  (Grinstein  &  Ward,  2002).
Visualisering bygger på kunskap om människans perception, tekniker för att visa
data och tekniker för att interagera med data. Ett exempel på ett delområde inom
visualisering  är  utforskande  visualisering  (eng.  exploratory  visualisation),  där
man genom data  mining-algoritmer  hämtar  en  mängd data  ur  en  databas och
sedan kopplar en representation till dessa data som sedan visas för användaren i
en viss form.

Olika typer av visualiseringar passar bra för olika ändamål. Enligt Ware (2004)
fungerar  översiktskartor  bra  när  informationsrymden  är  stor,  eftersom  de
underlättar  den  kognitiva  belastningen  av  att  orientera  sig.  Man  bör  markera
användarens  nuvarande läge på  kartan.  Om användaren ska  guidas  genom en
informationsrymd, från en plats till en annan, kan det dock vara ännu bättre att ge
stegvisa instruktioner, eller att tillhandahålla karta och instruktioner samtidigt. 

Diagram innehåller enligt Ware (2004) dels konventionella formella element som
kan vara  slumpmässigt  avbildade till  egenskaper,  exempelvis  benämningar  av
objekt, dels perceptuella ledtrådar som gör det möjligt för användaren att uppfatta
strukturer  i  diagraminformationen.  De  abstraktioner  som  görs  i  olika
diagramtyper kallar Ware visuell grammatik. Visuell  grammatik är regler man
följer för att representera olika saker i diagrammen för att exempelvis ge en större
förståelse av beroenden och relationer i informationen. Ware menar att det finns
ett antal olika strukturer att ta hänsyn till när man designar diagram och andra
visualiseringar. Ofta känns dessa regler och strukturer givna och intuitiva, men
förvånansvärt  ofta  bryter  man  mot  dem  när  man  konstruerar  visualiseringar.
Enligt Ware måste man ta hänsyn till människans kapacitet för att känna igen
mönster och egenskaper och skapa visualiseringen utifrån detta. 
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Visualiseringstekniker för statistik
När  det  gäller  dataanalys  och  statistik  är  det  vanligast  att  man  utgår  från
tabelldata. Denna typ av visualiseringar är en del av bearbetningen av statistikt
material  för  att  hitta  tendenser  i  data.  Visualiseringar  av  tabelldata  kallas
följdriktigt  tabellvisualiseringar,  och  innebär  oftast  visualiseringar  av n-
dimensionella  data;  data  med  fler  än  två  dimensioner.  Ett  problem  med
visualisering av tabelldata är enligt  Hoffman och Grinstein (2002) att det inte
finns några givna spatiala dimensioner att avbilda informationsdimensionerna till.
De dimensioner som blir utvalda och avbildas till höjd- och breddimensionerna
blir dominerande i de analyser som kan göras.  Detta problem gäller t.ex. scatter
plots, vilket är den vanliga typen visualisering för att identifiera kluster. Det finns
dock  några  visualiseringar  som  behandlar  alla  dimensioner  lika,  men  också
visualiseringar  som  har  problemet  att  de  inte  fungerar  väl  med  många
dimensioner. Det finns ett antal olika visualiseringar för statistiska syften, som
dock  inte är nödvändiga att nämna i detta sammanhang. Den intresserade läsaren
rekommenderas  att  fortsätta  till  Hoffman  &  Grinstein  (2002)  för  en
sammanställning. 

Enligt  Hoffman och Grinstein (2002) är att  ingen visualisering är optimal för
utforskande av hög-dimensionell data. Istället har alla olika visualiseringar egna
styrkor  och  svagheter.  För  utforskande  av  data  anser  de  därför  att  man  ska
erbjuda användaren en stor mängd visualiseringar att välja på för olika syften.
Olika visualiseringars egenskaper, vad de visar och inte visar, kan jämföras om

de  testas  på  datamängder  med
kända  egenskaper.  Grinstein  m fl
(2002)  utvärderar  fem
visualiseringar  på  detta  sätt,  med
hjälp  av  10  datamängder.
Utvärderingen  utgår  från  hur  väl
datamängdernas kända egenskaper
går  att  upptäcka  i  en  viss
visualisering.  Beskrivningar  och
illustrationer  av  visualiseringarna
baseras  alla  på  Grinstein  m  fl
(2002).

Den första  visualiseringen som testas  är  cirkelsegment,  som exemplifieras  av
illustration 1. I denna visualisering ritas data ut inifrån cirkelns mitt och ut. En
gråskala anävnds för att visa värdet för dimensionen. Ett varv, som är en pixel
brett, representerar en datapunkt. Enligt utvärderingen är cirkelsegment ganska
specialiserad på att hitta viktiga egenskaper hos datamängden.
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Nästa  visualisering  är  Radviz,  en
klustrande  visualisering  där  data-
punkter visas som punkter inom en
cirkel.  Radviz  är  en  ickelinjär
visualisering  som  lägger  ut
punkterna nära mitten om värdena
för alla dimensionerna är likadana
och långt  ut  mot kanten inom en
dimension  om  punkten  starkt
påverkas  av  den  dimensionen.
Radviz är bra på att visa kluster i
datamängen och ganska bra på att

visa klassificeringskluster.

Den tredje visualiseringen är scatterplot, illustration 3, en vanlig visualisering
även för lekmän. Här tas två dimensioner ut som x- och y-variabler och varje
datapunkt ritas ut utifrån dess värden för de två dimensionerna, utifrån två axlar.
Scatter plot fungerar bra på vissa datamängder och är bra på att visa kluster,
outliers och vissa viktiga egenskaper i datamängden. 

Den fjärde visualiseringen, parallell coordinates, visar multidimensionella data
enom att en vertikal linje får representera varje dimension. Datapunkterna  skrivs
sedan ut som horisontella linjer som skär varje dimensionslinje i en punkt som
motsvarar värdet för datapunkten i den dimensionen. Parallell coordinates är
också bra på vissa datamängder och visar kluster bra och outliers och vissa
viktiga relativt bra. 

Survey plot, den sista visualiseringen som utvärderas, är den uppenbart bästa
visualiseringen av de fem när det gäller att hitta exakta regler eller modeller i
datamängden (Grinstein m fl, 2002, s.171). Det är också tydligt vilka exakta
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egenskaper datamängden har i denna visualisering. Denna visualisering skapas
genom att varje punkt sträcks ut till en linje vars längd motsvarar punktens värde
för den dimensionen. Varje punkts värden kan sedan utläsas horisontellt över de

olika dimensionerna, vilket kan ses av exemplet i illustration 5.

Möjligheter med visualisering
Nyttan  med  informationsvisualisering  är  enligt  Card  m  fl  (1999)  ökade
möjligheter  att  genomföra  kognitiva  aktiviteter  med  visualiseringar  som
hjälpmedel. Syftet med att skapa visualiseringar är alltså inte att göra bilder utan
att erbjuda sådana ökade kognitiva möjligheter inom utforskande, beslutsfattande
och förklarande. Visualiseringar kan på olika sätt underlätta de olika faserna av
kunskapsutskristallisering,  exempelvis  underlätta  sökning  efter  information
genom överblick av datamängden, underlätta sökandet efter ett passande schema
genom att  ge möjligheter att  se mönster i  data och underlätta problemlösning
genom att erbjuda möjligheter att dölja eller jämföra data. 

Card m fl anser att visualisering förstärker kognitionen på sex sätt: frigör minnes-
och  bearbetningsresurser,  minskar  informationssökning,  underlättar
mönsterigenkänning,  ger  möjlighet  till  perceptuell  inferens,  underlättar
övervakning av händelser och erbjuder en manipulerbar miljö för informationen
(1999, s. 16). 

Ware tar upp några av de möjligheter som visualisering ger (2004, s. 3) :
• Direkt tillgång till enorma datamängder och möjlighet att begripa dem.
• Att mönster och andra emergenta egenskaper hos data görs synliga
• Synliggörande av problem med datakvalitet och insamling av data.
• Lättare förståelse av detaljerade och övergripande egenskaper hos data
• Underlättar skapande av hypoteser kring data. 

Enligt  Card  m  fl  (1999)  kan  visualiseringar  användas  på  fyra  olika
användningsnivåer;  visualisering  av  informationsrymden,  visualisering  av

26

Illustration 5: Survey plot



3  Informationsvisualisering

användarens  arbetsyta,  visuella  kunskapsverktyg  och  visuella  objekt.
Informationsrymden är den externa informationen som finns utanför användarens
arbetsmiljö.  Arbetsytan  refererar  till  en  visualiseringsyta  där  olika
informationskällor,  visualiseringar  och/eller  verktyg  finns  utlagda  för  snabb
tillgång medan man arbetar med dem. Visuella kunskapsverktyg är den vanligaste
typen  av  visualiseringar,  där  informationen  organiseras,  manipuleras  eller
beräknas  för  att  användaren  ska  kunna  ta  fram  information  och  kontrollera
visualiseringsprocessen. Visuella objekt är objekt i omvärlden som i en digital
form  kan  utforskas  med  visualiseringstekniker.  Exempel  kan  vara  en
visualisering av en viss miljö, eller av människokroppen.

Visualiseringsstöd i dataanalys
Jern (1999) beskriver visualiseringens möjligheter att hjälpa användaren att se
mönster i data. Han föreslår design som låter användaren ha kvar en stor del i
bearbetningen  av  data.  Gränssnittet  som  skapas  ska  ses  som  en  metod  för
användaren att interagera med data, inte som en design på skärmen. Jern menar
att det finns fyra utmaningar för att utveckla visualiseringsverktyg för datalager.
Den första är att hitta och ta fram relevant data ur de mängder av data människor
måste hantera. Den andra är att förstå hur man får fram relevant information ur
den urvalda datamängden. Jerns sätt att besvara denna utmaning är att se till att
användaren  har  en  stor  roll  i  dataanalysen  genom  visuell  interaktion  i
analysprocessen.  Den  tredje  utmaningen  är  att  hitta  sätt  att  visualisera
informationen i gränssnitt som tillåter komplexa data att visas utan att verktyget
upplevs  som  svårt  att  använda.  Den  fjärde  utmaningen  är  att  kommunicera
informationen vidare till andra användare i en enkel och tydlig form. Detta anser
Jern löses med webbaserade visualiseringsverktyg. Den sista utmaningen är att
erbjuda  verktyg  som  samordnar  gränssnitt  och  kunskapsutvinning  och  kan
anpassas av användaren själv.

Att studera arbetet
Gonzalez och Kobsa (2003) anser att laborationsmetoder är begränsade när det
gäller att ta reda på vilken hjälp ett system ger människor i deras dagliga arbete,
och specifikt hur visualiseringar stöder analytiker i deras arbete med att bearbeta
och analysera data. Deras studie av administrativa analytikers användning av ett
visualiseringsverktyg  visade  att  de  stora  fördelarna  med  att  ha  tillgång  till
visualisering  kom när  de  vanliga  rutinerna  analytikerna  förlitade  sig  på  inte
fungerade av en eller annan anledning. Det testade systemet gav vissa fördelar
även  i  rutinarbetet;  flexibel  datahantering,  en  komplett  översikt  över
datamängden samt enkel överföring till grafik eller rapporter. När analytikerna
gick  utanför  sina  rutiner  uppstod  vinster  genom  att  de  kunde  bevisa  eller
motbevisa sina teorier om data, hitta dolda svar i datamängden, samt använda
visualiseringen som ett  första utforskande steg innan de gick vidare med data
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mining av de datamängder som verkat lovande. Det är dock anmärkningsvärt att
de analytiker med den mest avancerade användningen inte nämns när de funna
fördelarna  med  visualiseringsstödet  redovisas.  Gonzalez  och  Kobsa  relaterar
dessa fördelar till det aktuella verktygets transparenta och lättförståeliga struktur.
De  beskriver  att  visualiseringsverktyg  måste  vara  interaktiva  och  flexibla
eftersom  de  stöder  kreativt  utforskande  av  datamängden;  en  uppgift  som  är
ostrukturerad och går genom många steg av interaktion.

Visualisering för beslutsfattande
Enligt Amar och Stasko (2004) är problemet med visualisering att forskningen
inom området  koncentrerats  på att  få  fram representationer som avbildar  data
korrekt, men inte sett visualiseringens roll i den större verksamheten av att fatta
beslut, och anpassa systemen därefter. Visualiseringarnas brister är att de erbjuder
alltför begränsade operationer som kan göras på data och att representationerna är
statiska och inte anpassade till den specifika användningsdomänen. Systemen har
heller inte utvecklats i takt med att forskningen inom beslutsfattande gått från en
deterministisk syn på beslutsfattande mot att  alltmer  identifiera  organisationer
som  dynamiska,  holistiska  företeelser  som  kräver  ett  dynamiskt,  komplext
beslutsfattande. 

Amar och Stasko (2004)  anser  att  problemen med visualiseringar måste lösas
genom  att  forskarna  ger  upp  synen  på  representationen  som  det  primära  i
utvecklandet av visualiseringar och istället kombinerar visualisering med alla de
möjligheter  som  finns  inom  data  mining  och  annan  forskning  kring
dataanalysarbete. De identifierar två luckor mellan de visualiseringssystem som
finns idag och de analytiska systemen; den logiska luckan (eng. the rationale gap)
och världssynsluckan (eng. the worldview gap). Den logiska luckan ligger i att
systemet kan visa relationer i data, men inte på ett sätt som gör att användaren
kan känna sig trygg med datarelationerna och deras användning. Det räcker inte
att ge tydliga resultat av queries utan användaren måste kunna förstå hur data
logiskt  hänger  samman  för  att  kunna  använda  dem.  Världssynsluckan  ligger
istället  i  att  visualiseringar  inte  visar  det  användaren  behöver  för  sitt
beslutsfattande, som mer avancerad statistik och domän- och uppgiftsspecifika
datarepresentationer.  Eftersom  användarna  styrs  av  representationer  som
tillhandahålls  dem  är  det  viktigt  att  varje  visualiseringssystem  visar  vilka
representationer som är användbara till vilken uppgift och vilka begränsningar en
viss representation har. 

Amar och Stasko (2004) utforskar visualisering kopplat  till  kunskapsuppgifter
där målet är antingen beslutsfattande, ofta med stor osäkerhet och komplexitet,
eller  lärande  om  en  viss  domän.  Visualiseringssystem  behöver  stödja  vissa
uppgifter för att fylla de två luckorna och uppnå målen med beslutsfattande och
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lärande som effekt. För att fylla den logiska luckan behöver systemet kunna visa
vilken  osäkerhet  som  finns  i  data  och  datainsamling  för,  kunna  visa  vad
relationerna i data består i och vilka möjliga utkomster det kan bli av en viss
relation, samt visa på vilka samband i data som är orsak och verkan till varandra.
Detta ger möjlighet för användaren att se hur osäkerhet påverkar analysen och
bedöma möjliga utkomster av förändringar.

För  att  fylla  världssynsluckan  anser  Amar  och  Stasko  (2004)  att
visualiseringssystemet behöver stödja att användarna skapar och överför metadata
och  själva  skaffar  sig  kunskap  om grunddata.  Detta  uppfylls  om man stöder
förståelse av komplexa relationsmodeller och begränsningar och ger möjlighet för
användaren att ställa upp och utvärdera sina hypoteser om data. De beskrivna
uppgifterna kan enligt Amar och Stasko användas som utvärderingskriterier för
existerande  visualiseringssystem  såväl  som  stödja  design  av  nya
visualiseringssystem  genom  definition  av  fler  uppgifter  och  identifiering  av
problem med olika designlösningar.

Visualiseringsstöd för datalager
Tidigare  utvärderingar  av  visualiseringar  (bl.a.  Kobsa,  2001)  har  utgått  från
visualiseringarna  som sådana  och  utvärderat  hur  de  fungerar  i  användning  i
förhållande till givna uppgifter. Hos Kobsa var uppgifterna att hitta svar på olika
frågor utifrån en datamängd, med visualiseringen som verktyg. Visualiseringarna
testades  på  studenter  med  stor  datavana;  studien  innehöll  varken  verkliga
uppgifter  eller  användare  med  dataanalys  som  sin  vardagliga  syssla.  Kobsa
beskriver att användarna av ett av de tre systemen svarade mycket snabbare på
frågorna, medan ett annat system gav fler rätta svar. Kobsa relaterar dessa resultat
fyra  påverkande  faktorer:  visualiseringens  egenskaper,  tillåtna  operationer  i
visualiseringen,  implementationen  av  visualiseringsidén  samt
användbarhetsproblem i systemet som inte beror på visualiseringen.

Detta kapitel har beskrivit visualisering som ett stöd för människans kognition
och som ett  verktyg som kan användas i analysarbete. Det har tydliggjorts att
förutsättningarna  för  visualiseringen  avgörs  redan  i  tidiga  designbeslut  i  det
material som ska visualiseras; att visualiseringsmöjligheter för datalager avgörs i
datalagerdesignen. Visualiseringar avbildar data till en visuell struktur. För att en
visualisering  ska  fungera  väl  krävs  att  den  följer  principer  för
informationssökning och visar informationen så att den hjälper användaren att
genomföra  sin  uppgift.  Hur  visualiseringar  ska  skapas  och  anpassas  till  olika
uppgifter återstår dock fortfarande att lösa. 

Codd m fl (1993) och Amar och Stasko (2004) propagerar båda för att verktyg
måste  utvärderas  givet  en  viss  arbetssituation och specifika  användare.  Enligt
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Amar och Stasko (2004) kan  visualisering vara ett stöd för de kunskapsuppgifter
som är grundläggande för beslutsfattande inom en viss domän.  Givet detta vore
det  intressant  att  undersöka  vilka  kunskapsuppgifter  som  kan  stödjas  med
visualisering när det gäller analys av datalagerdata. Denna studie gör detta när det
gäller  datalagerarbete  för  analytiker.  Studien  genomfördes  som  en  kvalitativ
fallstudie  där  analytikers  arbete  i  datalager  studerades  på  ett  företag  inom
finansdomänen. I nästa kapitel beskrivs hur arbetet med att studera analytikers
arbete  i  datalager  lades  upp  och  genomfördes,  samt  vilka  avväganden  som
motiverat olika metodval.
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4. METOD

I  detta  avsnitt  beskrivs  de  metoder  och  tekniker  som  använts  under  denna
kvalitativa fallstudie, samt processen att undersöka hur dataanalys i datalager går
till  och  få  fram  vilka  kunskapsuppgifter  i  arbetet  som  kan  stödjas  med
visualisering. De beskrivna metoderna och teknikerna täcker in arbetet med att
utforska  problemområdet,  analysera  materialet  från  källmaterialet,  designa
lösningar utifrån analysmaterialet  samt värdera de slutliga prototyperna utifrån
det samlade analysmaterialet. Dessa metoder utgör grunden för de resultat som
beskrivs i resultatavsnittet samt för  de slutsatser som presenteras i det avslutande
diskussionsavsnittet.

Visualiseringar   ska  fungera  som verktyg  för  att  förstärka  användarens  egna
kognition.  Förstärkningen sker  genom att  visualiseringen stödjer  användaren i
processen att  utkristallisera  kunskap eller  fatta  beslut  i  arbetet.  För  att  kunna
identifiera  vilka  kunskapsuppgifter  i  datalagerarbete  som  kan  stödjas  med
visualisering,  och visa vilka egenskaper sådana visualiseringar bör ha,  behövs
information om hur analytiker arbetar. Visualiseringsforskning har tidigare inte
koncentrerat  sig  på de uppgifter  visualiseringar  syftar  till  att  stödja  (Amar &
Stasko, 2004). För att kunna få fram verktyg som är anpassade till en viss domän
och passar till den uppgift som ska utföras (Codd et al, 1993), måste forskare
skaffa sig kunskap om specifika situationer och de förutsättningar som gäller där.
Denna fokusering på en specifik situation i sin helhet är typisk för kvalitativa
fallstudier. 

Enligt  Merriam (1994)  är  valet  av  att  göra  en  fallstudie  särskilt  lämpligt  för
praktiska problem i vardagen eftersom fallstudier riktar uppmärksamheten mot
det  sätt  en  grupp  människor  hanterar  dessa  problem  och  visar  ett
helhetsperspektiv av den företeelse som studeras. Därmed har en fallstudie goda
förutsättningar  att  fungera  som ett  förarbete  till  arbetet  med  att  designa  och
implementera visualiseringar för datalagerområdet, och då specifikt analysarbete
i  datalager.  Med  bakgrund  i  dessa  överväganden  gjordes  valet  att  göra  en
fallstudie på det aktuella företaget och att  använda metoder och tekniker som
utgår från användarens situation.

Att  kunna  dra  slutsatser  ur  en  kvalitativ  fallstudie  handlar  om trovärdighet  i
forskningsarbetet. Ely m fl (1993) beskriver förutsättningarna för ett trovärdigt
forskningsarbete som att man:
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• har varit verksam på fältet länge 

• har genomfört ett uthålligt observerande 

• triangulerar, söker efter negativa fall 

• bedömer hur adekvata referenserna är 

• diskuterar sitt arbete med kollegor på samma nivå 

• kontrollerar resultaten med de människor som studerats. 

För att kunna göra allt  detta krävs ett upplägg som innehåller moment för att
täcka in samtliga dessa krav.

Deltagare och fokus
För att undersöka vilka kunskapsuppgifter som kan stödjas med visualisering när
det gäller analys av datalagerdata och vilka egenskaper en visualisering behöver
ha  för  att  kunna  stödja  dessa  uppgifter,  genomfördes  en  fallstudie  på  ett
finansföretag. Tre analytiker, som arbetar med att analysera kunddata hämtad ur
företagets datalager, ingick som användare i studien.  Av de tre analytikerna var
en  nyanställd  och inte  tidigare  insatt  i  det  aktuella  systemet.  Den nyanställde
analytikern hade inte heller erfarenhet av att arbeta med datalager eller databaser.
Dessutom  informerades  studien  genom  samtal  med  IT-personal  och
ekonomipersonal på företaget. 

Fallstudien  utfördes  som  en  del  i  ett  projekt  att  designa  om  det  datalager
analytikerna arbetade, där målet var att få fram en kravspecifikation för en ny
design utifrån analytikernas behov. Analytikerna på företaget trivdes inte med
den  existerande  datalagerdesignen,  som var  ett  resultat  av  tidigare  anställdas
önskemål och preferenser. För att undvika att ta fram krav som endast  stämde
med den nuvarande, fåtaliga analytikergruppens önskemål och arbetssätt, ansågs
det viktigt av både designers och ansvariga på företaget, att alla förslag och krav
utgick  från  en  större  användargrupp.  Det  blev  alltså  ett  mål  för  det  större
projektet  att  ta  fram  lösningar  och  förslag  som  byggde  på  kunskap  kring
analytikers datalagerarbete och som var generaliserade utanför den egna gruppen
anställda analytiker.

Carroll (2000) beskriver design som ett område där de problem som ska lösas är
ofullständigt beskrivna, där det inte finns givna steg att följa i arbetet och man
inte på förhand kan veta vilka mål eller lösningar som finns. Design kräver att
man jämkar många olika oberoende krafter, därmed krävs en bredd av kunskaper
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och färdigheter. Designen kommer också att påverka många människor och deras
aktiviteter  för  en  lång  tid  framåt.  Att  se  design  som en  särskilt  osäker  och
komplex typ av problemlösning är enligt Carroll (2000, s. 22) ett sätt att förklara
varför det är så svårt att designa. Han menar dock att många metoder för design
inte täcker in hela den ovan beskrivna bilden av design. I det aktuella fallet var
designarbetet ett sätt att fånga upp och formulera de mål en visualisering för den
aktuella  användargruppen  måste  uppfylla.  De  olika  designerna   blev  sätt  att
formulera designerns förståelse  av problemet och därmed ge möjlighet  till  en
dialog med användargruppen för att  få ytterligare information och fortlöpande
kunna kontrollera resultaten.

Utforskande
Arbetet med att hitta kunskap om analysarbete i datalager och skapa en ny design
gick igenom främst två faser, en utforskande fas och en designfas. Dessa faser
överlappade varandra till viss del men innefattade olika typer av aktiviteter med
olika syften. Fokus genom båda faserna låg dock på de uppgifter som utförs i
analysarbetet och de användare systemet skulle designas för.

Innan  något  utforskande  arbete  inleddes  genomfördes  ett  första  besök  på
företaget  då,  information  samlades  in  om systemets  tekniska  utformning  och
gränssnittsstruktur, genom informella samtal med personal på IT-avdelning och
genom ett första inledande samtal med analytikerna då studiens syfte och upplägg
gicks igenom. Även under det  fortsatta  arbetet  med att  utforska analytikernas
arbetssätt  fortsatte  insamlande av kringliggande information genom informella
samtal  med  personalen  på  IT-avdelningen  och  andra  anställda.  Sådana
ostrukturerade eller delvis strukturerade intervjuer beskriver Hackos och Redish
(1998) som ett sätt att kunna göra bättre observationer och intervjuer i ett senare
skede eftersom det ger en generell bild av användarnas problem, den kontext de
arbetar i och den vokabulär de använder när de pratar om sitt arbete.

Att hitta användarkrav görs traditionellt genom kravinsamlingsmöten, där arbetet
modelleras genom analytiska tekniker. Enligt Hackos och Redish (1998) missar
detta  sätt  att  samla  in  krav mycket av användarnas arbete  och lösningar  som
fungerar i deras arbetssituation, med deras sätt att arbeta. Ett sådant upplägg kan
innebära problem med att användare inte beskriver arbetet så som de verkligen
gör  det  utan  missar  automatiska  steg  eller  beskriver  ett  normalfall,  inte
verkligheten.  Dessutom  kan  problematiska  relationer  i  gruppen  göra  att  alla
användare inte blir hörda. Det finns också risk att behov av en viss lösning kan
tas upp trots att den inte är det bästa sättet att lösa problemet.
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Kontextuell undersökning (eng. contextual inquiry) är en teknik som utformats
inom  det  metodologiska  ramverket  Contextual  Design  (Beyer  &  Holtzblatt,
1999), där data från kunder är grunden för alla beslut kring utvecklingen av ett
system. Tekniken bygger på att designteamet utför kundobservationer på plats i
arbetsmiljön och intervjuar kunden om det denne arbetar med medan arbetet sker.
Man bör bestämma ett  fokus för observationer/intervjuer innan de genomförs.
Enligt Holtzblatt och Beyer (1998) leder kontextuell undersökning till en delad
kundförståelse  hos  hela  designteamet  genom  att  man  genomför
tolkningssessioner  där  varje  teammedlem  berättar  om  de  intervjuer  denne
genomfört, och materialet från intervjun tolkas av teamet. Samma process pågår
medan en teammedlem observerar och intervjuar en kund eftersom diskussionen
dem emellan gör att de kan förstå varandras syn på det som händer och få en
gemensam syn.  Det  viktigaste  med kontextuella  undersökningar  är  att  de  ger
designern en direkt bild av vilka problem kunden upplever i sitt dagliga arbete
och  varför  det  är  viktigt  att  lösa  dem.  Enligt  Hackos  och  Redish  (1998)  är
kontextuell undersökning lika mycket filosofi som teknik. Det viktigaste är att
man håller sig till uppsatta mål för besöket, tittar på olika typer av användare och
behandlar dem som kollegor, pratar med, tittar och lyssnar på användarna medan
de arbetar  i  sin  vanliga arbetsmiljö  och håller  samtalet  kring det  som händer
under arbetet samt delar sin egen förståelse av situationen med användaren under
tiden för  att  vara säker på att  man förstått  rätt.  Hackos och Redish menar att
sådana kontextuella användarbesök är det bästa sättet att förstå användare. 

Under  studiens kontextuella  undersökningar loggades observationer  på papper
och  all  konversation  mellan  analytiker  och  designer  spelades  in  och
transkriberades i efterhand. Innan observationen påbörjades fick analytikern ett
papper  med  information  om  studiens  etiska  principer.  Kontextuella
undersökningar  användes  i  två  omgångar,  dels  tidigt  i  arbetet  och  dels  när
designarbetet redan påbörjats.  Materialet  från de två omgångarna analyserades
därmed tillsammans med materialet från övriga pågående aktiviteter för att de
slutsatser  som framkommit  vid  en aktivitet  skulle  verifieras  eller  vederläggas
genom denna triangulering.

Framtidsverkstad är en teknik utvecklad för att ge medborgargrupper ett sätt att
formulera  sina  åsikter  om stadsplaneringsprojekt  (Kensing  & Madsen,  1991).
Kensing och Madsen menar att den går att använda i systemutvecklingsprojekt
för att få information om en gemensam problemsituation och hitta möjligheter till
förändring  av  situationen.  De  beskriver  tekniken  som ett  sätt  att  ta  hjälp  av
användarna för att vidga målen för systemutvecklingsarbetet. En framtidsverkstad
samlar  en  grupp  människor  som alla  ingår  i  den  situation  man  vill  förändra
tillsammans med en eller två ledare som styr arbetet under verkstaden. Ledarnas
roll och det övriga arbetet följde Kensings och Madsens beskrivning utöver de
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tillfällen nedan då ändringar av metoden är  beskrivna.  En av ledarna loggade
även diskussioner och kommentarer under verkstaden. Denna logg, tillsammans
med  det  av  deltagarna  genererade  materialet,  ingick  sedan  som  en  del  av
analysunderlaget i studien.

Eftersom tekniken bygger på samarbete beskriver Kensing och Madsen (1991)
verkstadsledarnas uppgift som att se till att alla får talutrymme och att hålla alla
uppdaterade på vad som sagts,  exempelvis  genom att  samla alla yttranden på
lappar som sätts upp på en vägg. Verkstaden går sedan genom tre faser.  Den
första  fasen,  kritikfasen,  tar  fram  de  frågor  som  ska  diskuteras  genom  en
brainstormingsession där man fokuserar på de problem som finns i den nuvarande
situationen.  Deltagarna  behöver  inte  motivera  sina  yttranden  under
brainstormingen,  men  när  den  är  avslutad  organiseras  idéerna  i  namngivna
grupper  och  diskuteras  grupp för  grupp.  I  Kensing och  Madsens  beskrivning
diskuterades  idégrupperna  i  mindre  deltagargrupper,  men  eftersom
deltagarantalet var litet valdes i den aktuella studien att diskutera idéerna grupp
för grupp med alla deltagare samtidigt. 

Nästa fas under framtidsverkstaden är fantasifasen där deltagarna ska få tänka på
hur  situationen  skulle  kunna  vara  annorlunda.  Kensing  och  Madsen  (1991)
inledde denna fas med några uppvärmningsövningar, bl.a. att vända kritiken till
positiva  påståenden,  vilket  också  gjordes  under  den  aktuella  studien.  Efter
uppvärmningen  går  deltagarna  åter  igenom  en  brainstormingsession  där  inga
begränsningar finns för idéerna och ingen får kritisera det som sägs. Alla idéer
grupperades återigen och de olika idégrupperna prioriterades efter vad deltagarna
ansåg sig behöva mest. Sedan diskuterades idégrupperna återigen en och en med
alla deltagare närvarande.

Den sista fasen, implementationsfasen, beskriver Kensing och Madsen som ett
sätt att få fram faktorer för förändring. Resultatet av fantasifasen utvärderas för
att  se  om de  går  att  realisera  i  den  nuvarande  situationen  eller  skulle  gå  att
realisera  under  andra  villkor.  Här  beskriver  Kensing  och  Madsen  återigen
diskussioner först i grupp och sedan i mindre grupper, där det sista steget blir att
formulera en plan för arbetet med att realisera visionen. I den aktuella studien
valdes  att  först  diskutera  möjligheter  för  att  realisera  fantasivisionerna,  sedan
formulerades  mål  för  en  omdesign  av  datalagersituationen  individuellt  av
deltagarna. Valet att låta deltagarna beskriva mål istället för att samla dem kring
en plan gjordes eftersom deltagarna inte själva kontrollerade processen med att
omdesigna situationen.

För  att  sammanställa  och  använda  den  insamlade  kunskapen  om  analytikers
situation användes scenarios där den önskade användningssituationen beskrevs
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utifrån  tre  agenters  perspektiv,  agenter  som  var  abstrakta  beskrivningar  av
användare utifrån observationer och teori kring analytikers arbete. Motiveringen
för att använda sådana beskrivningar av agenter var att dessa kunde fungera som
en  utökning  av  användargruppen  och  därmed  ge  möjlighet  att  ta  hänsyn till
aspekter som kunde uppkomma i framtiden, med andra anställda. 

Carroll (2000) menar att för att klara av design utifrån de premisser som finns
krävs  en  fungerande  designrepresentation  som  knyter  an  till  verkliga
brukssituationer.  Denna  representation  är  enligt  honom scenarios där  man
beskriver en viss situation där vissa agenter utför vissa aktiviteter för att uppfylla
vissa mål som förändrar situationen. Scenarios har, enligt Carroll, fördelen av att
driva designen utifrån reflektion över situationen som ska förändras och över det
egna designarbetet.  De är både konkreta,  i  hur de specificerar situationen och
dess tolkning, och flexibla eftersom de skissar det som är möjligt att göra och går
att diskutera och förändra med designarbetets gång. Scenarios driver designen till
att fokusera på arbetet som utförs i situationen istället för de medel som används
för att göra dem, så att alternativa arbetssätt kan uppstå i designen. Scenarios kan
visa designens påverkan på situationen ur många olika perspektiv och på olika
abstraktionsnivåer;  de  kan  visa  en  abstrakt  önskvärd  framtid  eller  ett  stegvis
handlande i nutiden. 

I denna studie användes scenarios för att strukturera designernas framväxande
kunskap kring problemområdet, och för att utforska andra möjligheter och mål
hos  andra  användare  än  de  i  analytikergruppen,  detta  för  att  inte  skapa
designlösningar  som stänger  ute  framtida  förändringar  av  gruppen.  Scenarios
skrevs,  som  tidigare  nämnts,  utifrån  tre  olika  agenters  perspektiv  och
sammanfattades i  mål dessa agenter hade i  sitt  arbete.  Korta scenarios skrevs
senare utifrån dessa tre agenter i relation till de hur-krav som definierades för
omdesignen  av  systemet.  Dessa  scenarios  användes  bara  för  designerns  egen
förståelse  av  problemet  och  för  kommunikation  inom designteamet.  Eftersom
dessa  scenarios  alltså  inte  ses  som  ett  delresultat  utan  bara  som  ett
kompletterande arbetssätt till skisserna beskrivs de inte ytterligare i rapporten. 

Analys
Analys av data eller loggat material kan göras på många olika sätt. Allt material
under studien analyserades genom den metod Ely m fl (1993) beskriver. Enligt
Ely m fl (1993) kan observationer aldrig vara objektiva. Istället måste man arbeta
för  att  undvika  alltför  stor  subjektivitet  i  tolkning  av  den  situation  man
observerar. Ely m fl föreslår att man loggar observationerna genom att kombinera
inspelning (video eller ljud), tryckt material som samlas in och egna anteckningar
under arbetet. Loggen är de enda fakta man har tillgång till; det som inte är loggat

36



4  Metod

på ett eller annat sätt kan inte räknas som att det har hänt. Därför loggas både
egna observationer och funderingar såväl som kommentarer från användaren. Om
inspelning används måste detta material transkriberas innan analysen påbörjas.

När  loggen  väl  ska  analyseras  beskriver  Ely  m  fl  (1993)  en  procedur  som
resulterar i kategorier, skapade utifrån kvalitativa fakta i materialet. Arbetet sker
samtidigt  på  flera  nivåer;  både  exakta  fakta  och  helhetsbilden  av  situationen
analyseras. Arbetet med att analysera data sker genom djupgående inläsning av
materialet,  kommentarer  i  marginalen,  bildandet av ”innebördsenheter” genom
markering av meningsfulla delar av texten. När innebördsenheter har tagits ut
beskrivs  dessa  med  en  beteckning  på  några  få  ord.  Efter  att  ha  listat
beteckningarna  grupperas  dessa  utifrån  likhet  eller  koppling.  Beteckningarna
återkopplas  till  materialet  genom  att  man  går  över  det  igen  med  hjälp  av
beteckningarna för att se om något saknas, eller om någon beteckning inte blivit
rätt. Många gånger kommer beteckningarna, eller kategorierna som de kan kallas,
att kunna tolkas på mer än ett sätt.

Analys av materialet gjordes i tre omgångar. Den första analysen gjordes på det
material  den  första  omgången  av  kontextuella  undersökningar  och
framtidsverkstaden givit. Den andra analysen gjordes på det material som kommit
ut av den andra omgången kontextuella undersökningar och  två sessioner med
pappersprototyper,  beskrivna  under  Design. Dessa  första  två  analyser  hade
arbetssituationen för analytikergruppen som fokus och innefattar därmed aspekter
som inte direkt knyter an till visualiseringsbehov. Den sista analysen gjordes av
de samlade kontextuella undersökningarna och de kategorier som tagits ut i de
tidigare  två  analyserna.  Detta  arbete  gjordes  med  fokus  på
visualiseringsuppgifter, både för att komplettera de tidigare analyserna och som
en form av triangulering. Ely m fl (1993) beskriver att ett sätt att triangulera kan
vara att återvända till fältet eller använda ytterligare material för att se om ens
slutsatser kan vederläggas. Triangulering kan alltså vara att kontrollera materialet
mot det man hoppats få se; ens egna antaganden om materialet. Denna form av
triangulering  i  studien  gjorde  att  de  tidigare  beskrivna  kategorierna  slogs
samman,  togs  bort  eller  kompletterades  med  sådant  som tidigare  förbigåtts  i
materialet. Denna sista analys utgjorde sedan grunden för ett målträd, en procedur
som beskrivs senare i texten. 

Stegen  med  att  ta  ut  innebördsenheter,  beteckna  dem  och  gruppera
beteckningarna  gjordes  i  den  aktuella  studien  genom  formandet  av  ett
affinitetsdiagram. Ett affinitetsdiagram strukturerar slutsatser och frågor från alla
kunder till ett hierarkiskt diagram över en hel vägg, som visar problemets omfång
(Holtzblatt  & Beyer ,  1998).  Affinitetsdiagrammet gör  att  alla  i  designteamet
delar  med  sig  av  sin  förståelse  och  tolkning   så  att  den  kan  diskuteras  och
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utmanas av de andra. Arbetet med att bygga upp affinitetsdiagrammet börjar med
att varje notering skrivs ner på en lapp. Alla lappar struktureras genom att lappar
som har något gemensamt sätts upp nära varandra på väggen. Alla som deltar
sätter själva upp lappar och organiserar om, utan att behöva motivera varför de
gör det. Under arbetet växer grupperingar fram utan att dessa definierades innan
arbetet påbörjades. När grupperingen är klar får grupperna namn efter den fråga
de beskriver; det alla lapparna i gruppen har gemensamt. Sedan grupperas även
grupperna  efter  samhörighet  tills  en  hierarkisk  struktur  med  grupper  och
gruppnamn  växt  fram.  Holtzblatt  och  Beyer  (1998)  menar  att
affinitetsdiagrammet fångar viktiga kvalitetskrav för systemet och grupperar data
i relevanta grupper .

Affinitetsdiagram gjordes i alla de tre analysomgångarna. Den första omgångens
affinitetsdiagram beskriver vad problemet i den nuvarande situationen är och vad
ett nytt system borde uppnå. Den andra omgångens affinitetsdiagram beskriver
istället hur olika delar av verksamheten fungerar och hur ett nytt system skulle
fungera i situationen. Det affinitetsdiagram över mål med visualisering som blev
resultatet  av  den  tredje  analysen  organiserades  vidare  i  ett  målträd  (eng.
objectives tree), för att organisera en hierarki över målen med designen. Cross
(2000)  beskriver  att  ett  målträd  byggs upp  i  tre  steg,  där  första  steget  är  att
förbereda en lista med designmål, vilket i det aktuella fallet var gjort i form av
kategorierna i affinitetsdiagrammet. Målen ordnas sedan i högre och lägre nivåer
där en lägre nivå är ett sätt att uppnå en högre nivå. Det sista steget är att rita upp
ett diagram över trädet där alla mål ritas ut på olika nivåer och binds samman
med kopplingar för att visa hierarkiska relationer eller annan samhörighet mellan
olika mål. Ur detta träd kan sedan en nivå av essentiella mål tas ut som tydliggör
designproblemet ytterligare. De essentiella målen i det träd som strukturerades i
denna  studie  utgjordes  av  kunskapsuppgifter  som  stöder  beslutsfattande  i
användargruppens analysarbetet.

Design
Designerna utformade i flera omgångar olika idéer och förslag för att uppfylla de
krav som identifierats. Idéer skissades på papper, diskuterades och bedömdes, ett
arbete  som  utmynnade  i  designförslag  och  idéer  som  användes  i  iterativ
prototypning,  först  med  enkla  pappersprototyper  och  sedan  med  två  delvis
interaktiva dataprototyper.

Enligt  Löwgren  och  Stolterman  (2004)  är  skisser  ett  sätt  att  externalisera  de
lösningar designerna arbetar med, för att kunna forma idéer och för att använda
som kommunikationsmedel för att diskutera idén med sig själv och med andra.
Löwgren och Stolterman ser designprocessen som dynamisk; allting som händer
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påverkar de andra delarna av processen, så ingen del kan särskiljas från de andra.
Därmed  sker  arbetet  på  olika  nivåer  parallellt,  eftersom  designtankar  på  en
teknisk nivå kan utlösa en revidering av den övergripande idén med lösningen
och  vice  versa.  Den  färdiga  designen  bildar  en  komposition,  en  helhet,  med
designsituationen där den ska användas.  Därför  är det  viktigt  att  denna större
helhet finns i åtanke hela tiden under designprocessen.

Houde och Hill (1997) fokuserar sin beskrivning av prototyper på vad prototypen
egentligen visar när det gäller det system som ska skapas. Enligt Houde och Hill
finns det många typer av prototyper som alla är berättigade och passar in i en roll
i  processen  att  designa  interaktiva  system.  Eftersom  de  inte  alltid  är
självförklarande blir det viktiga med prototyperna hur en designer använder dem
för att utforska eller visa egenskaper hos den kommande skapelsen. 

Houde och Hill vill inte beskriva prototyper utifrån hur de skapats eller hur nära
de ligger en färdig produkt. Istället kategoriserar de prototyper utifrån en modell
med  tre  olika  områden  som  prototypen  är  gjord  för  att  utforska;  den  roll
produkten kommer att spela för användarna och vilken funktionalitet den måste
ha, hur funktionaliteten ska presenteras och upplevas samt hur och med vilken
teknik designen ska implementeras. Ett fjärde område, integrering, kan läggas till
modellen (Houde & Hill, 1997, s. 372 ). Houde och Hill anser att design och
prototypning  av  de  olika  områdena  kan  ske  i  parallell.  Det  viktiga  med
prototyptestning  är  enligt  dem  att  veta  hur  och  med  vem  prototypen  ska
utvärderas och förbereda utvärderarna på vilka aspekter eller områden som täcks
in i prototypen och vilka som inte gör det. 

De  första  prototyperna  var  enkla  pappersprototyper  som  utvärderades
tillsammans  med  analytikerna.  Olika  enkla  designförslag  utarbetades  i  två
omgångar och utvärderades i  diskussioner  med användarna.  De fick  diskutera
skisserna  en  i  taget  med  dessa  liggande  på  bordet  framför  dem.  Det  blev
nödvändigt  att  gå  tillbaka  till  tidigare  skisser  när  vissa  skisser  diskuterades.
Materialet  från  dessa  prototypsessioner  ingick,  som  tidigare  beskrivits,  i
analysarbetet. 

Efter dessa två sessioner utarbetades två delvis interaktiva dataprototyper som
hade som mål  att  uppfylla  identifierade visualiseringsbehov.  Dessa  prototyper
fick analytikerna testa genom att klicka igenom och kommentera dem. De två
prototyperna var designade för att visa på och testa fördelar och nackdelar med
två  designalternativ.  Den  ena  prototypen  var  analysorienterad,  den  andra
systemorienterad,  båda  med  fokus  på  att  binda  samman struktur  med  analys,
vilket var det högsta målet med visualiseringsstöd i analysarbetet. Analytikernas
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kommentarer vägdes sedan in i betyg i en värdering av de två designalternativen
med hjälp av designmål utvunna ur analysmaterialet.

Värdering
Cross (2000) beskriver att ett målträd kan vara en grund för att ta fram viktade
designmål enligt den utvärderingsmetod,  weighted objectives method, som han
föreslår för att göra val och beslut kring designalternativ tydliga och öppna. Cross
beskriver att de mål som definierats kan användas som kriterier för att utvärdera
alternativ, men att olika mål kan anses olika viktiga i förhållande till varandra.
Därför  kan  viktade  designmål  användas  för  att  utvärdera  olika  designförslag
(Cross, 2000). Metoden går ut på att de mål som identifierats för designen ställs
upp och rankas jämfört med varandra. När rankningarna är gjorda sätts relativa
viktningar  för  målen  eftersom designmålet  A kan  vara  viktigare  än  B och  B
viktigare än C utan att den relationen råder att B är dubbelt så viktigt som C och
hälften så viktigt som A. Sedan sätts ett betyg (eng. utility score) för varje mål,
som kan vara kvalitativa eller kvantitativa. För varje designalternativ bestäms ett
betyg  för  varje  mål  ,  som  sedan  beräknas  utifrån  vikterna.  Med  hjälp  av
beräkningarna kan designalternativen jämföras direkt eller läggas in i en tabell
för att  ge en bild över lösningens för- och nackdelar. 

I  den  aktuella  studien  användes  kunskapsuppgifter,  som  definierats  som
essentiella  mål  i  det  tidigare  framtagna  målträdet,  som  designmål.
Kunskapsuppgifterna  var  alltså vad en visualisering,  använd av analytikerna i
datalagerarbetet, skulle ha som mål att stödja. Viktningen gjordes i två steg. Först
rankades de femton olika målen mot varandra,  vilket  gav 10 olika nivåer  för
vikter. Sedan beslutades hur mycket viktigare det första och viktigaste målet var i
förhållande till det sista, minst viktiga målet och poäng sattes på en skala från 0
till 20. Poängen räknades sedan om till procentvikter (poäng genom totalpoäng).
Eftersom alla  de  essentiella  målen  ansågs  viktiga  blev  skillnaden  mellan  det
första och sista målet bara 1/3. Betyg för varje kunskapsuppgift sattes på en skala
från  0-10  där  0  står  för  att  lösningen  är  helt  värdelös  och  10  står  för  en
perfekt/ideal  lösning.  I  betygen vägdes  även  användarnas  kommentarer  under
testningen  av  dataprototyperna  in.  Vikterna  användes  sedan  för  att  beräkna
viktade  betyg  för  två  möjliga  designalternativ,  ett  analysorienterat  och  ett
systemorienterat. All rankning, viktning och betygssättning gjordes av designern
med bakgrund i analysmaterialet. 

Detta kapitel har beskrivit designen av den kvalitativa fallstudien, de metoder och
tekniker  som  använts  samt  hur  arbetet  genomförts.  Valet  att  genomföra  en
kvalitativ  fallstudie  och  att  använda  metoder  och  tekniker  som fokuserar  på
användarens  situation  gjordes  med  bakgrund  de  teorier  som  beskriver
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nödvändigheten i  att  utvärdera  verktyg i  en viss  användningssituation.  I  nästa
kapitel beskrivs hur användningssituationen på det aktuella företaget såg ut när
det gäller arbetsmiljöaspekter och analytikerna själva. 
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5. FÖRETAGET OCH ANVÄNDARNA

I en fallstudie är den undersökta situationen grunden för de slutsatser som dras
när  det  gäller  det  problem som är  fokus  för  studien  och  de  användare  som
hanterar problemet i sin vardag. Detta kapitel beskriver de analytiker som utgjort
studiens  användargrupp,  datalagerarbetet  på  det  undersökta  företaget  samt
analytikerna arbetar med dataanalys med hjälp av olika verktyg.

Det undersökta företaget består av cirka 180 personer som alla är samlade i en
byggnad.  Arbetet sker i kontorslandskap vilket gör det enkelt med direkt kontakt
mellan  anställda  från  olika  avdelningar.  Företaget  har  såväl  bank-  som
kortverksamhet, vilka båda är representerade datalagret. Av de anställda arbetar
tre  personer  direkt  med  dataanalys  i  datalagret.  Majoriteten  av  företagets
anställda använder datalagret i  sin arbetsvardag, men de flesta kommer bara i
kontakt med de genom de standardrapporter de kör via ett databasverktyg.

Datalagerarbetet
Analytikerna använder datalagret för sina analyser av kunddata. Idag är datalagret
inte designat för  den uppgiften.  Istället  har datalagret  vuxit fram gradvis med
ökande  och  nya  behov  av  data.  Företaget  har  både  korthanterings-  och
bankverksamhet,  vilka båda ska representeras i  datalagret.  Datalagret  byggdes
först  för  kortverksamheten  och  är  därför  bättre  anpassat  för  denna  del.
Bankuppgifterna har kommit till senare och fungerar inte lika bra. På grund av
den  gradvisa  och  ostrukturerade  utvidgningen  av  systemet  följer  strukturen
varken verksamhetsgränser eller någon vanlig mall för datalagerkonstruktionen.
Allt analysarbete som görs har sin grund i data från datalagret. Däremot används
data sällan så som den är strukturerad i datalagret. Istället väljs data ut, kopplas
samman  och  filtreras  för  att  en  datamängd  som kan  användas  för  statistiska
beräkningar ska kunna tas fram.

Eftersom  datalagret  innehåller  stora  mängder  data,  organiserade  i  totalt  183
tabeller,  har  utvecklarna valt  att  erbjuda användarna insyn i  datalagret  genom
end-user-layers, en slags sammanslagna tabeller som organiserar data mer logiskt
och döper om variabelnamnen till  mer intuitiva namn. Det finns 45 end-user-
layer-tabeller, vilka ofta innehåller stora mängder variabler. Variabelnamnen är
förvillande lika, vilket tillsammans med  den stora datamängen gör att även de
erfarna analytikerna har svårt att minnas exakt var det de vill åt finns i strukturen.
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Den vanliga  användningen av  datalagret  i  den  större  användargruppen utöver
analytikerna är att skapa standardrapporter och köra dessa vid avstämningar eller
inför  möten.  Detta  görs  utifrån  ett  databasverktyg  som  dock  inte  alltid  är
uppdaterat så att  de senaste förändringarna i  datalagret blir  synliga. Verktyget
erbjuder  viss  ledning  i  kopplings-  och urvalsförfarandet  genom att  visa  vilka
tabeller som går att koppla till utifrån de tabeller som redan valts ut. Däremot
finns ingen vägledning om vilka kopplingar som existerar totalt eller vilka steg
man ska ta för att få möjlighet att koppla till en tabell som inte är kopplingsbar i
nuläget.

Arbetet i databasverktyget går till så att användaren får se datalagret representerat
som en mappstruktur som efterliknar utforskarvyn i Windows, och som erbjuder
liknande  interaktion. Användaren   ser  till  vänster  en  ruta  som  innehåller
mappstrukturen  och  till  höger  en  tom  ruta  dit  valda  objekt  flyttas  över  om
användaren trycker på en högerpil. Användaren dubbelklickar på en mapp för att
öppna  den,  alternativt  klickar  på  plustecknet  bredvid mappen  för  att  visa
innehållet. Innehållet visas genom ett namn och en symbol som visar om objektet
är  en  variabel,  en  funktion  eller  en  summerad  variabel.  Genom  att  markera
objektet och klicka på en högerpil väljer användaren att ha med objektet i sin
analys. När alla objekt användaren önskar ha med är valda går användaren vidare
genom att  trycka ok i  flera  steg  där  det  ges  möjlighet  att  specificera  villkor
närmare.  Dessa  steg  används  dock inte  och  har  därmed inte  heller  utforskats
närmare under studien. Genom att verkställa urvalet presenteras användaren med
ett uttagsresultat i  form av en tabell med data där varje variabel utgörs av en
kolumn och varje individ (eller post) utgörs av en rad. Dessa tabeller kan skrivas
ut eller exporteras för vidare bearbetning i andra program.

Allt arbete i databasverktyget sker på ovan beskrivna sätt, men användarna kan
välja på flera mappstrukturer. Nästan alla uppgifter sker dock i grundstrukturen,
där  mapparna innehåller  var  sin  end-user-layer-tabell  var.  Detta  anses  av alla
användare  vara  det  grundläggande  datalagret,  även  om  det,  som  tidigare
beskrivits, innebär en översatt och förenklad struktur med sammanslagna tabeller.
De  andra  mappstrukturer  användarna  kan  välja  på  innehåller  variabler  med
inbyggda villkor, som gör att data filtreras automatiskt innan den presenteras i
resultattabellen. De gånger dessa vyer används är det för att de erbjuder enklare
urval av data till kampanjer och liknande, när felaktig data är ett problem och
man i mesta möjliga mån vill filtrera bort data som inte stämmer.

I arbetet med att välja mappar och variabler i mappar ger databasverktyget, som
tidigare  nämnts,  viss  ledning  i  vad  som  kan  kopplas  och  väljas  ut.  Denna
vägledning sker genom att mappar och variabler blir aktiva eller inaktiva enligt
standarden i Windows, det vill säga att text och symbol blir grå och omöjlig att
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klicka på om det aktuella objektet inte går att koppla samman med de mappar och
variabler som redan valts. Det ges dock ingen hjälp med hur en inaktiverad mapp
kan fås att bli aktiv och möjlig att använda igen. För detta krävs att användaren
själv  vet  vilken  annan  mapp  som  måste  väljas  ut  och  ”plockas  över”  till
urvalsrutan för att den önskade mappen ska bli aktiverad och gå att välja.

Analytikerna använder sig av detta verktyg i begränsad utsträckning och arbetar
främst med datalagret via direktkoppling av datalagret till de statistikprogram de
använder  för  sina  beräkningar.  Dock  använder  de  databasverktyget  för  enkla
uttag  av  data  eller  för  att  dubbelkolla  när  de  inte  vet  vilka  tabeller  den
efterfrågade datan ligger i. Detta gör de genom att välja att visa SQL-kontrollen,
som är ett litet fönster som visar den SQL-sats som exekveras för att få fram
tabellresultatet. SQL står för Standard Query Language och är ett vanligt språk
för frågor i databaser. Innan de kan välja detta fönster måste analytikerna alltså,
för att få fram SQL-satsen, gå igenom de tidigare beskrivna stegen av urval i
mappstrukturen. Arbetet i databasverktyget är därmed mest av ett nödvändigt ont
för  att  kunna  få  fram  den  data  de  vill  åt.  När  arbetet  går  över  i  ren
statistikbearbetning    arbetar  analytikerna  snabbt  och  engagerat  fram  de
beräkningar som efterfrågats. 

Analytikerna
Analytikergruppen på det undersökta företaget består av tre personer, varav en
relativt  nyanställd.  Analysarbetet  är  uppdelat  mellan  kredit-  och
marknadsanalyser,  där  en  analytiker  står  för  varje  område.  De  två  erfarna
analytikerna är därmed experter på varsitt område och uttalar sig mer specifikt
om detta område och mer generellt om det område den andra analytikern har hand
om. 

Analytiker A arbetar med marknadsanalys. Analytiker A är den av analytikerna
som  har  det  största  tekniska  kunnandet.  Detta  kan  bland  annat  bero  på  att
Analytiker A också är den som har störst vana vid att arbeta i datalager. Även på
sitt  tidigare  arbete  som analytiker  på  en  av  de  stora  svenska  bankerna  kom
Analytiker  A  i  kontakt  med  ett  datalager  med  ett  visuellt  gränssnitt.  Denna
erfarenhet gör att Analytiker A är öppen för de möjligheter ett visuellt verktyg
kan  ge  i  analysarbetet.  Analytiker  A  kommer  mycket  i  kontakt  med  andra
datalageranvändare  från  exempelvis  ekonomiavdelningen,  både  på  grund  av
dennes  uppgifter,  men  också  eftersom  Analytiker  A  ses  som  en  expert  på
datalagret. Detta innebär att Analytiker A arbetar med att skapa rapporter och
lösa problem åt andra användare.
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Även de andra analytikerna verkar se Analytiker A som expert när det gäller de
tekniska  frågorna  kring  övergripande  datalagerutveckling  och  möjligheter  till
förändringar. Detta göra att Analytiker A ofta kommer med de flesta förslagen
när  övergripande förändringar diskuteras. Analytiker A är beskriver och arbetar
snabbt med att testa olika lösningar och verkar gå från tanke till handling i ett
steg. 

Analytiker B arbetar med kreditanalys. Analytiker B hade inte tidigare arbetet i
datalager  utan  har  bara  erfarenheter  av  datalagerarbete  från  det  undersökta
företaget. Tidigare arbetade Analytiker B inom försäkringsbranschen, så många
av termerna för banktjänsterna var nya kunskap Analytiker B fick lära sig vid
anställningen på det undersökta företaget. Analytiker B ger ett intryck av att tycka
om  problemlösningsdelen  av  analysarbetet  och  arbetar  ofta  engagerat  och
strukturerat fram lösningar, med pauser för att fundera ut nya strategier. 

Analytiker B är den som har det största kunnandet när det gäller säkerhetsfrågor,
eftersom kreditområdet är det som påverkas värst av felaktig eller ouppdaterad
data. Detta gör att det är lätt för Analytiker B att sätta sig in i verkningar av
förändringar som påverkar lagring och uppdatering. Analytiker B får ofta uttala
sig för de andra när det gäller att beskriva följder av buggar eller fel i systemet
och  möjliga  följder  av  säkerhetsförändringar.  Den  övergripande  strukturen  är
Analytiker B däremot inte så insatt i, inte heller i de möjligheter som nya verktyg
kan ge.

Analytiker  C  är  nyligen  anställd  och arbetar  därför  med  olika  uppgifter  på
uppdrag av de mer erfarna för att få en känsla för arbetet.  Anställningen som
analytiker  på  det  undersökta  företaget  är  Analytiker  Cs  första  arbete  efter
examen.  Under  utbildningen  har  Analytiker  C  främst  arbetat  med  statistiska
beräkningar  i  datafiler.  Under  utbildningen  skrev  Analytiker  C  arbeten  om
sjukskrivningar och försäkringar. Begreppen som används inom finansdomänen
såväl som kring datalager och databaser är alla nya för Analytiker C och sådant
som  tas  upp  i  introduktionsarbetet  som  pågår  för  närvarande.  Denna
begreppsosäkerhet gör det svårt för Analytiker C att hitta i datalagret, eftersom
Analytiker C varken har erfarenheten som krävs  för att hitta i grundtabellerna
eller domänkunskapen som hjälper användaren i databasverktyget. Samtidigt har
dessa nybörjarsvårigheter setts som en tillgång under arbetet med denna studie,
av såväl de andra analytikerna som av designerna som arbetat med att få fram
visualiseringsförslag. Analytiker C har setts som en expert på de svårigheter som
varje ny användare möter i datalagret och uttalat sig mycket om önskemål och
möjligheter  som  hade  gett  positiv  effekt  under  arbetet  med  att  introducera
datalager och verksamhet till nyanställda.
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Analytiker  C  verkar  intresserad  och  utmanad  av  det  nya  arbetet  och  skriver
anteckningar  på  alla  uppgifter  som  de  erfarna  analytikerna  ger  som
träningsuppdrag. I  svåra lägen där en ny strategi behövs skissar Analytiker C
gärna ner sina lösningsidéer på papper innan de testas praktiskt i programmet.
Analytiker C verkar fortfarande osäker i vissa delar av arbetet med datalagret,
men arbetar snabbt och enkelt i statistikprogrammen. Detta beror förmodligen på
den stora vanan vid statistikuppgifter till skillnad från arbete med datalager eller
databaser.  

De två erfarna analytikerna (A och B) rådfrågar varandra och tar del av varandras
arbete för att lösa nya upgifter. Även den nyanställde Analytiker C fick vid några
tillfälle förevisa kunskaper i statistikprogrammen som de andra inte hade.  Alla
de tre  analytikerna har  statistikutbildning på universitetsnivå och har  vana att
arbeta  med  statistikprogram  både  från  utbildning  och  tidigare  arbete.  Alla
använder med lätthet statistikprogramvara och rör sig med en gemensam jargong
kring statistikdelen av arbetet. Analytikerna ser på sitt arbete som problemlösning
och tillbringar mycket tid med att tänka ut möjliga lösningar och testa utfall av
olika strategier. Denna del av arbetet verkar de alla uppskatta och trivas med.

Skillnaderna i  kompetens hos analytikerna ligger alltså främst i  förståelsen av
datalagrets  underliggande  struktur  och  uppbyggnad  på  en  mer  teknisk  nivå.
Analytiker A har goda kunskaper i de tekniska förutsättningarna för analysarbetet
och använder delvis teknisk jargong i samtal kring tekniska förutsättningar för
analysarbetet. Denna språkskillnad beror delvis på olika mycket kontakt med IT-
avdelningen, men också på att Analytiker A har den största erfarenheten av att
arbeta  med statistik  just  i  datalager.  De  övriga  två  är  också  mycket  insatta  i
analysarbetet men har inte lika stora kunskaper i de tekniska aspekterna.

Alla analytikerna är power users enligt Söderströms (1997) vokabulär, och är mer
specifikt  det  som kallas  generella  analytiker  som analyserar  verksamheten  ur
olika perspektiv vid olika tillfällen. De använder flera verktyg och har kunskaper
om verksamheten  och  om metadata.  I  Dychés  (2000)  klassificering  stämmer
analytikerna in  på kunskapsarbetare och dataanalytiker,  men det  är  viktigt  att
poängtera  att  uppgifterna  de  utför   gäller  allt  från  standard  queries  till  data
mining.  Analytikerna  arbetar  alltså  på  alla  användningsnivåer  samtidigt  i  sitt
arbete även om majoriteten av deras arbete ligger på dataanalysnivån.

Analytikerna arbetar oftast med att framställa statistik för andra inom företaget
vilket gör att de har många kontakter med olika avdelningar. Kreditanalyserna
sker  i  kontakt  med  bank-  och  kortavdelningarna.  Marknadsanalyserna  sker  i
kontakt  med  marknadsavdelningen,  ekonomiavdelningen  samt  bank-  och
kortavdelningarna.
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Analysarbetet
Det  mesta  av  analysarbetet  organiseras  utifrån  beställningar  av  statistik  som
kommer från olika avdelningar. Ett exempel på en beställning kan vara att skapa
en rapport över hur många som beviljats att få ett lån och som sedan gått vidare
genom administrationen och fått sitt lån. Ett annat kan vara att ta fram hur stor
andel av kunderna som ingår i en viss sorts kundgrupp utifrån standardiserade
begrepp kring kundgrupper, så kallade mosaic-grupper. Utifrån dessa uppgifter
kan  också  denna  kundgrupp  tas  ut  och  användas  som  underlag  för  ett
kampanjutskick. Viss statistik ska också produceras med vissa tidsintervall, t.ex.
rapporter  till  månadsavstämningar.  Hur  arbetet  en  viss  dag eller  vecka ser  ut
beror alltså på vilka beställningar som kommit in och om det är tid för en viss
rapportkörning eller avstämning. Delar av analysarbetet består av rutinuppgifter
som att skapa och köra rapporter och ta ut olika datamängder för andras behov,
exempelvis  listor  över  en  viss  typ  av  kunder  utifrån  marknadsavdelningens
önskemål.  Andra uppgifter  är  nya eller  delvis nya och kräver  att  analytikerna
arbetar med att  lösa problemet med hjälp av de verktyg och strategier de har
erfarenhet av, och ofta genom att ta hjälp av varandra och tidigare lösningar. 

Att arbeta i statistikprogrammen innebär antingen att användarna öppnar en fil de
tidigare fått fram genom databasverktyget, eller att de startar en uppkoppling till
datalagret  direkt  i  något  av  statistikprogammen.  Utifrån  den  uppkopplingen
hämtas datalagrets originaltabeller, vilket innebär att analytikerna inte får tillgång
till  någon  som  helst  vägledning.  Istället  ser  de  där  den  grundläggande
datalagerstrukturen med de tabell och variabelnamn som är definierade där, vilket
innebär  att  alla  de 183 tabellerna visas i  en lång rad.  Namnen följer  formeln
STAT[datalagret], följt av en förkortning som utvecklaren som definierat tabellen
valt för att beskriva tabellens innehåll. Dessa namn är ofta väldigt lika varandra
och svåra för användarna att hålla isär. 

Arbetet med att välja ut data och analysera den sker i statistikprogram genom att
variabler  väljs  ut  och modifieras  genom inskrivning av villkorssatser  (if/then-
satser).  Denna  interaktion  är  alla  analytikerna  vana  vid  från  utbildning  och
tidigare  arbete,  eftersom  de  ofta  använt  statistikprogram för  analysarbetet  är
något analytikerna är både vana vid och upplever fungerar bra.  För att  kunna
spara och återanvända arbete använder analytikerna sig av möjligheten att skapa
egna skript i statistikprogrammen. Detta görs genom att analytikerna i något steg
av bearbetningen trycker på en knapp med texten print, vilket gör att allt som
gjorts i detta bearbetningssteg skrivs över till en skriptfil. På detta sätt kan en hel
bearbetning  ”spelas in” och sparas som syntax. I syntaxen kan analytikerna också
klistra  in  och använda SQL-satser  tagna ur  databasverktyget,  för  att  spara  de
urval som gjorts via detta verktyg tidigare. Ett skript med syntax kan sparas och

47



Att få en syn på datalagret

köras  senare  genom  att  filen  öppnas,  all  syntax  markeras  och  man  väljer
kommandot run. Oavsett  om körningen görs via ett skript eller genom urval i
olika  steg,  utan  att  syntax  genereras,  blir  resultatet  en  tabell,  precis  som  i
databasverktyget. Precis som där går det även i statistikprogrammen att skriva ut,
spara eller exportera resultatfiler från programmet när man är klar.

Via statistikprogrammen hittas bara de kopplingar som går att göra på likadana
variabelnamn. Dessa möjliga kopplingar presenteras visuellt i form av två tabeller
med en linje emellan. Det är svårt att se vilka variabler som utgör kopplingen,
men  analytikerna  får  själva  möjlighet  att  flytta  kopplingen  från  identifierade
kopplade variabler till andra variabler de önskar koppla. De kopplingar som hittas
automatiskt  är  ofta  triviala  kopplingar  som kopplingar  på  batchnummer  eller
datum. Variabler som ligger i flera tabeller under något skilda namn hittas inte.
Att hitta dessa svårare kopplingar kräver alltså erfarenhet, eller att analytikerna
använder databasverktyget som ett översättningsverktyg och tittar i detta parallellt
med arbetet i statistikprogrammen. 

Problemen för analytikerna på kort sikt är att ha översikt över analyssituationen,
datamängden och systembegränsningarna. Ofta tvingas de arbeta runt systemets
inbyggda begränsningar för att lösa sina uppgifter, något som är tidskrävande och
hindrar dem i deras arbete. Analysarbetet är uppdelat i marknad och kredit, och
problemen skiljer sig mellan dessa två domäner. För kreditsidan är korrekt och
uppdaterad  data  av  största  vikt,  för  marknadssidan  är  osäkerheten  i  systemet
större  eftersom det  där  inte  blir  lika allvarliga konsekvenser  av  felaktig  data.
Analytikerna  ses  som  expertanvändare  i  datalagerarbetet  och  fungerar  som
support till övriga användare. Detta innebär att datalagrets utformning berör alla
användare och att de hjälpmedel som kan tillhandahållas analytikerna även kan
vara  till  nytta  de  övriga  användargrupperna,  bl.a.  ekonomipersonal  och
kundtjänstpersonal.

I detta kapitel har arbetssituationen för analytikerna på det undersökta företaget
beskrivits.  I  dagsläget  begränsas  analytikernas  möjligheter  att  ta  fram önskad
statistik starkt av datalagrets struktur och de verktyg och hjälpmedel som finns till
förfogande för att hantera datalagrets data. I nästa kapitel beskrivs vilka behov
och förutsättningar i analytikernas datalagerarbetet som identifierats under arbetet
med denna studie, samt vilka mål en visualisering skulle behöva uppfylla för att
stödja analytikerna i deras arbete.
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6. RESULTAT

I detta kapitel beskrivs de resultat som analysen av det insamlade materialet givit
i  form av identifierade behov i  datalagerarbetet,  förutsättningar som skulle ge
analytikerna  en  bättre  analyssituation  samt  mål  för  visualiseringar  i
datalagerarbetet.  Vidare  visas  vilka  kunskapsuppgifter  som  identifierats  som
essentiella mål för en visualisering som stöd för analytikernas arbete i datalagret.
Dessa kunskapsuppgifter  illustreras med hjälp av utdrag ur fältloggen från de
kontextuella undersökningarna.

I föregående kapitel beskrevs datalagerarbetet på det undersökta företaget och hur
analytikerna arbetar med analys i  datalagret. Arbetet med att undersöka denna
arbetssituation, och de problem som analytikerna hanterar i  sin vardag, utgick
från  materialet  som samlats  in.  Materialet  analyserades  i  tre  steg.  Den  sista
analysen, där de två föregående analyserna ingick som analysmaterial, var den
mest teoridrivna analysen och gav det målträd som visas i illustration 6 (s.60).

Den  första  analysen  av  fältlogg  och  framtidsverkstad  drevs  av  materialets
innehåll i hög grad och resulterade i ett antal kategorier som sammanfattar behov
i  analytikernas  datalagerarbete.  Dessa  behov  är  inte  specifikt  kopplade  till
visualisering, utan illustrerar en helhetsbild av analytikernas behov, även när det
gäller  arbetets  organisation  och  koppling  till  verksamheten  i  stort.  Behoven
beskrivs nedan i sammanhängande text, med kategorierna i kursiv stil.

Behov i datalagerarbetet
Analytikernas  arbete  är  lösningsinriktat  och  utgår  oftast  från  en
statistikbeställning som ska fyllas.  Lösningarna åstadkoms med strategier  som
bygger  på  erfarenhet  eller  på  att  analytikern  försöker  en  viss  strategi  och
utvärderar resultatet. Analytikerna har behov av att få möjlighet till utforskande i
datalagret för att hitta möjliga strategier och lösningar. Datalagrets struktur och
de  verktyg  analytikerna  har  tillgång  till  för  att  utforska  den  begränsar  deras
analysmöjligheter.  Dolda  begränsningar  eller  felaktiga  uppfattningar  om
datalagrets innehåll begränsar arbetet och gör att analytikerna blir besvikna och
frustrerade.  Analytikerna  behöver  handlingsutrymme,  att  kunna  göra  det  de
förväntar sig och vill göra i varje uppgift. 

Datalagret består av en stor mängd data, organiserad i tabeller, med  en mängd
kopplingsmöjligheter och begränsningar som styr uttag av data.  Sammantaget
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innebär  detta  att  analytikerna  har  behov  enkelhet  i  presentationen  av
informationen eftersom arbetet innehåller så mycket information att det inte går
att uppfatta det önskvärda bland det som är oönskat. Informationen i datalagret är
samlad  från  hela  verksamheten,  men  en  analysuppgift  ligger  ofta   inom  ett
delområde av verksamheten, med viss beröring till flera områden. Detta innebär
att analytikerna behöver  information på olika  informationsdjup, dvs detaljerad
information för det centrala området och sammanfattad för övriga områden, allt
efter  vad uppgiften kräver. Eftersom analytikernas arbete i datalagret är starkt
knutet  till  verksamheten,  har  analytikerna  ett  behov  av  branschfokus  i
datlagerarbetet, det vill säga att datalagret avspeglar verksamheten både när det
gäller begreppslig konsekvens mellan datalager och verksamhet och när det gäller
datalagrets totala struktur.

Analysarbetet  innehåller  bedömning  i  flera  led.  Analytikerna  bedömer
analysresultatet  för  att  se  om  målet  är  uppnått,  om  den  rätta  statistiken  är
framtagen och håller måttet,  och hur analyssituationen ser ut. Om data inte är
uppdaterad eller om en körning kommer att ta för lång tid kan det vara en bättre
strategi att låta den aktuella uppgiften vila ett tag. Analytikerna har ett behov av
tydlighet i informationen  om  systemet  och  data  de  arbetar  med.  Datalagret
innehåller data som löper över många år och som uppdateras dagligen eller med
andra  tidsintervall.  Att  data  uppdateras  och  bevaras  är  en  förutsättning  för
analytikernas arbete och felaktiga laddningskörningar får konsekvenser, särskilt
på kreditsidan där data måste vara korrekt. För marknadssidan innebär problem
med uppdateringar att  beställd statistik inte kan levereras. Analytikerna behöver
uppdateringsöversikt så  de  kan  följa  uppdateringarna  i  datalagret  och  se  hur
uppdaterad och korrekt data är. 

För  att   analytikerna ska  känna sig  trygga med systemet  behöver  de uppleva
pålitlighet hos systemet, både vad gäller funktionalitet och datakvalitet, eftersom
felaktig  data  eller  att  datalagret  fungerar  felaktigt  innebär  att  de  måste  vidta
kontrollåtgärder i varje moment. Analytikerna måste kunna skapa rutiner i arbetet
och lita på att data är uppdaterad och korrekt. Datalagret och verktygen tillåter
begränsad  insyn  och  har  olika  begränsningar  och  möjligheter,  vilket  gör  att
analytikerna därför inte alltid kan förutsäga resultatet av en handling. Eftersom
datalagret ser olika ut från olika verktyg upplevs datalagret också olika i dessa
verktyg. Det är svårt att se orsakssamband mellan handlingarna i verktyget och
resultatet, vilket gör att analytikerna har behov av återkoppling i handlingen så att
de vet vad den innebär och vilket resultat den genererar. Analysarbetet påverkas
av många faktorer i den omgivande situationen som analytikerna inte själva har
kontroll över, exempelvis tunga körningar i systemet, förändringar, uppdateringar
och andra användare som behöver hjälp. Detta gör att de kan uppleva sitt arbete
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som splittrat  och  svårt  att  påverka.  Analytikerna  behöver  uppleva  att  de  har
egenkontroll över analyssituationen och över sitt eget arbete med datalagret. 

De olika analytikerna arbetar inte på samma sätt, eller har samma kunskaper. Den
nuvarande strukturen är delvis uppbyggd efter tidigare analytikers behov, men
analysarbetet  har  utvecklats  sedan  dess  och  nya  analytiker  har  anställts.
Analytikerna  behöver  möjlighet  till  anpassning till  deras  egna  behov  i
struktureringen av data. Eftersom analysarbete förändras i takt med verksamheten
och de analysbehov som uppstår finns behov av en ständig evolution i datalagret.
Förändringar som behövs på kort sikt är att datalagret behöver stödja användning
av  e-postadresser  för  kampanjer  och  enklare  uppföljning  av  olika  typer  av
respons på kampanjer.  Datalagret måste utvecklas dynamiskt med verksamheten
så att de analysbehov som uppkommer stöds av datalagrets utformning.

Få  uppgifter  är  exakt  likadana  som  en  tidigare  analysuppgift,  men  många
anknyter  till  varandra  på  olika  sätt.  Uppgifterna  relaterar  till  olika
verksamhetsområden  och  till  olika  typer  av  resultat.  Analytikerna  behöver
flexibilitet,  att kunna strukturera datalagrets data så att det passar den aktuella
uppgiften.  Vissa  delar  av  arbetet  är  däremot  rutinartat,  bland  annat  de
standardrapporter som ska köras med vissa tidsintervall och som har krävt mycket
arbete  att  utforma.  Analytikerna  kör  vissa  rapporter  ”för  hand”  och  kan
schemalägga  vissa.  De  flesta  rapporter  körs  dock  av  andra  användare  som
rådfrågar analytikerna eller beställer färdiga rapporter, vilket gör att analytikerna
behöver automatisering av rapportskapandet och schemaläggningen av körningar
för att avlasta dem.

Analysarbetet karaktäriseras av många olika uppgifter i många olika verktyg som
relaterar till många olika delar av verksamheten. Att arbeta i många olika verktyg
är något analytikerna är vana vid eftersom få verktyg erbjuder alla de möjligheter
de behöver i sitt arbete. Allt detta gör att  integrering, både av datalagerarbetets
olika  delar  (uppdatering,  utveckling,  rapportkörning,  analysarbete)  och  i  det
dagliga  analysarbetet,  med  enkla  övergångar  mellan  verktyg,  är  ett  måste.
Eftersom  alla  delar  av  datalagret  och  av  verksamheten  är  relevanta  för
analytikerna behöver de också  fullständighet i  datalagerlösningar,  så att de får
tillgång  till  all  data  och  all  information  om  datalagrets  möjligheter  och
begränsningar och därmed hämmas så lite som möjligt i sitt arbete. Att se hela
analyssituationen  innebär  också  översikt  över  datalagrets  datamängd  och
egenskaper, vilket ger möjlighet för analytikerna att planera sitt arbete.

Analysarbetet  handlar  om  att  skaffa  sig  en  förståelse  av  nuvarande  och
presumtiva kunder för  att  anpassa produkterna så att  det  passar kundgruppen.
Analytikerna  behöver  ett  datalager  som underlättar  arbetet  med att  skaffa  sig
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kundförståelse.  Eftersom arbetet  med  att  utveckla  datalagret  har  fokuserat  på
tekniska frågor har datalagret byggts upp utifrån tekniska hänsynstaganden. Ingen
utvärdering av behoven i analysarbetet kopplat till datalagret har gjorts, vilket gör
att utvecklingen sker isolerad från användningen. För att analytikerna ska kunna
motivera och få gehör för förändringar krävs att utvecklingsarbetet sker utifrån
ett  användarfokus så att de som berörs av förändringar i datalagrets utformning
får  styra  utvecklingsarbetet.  Analytikerna  är  inte  de  enda  som  använder
datalagret.  De  mindre  avancerade  användarna  ser  analytikerna  som
expertrådgivare,  vilket  gör  att  analytikerna  ofta  får  hjälpa  andra  använda
datalagret. Analytiker i allmänhet är experter på statistik, men inte på företagets
typ av verksamhet, eller på datastrukturer. Analytikerna har behov av  lärbarhet
hos systemet så att det ska vara lätt att ta sig in i strukturen för nyanställda och
mindre avancerade användare och att det går att lära sig om verksamheten utifrån
datalagret.

För en gemensam syn på datalagerarbetet och de förändringar som genomförs
krävs  kommunicerbarhet  så att alla kan diskutera datalagret och användningen
utifrån samma termer och verksamhetsbegrepp.  Idag sker  utvecklingen genom
beställningar  av  utveckling  som skickas  från  användaren  till  IT-avdelningen.
Dessa  beställningar  innehåller  sällan  särskilt  exakta  åtgärdsbeskrivningar
eftersom användarna inte har kunskaper i systemet struktur, och utvecklarna vet å
sin sida inte vad i användarnas situation som motiverar åtgärden. På samma sätt
finns ett glapp mellan de som arbetar i datalagret och de som beställer statistik,
där de som beställer statistiken inte vet vad som finns i datalagret eller vad som är
möjligt att få ut ur analys av datalagerdata. Analytikernas arbete omges alltså av
kommunikationssvårigheter  som  orsakas  av  datalagerutformning  och
organisationsfrågor.  Kommunikationen  brister  också  när  det  blir  problem  i
datalagret,  då  analytikerna  sällan  vet  varför  ett  problem har  uppstått,  vad det
består  i  eller  när  det  kommer  att  vara  åtgärdat.  Samma  osäkerhet  finns  när
analytikerna beställer utvecklingsarbete i datalagret, de vet varken vem som ska
göra det, hur långt arbetet har gått eller när det kommer vara färdigt. I vissa fall
får de inte heller veta när arbetet väl är färdigt, istället upptäcker de det av en
slump  när  de  utforskar  datalagret.  Analytikerna  har  ett  behov  av
ansvarsskyldighet i  datalagerarbetet  så  att  de  vet  vem som ansvarar  för  visst
datalagerarbete från IT-avdelningen och vilka förutsättningar som gäller i varje
situation.

Den  andra  analysen  av  fältloggen  från  andra  omgången  av  kontextuella
undersökningar, samt materialet från prototypsessionerna, drevs i högre grad än
den första analysen av de teorier som presenterats tidigare i  rapporten. Denna
andra  analys  resulterade  i  ett  antal  kategorier  som  sammanfattar  olika
förutsättningar  för  att  uppfylla analytikernas behov i  analysarbetet.  Inte heller
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dessa behov är specifikt kopplade till visualisering, och återigen har kategorierna
kursiverats i den sammanhängande texten, som beskriver förändringar som skulle
påverka analsysarbetet positivt. 

Förutsättningar för analysarbete
Att analytikerna får möjligheter till hantering av många objekt krävs eftersom det
ger förutsättningar för arbete med stora datamängder och komplexa analysvyer av
datamaterialet.  Ökad prestanda ger  analytikerna ökade möjligheter  att  hantera
stora  datamängder  och  utföra  komplexa  analyser  i  många  steg.
Systembegränsningar som låg prestanda påverkar analytikernas möjligheter  att
planera sitt arbete eftersom de måste anpassa sig till vad som är möjligt att göra
inom rimlig tid.

Olika informationsnivåer lagrade i datalagret ger möjligheter att visa information
på den nivå som krävs för uppgiften. Med mer sammanfattad information kan
större datamängder hanteras översiktligt, vilket krävs för att effektivt arbeta med
komplexa analyser.  Att  åtgärda  felaktig  datahantering möjliggör  säkert  arbete
utan förlust av data och ger analytikerna tillit till systemet och sitt eget arbete i
det. Om det inte går att lita på data måste data kontrolleras eller inte användas alls
för att följderna av felaktig data är för allvarliga. 

Att ge analytikerna kontroll över sitt analysarbete och över analyssituationen ger
dem möjligheter att planera sitt arbete och eliminerar  onödiga kontroller av data
och  handlingar.  Om systemet  tydligt  presenterar  status  och  effekter  av  olika
handlingar  blir  det  lättare  att  utforma  och  utföra  rutinarbete,  eftersom
analytikerna  upplever kontroll över systemet. För att de ska få samma kontroll
över  utvecklingen i  datalagret  måste  det  skapas  ökade utvecklingsrutiner,  där
arbetet  utgår  från  analytikernas  kontinuerligt  växande  behov.  Avancerade
analyser  och  utvecklad  verksamhet  leder  till  ständig  förändring  av
datalagerarbetet  och  därmed  av  uppgifterna  som utförs  däri.  Rutinarbete  och
grunduppgifter  är  desamma  och  stöds  också  av  användarcentrerat
utvecklingsarbete. 

En struktur efter behov och uppgifter utgår från användarnas datalagerarbete och
närmar  arbetet  i  datalagret  till  analysarbetet  i  övrigt.  Grundstrukturen  kan
anpassas till  olika situationer så att vyn över datamängden blir olika för olika
uppgifter  och  olika  analytiker.  Analytikerna  är  inte  intresserade  av  en  helt
genomskinlig datastruktur eftersom den blir  alltför  teknisk och svår att  arbeta
med. De är heller inte intresserade av en struktur som döljer systembegränsningar
och  förutsättningar  eftersom  detta  försvårar  arbetet.  Strukturen  måste  ge
möjlighet till utforskande i problemlösningsskedet för att man ska få fram olika
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lösningar  och  utvärdera  dem.  En  helhetsbild  av  datalagret visar  på  vilka
datatillgångar  och  möjligheter  som  finns  för  analysarbetet.  Analytikerna  vill
kunna  visa  vad  de  menar  när  de  beskriver  sina  databehov.  En  gemensam
helhetsbild krävs för samsyn mellan analytiker och utvecklare. 

Det  är  inte  realistiskt  att  användaren  ska  kunna  göra  allting  i  ett  program.
Däremot går det att förenkla arbetet mellan olika program så analytikerna enkelt
kan gå mellan de olika stegen i  analysarbetet,  genom möjligheter att  överföra
arbete och en gemensam bild av datalagret i alla analyssteg. Datalagret används i
många moment för  olika syften,  men datalagret  är  inte  statiskt  eftersom data
laddas in dagligen och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt. Förväntningar på
datalagret  byggs  upp  utifrån  erfarenheter  och  tillgänglig  information.  Om
datalagrets status är synlig, i form av information om laddning, utveckling och
prestanda, är det lättare att ha förväntningar som stämmer.

Analytikerna har stora kunskaper om verksamheten och kunderna som kommer
av erfarenhet av att analysera alla aspekter av arbetet i företaget. Kunskapen kan
påverka verksamheten positivt om den införlivas i datalagrets utformning och får
styra arbetet där så att organisationen kan ta vara på erfarenhet som redan finns
hos  medarbetarna.  Organisationen påverkar  upplevelsen  av  datalagerarbetet.
Stora  utvecklingsmöjligheter  och  samsyn  på  datalagerarbetet  underlättar
utveckling  av  analysarbetet. Gemensamt  arbete  med  datalagrets  utformning
förändrar  synen  på  arbetet  inom  hela  verksamheten.  Nya  analytiker  och
användare får en bild av arbetet i stort genom datalagret.   Alla analytikerna blir
hjälpta av möjligheter att få hjälp att ta tillvara arbete, eftersom tidigare analyser
eller andras analysarbete går ofta att använda som mall för möjliga lösningar på
nya problem. Analytikernas kunnande ligger bl.a. i redan gjorda analyser, som
kan vara till nytta för nyanställda och för ett gemensamt problemlösningsarbete
analytikerna emellan.

Enkelhet kommer ur konsekvens. Detta gäller bl.a. namngivning. Om allt som
sparas i datalagret följer en standard blir det lättare att förvänta sig att man kan
hitta  det  man söker.  Utvecklingsarbetet  blir  mer  konsekvent  om det  finns  en
standard för namn och metoder  att hålla sig till oavsett vem som arbetar med
datalagret för tillfället.  Namnhjälp behövs också eftersom variabler och tabeller
är många och svåra att hålla i huvudet även för erfarna analytiker. För nyanställda
är det omöjligt att veta var informationen man vill åt döljer sig. Analysarbetet
utgår från arbete med att hitta uppgifterna man söker. Informationen måste vara
lätt  att  hitta  både  för  den  med  kunnande  om analysarbete  och  för  den  med
kunnande om verksamheten, men som inte känner till datalagerarbete. 
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Kunskapsuppgifter som visualiseringsmål
Ovanstående förutsättningar för analysarbete och de tidigare beskrivna behoven,
utgjorde  delar  av  det  samlade  analysmaterialet  som bearbetades  i  den  tredje
analysen. Denna tredje analys utgick från presenterade teorier och då särskilt från
teorier om visualiseringsstöd.  Analysen resulterade i  målträdet i  illustration 6.
Målträdet utgår alltså endast från denna tredje analys och inkorporerar därmed
hela materialet, men går inte direkt att spåra från varje behov och förutsättning
som tidigare beskrivits, eftersom dessa i vissa fall hamnat under samma katgori  i
den tredje analysen och slagits samman.

Målträdet visar en hierarki av mål i analytikernas datalagerarbete som kan stöttas
med  visualisering.  Utifrån  detta  målträd  definierades  de  femton
kunskapsuppgifterna  i  mittsektionen  som  grundläggande  för  beslutsfattande  i
analytikernas  datalagerarbete.  Därmed   utgör  dessa  femton  kunskapsuppgifter
essentiella  mål  för  området.  De  femton  kunskapsuppgifterna  var  att  koppla
struktur  till  analys,  hitta  önskad  data,  hitta  urvalsmetod,  identifiera  möjliga
lösningar,  bedöma  analyssituationen,  hantera  systembegränsningar,  bedöma
genomförbarhet  hos lösning,  hitta egenskaper  hos data och relationer,  hantera
osäkerhet  i  data,  bedöma  datakvalitet,  skapa  rutiner  kring  data,  värdera
analys/lösningsresultat, identifiera databehov, identifiera analysbehov samt skaffa
kundkunskaper genom systemet.

Den vänstra sidan av trädet beskriver de högsta målen i analysarbetet, den högra
de grundläggande, mer uppgiftsorienterade målen. Trädet kan läsas från vänster
till höger genom att varje mål på vänstersidan kan uppnås genom de delmål till
höger  som är  kopplade  till  det.  Genom att  läsa  trädet  på  detta  sätt  besvarar
genomgången av trädet åt höger hela tiden frågan Hur? Med detta menas ”Hur
ska det högre målet uppfyllas?”. Det går också att läsa trädet åt andra hållet, från
höger till vänster, där den fråga som besvaras av ett mål till vänster om ett lägre
mål är Varför?. Med detta menas ”Varför ska det lägre målet uppfyllas?”.

Kunskapsuppgifter i datalagerarbete
De  essentiella  målen  i  målträdet  utgjordes  som  tidigare  nämnts  av  femton
kunskapsuppgifter,  som  användes  för  att  utvärdera  strukturförslag  för
visualiseringsstöd.  Kunskapsuppgifterna  beskrivs  nedan  med  hjälp  av
illustrerande  utdrag  ur  fältloggen  från  de  båda  omgångarna  av  kontextuellt
utforskande. 

Koppla struktur till analys
För att kunna använda datalagret krävs en viss förståelse av strukturen och dess
begränsningar.  Förståelse  av  strukturen  möjliggör  framtagning  av  korrekt  och
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relevant statistik och det är detta som utgör frustrationen för en ny analytiker som
använder datalagret:

Utdrag 1, Analytiker C:  

-Det jag inte kan är hur de olika tabellerna kopplar sinsemellan, vad
det är man behöver för att kunna göra en viss analys. 

Om strukturen inte passar till uppgifterna blir det svårt för analytikerna att arbeta
med analyser eftersom informationen inte går att ta fram på ett enkelt sätt. 

Utdrag 2,  Analytiker A: 

-Det man saknar idag, jag kan väl säga att det är ju. Om vi tittar på
kundinformationen. Så ligger den såhär. Där ligger alla kunduppgifter,
dom ligger bra. Sen ligger alla engagemangen, här har du ett
personnummer, här har du alla engagemang. Ofta vill man ju se. De
ligger i två tabeller. Ofta vill man ju ha, för att kunna göra nåt av det
här se vilka engagemang har en viss kund. 

Möjligheten att koppla struktur till analys utgör grunden i analysarbetet. För att
kunna arbeta med datalagret krävs en förståelse av systemet som gör att man kan
lita på datalagret och på sin egen förmåga att arbeta med det. Detta är något som
kommer  ur  erfarenhet,  men  som  också  påverkas  av  hur  datalagret  tillåter
användaren att förstå systemet i ljuset av det syfte denne har med att använda
datalagret och de uppgifter denne tidigare använt det till. 

Hitta önskad data
Datalagerarbetet utgår från en förståelse av det problem man försöker lösa och
den  lösning  man  tänker  sig  på  problemet.  Analysarbetet  utgår  alltid  från
datalagerdata som sedan behandlas i flera steg i statistikprogram. För att kunna
analysera data krävs att den data som behövs faktiskt finns i datalagret och går att
hitta och sammanställa på ett tillfredsställande sätt. Det är ofta svårt att hitta i den
stora  datamängden  eftersom  strukturen  är  rörig  och  namnen  på  tabeller  och
variabler inte följer en konvention med koppling till verksamheten utan ofta är
förvillande lika.

Utdrag, Analytiker B: 

Intervjuare: -Så problemet med att det är samma fält på alla tabeller är
inte utplockningen av rätt data när man vet vad man letar efter utan är
snarare förvirrande när man inte vet vad man letar efter.

Analytiker B: -Precis, men efter ett tag lär man sig det också. 
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Erfarenhet gör att det blir möjligt att hitta i datamängden snabbare och med större
säkerhet, men även för de erfarna analytikerna är det ibland svårt att veta om man
hittat rätt data innan man sett resultatet. Datauthämtningen följer därför ofta en
trial-and-error-process där data hämtas ut och resultatet granskas tills det stämmer
med analytikerns förväntningar och nästa steg i bearbetningen kan påbörjas. 

Hitta urvalsmetod
För att få ut rätt data och få ut den i rätt form måste metoden eller strategin som
används också vara rätt. Det krävs erfarenhet för att veta vilka följder en viss
metod får och för att kunna hitta alternativa lösningar när den man tänkt sig inte
fungerar. 

Utdrag, Analytiker C: 

Analytiker C säger att villkorsinskrivning är förvirrande i
[databasverktyget] om man varit i [statistikprogrammet] innan. I
[statistikprogrammet] går det att göra en string-variabel som går att
räkna sen. Man måste ge apostrofer för att ange värden, ”ta bort alla
som är mindre än”. Analytiker C funderar, hade velat sätta villkor på
datan. I [statistikprogrammet] kan man skriva if-villkor ”alltså IF lika
engagemang SÅ välj detta av de olika som finns”. Det är fler steg i
[databasverktyget]. I [statistikprogrammet] kan man kan skapa en ny
variabel, 1 eller 0 för de som finns flera gånger och ta ett nytt blad och
säga hur de som ska vara med där ska ha på variabeln. 

Data bearbetas i omgångar där variabler skapas för att räkna instanser, summera
över individer eller andra aggregeringar och beräkningar. Sätten att göra detta är
många  och  ofta  finns  flera  alternativ  att  välja  mellan,  där  valet  görs  utifrån
analyssituationen,  begränsningar  i  systemet  och  om den aktuella  lösningen  är
genomförbar just nu. 

Identifiera möjliga lösningar 
I analysarbetet används ofta kända strategier eller metoder för att komma fram till
en lösning på det aktuella problemet. Analytikern bearbetar data i flera steg och
bedömer resultatet för att se om data är korrekt, har hög kvalitet och är bearbetad
som önskat. 

Utdrag 1, Analytiker  B:

Funderar och letar i listan. Väljer. Limit retrieved cases, villkorsrutan
igen. Skriver ett villkor med två uttryck som binds ihop med ett AND
för datumvalet (data för ett halvår). Tar nästa, save query to file, sparar
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direkt på C:/, slutför. Får ut resultatet i syntax. Markera och kör, titta
på resultatet. Det fungerade inte eftersom resultatet är tomt.

Det går inte alltid att vara säker på  resultatet av en viss handling eftersom det
finns dolda villkor och begränsningar i datalagret som ibland blir styrande över
urval och villkor som användaren definierat. De EUL:er (End-User-Layers) som
ligger  mellan  användaren  och  datalagret  i  databasverktyget  begränsar  vilka
lösningar som kan identifieras som möjliga

Utdrag 2, Analytiker  B: 

Jag frågar om kopplandet. Analytiker B beskriver att via EUL:et finns
kopplingar till [datalagret] men den har inte alla kopplingarna, som
den Analytiker B har gjort nu med TRANS_AMO

Om databasverktyget inte känner till  kopplingen går den inte att  göra via det
verktyget. När analytikerna arbetar direkt i datalagret via statistikprogram kan de
själva styra vilka kopplingar som görs, men de får ingen hjälp med att hitta vilka
kopplingar som går att göra. Alla kopplingar är lika tillgängliga eller omöjliga för
användaren.

Bedöma analyssituationen
Arbetet med att analysera data anpassas utifrån de förutsättningar som råder för
analysarbetet. För att veta hur arbetsdagen ska läggas upp och vilka lösningar
som  är  möjliga  måste  analytikerna  veta  hur  analyssituationen  ser  ut.  Den
information  de  har  att  tillgå  för  att  bedöma analyssituationen  är   exempelvis
felrapporter som kommer via e-post en gång per dag. Analytikerna får gissa sig
till  vilka  förutsättningar  som  gäller  från  den  knapphändiga  informationen  i
felrapporten och arbeta utifrån det.

Utdrag 1, Analytiker  B:

-Den säger inte mig särskilt mycket. Det kan hända att det är väldigt
många poster i den och då förstår jag att då har något kärvat med
[datalagret] totalt sätt och då är det ingen idé att gå in och kolla på
dagsfärsk data. 

När det gäller tillgång på data är det också svårt att veta vilka förväntningar som
är rimliga. Data döljs av EUL:erna om den inte explicit definieras som synlig.
Därför  är  det  inte  alltid  analytikerna  upptäcker  att  data  de  beställt  lagts  in  i
datalagret. 
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Utdrag 2, Analytiker A: 

-Oftast sker det nån utveckling i olika projekt eller nån annan beställer
nånting och sen glömmer dom säga till att den ska synas i
[databasverktyget]. Så ibland finns det information som man kanske -
”åh, synd att vi inte har den”. 

Utifrån  den  information  man  har  om  systemet  och  datatillgången  kan  man
förutsäga vad som går att få ut och planera vad man ska göra. Det som däremot
inte går att förutsäga är hur lång tid arbetet kommer att ta. Körningar kan ta olika
tid beroende på hur belastat systemet är. Systemet ger ledning i hur lång tid olika
körningar tar, men dessa är ofta osäkra eller kommer i efterhand, inte när arbetet
ska  läggas  upp.  När  det  gäller  nya körningar  är  möjligheten  att  ge  ledning  i
tidsåtgång  alltid  begränsad.  Däremot  finns  inga  tekniska  hinder  för  att  ge
approximativa körtider för standardkörningar.

Utdrag 3, Analytiker B: 

När Analytiker B kör ser jag att det räknar upp i nederkanten hur lång
tid det hittills har tagit att hämta rader, inte hur lång tid det är kvar.

Hantera systembegränsningar
De förutsättningar som finns inbyggda i systemet är en del av analyssituationen
som  analytikerna  arbetar  runt  och  tar  fram  sina  lösningar  för  att  undvika.
Begränsningarna är inte explicita utan upptäcks ofta i effekter på data i resultatet
av en körning. 

Utdrag 1, Analytiker B: 

-I [databasverktyget] finns det också vissa variabler som är
överordnade andra. Lägger man in dem i en tabell så blir de styrande. I
början hade vi mycket problem med att man la på en variabel som var
överordnade någon annan. Då försvann det massa rader för att de
raderna inte innehöll just den variabeln 

Förståelsen av systembegränsningar är inte fullständig. Man är medveten om de
begränsningar man känner till, men vet inte varför systemet är konstruerat på ett
visst sätt eller om något skulle kunna göras för att åtgärda det.

Utdrag 2, Analytiker  A:

Analytiker A: -Som du såg här så hade jag 65 000 rader också så att
det var precis över att det - om jag skulle velat haft den i
[kalkylprogrammet] så är det kört så.
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Intervjuare: -Vad är begränsningen där då?

Analytiker A: -Det ligger 64 000 nånting

Utdrag 3, Analytiker  B:

I [databasverktyget] har något gått fel märker Analytiker B när
Analytiker B kontrollerar data. Analytiker B plockar bort objektkoden
och kör om för att se om det Analytiker B trodde var fel verkligen är
det. Om det är det har Analytiker B ändå ingen nytta av resultatet.
Analytiker B får gå tillbaka till plan a. Den andra genomkörningen i
[databasverktyget] gör Analytiker B bara för att kolla om Analytiker
Bs teori stämmer. 

När nya begränsningar upptäcks formas tolkningar av vad begränsningen består i
och strategier för att hantera dem. 

Utdrag 4, Analytiker  C:

-[statistikprogrammet] tål inte mellanslag, därför såg det konstigt ut
eftersom den ville tolka mellanslagen som kolumnavslut 

Utdrag 5, Analytiker  C:

Analytiker C tror att det är möjligt att det finns en koppling som väljer
ut huvudsökandes score redan innan, som de inte vet om 

Hanteringen  av  begränsningar  i  systemet  grundar  sig  ofta  på  tolkningar  av
effekten i resultatet och inte på direkt kunskap om systemet. Analytikerna har
tillräcklig  förståelse  för  att  kunna utföra  sina  dagliga uppgifter  men får  ändå
anpassa sitt arbete för att kunna genomföra lösningar. Vissa lösningsstrategier är
inte möjliga eller bedöms inte vara möjliga att genomföra utifrån analytikernas
kunskap om systemet.

Bedöma genomförbarhet hos lösning
Uppgifterna som analytikerna får är sällan specificerade annat än utifrån vilket
resultat som önskas. Själva arbetet att ta fram och bearbeta data för att skapa det
resultatet  är  analytikernas expertis.  Uppgifterna  kan därför  lösas  på olika  sätt
beroende  på  analyssituationen,  datakvaliteten  och  på  vem  det  är  som  utför
analysen. Vilken lösning som väljs beror dock oftast på om det är möjligt att få
fram det önskade resultatet på ett enkelt sätt, och på möjligheten att spara arbetet
för att kunna återanvända det.
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Utdrag 1,  Analytiker  B:

Analytiker B säger att Analytiker B kunde ha gjort ett stort uttag via
[statistikprogrammet], men då blir det så tungt, men om det hade varit
mindre tabeller så kunde det varit ok. Kunde också ha gjort 3 uttag via
[databasverktyget] och matchat i [statistikprogrammet] sen, men det
byggs inte upp kod via [databasverktyget], så det är dumt när de vill ha
en standardrapport på det de har gjort.

Lösningar kan också bedömas utifrån vilken sorts data det är man arbetar med;
vad som är möjligt att göra med aktuell data. Alla lösningar kan inte användas
även när de är tekniskt genomförbara, eftersom det finns andra skäl som talar
emot dem i den aktuella situationen.

Utdrag 2, Analytiker A:

-den här hade man ju inte behövt göra… det finns två sätt. här ska jag
har ut alla kunder och så ska jag matcha dem mot en extern lista. Det
kan man göra på två sätt. Den här gången valde jag att läsa ut alla
kunder och då blir det ganska tungt. Vad man kan göra är att jag
skjuter in den externa listan, men jag vill inte ha den listan i
[datalagret]. Eftersom den är lite sekretessbelagd. Annars i vanliga
fall, har vi en extern så skjuter vi in den i [datalagret], gör vi
matchningen där så får vi ut bara dem som det är träff på.

Det  är  tydligt  att  tids-  och  prestandatänkande  styr  bedömningar  även  när
säkerhetsfrågor är inblandade. Om listan i citatet ovan inte var sekretessbelagd
hade  den  enklare  lösningen  föredragits.  Lösningar  måste  bedömas  som
tidseffektiva, enkla och dessutom ge rätt resultat för att väljas. Om data saknas,
inte håller tillräcklig kvalitet  eller  inte kan användas så som lösningen kräver
måste  en  annan lösning  väljas  eller  analysen vänta  tills  data  korrigerats  eller
uppdaterats.

Hitta egenskaper hos data och relationer
Förståelsen  av  data  och  relationer  kommer  från  det  egna  analysarbetet  och
utvecklas  över  tiden när  analytikern kommit  i  kontakt  med data  genom olika
uppgifter. För att förstå hur datamängden ser ut måste man först lära sig hitta
data. 

Utdrag 1, Analytiker  A:

-Sen när man har jobbat med det ett tag så minskar ju betydelsen av
vad dom heter. För då känner man ju, vet man ju namnen ändå. Men
till en början jobbade man ju så att jag valde nåt här, klickade fram

62



6  Resultat

SQL:en och sen ser jaha det är dom tabellerna jag använder och sen
kan man gå över till [statistikprogrammet] och så välja vilka man vill
ha 

När man vet hur data ligger i strukturen blir det lättare att arbeta med systemet.
Datalagret innehåller en stor mängd datatabeller som är relaterade både explicit,
så att kopplingen fungerar när man arbetar i mapparna och som syns på liknande
variabelnamn, och implicit, genom data som kopieras och importeras till andra
tabeller och variabler som refererar till samma objekt. 

Utdrag 2, Analytiker  B: 

- Det är kopplingarna bättre. Där ser man om två variabler finns i två
olika tabeller så ser man det så att man vet vad man kan koppla ihop.
Det ser man inte i [statistikprogrammet].

Utdrag 3, Analytiker  B:

Analytiker B: - Jag har jobbat länge med att plocka ut data från
[databasverktyget] för där ser man precis hur kopplingar och så ligger
men om man väl vet hur databaskopplingar och så ser ut så är
[statistikprogrammet] smidigare.

Intervjuare: - Så nu har du allt i huvudet? 

Analytiker B: - Ja, dom delar som är bekanta för mig. 

Arbetssättet  kräver  att  analytikerna  förstår  hur  datalagret  fungerar  och  hur
datamängden ser ut för att de ska få ut de resultat de vill ha. Denna erfarenhet är
nödvändig eftersom analytikerna hela tiden arbetar mot datalagerstrukturen och
de förutsättningar som är inbyggda där. När förväntningarna inte stämmer för att
användaren har kunskapsbrister kring den data denne arbetar med blir resultatet
inte heller  inte det önskade.

Utdrag 4, Analytiker A:

- Sådär i början, känner man inte till datan så är det lätt att man bara
väljer, ursprungligt lånebelopp ska jag ha. Så står det summa här
kanske, har man då två lån, har jag inte valt evenemangsnummer så
blir det inget unikt. Då slår den ihop dom här två på en rad. 

Hantera osäkerhet i data
Datalagret  innehåller  inte  bara  den  data  som behövs  och  inte  alltid  korrekt,
uppdaterad  data.  För  att  utföra  sina  analyser  måste  analytikerna  bedöma
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datakvaliteten för att se om det går att få fram det resultat som önskas och sedan
hantera de problematiska data som finns på olika sätt. När data saknas kan det
bero  på  olika  orsaker  som  analytikerna  inte  känner  till  eller  förstår.  Ofta
upptäcker de själva felen när de behöver data och inser att något gått snett.

Utdrag 1, Analytiker  A:

- Varför hade det då inte laddats ner på ett korrekt sätt ? Förmodligen
något programmeringsfel. Det är lite buggar här och var. Och allt det
där har vi ju inte upptäckt än. Det får man nog leva med, men i och
med att [datalagret] är så pass stort så är det svårt att känna vart felen
finns och att det funkar rätt hela tiden. Systematiska fel kan ju hålla på
i flera år. 

Om data inte uppdaterats  korrekt  saknas data för  en period vilket  innebär att
analytikerna måste arbeta utifrån äldre data när sådan är tillgänglig eller att vissa
analyser inte går att göra. Detta gäller analyser där uppdaterad data är nödvändig,
eller analyser över tid, där data från hela tidsperioden är nödvändig för att kunna
säga något om utvecklingen. Förlorad data återskapas aldrig eftersom detta kräver
alltför stora resurser.

Utdrag 2, Analytiker B:

- Det skulle säkert gå att återskapa det där men då får man sätta någon
utvecklare på att få ut den där datan. Det har vi aldrig gjort eftersom
den förmodligen ger mindre än vad det kostar. Men de där
funktionerna vill vi på något sätt bygga upp så att det finns kontroller
hela tiden. 

Data filtreras för att man ska få bort felaktig och gammal data innan analysarbetet
börjar.  I  delar  av  datalagret  finns  speciella  filter,  så  kallade  hygienregler,
inbyggda för att underlätta framtagning av korrekt data. Går man utanför denna
inbyggda  filtrerade  datamängd  finns  inga  garantier  för  korrekt  data  utan
analytikerna  måste  själva  se  till  att  få  bort  felaktig  data  ur  den  framtagna
datamängden.

Utdrag 3, Analytiker  A:

-Och kampanjurval, för i den ligger det filter som plockar bort
dödsbon, vissa åldersgrupper, folk som ligger på inkasso och så
vidare, så i den ligger det hygienregler så om man väljer [startvyn i
databasverktyget] och ska göra ett kampanjurval så måste man lägga
på alla dom här reglerna själv. 
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Bedöma datakvalitet
Datakvaliteten  bedöms  för  att  analytikerna  ska  kunna  se  om  analyserna  blir
korrekta och om en viss lösning är genomförbar. Data synas utifrån vilka siffror
man brukar få och utifrån normalfördelningar för att se om de siffror man kommit
fram till kan vara rimliga. 

När felaktigheter hittas i data är analytikerna inte själva experter på vad felen kan
bestå  i  eftersom  mycket  av  datalagrets  data  kommer  från  olika  delar  av
verksamheten. Det som bedöms som ett fel i data eller felaktig uppdatering kan
bero på någon åtgärd i  verksamheten eller  inte  alls  vara  ett  fel  utan bara  en
tillfällig trend. Detta får analytikerna själva ta reda på genom att ta hjälp av de
som är experter på den aktuella delen av verksamheten.

Utdrag 1, Analytiker B:

-Mycket är standardrapporter jag kör och sedan är det mycket ad hoc-
analyser när jag hittar någonting som verkar lustigt eller felaktigt så
får jag ta ut data och se vad som har hänt. Sedan får jag springa runt på
[företaget] och fråga vad olika saker kan betyda. 

Om datakvaliteten  bedöms som undermålig  kan visst  analysarbete  inte  göras,
vilket påverkar den dagliga verksamheten. Dålig data gör att kampanjer inte kan
skickas ut och att kreditbedömningar kan bli felaktiga. Detta gäller främst om
data är dålig under en längre tid eftersom man i det korta perspektivet kan förlita
sig på äldre data för sina analyser.

Utdrag 2, Analytiker  A:

-Ja framför allt är det, en dag klarar man sig alltid. Däremot blir det
längre tid, det som är kris är ju adresser, för utskick och sådär och är
det felaktig data och det inte har funkat på ett tag, då vågar vi inte göra
några utskick. Och då kan det göra – då börjar det bli allvarligt. 

Skapa rutiner kring data
Analytikerna  arbetar  utifrån  möjligheten  att  spara  sitt  arbete  och  skapa  enkla
rutiner  kring  de  uppgifter  som återkommer.  För  att  kunna  ha  överblick  över
arbetsbördan måste de planera sitt  arbete.  Att  skapa rutiner är  en uppgift  där
arbetet analytikerna lägger ner återbetalas i form av enklare arbete och färre steg
att genomföra för varje uppgift. Standardrapporter byggs upp genom omgångar
av kodning och testkörning tills den färdiga rapporten kan användas och köras
när man behöver tillgång till resultaten.
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Utdrag 1, Analytiker  B:

-Så här kan jag hålla på och bygga upp egentligen och till slut har jag
min färdiga rapport genom att bara trycka på knappen.

Arbetsbördan för att skapa rutiner kring data är stor, men vinsterna växer med
insatsen. När standardrapporten är konstruerad eller ett urval konstruerat som kod
är det enkelt att bara ändra ett villkor i koden för att få fram aktuella uppgifter.  

Utdrag 2, Analytiker B:

- Det här är en tabell jag ofta jobbar med i [datalagret]. Då tar jag fram
den och sedan kan jag skriva in ett villkor för de data och så får jag
fram dem i tabeller.

Rutinarbetet är ett återanvändningsarbete som kräver att analytikerna vet vad de
gör och vad som är gjort sedan förut. Man arbetar med gammal kod för att bygga
upp  och  köra  nya  körningar  och  bygger  på  så  sätt  upp  mer  och  mer
referensmaterial som kan bli svårt att överblicka. 

Utdrag 3, Analytiker B:

- Den kan jag spara och köra om när jag vill. Så jobbar vi mycket när
vi har rutinärenden som återkommer. Och sedan kan jag spara undan
dem igen 

Värdera analys/lösningsresultat
Arbetet med att analysera data syftar till att få fram det resultat som efterfrågats.
För att veta om man kommit fram till det resultatet, eller för att se om det man
fått  fram är  ett  steg  närmre  lösningen,  krävs  att  analytikerna  kan  värdera  de
resultat en lösning genererat. 

Utdrag 1, Analytiker B:

Analytiker B tycker att resultatet är underligt, det borde varit fler eller
inga sökande som uppfyllde villkoret. 

Värderingen sker utifrån analytikernas erfarenhet. De förväntar sig en viss mängd
träffar eller en viss summa, och anar oråd om resultatet avviker mycket från deras
förväntningar. Har de tidigare använt liknande lösningar vet de också var det kan
gå snett och vilket resultat en felaktig lösning kan generera. Därmed förväntar de
sig att se det korrekta resultatet eller resultatet av en felaktig lösning; i båda fallen
är de säkra på vad som har hänt. Är resultatet inte det förväntade är det svårare att
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veta varför lösningen inte har fungerat eller vilket steg man bör ta för att ändra
den.

Utdrag 2, Analytiker B:

Gör om samma sak igen – väljer ut, skriver villkoren, tar paste och
kollar. Får upp rätt data. Säger att det tyvärr är så ibland men att det
ibland funkar om man bara gör om det en gång till. Totalt 3 miljoner
rader nånting. Visar på siffrorna att –  framför siffrorna för ett köp
betyder återbetalning, eller att man har sparande på kortet vilket finns
på vissa. 

Resultaten  värderas  utifrån  uppgiften  man  fått.  Är  det  rätt  data?  Är  den
strukturerad så som beställaren vill ha den? Finns all information med som man
önskat  sig?  Värderingen är  den slutliga bedömningen av resultatet  innan man
lämnar ifrån sig statistiken och innebär att den är godkänd; att man lyckats med
att lösa problemet.

Identifiera databehov
Användarna har vissa databehov och har ibland svårigheter att beskriva hur dessa
databehov ser ut och vilka förändringar som måste göras för att fylla behoven.
Utvecklingsarbetet utgår från de beskrivningar som finns och från utvecklarnas
uppfattningar och kunskap om systemets utformning. 

Utdrag 1, Analytiker B:

-Jag tror att det i framtiden kommer att byggas upp bättre rapporter om
hur man ska följa upp det här för det är egentligen vi som borde göra
det utifrån användarperspektivet, att se till att den här informationen
håller den kvalitet man vill ha. Det gör vi nog bättre än IT tror jag.

De  beskrivningar  som  finns  av  databehov  utgår  från  en  mall  för
utvecklingsbeställningar och beskriver  inte problemet som ska åtgärdas på ett
heltäckande sätt..

Utdrag 2, Analytiker  A:

-Dom skrivs översiktligt och det är både för och nackdelar. Fördelen
är ju att användaren behöver inte va proffs idag på systemet. Utan man
kan beskriva på svenska. Sen kanske dom borde dokumentera bättre
vad den här svenskan betyder. Att det betyder en förändring i tabellen
[tabellnamn] och bla bla bla bla
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Databehoven skapas  inte  utifrån  analytikernas  behov eller  från  deras  arbete  i
systemet. Det blir extra arbete för både användare och utvecklare att förstå vad
som ska göras och varför.

Identifiera analysbehov
Analysbehoven grundas i de informationsbehov som finns på beställarsidan.

Utdrag 1, Analytiker A:

Intervjuare: - Vem vill ha den här informationen?

Analytiker A: - Kundansvarig på [samarbetspartnern] för att kunna se
vad man egentligen tjänar på en sån här kampanj. Ekonomiavdelning
vill ha informationen. Så det här är en av de saker som ska utvecklas,
sen är frågan hur man får till det.

Behov av analysarbete kommer alltså från beställaren, men behoven i datalagret
kommer  från  analysarbetet.
Analysdelen  av  arbetet  går
ofta  snabbt  och  de  verktyg
analytikerna  har  tillgängliga
för analysarbetet är effektiva.

Utdrag 2, Analytiker A:

-Värdemässigt i
arbetet, då är det
stort, men
tidsmässigt är det
väldigt litet. 

Analysbehoven  måste  kunna
kommuniceras till utvecklarna
och  motiveras  utifrån
verksamhetens  behov  av
information. 

Skaffa kundkunskaper
genom systemet
Att lära känna kunderna är grunden för analysarbetet. Kundkunskaper fås genom
den  statistik  analytikerna  tar  fram  och  genom  att  använda  denna  kunskap  i
kundbeskrivningar och för att gruppera önskvärda kunder efter egenskaper. 
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Kunskapsuppgift Vikt
1) Koppla struktur till analys 0,1
2) Hitta önskad data 0,09

Hitta urvalsmetod 0,09
Identifiera möjliga lösningar 0,09

3) Bedöma analyssituationen 0,08
4) Hantera systembegränsningar 0,07

Bedöma genomförbarhet hos lösning 0,07
Hitta egenskaper hos data och relationer 0,07

5) Hantera osäkerhet i data 0,065
Bedöma datakvalitet 0,065

6) Skapa rutiner kring data 0,055
7) Värdera analys/lösningsresultat 0,05
8) Identifiera databehov 0,04
9) Identifiera analysbehov 0,035
10) Skaffa kundkunskaper genom systemet 0,03

Tabell 2: Viktade kunskapsuppgifter



6  Resultat

Utdrag 1, Analytiker A:

-Välutbildade storstadsbor, ja det är ju folk som, ja det hör man ju att
dom bor i stan, bor i lägenheter i väldigt stor utsträckning, dom har två
barn, hög utbildning, hög inkomst. Läser storstadsmorgonpress.
Använder internet i stor utsträckning. Så man får en liten känsla för
dem.

Kunders intressen matchas mot kampanjer och produkter så att erbjudanden ska
utveckla en viss kundgrupp eller rikta sig mot en ny kundgrupp som man inte
arbetat med tidigare. 

Utdrag 2, Analytiker A:

-Men där tittar vi också, beskriver kunderna. Gör vi nån aktivitet,
oftast sätter vi då dom kriterierna att det är dom här som, inte så ofta
man hoppar rätt in i data bland alla kunder och ser å vad kan man hitta
nu. Utan oftast är det att å det är låna som gäller nu. Vilka ska vi gå
till. Och den här använder vi mer för att se hur vi utvecklas då. Det är
inte så ofta- vi ska börja, vi försöker jobba väldigt mycket med att
flytta upp kunder som ligger här nere och flytta upp dom. Och vi har
kanske lagt för lite kraft på att göra dom här ännu bättre. Så det ska vi
försöka ändra lite i år då. 

Viktning av kunskapsuppgifter
Kunskapsuppgifterna som beskrivits ovan utgjorde mål för visualiseringsstöd till
analytikernas datalagerarbete. Kunskapsuppgifterna  viktades för att ge grunden
till en bedömning av olika visualiseringslösningars möjligheter att stödja dessa
uppgifter.  Viktningen gjordes,  som  beskrivet  i  metodavsnittet,  utifrån
analysmaterialet med hjälp av poängsättning som räknades om till procentvikter.
Att koppla struktur till analys var det viktigaste målet med att skapa en visuali-
sering till stöd för analytiker-nas arbete. När vikterna sattes definierades vikten
för  detta  främsta  mål  som  0,1  och  vikten  för  det  sista  målet,  att  skaffa
kundkunskaper genom systemet, som 0,03; målen är alltså alla viktiga för visuali-
seringen. 

Prototyperna
För  att  kunna  se  vilken  roll  ett  visualiseringsstöd  kunde  få  i  analytikernas
datalagerarbete,  och  hur  en  visualisering  kunde  stödja  de  definierade
kunskapsuppgifterna, skapades två strukturförslag. Utifrån dessa strukturförslag
skapades sedan två prototyper för att kunna undersöka hur användarna upplevde
visuali-seringsstrukturernas roll i deras arbete och få fram vilka egenskaper en
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visualisering  behövde  ha  för  att
stödja  detta  arbete.  Utifrån
viktningen  var  det  tydligt  att  det
högsta  målet  med en visualisering
var  att  hjälpa  analytikerna  att
koppla  struktur  till  analys.  Därför
gjordes de två strukturförslagen så
att  det  ena  förslaget  skulle  närma
system-strukturen  till
analysuppgifterna  och  det  andra
istället  närma  analys-uppgifterna
till systemstrukturen. 

Det  första  förslaget  utgick  alltså
från  systemstrukturen  och  kan
därmed  kallas  strukturnära  och
systemorienterat.  Detta  innebär  att  grunden  i  visualiseringsförslaget  var  den
nuvarande system-strukturen med tillgängliga tabeller, variabler och kopplingar
organi-serade  som  användarna  arbetar  med  dem   idag.  Utifrån  denna  tanke
gjordes  den  systemorienterade  prototypen  som  visas  i  illustration  7  och  8.
Interaktionen i prototypen var begränsad till att användarna kunde dra i de olika
tabellerna för att ta bort dem ur cirkeln, som utgör den fokuserade datamängden,
klicka  fram  kopplingar,  samt  få  fram  mer  information  om  kopplingar  och
laddning. I prototypen visades laddning av data genom färgkodning, som framgår
i illustration 8. Denna laddningsfunktionalitet instruerades användarna att tänka
sig i båda strukturförslagen.
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Illustration 7: Systemorienterad prototyp



6  Resultat

Det andra strukturförslaget utgick istället från analysuppgifterna och kan därmed
kallas  uppgiftsnära  och  analysorienterat.  Grunden  i  visualiseringsförslaget  var
alltså de områden uppgifter i datalagret rör sig inom, med variabler organiserade
utifrån dessa områden och kopplingar mellan områdena där sådana är möjliga att
göra. Utifrån detta strukturförslag gjordes den analysorienterade prototypen som
visas i illustration 9 och 10. Även i denna prototyp var interaktionen begränsad.
Här kunde användaren markera och avmarkera variabler och områden, få fram
kopplingar  och  information  om  kopplingar  samt  få  fram  information  om
uppdatering  av  data.  I  prototypen  visades  uppdatering  av  data  genom
färgkodning,  vilket  framgår  i  illustration 10.  Denna uppdateringsfunktionalitet
instruerades användarna att tänka sig i båda strukturförslagen. 

I  båda  prototyperna  visades  variabler  med  namn  de  för  när-varande  har  i
datalagret när de ses via databasverktyget. Kopplingar mellan områden respektive
tabeller visades i prototyperna som streck mellan de kopplade objekten. Dessa två
prototyper  är  tänkta  som stöd  för  utforskande-  och  navigeringsloopen  (Ware,
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Illustration 8: Systemorienterad prototyp

Illustration 10: Analysorienterad prototyp

Illustration 9: Analysorienterad  prototyp
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2004),  där  användaren  försöker  lära  sig  en  datarymd  för  att  få  en  egen
uppfattning av den. Användaren får stöd genom att visualiseringen fungerar som
en översiktskarta över den stora informationsmängden (Ware, 2004). Detta kan
jämföras med en visualiseringsanvändning på arbetsytenivån (Card m fl, 1999)
där  information  från  olika  källor  blir  tillgängliga  för  användaren  i  dennes
arbetsuppgift. Den systemorienterade prototypen använder datalagrets utformning
som  mall  och  metafor.  Däremot  är  interaktionen  inte  densamma  som  i  de
datalagerverktyg  analytikerna  tidigare  mött.  Den  analysorienterade  prototypen
använder  istället  verksamhetsområdena  som  mall  för  strukturen.  Här  har
analytikerna  ingen  interaktionsvana  alls  att  använda  sig  av  eftersom  de  inte
tidigare har arbetat med datalagret utifrån uppgifterna eller verksamheten.

Prototypernas  syfte  var  att  undersöka  vilken  av  den  analysorienterade  och
systemorienterade strukturen analytikerna ansåg bäst kunde stödja de definierade
kunskapsuppgifterna vid datalagerarbete.   Det var alltså visualiseringens roll som
undersöktes snarare än den specifika utformningen på ett eventuellt gränssnitt.
Även om syftet var att undersöka rollen för visualiseringen ansågs det svårt för
användarna att bortse från designvalen i gränssnittet så att detta inte påverkade
deras upplevelse av interaktionen. Därför underströks det vid testningen att det
var viktigt att  fokusera på hur varje prototyps struktur skulle kunna fungera i
arbetet.  Eftersom  interaktiviteten  var  begränsad  fick  användarna  under
prototypmötet  utforska  prototyperna  med  hjälp  av  instruktioner.  Under
utforskandet  av  prototyperna  och  efter  att  denna  interaktion  avslutats  fick
användarna  kommentera  det  de  såg.  Alla  kommentarer  nedtecknades.  En
sammanfattning av det som sades följer nedan.

Prototypmötet 
Prototypmötet  visade  att  prototyperna  hade  vissa  brister,  bland  annat  att
interaktionen inte  var  självklar  för  testpersonerna.  Utformningen  av  den
systemorienterade prototypen upplevdes av en av testpersonerna som ”flummig”.
Före testning och diskussion hade testpersonerna instruerats om att prototyperna
främst fokuserade på visualiseringens roll, inte på gränssnittslösningar. 

Alla  tre  testpersonerna  såg  problem  med  båda  prototyperna  när  det  gällde
möjligheten  att  representera  all  data  samtidigt  för  att  få  överblick.  Alla
användarna  underströk  på  olika  sätt  vikten  av  att  kunna  göra  datamängden
hanterbar. En av analytikerna uttryckte att:

Det man behöver är en bild av läget  med snabb överskådlig
information.
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6  Resultat

Det finns så mycket data i datalagret att man är tvungen att dela upp datamängden
och  arbeta  utifrån  delar  av  den.  Flera  sätt  att  dela  upp  och  strukturera
datamängden diskuterades, bland annat att kunna understryka de kopplingar eller
variabler som oftast används, genvägar i visualiseringsvyn, data strukturerad efter
verksamhetsområden,  data strukturerad efter  uppgifter  och färgkodning för  att
visa uppdatering av data. Detta är exempel på vad som diskuterades, men när det
gällde de mindre anpassningarna var det tydligt att det fanns personliga åsikter
kring hur man skulle vilja strukturera sin vy av datalagret. 

Ett annat sätt att kunna minska mängden information är att ge möjlighet till mer
eller mindre information på användarens uppmaning, alltså in- och utzoomning.
Detta diskuterades med analytikerna. Alla var ense om att det var bra att erbjuda
mindre  information  i  ett  förstaläge  och  tillåta  eget  djupgående  utforskande.
Dessutom ville de kunna anpassa informationsmängden efter eget tycke och smak
eftersom  detta  var  olika  för  olika  personer  och  uppgifter.  När  det  gällde
kopplingar  mellan  olika  tabeller  behövde  de  kunna  se  kopplingar,  använda
kopplingar  och  använda  informationen  om kopplingar  direkt  i  systemvyn. En
heltäckande  bild  av  datalagret  menade  analytikerna  mest  var  till  för
utvecklingsarbetet, så att man gemensamt kunde komma fram till vad som behövs
eller finns i datalagret. 

Det  rådde  viss  oenighet  kring  om  visualiseringen  skulle  vara  analys-  eller
systemorienterad. En av de mer erfarna analytikerna uttryckte att det förmodligen
var lättare för en nyanställd att ta sig in i en analysorienterad struktur. Samtidigt
menade den nyanställde analytikern att den systemorienterade prototypen låg nära
analytikernas nuvarande arbetssätt och därför var attraktiv att arbeta i.  Vid en
översikt  av  diskussion  och  svar  blev  det  dock  tydligt  att  det  man  menade
egentligen var detsamma. Ingen av de två strukturerna var optimala eftersom det
man behövde var två olika strukturer som följde på varandra, eller ”i” varandra,
som en analytiker uttryckte det. 

I  förstaläget,  när  man  går  in  i  datalagret,  är  en  analysorienterad  struktur  att
föredra, eftersom man då utgår från den uppgift man håller på att lösa för att välja
ut  information.  När  detta  arbete  gått  igenom ett  par  steg  av  specificering av
problemområdet är istället en systemorienterad struktur att föredra, eftersom det
då handlar om att använda den data man valt ut rent praktiskt. Detta arbete styrs
mer  direkt  av  den  underliggande  datalagringsstrukturen,  därför  är  en  mer
genomskinlig vy av datalagret tydligare och ger användaren bättre möjligheter att
avgöra vad som är möjligt att göra.
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Prototypvärdering
Utifrån  prototypmötet  och  analysmaterialet
gjordes  en  värdering  av  de  två
strukturförslagen  som  illustrerades  av  den
analysorienterade  respektive  den  system-
orienterade prototypen. Eftersom målet med
visualiseringsstöd i  datalagret  var  att  stödja
de  femton  kunskapsuppgifterna  användes
dessa för att värdera förslagen. Med hjälp av
betygssättning av hur väl  lämpat  respektive
förslag var  för  att  stödja en viss  kunskaps-
uppgift gicks alla kunskapsuppgifter igenom.
Betygssättningen  utgick  från  betygsskalan  i
tabell  3,  en  betygsskala  som  också  kan
användas  för  att  tolka  de  sammanställda
betygen  för  varje  prototyp.  Utifrån  dessa
betyg kunde det sedan avgöras hur respektive förslag totalt sett lyckats med att
stödja  de  olika  kunskapsuppgifterna  i  datalagerarbetet,  och  vilka  brister  som
fanns med båda förslagen. 

Resultatet  av  prototypvärderingen,  illustrerat  av  tabell  4, blev  att  den
analysorienterade prototypen fick ett något bättre betyg än den systemorienterade
prototypen.  Båda  lösningarna  fick  höga  betyg  på  möjligheter  att  bedöma
analyssituationen och hantera osäkerhet i data, på grund av  tydlig information
om uppdatering och laddning. På de uppgifter där lösningarna får mycket olika
betyg är det den analysorienterade lösningen som vinner flest segrar. Detta gäller
möjligheter  att  hitta  önskad  data,  identifiera  data-  och  analysbehov  samt  att
kunna skapa rutiner kring data.

De högre betygen för den analysorienterade lösningen beror på att data blir enkelt
tillgänglig i det sammanhang användaren söker dem. Användaren enkelt se om
den data hon söker finns tillgänglig eller om en viss koppling går att göra. I den
systemorienterade lösningen sker denna översikt utifrån informationens struktur i
tabeller, vilket är mer förvirrande eftersom samma variabel kan finnas på flera
ställen och gå att koppla på olika sätt till samma tabell. Analytikerna behöver
bara  se  vad  som  går  att  göra  för  att  avgöra  vad  som  behovs  (analys-  och
databehov), de behöver bara se att informationen finns för att veta om de kan
göra det de önskar (hitta önskad data) och de behöver enkelhet för att  kunna
skapa rutiner kring data. Allt detta erbjuder den analysorienterade lösningen på
ett bättre sätt än alternativet.

74

Betyg Betydelse
0 Helt värdelös lösning
1 Olämplig lösning
2 Mycket dålig lösning
3 Dålig lösning
4 Tolererbar lösning
5 Lämplig lösning
6 Tillfredsställande lösning
7 God lösning
8 Mycket god lösning
9 Utmärkt lösning
10 Perfekt/ideal lösning

Tabell 3: Betygsskala  (Cross, 2000)



6  Resultat

På flera andra uppgifter faller dock betygssättningen ut till den systemorienterade
lösningens  fördel.  Detta  gäller  t.ex.  stöd  för  att  hitta  urvalsmetod,  hantera
systembegränsningar  och  bedöma  genomförbarhet hos  lösning. Den
systemorienterade lösningen får högre betyg eftersom den tydligt visar inte bara
vad som är möjligt utan hur det kan göras och varför det kan göras. För detta
behöver  analytikerna  se  möjligheter  och  begränsningar,  översikt  över
datamängden och tydlig information om datalagrets status. Allt detta erbjuder den
systemorienterde lösningen på ett bättre sätt än alternativet.

Båda  lösningarna  får  dåliga  betyg  när  det  gäller  möjligheter  att  värdera
analys/lösningsresultat  och  bedöma  datakvalitet, eftersom  resultatet  av  en
handling  inte  är  självklart  i  något  av  strukturförslagen  och  det  inte  ges
information om hur mycket information som laddats upp i tabellerna. Inte heller
när det gäller att koppla struktur till analys, vilket var det mest övergripande och
viktigaste  målet,  har  lösningarna uppnått  mer än  tolererbar nivå.  Detta  dåliga
betyg grundar sig för den analysorienterade lösningens del i att den lämpar sig för
analys, men gör det svårt för användaren att se hur arbetet fungerar i datalagret,
och  bedöma  om  en  lösning  är  möjlig  att  genomföra  utifrån  de  gällande
förutsättningarna. För den systemorienterade lösningen gäller omvänt att det är
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Vikter Analysorienterad
prototyp

Systemorienterad
prototyp

Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg
Koppla struktur till analys 0,1 4 0,4 4 0,4
Hitta önskad data 0,09 7 0,63 4 0,36
Hitta urvalsmetod 0,09 6 0,54 7 0,63
Identifiera möjliga lösningar 0,09 7 0,63 7 0,63
Bedöma analyssituationen 0,08 8 0,64 8 0,64
Hantera systembegränsningar 0,07 3 0,21 5 0,35
Bedöma genomförbarhet hos lösning 0,07 4 0,28 5 0,35
Hitta egenskaper hos data och
relationer

0,07 4
0,28

4
0,28

Hantera osäkerhet i data 0,065 8 0,52 8 0,52
Bedöma datakvalitet 0,065 3 0,2 3 0,2
Skapa rutiner kring data 0,055 6 0,33 4 0,22
Värdera analys/lösningsresultat 0,05 2 0,1 2 0,1
Identifiera databehov 0,04 7 0,28 3 0,12
Identifiera analysbehov 0,035 7 0,25 4 0,14
Skaffa kundkunskaper genom systemet 0,03 6 0,18 3 0,09

82 5,47 71 5,03

Tabell 4: Värderingstabell för strukturförslagen



Att få en syn på datalagret

lätt att se om en lösning kan genomföras och hur, men svårt att hitta det man
söker för sin lösning och arbeta strukturerat kring uppgiften. Lösningarna är helt
enkelt inte sammankopplade från analys- och systemnivå utan ligger var för sig
helt  nära  en  av  dessa  nivåer,  vilket  inte  underlättar  analysarbetet  på  ett
tillfredsställande sätt. 

Sammantaget  kan  sägas  att  den  analysorienterade  lösningen  ger  fördelar  för
användaren när det gäller att  se vilken data som behövs och finns samt vilka
analyser som kan vara intressanta att göra. Den systemorienterade lösningen ger
istället fördelar i att avgöra möjligheter och begränsningar för genomförande av
en  lösning.  Båda  lösningarna  brister  i  stöd  för  det  högsta  målet,  att  koppla
struktur till  analys. Fortfarande återstår alltså att  lösa hur en visualisering ska
stödja alla kunskapsuppgifter, men en möjlig lösning kan vara att skapa en syntes
av de två förslagen. I nästa kapitel beskrivs vilka slutsatser som går att dra ur
dessa resultat och vilka frågor som kan vara intressanta för vidare forskning.
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7  Diskussion och slutsatser

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Syftet med denna studie var att undersöka hur visualisering kan användas som ett
stöd  för  analytikers  datalagerarbete.  Utifrån  teorin  blev  det  tydligt  att
visualiseringsstöd behöver vara anpassade till de uppgifter där de används som
stöd för beslutsfattande. Detta föranledde utformningen av en kvalitativ fallstudie
där analytikers arbete i datalager undersöktes med användarcentrerade metoder. 

Studien resulterade i att de undersökta analytikernas behov och förutsättningar i
datalagerarbetet  beskrevs,  och  att  femton  kunskapsuppgifter  definierades  som
grundläggande  för  beslutsfattandet.  Att  stödja  dessa  kunskapsuppgifter  blev
målet  för  två  strukturförslag  för  visualiseringar  i  datalagerarbetet  som
utvärderades  med  hjälp  av  två  prototyper,  som  dock  inte  lyckades  stödja
kunskapsuppgifterna  tillfredsställande.  I  detta  kapitel  diskuteras  ovanstående
resultat  och  metoder  utifrån  teorin.  Dessutom presenteras   förslag  på  fortsatt
forskning  och  slutsatser   kring  visualiseringar  som  stöd  för  anaytikers
datalagerarbete.

Analysarbete i datalager
Analysmaterialet  beskriver  analytikernas  arbete  i  datalager  som  en  form  av
problemlösning, där analytikerna ständigt arbetar med att få fram och använda
lösningar  utifrån  datalagrets  förutsättningar  och  begränsningar.  Arbetet  i
datalagret  sker  inte  separerat  från  övriga  verksamheten  utan  styrs  av  de
statistikbeställningar analytikerna får  in och av analyssituationen. Den viktigaste
delen av analyssituationen är de begränsningar och förutsättningar som byggs in i
datalagerdesignen. 

Enligt Gardner (1998) ska datalager ses som en process snarare än en produkt.
Datalagerprocessen samlar och hanterar data för en samlad syn på  verksamheten.
I de teorier som tagits upp i datalagerkapitlet (Winter & Strauch, 2003a, 2003b,
Dyché, 2000, Gardner, 1998, Todman, 2001 med flera)  beskrivs processen som
en designprocess som avslutas i och med att användarna får tillgång till systemet.
Detta är inte en bild som överensstämmer med de resultat och den analys som
denna  studie  presenterat.  Istället  är  analysarbetet  på  det  undersökta  företaget
ständigt påverkat av datalagrets förutsättningar och av de behov som finns i den
övriga verksamheten. Datalagerarbetet börjar alltså i verksamheten och de behov
av dataanalys som finns där. Utifrån dessa behov arbetar analytikerna med sina
uppgifter.  Deras  behov  skapas  från  uppgifterna  och  fortsätter  in  i
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datalagerarbetet.  Därmed  behöver  hela  datalagerdesignen  följa  verksamhetens
utveckling. Datalagerprocessen blir därmed en dynamisk process som följer de
behov av analysmöjligheter som Dyché (2000) beskriver kommer förändras över
datalagrets  livstid.  Denna  syn  på  datalagret  som  en  dynamisk  process  är
gemensam för alla delar av datalagerdesignen, från definition av dataschema till
dokumentation och metadata. 

Behov i datalagerarbete
Metadata tar  Gardner  (1998)  upp  som en  nödvändighet.  Detta  stämmer  med
denna studie där tillgänglig och uppdaterad information om datalagrets innehåll
är  ett  behov  som  beskrivs  i  analysavsnittet.  Liksom  Singh  Wadhwa  och
Kalamapur  (2003)  beskriver  finns  metadata  hos  den  undersökta
analytikergruppen främst i deras respektive erfarenhet och minne. Singh Wadhwa
och Kamalapur menar också att metadata bör vara formulerad med användarnas
ord för att kunna fungera som en karta över datalagret, något som den aktuella
studien också visat. Metadata som presenterar förutsättningarna för analysarbetet,
beskriver vilken data som finns samt ger användare och utvecklare möjlighet att
dela information mellan sig, är exempel på sådana behov i datalagerarbetet som
framkommit som behov i den aktuella studien. 

Enligt Kohavi m fl (2002) bör datalager designas utifrån analysbehoven inom en
viss bransch så att analysbehov och analysuppgifter styr datalagerdesignen. De
beskriver  främst  affärsanvändares  behov  av  översatta  resultat  och
visualiseringsstöd,  men  lyckas  ändå  sammanfatta  analytikernas  behov  i
datalagerarbete när de tar upp hur en lösning kan värderas. Även analytikerna
behöver  lösningar som uppfyller  behoven  av  att  få  relevant  och lättförståelig
analysinformation, skräddarsydd för deras syften. Även om affärsanvändares och
analytikers syften skiljer sig åt eftersom deras arbetsuppgifter är så olika, är det
mänskliga behov av förståelse av arbetet och en hanterbar informationsmängd det
handlar om. 

De  behov  i  datalagerarbetet  som  handlar  om  att  förstå  och  hantera
informationsmängden följer det informationssökningsmantra Shneiderman (1996)
definierat.  Datalagerdomänen  är  bara  ytterligare  en  domän  där  behoven  av
översikt,  zoomning,  filtrering och detaljerad information är  grundläggande för
arbetet  med  att  ta  fram  önskad  data.  Analytikerna  behöver  översikt  över
datamängden  och  de  möjligheter  och  lösningar  de  kan  använda.  De  behöver
kunna minska ner datamängden till att bara se den data de är intresserade av och
filtrera  bort  felaktig  eller  ointressant  data.  När  den  önskade  datamängden  är
framtagen behöver de kunna få specifik information om egenskaper hos data och
om analyssituationen för att kunna planera sitt arbete och bedöma lösningar.
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Visualiseringsdesign i datalagerdomänen
Inom  det  undersökta  företagets  analysområde  stämmer  de  analysproblem
Söderström (1997)  definierade  fortfarande  relativt  bra.  Analytikernas  problem
ligger inte i att kunna genomföra avancerade analyser, specifika för företagets
verksamhetsområde. Istället går problemen att beskriva som generella problem
med analys i datalager och då specifikt det datalager där analytikerna arbetar. Det
finns  alltså  såväl  generell  problematik  kring  förståelse  och  beslutsfattande  i
datalager som påverkar analysarbetet, som specifik problematik som beror på den
aktuella datalagerdesignen. 

Visualiseringsdesignen hänger samman med den övergripande datalagerdesignen.
Arbetet i datalagret hindras av den nuvarande datalagerdesignen, något som ett
visualiseringsstöd aldrig helt kan kompensera för. Att stödja analytikernas arbete
handlar därmed också om att skapa en arbetsmiljö, ett datalager, som utgår från
behoven hos dem som arbetar i den. Det aktuella datalagret har byggts utifrån en
del av verksamheten, korthantering, och sedan utökats med nya data och tabeller i
takt med verksamhetens utveckling och med nya analysbehov. Tabeller har lagts
till  och  datalagret  byggts  ut  gradvis,  utan  ett  genomgående  design-  och
dokumentationsarbete. Detta medför svårigheter även i visualiseringsdesignen. 

Att bygga datalager utifrån verksamhetens krav på analysmöjligheter kan verka
som en självklarhet och tas ofta upp i datalagerlitteraturen. Detta kan kontrasteras
mot  att  bygga  visualiseringar för  en  specifik  uppgift  för  specifika  användare
verkar  vara  en  nyhet  inom  visualiseringsforskning.  Här  har  alltså  inte
verksamhetskrav och krav utifrån uppgifter fått genomslag. Genom att samman-
föra dessa två forskningsområden för att skapa lösningar som stöder användarna
på bästa sätt kan båda forskningsområdena vinna fördelar. Genom att identifiera
kunskapsuppgifter som ska stödjas med visualiseringsverktyg blir det lättare att
utvärdera system och verktyg utifrån användarnas synvinkel. I arbetet med att ta
fram sådana kunskapsuppgifter blir även datalagrets egenskaper granskade och
föremål  för  förändringstankar,  och  kan  därmed  förbättras  med  hjälp  av  det
material som tas fram. 

Den  inriktning som Amar och Stasko (2004) beskrev har fått styra arbetet med
den här studien; att hjälpmedel och verktyg som finns till användarnas förfogande
måste  skapas  och  utvärderas  utifrån  det  verkliga  arbetet  i  den  specifika
situationen.  I  arbetet  med  denna  studie  har  detta  skett  genom  att
användningssituationen  och  dess  problem  undersökts  med  kontextuell
utforskning, framtidsverkstad, pappersprototypning. Detta underlag användes för
att definiera kunskapsuppgifter genom en kvalitativ analys enligt Ely et al (1993)
och  skapandet  av  ett  målträd.  Kunskapsuppgifterna  användes  sedan  för  att
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utvärdera prototyper av visualiseringsförslag, då kunskapsuppgifterna fungerade
som viktade mål förslagen betygssattes utifrån. Denna metod är nyskapande inom
visualiseringsdesign men kan ge möjlighet att uppnå de mål som sedan länge styrt
visualiseringsforskning; att  skapa  verktyg  som  förstärker  användarnas  egna
kognition och som kan användas som verktyg för kunskapsutkristallisering. 

Beslutsfattande i datalagerarbete
Den  beskrivning  som  Card  m  fl  (1999)  ger  av  kunskapsutkristallisering
överensstämmer  väl  med  analytikernas  arbete  i  datalagret  på  det  undersökta
företaget.  Arbetet  i  datalagret  utgör  grunden  för  analytikernas  och
statistikbeställarnas  beslutsfattande.  Denna  syn på  arbetet  i  datalagret  som ett
iterativt problemlösningsarbete, som presenteras av såväl Card m fl (1999) som
Ware  (2004)  beskriver  även  analytikernas  arbete  i  datalagret,  vilket  gör  det
tydligt  att  visualisering  skulle  kunna  stödja  detta  arbete.  Den  högsta
feedbackloopen  som Ware  beskriver  kan  vara  ett  annat  sätt  att  beskriva  den
kunskapsuppgift som denna studie definierat som viktigast, nämligen att koppla
samman analys och system; uppgifter och struktur. Problemlösningen utgår hela
tiden från dessa sidor av analysarbetet och kräver att analytikern har möjlighet att
förstå hur de relaterar för att binda samman dem i sin lösning. 

I  prototyperna  testades  två
strukturförslag för att ge analytikerna
möjligheter  till  detta.  Resultatet  av
prototypvärderingen visar dock på att
det  finns  ytterligare  frågor  att
överväga  innan  det  analys-
systemglapp  som  problemlösningen
rör sig inom är överbryggat. Glappet
utgörs av de kunskapsuppgifter som
är grundläggande för beslutsfattande
i  analytikernas  datalagerarbete.  Det
analysorienterade  förslaget  låg  nära
analytikernas  uppgifter  i  datalagret
och  de  verksamhetsområden  dessa
uppgifter rör sig inom. Detta förslag
skulle alltså överbrygga analys-systemglappet genom att närma analysarbetet till
systemstrukturen.  Det  systemorienterade  förslaget  låg  istället  nära
datalagerstrukturen som den ser  ut  idag och skulle istället  överbrygga analys-
systemglappet  genom  att  närma  systemet  till  analysuppgifterna.  Dessa  två
strategier att överbrygga analys-systemglappet visas i illustration 11.
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De  femton  kunskapsuppgifter  som  användes  som  värderingsmål  för
visualiseringsstöd var, i viktad ordning:

1. Koppla struktur till analys 

2. Hitta önskad data

3. Hitta urvalsmetod

4. Identifiera möjliga lösningar

5. Bedöma analyssituationen

6. Hantera systembegränsningar

7. Bedöma genomförbarhet hos lösning

8.  Hitta egenskaper hos data och
relationer

9. Hantera osäkerhet i data

10.Bedöma datakvalitet

11.Skapa rutiner kring data

12.Värdera analys/lösningsresultat

13.Identifiera databehov

14.Identifiera analysbehov

15.Skaffa kundkunskaper genom systemet

De olika kunskapsuppgifterna stöddes olika väl av de två prototyperna, även om
viktningen av dessa uppgifter tydliggjort att alla kunskapsuppgifterna var viktiga
att stödja för en visualisering som ska fungera som verktyg i datalagerarbetet.
Den analysorienterade prototypen stödde kunskapsuppgift 2, 11 samt 13-15 bättre

än  alternativet,  medan  den
systemorienterade  prototypen
vann  segrar  när  det  gällde  att
stödja uppgift 3 och 6-7.  Övriga
uppgifter  stödjer  de  båda
förslagen lika väl (uppgift 4-5, 9)
eller dåligt (uppgift  1,  8,10,12).
Den  första  kunskapsuppgiften
ovan,  att  koppla  struktur  till
analys, ges alltså dåligt  stöd av
båda  strukturförslagen  i
prototyperna. Det kvarstår alltså
att  lösa  hur  visualiseringar  ska
kunna erbjuda stöd för alla dessa
uppgifter  samtidigt,  och  då
särskilt de som viktats högt.

Inget av de två strukturförslagen, representerade av de två testade prototyperna,
lyckades ge tillfredsställande stöd åt den kunskapsuppgift  som definierats som
viktigast att stödja. Denna tyngst vägande kunskapsuppgift kan också ses som ett
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högre  mål  än  de  andra  kunskapsuppgifterna  eftersom  den  i  viss  mån  finns
närvarande i alla delar av analysarbetet. Därför kan det vara svårt att uppnå detta
mål innan de andra målen redan uppnåtts. I definierandet av målträdets struktur
var det viktigt att hitta en nivå med essentiella mål som kunde användas för att
utvärdera lösningar. Att det tyngst vägande målet kan ses som ett högre mål än de
andra kan därmed vara en invändning mot hur väl denna nivå definierats. 

Att  koppla  analysarbete  och  system genom visualisering  syftar  mot   ”white-
box”-målet  hos Amar och Stasko (2004),  dvs att  utveckla  system som stöder
användaren i att utveckla sin kunskap om domänen så att denne kan fatta korrekta
beslut. De två prototyperna syftade att överbrygga detta glapp från var sin kant.
Att de i så liten grad lyckades med detta kan visa på att det krävs en samlad
lösning som låter användaren förstå analys och struktur i parallell, under arbetet
med ett problem. 

De  två  visualiseringarna  i  prototyperna  fungerade  som  översiktskartor  över
informationsrymden. Enligt Ware (2004) kan en sådan karta dessutom behöva
kompletteras med stegvisa instruktioner.  I  testningsförfarandet under prototyp-
mötet fick användarna följa instruktioner för att utforska prototypen, men dessa
instruktioner  fungerade  inte  som  vägledning  utan  mer  som  avgränsning  av
aktiviteterna. En sorts instruktioner som tidigare nämnts och som skulle vara ett
bra komplement till en visualisering är metadata kring visualiseringsinnehållet i
form av dokumentation och användarhandledningar, som oftast utgörs av stegvisa
instruktioner. Utan stöd i form av kartor eller instruktioner tvingas analytikerna
själva  försöka  överbrygga  glappet  genom  egna  teorier  kring  datalagret,
analysuppgifter och möjliga lösningar. Det kan vara svårt att skapa teorier som
kopplar det egna arbetet till datalagerstrukturen på ett sätt som förklarar det man
gör och hjälper en i arbetet med att hitta lösningar till det aktuella problemet.
Istället kan teorierna vara felaktiga, förvirrande eller inte räcka till för att ge den
förståelse som krävs för uppgiften. 

I den studie som Gonzalez och Kobsa (2003) genomfört uppstod vinsten med
visualiseringsverktyget  när  användarna  gick  utanför  sina  normala  analysvanor
och utforskade okänd mark. I denna studie har dock analysen visat att användarna
skulle vara hjälpta av visualisering just i det vardagliga arbetet med att ta fram
och  analysera  data  som  ingår  i  varje  uppgift.  De  kunskapsuppgifter  som
definierats  som  mål  för  visualiseringsstöd  i  analytikernas  datalagerarbete  är
uppgifter som ligger till grund för det vardagliga beslutsfattandet i arbetet. Om en
visualisering stöder dessa kunskapsuppgifter är den ett hjälpmedel i analytikers
arbete  även vid mer rutinartade uppgifter. 
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Försök  att  överbrygga  glappet  mellan  analys  och  system  genomsyrar  hela
analysverksamheten och är återkommande i  de behov och förutsättningar som
beskrivits i resultatavsnittet. Dessutom följer stora delar av de nya uppgifterna en
återkommande struktur där de identifierade kunskapsuppgifterna utgör en stor del
av arbetet. Även när en ny uppgift ska lösas och lösningen inte är självklar sedan
tidigare  arbetar  analytikerna  med  att  hitta  data,  identifiera  möjliga  lösningar,
bedöma genomförbarheten hos dessa lösningar och så vidare. Visualiseringsstöd
som  överbryggar  detta  glapp  stöder  alltså  både  det  dagliga,  mer  rutinartade
arbetet,  och  det  utforskande  arbetet  som  syftar  till  att  utveckla
analysverksamheten i stort.

Visualiseringsstöd i datalagerarbete
Under prototypmötet framkom invändningar mot båda  visualiseringarna utifrån
att de bara visade en sida av problemet. En användare framlade också förslaget
att arbeta med uppgifts- och strukturinriktade vyer i olika steg i analysarbetet, där
användaren  först  möts  av  en  uppgiftsbaserad  vy  där  hon  först  väljer  vilka
områden hon är intresserad av att arbeta med. Efter ett eller flera sådana steg
övergår arbetet till en mer specificerad, strukturnära vy där arbetet med att koppla
samman och välja  ut  data  fortsätter.  Detta  är  en  inriktning  som skulle  bygga
vidare på tankarna kring att skapa en samlad lösning, eftersom detta arbetssätt
skulle göra användaren familjär med både strukturen i systemet och uppgifterna i
analysarbetet samtidigt. 

Bristerna hos de två strukturförslagen visar därmed på ett behov i datalagerarbetet
som de tidigare analyserna inte lyckats fånga upp: Behovet av att kunna röra sig i
analys-systemdimensionen  liksom man annars  rör  sig  i  informationsdjup  med
hjälp  av  zoomning.  Detta  behov  kan  anses  vara  specifikt  för  analys  i
datalagerarbete och därmed utgöra en mer övergripande kunskapsuppgift än de
tidigare beskrivna. Att kunna röra sig i analys-systemdimensionen skulle också
kunna ses som en domänanpassning av informationsökningsmantrat:

Overview first, zoom and filter, then details on demand (Shneiderman,
1996, s. 365)

För  att  överbrygga  analys-systemglappet  krävs,  i  analys  i  datalagerarbete,
ytterligare en typ av zoomning där användaren tillåts gå djupare in i strukturen
allt eftersom data väljs ut och filtreras. 

Detta mål för visualiseringar som verktyg för analytikers datalagerarbete skulle
kunna  beskrivas  med  illustration  12.  Felet  med  de  två  struktur-förslagen  är
därmed att de inte tillåter användaren att både närma sig uppgifter och struktur,
vilket är en förutsättning i analysarbetet så som det beskrivits och observerats i
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den  aktuella  studien.  En lösning som närmar  analytikern  till  båda sidorna  av
dimensionen  är  därmed  önskvärd.  Det  är  dessutom  viktigt  att
visualiseringslösningen integreras med analytikernas övriga arbete och verktyg,
eftersom det är tydligt i resultaten att hela analys-verksamheten måste fungera
som  en  enhet  för  att  analytikernas  behov  ska  uppfyllas.  Att  designa  en
visualisering  för  analytikerna  innebär  därmed  att  även  datalagret  kan  behöva
designas om.  Behoven i  analysarbetet påverkar därmed både analysmaterialet
och  verktygen  som används  för  att  utforska  det.  Vissa  behov  är  dock  tätare
kopplade  till  visualiseringsprocessen,  exempelvis  möjlighet  till  utforskande,
enkelhet, informationdjup, tydlighet, anpassning och fullständighet..

En  syntes  av  de  två  lösningarna  med  zoomning  i  analys-systemdimensionen
skulle fungera liknande användarförslaget från prototypmötet. Genom att börja i
en analysorienterad visualiseringsstruktur får användaren de positiva effekterna
av  överblick  över  datamängden  och  möjlighet  att  avgöra  om  önskad  data
existerar. Denna överblick blir lättare för nya användare eftersom begrepp och
struktur  stämmer  med  de  kunskaper  som byggs  upp  kring  verksamheten  och
finansdomänen. Användaren kan sedan tillåtas interagera med visualiseringen för
att  zooma  och  filtrera  data.  Allt  eftersom  data  väljs  ut  och  den  intressanta
datamängden  definieras  går  strukturen  steg  för  steg  mot  att  bli  mer
systemorienterad. Denna gradvisa inzoomning på strukturen gör att användaren
får stöd för sitt handlande i att välja lösning och praktiskt utföra den, eftersom
begränsningar  och  möjligheter  blir  tydlig.  När  datamängden  zoomas  in  bör
användaren  också  ges  möjlighet  att  välja  informationsdjup  så  att  ytterligare
detaljerade  uppgifter  om  data  kan  presenteras  om  uppgiften  kräver  det.  En
visualisering som på detta sätt  lyckas stödja analytikernas  arbete i  datalagret,
skulle med rätta kunna kallas en effektiv visualisering (Grinstein & Ward, 2002)
som hjälper användaren med sin uppgift.

Mer  konkret  skulle  en  möjlig  implementation  av  zoomning  analys-
systemdimensionen vara att användaren arbetar med att välja ut och zooma in på
data utifrån en  analysorienterad struktur som fungerar som en översiktskarta.
Från kartan väljs intressanta variabler ut genom att de dras in i ett fokusområde.
När dessa data befinner sig i fokus expanderar de, likt noder som expanderas när
en trädstruktur traverseras. Det blir alltså mer och mer tydligt vilka detaljer de har
rent tekniskt. En skiss av hur detta skulle kunna fungera ses i Illustration 13. I
detta läge har användaren valt ut de dataområden som är intressanta och lagt detta
i fokus. Utifrån detta läge har områdena expanderats för att visa innehållet mer
tydligt (zoomning) och för att visa kopplingar (analys-systemzoomning). Arbetet
går vidare genom att användaren lägger in data i det nya fokus som syns i bildens
mitt. På detta sätt fördjupas både detaljnivån och systemdetaljeringen samtidigt
som datamängden definieras genom att data väljs ut och väljs bort.
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Framtida forskning
De femton kunskapsuppgifterna kan vara en början på ett arbete med att definiera
beslutsfattande  i  hela  analysarbetet,  samt  att  arbeta  med  definition  av
kunskapsuppgifter  inom  olika  visualiseringsdomäner.  De  svårigheter  som
beskrivits  i  den  aktuella  studien  är  inte  specifika  för  analytikerna  på  det
undersökta  företaget,  vilket  tydliggjorts  i  den föregående resultatdiskussionen.
Resultaten  bör  därmed ses  som  generaliserbara till  flera  analyssituationer  och
också till andra aspekter av datalagerarbete eftersom datalagerutformningen i så
hög grad styr behoven i arbetet. Fler kunskaps-uppgifter kan också vara möjliga
att  definiera utifrån analytikers arbete om detta arbete studeras  frikopplat från
datalagret.  Vissa  uppgifter  berör  inte  datalagret  eller  datalagerdata  och  kan
därmed  innehålla  moment  och  beslut  som  går  utanför  det  analysarbete  den
aktuella studien beskrivit. 

Att  utforska  möjliga  designlösningar  för  att  överbrygga det  beskrivna analys-
systemglappet skulle kunna vara en intressant utgångspunkt för ytterligare studier
i ämnet. Hur detta kan genomföras i en visualiseringsdesign har skissats i denna
studie, men fortsatt forskning får fortsätta detta arbete. Det vore också intressant
att  utforska  hur  pass  allmänna  de  definierade  kunskapsuppgifterna  är,  om de
gäller inom fler typer av datalagerarbete än analytikers arbete. 

Att fortsätta arbetet med att använda definition av kunskapsuppgifter som en del i
visualiseringsutveckling  vore  också  en  spännande  riktning  att  följa
forskningsmässigt.  Eftersom Amar  och  Stasko  har  stakat  ut  ett  nytt  spår  för
visualiseringsforskning  kan  många  områden,  välkända  eller  främmande  för
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visualisering, hjälpas av detta nya arbetssätt och de slutsatser som det medför. För
att  utveckla  metoder  för  visualiseringsforskningen  krävs  dock  ytterligare
forskning  som  kan  åtgärda  de  svårigheter  och  brister  som  identifierats  i  de
använda metoderna, och som beskrivs nedan. 

Metodkritik
De metoder som använts i studien utgör grunden för de slutsatser som presenteras
i denna rapport. Invändningar mot metoderna och svårigheter som uppstått med
att  genomföra  dem  beskrivs  här  för  att  läsaren  ska  kunna  bedöma  studiens
tillförlitlighet på egen hand. Arbetet med denna kvalitativa fallstudie har strävat
efter att uppfylla de krav på trovärdigt forskningsarbete som Ely m fl (1993) tagit
upp  som  förutsättningar  för  trovärdiga slutsatser.  Ändå  innebär  fallstudie-
metodiken i sig alltid en risk för feltolkningar i och med att arbetet är beroende av
forskarens egna förmåga till korrekta tolkningar av den insamlade informationen.
En  fallstudie  riskerar att förenkla  eller  överdriva  delar  av  den  studerade
situationen, och därmed dra felaktiga slutsatser. 

En  svårighet  under  arbetet  med  studien  var  att  sätta  vikter  inom ramen  för
metoden weighted objectives. Vikterna sattes utifrån designerns bedömningar av
analysmaterialet, något som kan anses vara subjektivt och tveksamt. Det finns
dock få  andra alternativ  att  bedöma designalternativ,  vilket  gör att  författaren
ändå  anser  metoden  givande.  Möjligheten  att  värdera  alternativ  tydliggör
designerns  egna  överväganden  för  omgivningen  och  gör  det  lättare  att  följa
designarbetet och de beslut som fattats däri. Eftersom användandet av metoden
därmed  gör  det  enklare  för  utomstående  att  granska  designarbetet  anser
författaren att metoden är motiverad trots svårigheterna den medför. 

En  annan  invändning  mot  studiens  utformning  kan  vara  hur  väl  användarna
lyckats  utvärdera  prototyperna  utifrån  deras  respektive  roll  i  den  egna
verksamheten och bortsett från prototypens utformning och andra frågor. Det är
förstås  omöjligt  att  helt  få  användarna  att  koncentrera  sig  på  de  frågor
prototyperna syftar till att förmedla och förbise sina tankar kring gränssnitt eller
implementation.  Därmed kan val  i  gränssnittsutformningen göra  att  resultaten
påverkats,  eftersom det  de  facto  inte  går  att  utvärdera  visualiseringars  roll  i
arbetet utan att erbjuda något gränssnitt som kan visa de möjligheter som erbjuds.
Vissa kommentarer under prototypmötena riktades också mot sådana frågor, trots
instruktionerna före  mötet.  Dock anser  författaren att  användarna tagit  till  sig
instruktionerna på dessa möten och i överraskande hög grad lyckats koncentrera
sig  på  att  utforska  rollen  för  de  två  visualiseringsstrukturerna  i  den  dagliga
verksamheten. Detta kan bero på att användarna under hela arbetet med studien
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fått beskriva och diskutera kring liknande frågor och därmed hade relativt lätt att
fokusera på de aktuella aspekterna av prototyptestningen. 

Slutsatser 
Eftersom studien syftade till att undersöka hur visualisering kan användas som ett
stöd  för analytikers datalagerarbete, är bidragen till detta forskningsområde de
mest intressanta. 

• Femton  kunskapsuppgifter  i  analytikers  datalagerarbete  identifierades  som
möjliga att stödja med visualisering.

• Studien  har  visat  hur  kunskapsuppgifter  kan  definieras  utifrån
undersökningsmaterial  kring användarproblematik i  datalager,  och användas
som mål för visualiseringsstöd. 

• Studien har  visat på ett möjligt tillvägagångssätt för visualiseringsarbete inom
datalager,  men också  för  andra  system och  domäner.  Genom att  utgå  från
användarcentrerade  metoder,  designa  visualiseringsförslag  och  definiera
kunskapsuppgifter att stödja med visualisering kan designförslag bedömas och
utvärderas utifrån användarnas behov. 

• Studien har visat att en stödjande visualisering måste kunna koppla samman
dessa två sidor av analytikernas arbete genom att tillåta problemlösning och
utforskade från båda sidor av analys-systemdimensionen.

Studien har inte demonstrerat en fungerande visualisering utan inlett ett arbete
med att definiera vilka egenskaper en visualisering behöver ha för att  fungera
som stöd för analytikers datalagerarbete.  En visualisering ska fungera som ett
verktyg för att förstärka användarens egna kognition. En effektiv visualisering för
uppgiften kan stödja analytiker i deras dagliga arbete. När det gäller analytikers
arbete  i  datalager  kräver  detta  att  visualiseringen  stöder  analytikern  i  de
definierade  kunskapsuppgifterna,  främst  att  koppla  uppgifter  och  struktur  till
varandra.
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