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Resumé 

För organisationer idag är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna analysera och 
sammanställa data. Detta behov tillgodoses av produkter som benämns som OLAP-
verktyg. OLAP har blivit mycket populärt och det finns idag många verktyg ute på 
marknaden – vi valde i vår undersökning att utvärdera några av dessa verktyg. Syftet med 
denna studie var att visa på de eventuella brister OLAP-verktyg idag dras med ur 
användbarhetssynpunkt men samtidigt lyfta fram de positiva aspekter de medför. 
Datainsamling har skett genom litteraturstudier och genom en empirisk undersökning, där 
de primära informationskällorna uteslutande har varit dokumentation och deltagande 
observationer. I resultatet identifierade vi ett antal aspekter som karaktäriserar ett 
användbart OLAP-verktyg. Avslutningsvis förde vi en diskussion kring det resultat vi 
kommit fram till utifrån våra användartester och de litteraturstudier vi inom området 
beforskat. Slutsatserna som sedan drogs var att dagens OLAP-verktyg har brister som 
påverkar användbarheten negativt. Vi identifierade även sex aspekter som vi anser 
karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg och föreslog att en standard borde skapas för 
att avhjälpa de brister som dagens OLAP-verktyg dras med. 
 
Nyckelord: OLAP-verktyg, användbarhet, business intelligence, data warehouse 
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1 Inledning 

Att hämta in relevant information, analysera, finna en vinnande väg framåt, bedöma risk 
och formulera underlag för beslut är alla aktiviteter som vi numera sammanfattar under 
namnet Business Intelligence (BI) (Pagels-Fick, 1999). Enligt Sandström (1988) utgör BI-
funktionen företagets samlade förmåga att identifiera och lösa framtidsproblem genom 
inhämtning och analys av affärsinformation. Oftast förekommer denna information redan 
hos organisationen men Sandström (1988) menar att svårigheten ligger i att sortera ut det 
som är av intresse för stunden. Ett sätt att underlätta dessa analyser av stora datamängder 
men också förmågan att se nya samband och fatta välunderbyggda beslut är att använda sig 
av Data Warehouse. Detta koncept kan ses som ett tankesätt för hur den värdefulla 
informationen ska kunna lagras och användas för att stärka ledningens beslutsunderlag på 
grundval av en målinriktad, integrerad, tidsrelaterad och varaktig insamling av information.   
 
Data Warehouse fungerar som en verksamhetstäckande databas för alla typer av system 
och är skild från de operativa IT-systemen i verksamheten. Lagringen i dessa databaser ska 
ske på ett sätt så att informationen är lättåtkomlig och snabbt kan användas av 
beslutsfattare för att systematiskt organisera, förstå och nyttja deras information för att 
fatta bättre strategiska beslut. Data Warehouse system är på så sätt värdefulla verktyg i vår 
konkurrenskraftiga, snabbt utvecklande värld. Under de senaste tio åren har organisationer 
spenderat miljontals kronor på att bygga upp dessa Data Warehouse lösningar, och många 
känner av den ökande konkurrensen som råder. På så sätt är dessa lösningar ett måste för 
många organisationer, med andra ord ett sätt att få kunderna att lära sig mer om sina behov 
(Chaudhuri, 1997). 
 
Enligt Inmon (2005) måste ett Data Warehouse kunna tillgodose behoven för alla dess 
potentiella användare och inte bara en typ av användare. Med detta menas att ur ett 
organisatoriskt perspektiv så finns det en mängd olika kategorier av användare som är 
intresserade av olika typer av information, det kan vara verksamheter inom försäljning, 
distribution, marknadsföring eller produktion. För att tillgodose alla dessa användares 
behov, så kan man utifrån Data Warehouse system använda sig av On-Line Analytical 
Processing (OLAP), som enligt Söderström (1997) är en teknik för analys och 
sammanställning av data. Smith, Li & Jhingran (2004) beskriver det som en form av 
beslutstöd som involverar analysen av multidimensionell data över flera dimensioner. Inom 
denna teknik kan ett flertal så kallade OLAP-kuber skapas som representerar den data som 
respektive användare är intresserad av. Men för att kunna skapa dessa kuber och tillgodose 
slutanvändarnas krav och behov, så måste man använda sig av slutanvändarverktyg för 
OLAP-modellering. Enligt Söderström (1997) har OLAP blivit mycket populärt och det 
finns idag många verktyg ute på marknaden – vi har i vår undersökning valt att utvärdera 
några av dessa verktyg. 
 
Med denna inledande diskussion i åtanke och efter granskning av befintlig litteratur har vi 
funnit att mycket av tidigare forskning och studier inom området till största del har 
fokuserat på den process som genomförs när data överförs från ett antal operativa källor 
till det faktiska Data Warehouset där data samlas, för att sedan ligga till grund för vidare 
analyser. Utvärdering av specifika verktyg eller jämförande studier verktyg emellan är 
någonting som fokus inte legat på inom den akademiska världen. De stora aktörerna på 
marknaden inom Business Intelligence området har utfört egna studier och utvärderingar. 
Vi anser att med detta som utgångspunkt att en undersökning bör göras utifrån ett mer 
vetenskapligt perspektiv. 
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1.1 Problemperspektiv 

Det finns verktyg för att skapa och bearbeta OLAP-kuber utifrån diverse datakällor. Dessa 
verktyg kan vara allt ifrån enklare rapporteringsverktyg till mer komplexa helhetslösningar 
som är fullt integrerade i organisationen. De sistnämnda innebär en stor kostnad i både tid 
och pengar för organisationen, då de allt som oftast är väldigt komplicerade att konfigurera 
och i slutändan att använda. 
 
För organisationer idag är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna analysera och 
sammanställa data. Detta behov tillgodoses av produkter som benämns som OLAP-
verktyg. Organisationer använder idag många olika verktyg för dessa analyser. Många av 
företagen använder sig av förlegade OLAP-verktyg och vill uppgradera till verktyg som 
uppfyller diverse krav från deras sida. På så vis får vi med hjälp av WM-data möjlighet att 
inte enbart tillgodose deras önskemål utan även en chans att fördjupa oss i det som till en 
början fångade vårt intresse.  
 
Under den litteraturgranskning vi genomfört har vi även valt att titta på olika OLAP-
verktygs webbsidor där det visat sig att samtliga leverantörer av dessa verktyg väljer att 
marknadsföra sina verktyg som användarvänliga och användbara. Men vad är egentligen ett 
användbart OLAP-verktyg? Utifrån denna fråga, har vi formulerat följande huvudsakliga 
forskningsfråga för vår studie: 
 

• Vad karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg? 
 
Men för att kunna svara på vad som karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg, bör vi 
först kunna besvara frågan om hur användbarhet definieras för OLAP-verktyg. Dessa 
frågor besvaras på olika sätt, vår forskningsfråga besvarar vi med hjälp av vår empiriska 
undersökning, medan vi med hjälp av den litteratur vi presenterar i vårt teorikapitel visar på 
hur användbarhet för OLAP-verktyg definieras. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att visa på de eventuella brister OLAP-verktyg idag dras med ur 
användbarhetssynpunkt och samtidigt lyfta fram de positiva aspekter de medför. 

1.3 Avgränsning 

Vi kommer i denna studie endast att fokusera på ren analys utifrån färdiga OLAP-kuber. 
De verktyg vi fått till vårt förfogande av WM-data för detta ändamål är följande: 
BusinessObjects XI R2 OLAP Intelligence, Data Warehouse Explorer 3.7.0 och ProClarity 
Desktop Professional 6.1. I vår utvärderingsstudie för WM-datas räkning har även 
verktygen Hyperion System 9, Cognos 8, Analysis Services 2000 och Analysis Services 2005 
ingått. Dessa verktyg har vi valt att inte behandla i vår uppsats då de inte enbart är 
slutanvändarverktyg, det vill säga, funktionaliteten och komplexiteten i dessa omfattar så 
mycket mer än vad en slutanvändare är i behov av. 
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1.4 Utformning av vårt konceptuella ramverk 

Enligt Miles & Huberman (1994) kan man använda sig av något som heter Concept Map 
som verktyg för att skapa sitt konceptuella ramverk. Enligt Maxwell (2004) är syftet med 
verktyget att utveckla teorin och göra den mer explicit. Detta har vi känt varit väldigt 
värdefullt när vi försökt ta ut de olika teman vi funnit viktiga för vår teori. 
 
Vi ser Concept Map som en form av strukturerad brainstormingmetod, där man enligt 
Maxwell (2004) försöker ta fram de nyckelord man anser sig behöva för att skapa sin 
Concept Map. Denna metod behöver enligt Miles & Huberman (1994) inte följa någon 
speciell mall utan kan se ut nästan hur som helst. Det är upp till forskaren själv att på bästa 
möjliga sätt hitta sina nyckelord och sedan illustrera dessa i en Concept Map. Vi ser 
skapandet av denna Concept Map som en iterativ process, som ständigt förbättras under 
hela arbetets gång. 
 
Vi har valt att utgå ifrån de råd som Maxwell (2004) ger och har med hjälp av dessa 
identifierat ett antal nyckelord som vi anser vara viktiga för vårt konceptuella ramverk. 
Dessa nyckelord har vi arbetat fram genom att tala om ämnet och på så sätt beslutat att 
dessa nyckelord representerar viktiga koncept i vår teori, som vi i sin tur valt att benämna 
användbarhet för OLAP-verktyg. 
 

• Business Intelligence 
• Decision Support Systems 
• Data Warehouse 
• On-Line Analytical Processing (OLAP) 
• Rapportering 
• Analys 
• Datamining 
• OLAP-verktyg 
• Användbarhet 

 
Alla dessa nyckelord som vi tagit fram anser vi i viss mån är förknippade med den domän 
vi ämnar beforska. För att ge läsaren en klarare bild över den domän vi valt att behandla, 
anser vi att en del av dessa nyckelord är irrelevanta att ingående redogöra för. Vi kommer 
således i vårt nästkommande kapitel, vårt teorikapitel, visa mer detaljerat på hur vår 
urvalsprocess gått till och varför vissa av dessa nyckelord fick utgöra mer fokus än andra.  
 
Informationsinsamlingen för dessa nyckelord har primärt inhämtats genom artiklar och 
litteratur från framstående forskare och författare inom detta område, vi har därför valt 
artiklar som publicerats i de större vetenskapliga tidskrifterna och böcker som refererats 
från sagda artiklar. Återkommande referenser till böcker och artiklar har gjort att vi tagit 
oss tiden att få tag på dessa källor. Andra källor, såsom artiklar i dagspressen och 
populärvetenskapliga verk har undvikits, med undantag för de fall där de utgjorde den enda 
tillgängliga litteraturen. Vi anser att denna form av selekteringsprocess höjer trovärdigheten 
i de källor som vi utgått ifrån, vilket indirekt leder till att trovärdighet i vår studie på så sätt 
även höjs. 
 
Anledningen till att detta delkapitel har fått den placering det fått grundar sig i att det är ett 
avsnitt som bildar strukturen för vårt följande teorikapitel, användbarhet för OLAP-
verktyg. Ordet struktur har under vår resa fram till vårt resultat varit ett viktigt begrepp, 
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och för att klargöra denna struktur, inte bara för kapitlen emellan utan för hela studien, 
anser vi att en disposition nu är på sin plats. 

1.5 Disposition 

Vi har nu inledningsvis förklarat bakgrunden till det valda problemområdet och beskrivit 
syftet med vår studie samt redogjort för de forskningsfrågor som ligger till grund för hela 
vår studie. Vi låter följande grafiska presentation av uppsatsens upplägg illustrera upplägget 
av vår uppsats.  
 
 

Användbarhet för OLAP-
verktyg

Resultatredovisning

Den empiriska 
undersökningen

Diskussion & slutsats

 
Figur 1.1 Grafisk presentation av uppsatsens upplägg 

 
 
 
Uppsatsen inleds i nästkommande kapitel med vårt teorikapitel där vi inleder med att 
presentera den domän vi beforskar för att sedan redogöra för den teori inom området 
användbarhet som är applicerbart på vår studie. I nästkommande kapitel presenterar vi de 
metoder vi använt oss av i vår undersökning och sammanställer en arbetsprocess som 
ligger till grund för vår empiriska undersökning. Vår empiriska undersökning leder till ett 
resultat som vi sedan presenterar. Avslutningsvis diskuterar vi kring det resultat vi kommit 
fram till och hela uppsatsens process. 
 
Av de rekommendationer som förekommer i den litteratur för hur uppsatser utformas, bör 
metodavsnittet placeras före teoriavsnittet. Anledningen till att vi valt att inte följa detta 
grundar sig i att vi först vill få svar på hur användbarhet för OLAP-verktyg definieras, 
vilket vi besvarar med hjälp av den litteratur vi presenterar i vårt teorikapitel. När denna 
definition klargjorts ger det oss förutsättningar att besvara vår huvudsakliga 
forskningsfråga, nämligen vad som karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg.  
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2 Användbarhet för OLAP-verktyg 

För att kunna besvara vår frågeställning som vi inledningsvis presenterade, kommer vi i 
detta kapitel presentera en teoretisk grund för vår empiriska studie. I delkapitel 1.3 använde 
vi benämningen konceptuellt ramverk för detta avsnitt, vilket vi ansåg var rätt ord för den 
fas vi då befann oss i. För att spegla innehållet i detta kapitel på bästa möjliga sätt anser vi 
att titeln användbarhet för OLAP-verktyg är den mest relevanta. 
 
Vi kommer att inleda med att utförligt beskriva domänen vi beforskar för att ge läsaren en 
bättre förståelse för begreppet OLAP och vad det innebär. Vi kommer sedan att 
introducera begreppet användbarhet, som ska ses som det essentiella konceptet i detta 
kapitel och som i sin tur tillsammans med OLAP ligger till grund för hela vår 
undersökning. Avslutningsvis knyter vi samman teorin med våra forskningsfrågor för att på 
så sätt få en mer naturlig övergång till vårt metodkapitel. 

2.1 Domänen vi beforskar 

När man talar om OLAP är det svårt att få en förståelse för nyttan med OLAP och 
specifikt OLAP-verktyg. För att förstå nyttan av OLAP och OLAP-verktyg bör man ha en 
förståelse för den domän eller kontext som OLAP verkar i. För att illustrera detta på bästa 
möjliga sätt har vi valt att visa detta i figur 2.1 
 
 

Business Intelligence

Data Warehouse

OLAP

OLAP-verktyg

 
Figur 2.1. Domänen vi beforskar 

 
 
 
Vi kommer att beskriva denna domän utifrån och in, vi börjar således beskriva Business 
Intelligence för att sedan arbeta oss inåt i cirkeln för att slutligen nå dess mitt, som vi 
illustrerat som OLAP-verktyg i figuren.  
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2.1.1 Business Intelligence 

Det förekommer olika tolkningar och termer applicerade på begreppet Business 
Intelligence (BI) bland författare. Nästan alla definitioner som figurerar delar samma 
referens trots att BI har definierats utifrån olika perspektiv. Termen BI används ofta som 
ett paraplykoncept för alla aktiviteter som har med insamling, behandling, analys, spridning 
och utnyttjning av affärsinformation inom en organisation. Sandström (1988, sid. 28) 
definierar begreppet Business Intelligence (BI) enligt följande: 
 
"Prognoser och verksamhet som omfattar att kartlägga informationsbehov samt hämta in, bearbeta, 
analysera och delge uppgifter om marknadens konkurrensfaktorer såsom branschvillkor, kunder, 
konkurrenter och leverantörer" 
 
Gilad och Gilad (1986); Collins (1997); Fleisher (2001) beskriver BI som en stödfunktion 
för toppledningen inom beslutsfattning där målet med BI är att förbättra och snabba upp 
ett företags beslutsfattningsprocess och på så sätt försöka uppnå högre konkurrens. 
 
Gilad och Gilad (1988) beskriver BI utifrån tre perspektiv. För det första ligger betoningen 
av begreppet BI på bearbetad information, det vill säga intelligence som är den analyserade 
informationsprodukten som ligger till grund för beslutsfattande. Vidare beskrivs 
beslutsfattarens roll som avgörande för BI. Beslutsfattaren bestämmer vad som skall 
omfatta BI genom att avgöra vilken information som är av intresse och vad som är relevant 
för beslutsprocessen. För BI processen har det presenteras många olika modeller av både 
akademiker och BI företag. De har alla liknande karaktärsdrag och faser, och de flesta 
modeller är cykliska. Sandström (1988) menar att arbetet inom cykeln är en ständigt 
pågående process, där samtliga delfunktioner samtidigt är i gång, snarare än som en 
traditionell linjär process över tiden. Det finns inga klara gränser delarna emellan, arbetet 
inom de olika delarna överlappar varandra. Hela processen bygger på det specifika 
informationsbehov och målsättningar som är förknippat med en speciell verksamhet. 
Nedan i figur 2.2 åskådliggör vi de olika faserna i en BI process och ger en kort beskrivning 
av varje fas. 
 
 

 
Figur 2.2 Faserna i BI processen (Mod. efter Salonen & Pirttimäki, 2005) 
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Att upprätta mål för BI insamlingen startar med att beslutsfattaren behöver information för 
att ta ett visst beslut, defining intelligence needs. Eftersom varje beslutsfattare har unika behov 
och krav på informationen, är det bästa sättet att få fram den genom samarbete mellan 
beslutsfattaren och BI specialisten (Gilad och Gilad, 1988). Informationen samlas sedan in 
från lämpliga informationskällor, information gathering, där den insamlade informationen kan 
vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär och samlas in från organisationens interna eller 
externa källor. De interna källorna finns tillgängliga inom organisationen medan de externa 
förekommer utanför organisationen (Salonen och Pirttimäki, 2005).  
 
Efter insamlingsfasen bearbetas informationen i fasen information processing. Enligt 
Sandström (1988) skall informationen om möjligt användas för att nå konkurrensfördelar 
inom olika verksamhetsområden och på olika nivåer i företaget. Detta förutsätter att 
informationen är sann och har betydelse för företaget. När bedömningen om källans 
tillförlitlighet och informationens användbarhet som bas är klar, registreras den 
information som är värd att lagras och eventuellt utnyttjas i analysen. 
 
Analysis är den process som tar informationen och skapar användbar intelligence av den 
med hjälp av diverse analys metoder och verktyg (Salonen och Pirttimäki, 2005). Analysen 
är enligt Sandström (1988) den svåraste men viktigaste delen av Business Intelligence. 
Analysen sker dels fortlöpande utifrån delmängder av information, dels i form av 
sammanfattande analyser för att skapa mer helgjutna hypoteser om framtiden. Genom att 
bedöma det man redan vet skapar man de hypoteser som behövs för att klarlägga 
informationsbehoven. Efterhand som information samlas in gör man förnyade 
bedömanden som i sin tur ger upphov till nya informationsbehov och förädlade 
informationsprodukter det vill säga intelligence. Analysen syftar till att skapa 
framtidshypoteser om hur marknaden förändras och vilka åtgärder/motåtgärder 
konkurrenterna och övriga marknadsaktörer kommer att vidta. Dessa hypoteser bildar 
grunden för de strategiska, taktiska och operativa åtgärder företaget genomför. 
 
Efter analysfasen kommer dissemination, och där delgivningen kan ske både internt och i 
vissa fall externt. Det är dock viktigt att den sker på ett sätt som är praktiskt meningsfullt 
för mottagarna. Informationsprodukterna måste därför delges selektivt och med beaktande 
av tidsaspekten. Det är även viktigt att delgivningen sker snabbt och lättillgängligt för 
beslutsfattarna inom organisationen. Det sista steget i BI processen är utilization av den 
intelligence som skapats. Baserat på kvaliteten och noggrannheten på den intelligence som 
levereras, ges feedback till BI gruppen inom organisationen så att nästa iteration av BI 
processen kan påbörjas (Sandström, 1988; Salonen & Pirttimäki, 2005). 
 
Vi har under vår tid på WM-data fokuserat på stegen information processing och analysis 
som vi gråmarkerat i figur 2.2. För uppsatsens del fokuserar vi enbart på det sistnämnda, 
analysis. Men för att överhuvudtaget ha någon data att analysera måste vi som sagt 
sammanställa all data som är av intresse och göra denna tillgänglig, det är här Data 
Warehouse kommer in i bilden. 

2.1.2 Data Warehouse 

Ett Data Warehouse är en central samlingsplats för alla eller utvalda delmängder av data 
som ett företags affärssystem samlar in. Data från olika transaktionsprocesser och andra 
källor selekteras och organiseras i ett Data Warehouse, vilka analyseras via applikationer 
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och frågor från användare. Data Warehouse betonar insamling och selektering av data från 
olika källor för värdefull analys (Chaudhuri, 1997). 
 
Inmon (2005, s. 29), en pionjär och en av de mest omnämnda personerna i Data 
Warehouse sammanhang, definierar ett Data Warehouse enligt följande: 
 
”A Data Warehouse is a subject-oriented, integrated, nonvolatile and time-variant collection of data in 
support of managerment’s decisions” 
 
Denna korta men mycket omfattande beskrivning av vad ett Data Warehouse egentligen är, 
pekar på de fyra nyckelord som idag används för att definiera ett Data Warehouse 
(Chaudhuri, 1997). Dessa fyra nyckelord, subject oriented, integrated, time variant och non-
volatile, skiljer ett Data Warehouse från en vanlig relationsdatabas. Enligt Chaudhuri (1997) 
handlar subject-oriented om att ett Data Warehouse är organiserat runt subjekt som till 
exempel kund, leverantör, produkt och försäljning. Det fokuserar på modellering och 
analys av data för beslutsfattare. Integrated innebär att ett Data Warehouse vanligtvis 
konstruerats genom integration av data från flera olika källor. Tvättning av data och 
dataintegration är exempel på tekniker som tillämpas för att undvika problem med 
namnkonflikter och inkonsistenta mätvärden. Time-variant handlar om den information som 
lagras i ett Data Warehouse tillhandahåller uppgifter i ett historiskt perspektiv. Varje 
nyckelstruktur i datalagret innehåller, endera implicit eller explicit, ett element av tid. 
Nonvolatile går ut på att data som lagrats i ett Data Warehouse inte ska uppdateras eller 
ändras. Uppdateringen sker innan data överförs till ett Data Warehouse. 
 
För att få en bild över hur arkitekturen av Data Warehouse lösningar oftast ser ut 
presenterar vi utifrån Inmon (2005) och Chaudhuri (2004) en egendefinierad figur (se figur 
2.3) för att lättare kunna förklara var vi i vår undersökning befinner oss.   
 
 

Fil

Input

Output

Databas

0

100

1:a kvart 20,4 30,6 45,9

2:a kvart 27,4 38,6 46,9

3:e kvart 90 34,6 45

Öst Väst Nord

Externa datakällor

Data Warehouse 
server

OLAP server

OLAP-verktyg

 
Figur 2.3 Ramverk över Data Warehouse (Mod. efter Inmon, 2005; Chaudhuri, 2004) 
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I botten av modellen, har vi datakällorna, dessa kan vara allt ifrån textfiler med information 
till rena databaser och data hämtade från affärssystem eller liknande, kort sagt är det den 
information som är av intresse för organisationen. I detta steg av processen behandlas, eller 
tvättas som det heter i Data Warehouse sammanhang, den data man är intresserad av att 
analysera och skyfflas sedan helt enkelt in i den Data Warehouse lösning som 
implementerats. När data väl har förts in i systemet skapas en eller ett flertal 
flerdimensionella kuber som representerar denna data. Dessa kuber lagras sedan på en 
OLAP-server för lättare åtkomst. Det är i detta, det sista steget i processen, som fokus för 
vår undersökning ligger. I detta steg analyseras den data som sammanställts i tidigare skede, 
för att sedan kunna utföra analyser på sagda data, behöver man kunna analysera och 
sammanställa data över ett flertal dimensioner, det är här OLAP tekniken kommer in i 
bilden. 

2.1.3 On-Line Analytical Processing (OLAP) 

Enligt Söderström (1997) har tekniken OLAP fått en bredare betydelse och innefattar nu 
även analysmetoder som multidimensionell analys och inte bara skapandet av 
multidimensionella databaser som Codd, Codd och Salley (1993) benämner det som. Detta 
får stöd av Marakas (2003) som även utvecklar det med att lyfta fram vikten av de kriterier 
som Codd et al. (1993) satt upp i sitt ramverk för utvärdering av OLAP-verktyg. Vi har 
under vår litteraturstudie stött på många referenser till de kriterier som Codd et al. (1993) 
ställt upp, inte bara i vetenskapliga publikationer utan även i material från leverantörer av 
OLAP-verktyg. 
 
Eftersom dessa kriterier uppenbarligen är någonting leverantörerna av OLAP-verktyg är 
väl medvetna om och tar till sig när de utvecklar sina verktyg, anser vi att det är av relevans 
för uppsatsen att en syntes av dessa kortfattat presenteras för läsaren. 
 
Den konceptuella vyn av de OLAP-modeller som användaren arbetar med skall vara 
multidimensionella och intuitiva. Detta för att underlätta för användaren när denne 
behöver manipulera modellen för att få fram specifika data (1 och 2). Det verktyg som 
används för detta ändamål ska vara fullt integrerat i användarmiljön och användaren ska 
kunna använda det utan att funktionaliteten påverkas nämnvärt (3). Vidare ska det utan 
användarens påverkan kunna hantera ett flertal datakällor och hämta ut data utifrån dessa 
för att sedan sammanställa och presentera denna data för användaren i en 
sammanhängande anpassad vy. Eftersom en stor mängd av organisationers data ligger 
lagrat på speciella databasservrar är det av yttersta vikt att verktygets server komponent är 
intelligent nog att hantera multipla klienter utan större problem (5). Verktyget skall helt 
enkelt kunna tillgodose att flera användare samtidigt jobbar mot samma data och skapar 
modeller oberoende av varandra (8). 
 
Rapporteringsfunktionen skall vara intuitiv och innehålla all relevant information för att 
underlätta för användaren att förstå hur denne ska gå tillväga (4 och 11). Prestanda, eller 
tidsåtgången vid rapportering är kritisk för att slutanvändare skall kunna ta till sig verktyget 
och se det som ett komplement i sitt arbete, så verktyget skall snabbt kunna utföra 
analysfunktioner. Analys och presentation av data skall visuellt kunna utföras och verktyget 
skall logiskt gruppera de rader, kolumner och celler som är av relevans för användaren (6 
och 7), all manipulation av denna sammanställda data, så som drill-down funktioner skall 
kunna utföras direkt i modellen och vara intuitiv för användaren (10). Vidare skall verktyget 
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klara av att hantera beräkningsfunktioner som sträcker sig över flertalet dimensioner utan 
påverkan från användaren (12). Verktyget skall även innehålla ett komplett utvecklingsspråk 
med vilket användaren kan skapa komplexa beräkningar som sträcker sig över flera 
dimensioner (9).   
 
Dessa tolv kriterier är egentligen uppsatta för kompletta OLAP-verktyg och med kompletta 
menar vi då verktyg som innefattar allt som täcks av de två sista stegen i figur 2.3. Då vi 
enbart fokuserar på det sista steget i figur 2.3, analysen, kommer vi enbart att ta hänsyn till 
de av kriterierna som explicit handlar om analys, men även de kriterier för användbarhet då 
det utgör en viktig aspekt som vi presenterar i kommande kapitel. För att kunna utföra 
denna analysprocess krävs det stöd för de primära OLAP-operationerna, stöd för dessa är 
nödvändigt för att överhuvudtaget kunna utföra interaktiva förfrågningar och analyser av 
data på de kuber som skapas. Nedan presentera vi utifrån Chaudhuri (1997) de vanligaste 
operationerna. 
 

• Roll-up - benämns av vissa leverantörer som drill-up, där aggregeringar utförs på en 
datakub antingen genom att klättra upp i en hierarki eller genom att dimensioner 
tas bort. Med andra ord bestäms här hur data sammanfattas från en lägre detaljnivå 
till en högre. I praktiken används oftast metoden ”summering”, men genomsnitts-, 
minimi- eller maximimått kan även användas. 

• Drill-down - är motsatsen till roll-up operationen, där man navigerar från mindre 
detaljrikedom till mer detaljerad data. Antingen går man i en given dimension ett 
steg ner i hierarkin eller så inför man ytterligare dimensioner. På så sätt får man 
snabbt svar på centrala frågor via enkel navigering på olika detaljnivåer. 

• Slice - används när man vill studera ett visst lager i en flerdimensionell datamängd, 
där en dimension väljs ut ur en given kub som i sin tur resulterar i en subkub.  

• Dice - med hjälp av dice operationen definieras en subkub genom val av två eller 
flera dimensioner. 

• Pivot (rotate) - pivot även kallad rotate, är en visualiseringsoperation där man roterar 
axlarna i vyn i syfte att erhålla en alternativ presentation av data. På så sätt kan man 
se data ur en annan synvinkel.  

 
Vi har nu visat på hur OLAP och specifikt OLAP-verktyg förhåller sig i den domän vi 
beforskar, vi har även definierat vad ett OLAP-verktyg skall vara och vilken funktionalitet 
det skall stödja. Utifrån detta kommer vi i vårt metodkapitel att skapa ett användartest där 
vi utvärderar om de OLAP-verktyg vi valt att inkludera stödjer denna presenterade 
definitions krav och även knyta ihop detta mot den teori vi i delkapitel 2.3 presenterar kring 
användbarhet. Innan vi kan göra denna koppling från den teori vi i detta delkapitel 
presenterat behöver vi ett ramverk, en modell eller helt enkelt ett tillvägagångssätt med 
hjälp av vilket vi kan studera dessa aspekter. Ett lämpligt tillvägagångssätt för detta ändamål 
presenteras i kommande delkapitel. 

2.2 DeLone and McLean IS Success Model 

Trots en mängd empiriska studier inom IS-framgång har inte den exakta definitionen av 
”IS-framgång” klargjorts (Garrity and Sanders, 1998). Enligt Molla och Licker (2001) 
förefaller det som om IS-framgång är ett omtvistat begrepp bland forskare, på så sätt att 
framgång är ett multidimensionellt koncept som kan bedömas på olika nivåer (tekniskt, 
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individuellt, grupp, organisation) och som använder ett antal men inte nödvändigtvis 
kompletterande kriterier (ekonomi, beteende, uppfattning). 
 
Många forskare och författare ser DeLone och McLeans arbete som ett stort framsteg. 
Efter omfattande undersökningar av varierande mätvärden för att bedöma IS-framgång, 
förslår DeLone och McLean en modell som innefattar ett antal enskilda 
framgångsdimensioner till en övergripande framgångsmodell (se figur 2.4). 
 
Det har riktats en del kritik mot modellen så till vida att den blandar en varians- och 
process-syn på IT-framgång samt att alla steg i modellen borde vara nödvändiga men inte 
tillräckliga steg för att uppnå ett bestämt resultat. Vi har haft i åtanke att den kan vara svår 
att applicera på en aktuell situation eftersom den bör justeras en del beroende på vilken 
organisation den skall tillämpas i. Därför tror vi det kan vara svårt att skapa den perfekta 
fulländade framgångsmodellen som mäter IS framgång i alla olika sorters organisationer. 
Enligt de slutsatser som dragits och den kritik som framförts mot modellen anser vi att 
modellen behöver förbättras och valideras för att tjäna som grund för IS-
framgångsmätning. DeLone & McLean IS Success Model kräver med andra ord en 
kontextuell anpassning, och det har vi i vår studie tagit fasta på (se figur 3.1). 
 

 

 
Figur 2.4 DeLone and McLean IS Success Model (Mod. efter DeLone McLean, 2003) 

 
 
 
DeLone & McLean IS Success Model består av sex dimensioner: Information Quality, 
System Quality, Service Quality, Intention to use/Use, User Satisfaction och Net Benefit. 
De tre kvalitetsdimensionerna Information Quality, System Quality, Service Quality bör 
enligt DeLone och McLean (2003) mätas och kontrolleras separat eftersom dessa 
dimensioner oberoende av varandra i sin tur påverkar Intention to use/Use (användning) 
och User Satisfaction (hur nöjda användarna blir). Denna påverkan symboliseras med hjälp 
av pilarna i figur 2.4.  
 
För att vi ska kunna visa på de eventuella brister OLAP-verktyg idag dras med ur 
användbarhetssynpunkt och samtidigt lyfta fram de positiva aspekter de medför, vilket är 
syftet med vår studie, är det enligt oss naturligt att vi operationaliserar kvalitetsdimensionen 
System Quality ur DeLone & McLean IS Success Model. Detta för att vårt intresse ligger i 
att mäta kvaliteten på de OLAP-verktyg som ingår i vår studie.  
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Enligt Folmer och Bosch (2004) är Use synonymt med användbarhet vilket är det vi 
studerar, och eftersom System Quality påverkar dimensionen Use, har vi därför valt att 
även lyfta fram denna dimension ur DeLone and McLean IS Success Model (DeLone och 
McLean, 2003), vilket vi i figur 2.4 visar med att markera System Quality med fet stil och 
Use gråmarkerat.  
 
DeLone och McLean (2003) beskriver System Quality som kvaliteten på det system som 
ska utvärderas, där användbarheten specifikt kan vara ett valt mätvärde. Dessa definitioner 
visar enligt oss på att modellen är tillämpningsbar på vår undersökning, då det är precis det 
vi avser att undersöka. Vi kommer i kommande delkapitel att mer ingående beskriva 
begreppet användbarhet. 

2.3 Användbarhet 

Användbarhet är en term som vi valt att använda som motsvarighet till det engelska 
uttrycket usability. Termen usability är svår att översätta till svenska, men vi har efter 
Svenska datatermgruppens (2006) riktlinjer valt att använda oss av denna svenska term för 
begreppet usability. 
 
Enligt Folmer och Bosch (2004) figurerar det många definitioner och termer på begreppet 
användbarhet. Vi har valt att välja ut några av de definitioner som vi ansåg vara mest 
relevanta och som enligt Folmer och Bosch (2004) är de mest erkända och tillämpade i 
praktiken. Detta för att bilda oss en uppfattning om vilken av dessa definitioner som i sin 
tur är den bäst lämpade för vår studie. Vi har därför valt att kort i följande tre delkapitel 
presentera olika perspektiv på användbarhet och hur man enligt dessa definitioner mäter 
användbarhet.  

2.3.1 Shackels perspektiv 

Shackel (1991) som var en av de allra första författarna inom människa-dator interaktion 
spåret som betonade vikten av användbarhet, definierar användbarhet enligt följande: 
 
“the usability of a system is the capability in human functional terms to be used easily and effectively by the 
specified range of users, given specified training and user support, to fulfill the specified range of tasks, within 
the specified range of scenarios” (Folmer och Bosch, 2004, s. 66) 
 
Vidare anser Shackel (1991) att användbarhet kan ses från två sidor. Det första synsättet 
innebär att användbarhet ses som en relativ del av systemet som utvärderas, det vill säga att 
användbarhet är relativt i förhållande till användaren. Vilket leder till att 
användbarhetsutvärderingen blir kontextberoende, som i sin tur leder till en mer subjektiv 
vy av systemet som utvärderas. Det andra synsättet innebär att ett mer objektivt synsätt 
tillämpas i användbarhetsutvärderingen.  
 
Shackel (1991) beskriver inte explicit hur dessa båda sidor ska utvärderas utan presenterar 
fyra stycken attribut med vilka man kan ta stöd av för att mäta användbarhet i ett system. 
Det första attributet effectiveness; mäter till vilken grad uppgifterna kan utföras. Det andra 
attributet learnability; mäter tiden det tar att lära sig att utföra uppgifterna. Det tredje 
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attributet flexibility; mäter anpassningsgraden som behövs för att utföra uppgifterna. Det 
fjärde och sista attributet attitude; mäter hur nöjda användarna är med systemet.  

2.3.2 Nielsens perspektiv 

Nielsen (1993) som ses som en av pionjärerna inom användbarhetsforskningen anser precis 
som Shackel (1991) att användbarhet är en aspekt som påverkar hur väl systemet mottas av 
användarna. 
 
Till skillnad från Shackel (1991) väljer Nielsen (1993) inte att definiera användbarhet utan 
presenterar följande fem attribut som definition på vad användbarhet skall innefatta. 
 

• Learnability – systemet skall vara enkelt att lära sig och användaren ska snabbt 
kunna använda systemet i sitt arbete. 

• Efficiency – systemet skall vara effektivt att använda och när användaren väl lärt sig 
systemet skall produktiviteten vara hög.  

• Memorability – systemet skall vara enkelt att komma ihåg, detta för att möjliggöra 
för användare att efter längre tids frånvaro kunna använda systemet utan att 
återigen behöva lära sig systemet. 

• Errors – när systemet används ska så få fel som möjligt uppstå, skulle ett fel ändå 
uppstå så ska användaren på enkelt sätt kunna avhjälpa felet och få information om 
varför felet inträffade. 

• Satisfaction – systemet skall upplevas som behagligt att använda av användarna. 

2.3.3 ISO perspektivet 

Standardiseringsorganet ISO har till uppgift att ta fram standarder för olika ändamål, 
däribland en standard för användbarhet och precis som Shackels (1991) definition av den 
subjektiva sidan av användbarhet är ISO:s perspektiv kontextberoende. Enligt ISO 
standard 9241-11 (ISO 9241-11, 1998, s. 2) definieras användbarhet enligt följande: 
 
“The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness; the 
extent to which the intended goals of use are achieved, efficiency; the resources that have to be expended to 
achieve the intended goals and satisfaction; the extent to which the user finds the use of the product 
acceptable, in a specified context of use” 
 
Enligt denna standard är följande attribut mått på användbarhet: 
 

• Effectiveness - mått på noggrannheten och fullständigheten med vilken användare 
uppnår specifika mål eller uppgifter.  

• Efficiency - graden av ansträngning som krävs av användare för att uppnå målet 
eller utföra uppgiften. 

• Satisfaction - mått på graden av tillfredsställelse vid användandet av systemet. 
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2.3.4 Användare, uppgift och miljö 

När man undersöker användbarhet bör man enligt Tognazzini (1992) ta hänsyn till tre 
aspekter; användaren som ska lösa uppgiften, uppgiften som ska lösas och miljön i vilken 
uppgiften ska lösas i. Tognazzini (1992) illustrerar detta i en kub som vi visar i figur 2.5 
nedan. 
 
 

Användare

Uppgift

Miljö
 

Figur 2.5 Aspekter för användbarhet (Mod. efter Tognazzini, 1992) 
 
 
 
ISO:s definition av de aspekter som bör undersökas innefattar även utrustningen som 
används i utvärderingen. Vi har valt att visa ISO:s fullständiga ramverk över användbarhet i 
figur 2.6 för att visa hur dessa aspekter förhåller sig i ramverket. Vi ser inte attributet 
utrustning som avgörande för vår undersökning och kommer hädanefter att behandla det 
som en delmängd av miljö, detta för att samtliga test kommer att utföras på en och samma 
stationära dator. 
 
 

 
Figur 2.6 Ramverk över användbarhetsutvärdering (Mod. efter ISO standard 9241-11, 1998) 
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När det gäller vilka egenskaper hos användaren som är relevanta vid studerandet av 
användbarhet går meningarna isär. Enligt Jordan (1998) är följande egenskaper viktiga att ta 
hänsyn till när användbarhet studeras.  
 

• Erfarenhet (eng. experience) 
• Kunskapsnivå (eng. domain knowledge) 
• Kulturell bakgrund (eng. cultural background) 
• Eventuella funktionshinder (eng. disability) 
• Ålder och kön (eng. age and gender) 

 
När det gäller användarens prestation så bör denna enligt Jordan (1998) uttryckas i lämpliga 
mätetal och mätenheter. Dessa kan delas upp i följande, effectiveness, efficiency och 
satisfaction, vilka vi tidigare beskrivit enligt ISO standard 9241-11 (ISO 9241-11, 1998). 
Dessa ses som output i testprocessen, det vill säga det faktiska resultatet av utvärderingen. 
 
För att kunna få ”output”, det vill säga få ut något konkret ur utvärderingen behöver vi 
skicka in ”input” och enligt Jordan (1998) är följande kategorier då viktiga att beakta: 
 

• Guessability – mått på hur väl en förstagångsanvändare kan utföra en specifik 
uppgift på en viss produkt. 

• Learnability – mått på hur väl en användare som inte utför en specifik uppgift på en 
viss produkt för första gången klarar av att utföra densamma.  

• Experienced user performance (EUP) – mått på hur väl en van användare kan 
utföra en specifik uppgift på en viss produkt.  

• System potential – mått på optimalt genomförande av en specifik uppgift på en 
specifik produkt. 

• Re-usability – mått på genomförande av en specifik produkt efter en längre tids 
frånvaro. 

 
För att visa hur ”input” och ”output” för mätning av användbarhet samverkar har vi valt 
att presentera detta i en matris för att åskådliggöra detta ytterligare utifrån den tidigare 
beskrivna teorin. De frågor vi fyllt in i de olika skärningspunkterna i matrisen är exempel på 
frågor vi anser vara relevanta i en användbarhetsstudie av den typen som vi genomför. 
 
 
 Effectiveness 

 
Efficiency 
 

Satisfaction 
 

Guessability 
 

Kan en 
förstagångsanvändare 
utföra en specifik uppgift?

Vilken arbetsbörda krävs 
av 
förstagångsanvändaren? 

Hur upplever en 
förstagångsanvändare 
verktyget? 

Learnability 
 

Kan en användare som 
tidigare använt produkten 
utföra uppgiften?  

Vilken arbetsbörda krävs 
av användaren? 

Hur upplever användaren 
verktyget? 

EUP 
 

Kan en van användare 
utföra en specifik uppgift?

Vilken arbetsbörda krävs 
av en van användare? 

Hur upplever en van 
användare verktyget? 

System potential 
 

Kan en expertanvändare 
utföra en specifik uppgift?

Vilken arbetsbörda krävs 
av en expertanvändare? 

Hur upplever en 
expertanvändare 
verktyget? 

Re-usability 
 

Kan en uppgift utföras 
efter en längre tids 
uppehåll? 

Vilken arbetsbörda krävs 
av användaren? 

Hur upplever användaren 
verktyget efter en längre 
tids uppehåll? 

Figur 2.7 Matris över användbarhet (Mod. efter Lahtinen, 2001) 
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Utifrån syftet med vår studie kan vi inte behandla alla dessa frågor, det är helt enkelt inte 
relevant i vår studie att belysa samtliga. Vi har först och främst valt att inte lägga något 
större fokus på de frågor som ställts upp under satisfaction. Anledningen till att vi väljer att 
inte fokusera på satisfaction baserar vi på det Nielsen (1993) skriver om att satisfaction är 
viktigare att undersöka om användandet av systemet eller produkten sker helt frivilligt, det 
vill säga om det används i exempelvis hemmiljö eller för rekreativa syften. Då OLAP-
verktyg inte används för dessa syften och oftast inte i dessa miljöer anser vi att fokus kan 
flyttas ifrån detta attribut och istället ligga huvudsakligen på effectiveness och efficiency. 
När det gäller användandet av OLAP-verktyg så ligger fokus på effectiveness och 
efficiency, eftersom användare av OLAP-verktyg skall kunna utföra ett antal operationer på 
befintlig data och detta skall kunna genomföras med minimal arbetsbörda från användarens 
sida. Vi lägger således fokus på interaktionen mellan användaren och verktyget. 
 
När det gäller EUP, antar vi att vana användare kan utföra de uppgifter de ställs inför och 
anser således att det inte är något vi behöver fokusera på. När det gäller frågor som ställts 
upp för kategorin system potential, anser vi att dessa inte är applicerbara på vår studie 
eftersom vi inte ämnar utföra våra studier med expertanvändare för de specifika verktygen 
och dels anser vi inte att vi i vår studie har möjlighet att fullt ut studera system potential, då 
det enligt Jordan (1998) är ett mått på vad som optimalt kan utföras i verktyget. Slutligen 
när det gäller re-usability är det inte någonting vi kommer att ha möjlighet att studera 
eftersom vår studie är tidsbegränsad. 
 
Vi kommer således att huvudsakligen behandla kategorierna guessability och learnability 
med avseende på effectiveness och efficiency och har markerat skärningspunkterna dessa 
emellan med grått i matrisen. 
 
Vi har i detta kapitel förklarat den domän vi beforskar och de begrepp som florerar i 
denna. En beskrivning av användbarhet utifrån tre olika definitioner samt en 
sammanställning över användbarhet i en matris har presenterats för att ge en mer 
överskådlig bild över begreppet användbarhet och hur det förhåller sig i vår studie och till 
vår forskningsfråga, hur användbarhet definieras för OLAP-verktyg. Vi kommer i vårt 
nästkommande kapitel, vårt metodkapitel, att presentera vårt tillvägagångssätt och de 
metoder och modeller som ligger till grund för hela vår empiriska undersökning. 
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3 Den empiriska undersökningen 

Vi har nu presenterat den teori som ligger till grund för hela vår undersökning. Syftet med 
detta kapitel är att utifrån den teori vi presenterat arbeta fram en metod som ligger till 
grund för vår empiriska undersökning. 
 
Vi låter detta kapitel inleda med att beskriva den forskningsstrategi vi utgått ifrån för att 
därefter utförligt beskriva de metoder vi använt oss av i vår empiriska undersökning, för att 
slutligen sammanställa och presentera vårt tillvägagångssätt. Efter denna beskrivning av 
vårt tillvägagångssätt presenterar vi hur vår datainsamling, våra användartest och slutligen 
hur analysen av den data vi samlat in utförts. Eftersom vi anser att etiska aspekter är ett så 
pass viktigt begrepp att ta hänsyn till i ett forskningsprojekt har vi valt att låta detta utgöra 
ett separat delkapitel. 

3.1 Forskningsstrategi 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen skiljer man på två olika forskningsstrategier, 
nämligen kvalitativa och kvantitativa metoder. I metodlitteraturen nämns ofta dessa två 
ansatser i samband med diskussionen om forskarens vetenskapliga grundsyn. I praktiken 
antar de flesta forskare en mer pragmatisk hållning, alltså att undersökningsmetod väljs i 
förhållande till problemet (Bryman, 2002). Vi kommer inte att föra någon djupare 
ontologisk och epistemologisk diskussion gällande vårt val av metod, utan snarare hänvisa 
till att det kvalitativa angreppssättet passade vår studie bäst. 
 
Forskning kan bedrivas på ett flertal olika sätt, vad som avgör valet av tillvägagångssätt 
inom den kvalitativa forskningen grundar sig på en rad olika omständigheter. För att 
klargöra vilken metod som lämpar sig bäst till den tänkta undersökningen menar Yin (2003) 
att man bör ta hänsyn till vissa faktorer. Faktorerna hjälper forskaren att fastställa 
forskningsstrategi då de olika strategierna har en tendens att flyta samman och bilda oklara 
gränser.  
 
Vår studie blev en sorts experimentstudie då våra användartest utfördes i en kontrollerad 
miljö, där samtliga av våra användartest utfördes i en miljö som var så lik användarnas 
dagliga arbetsmiljö som möjligt. Även om de frågor vi inledningsvis ställer upp är av typen 
hur och varför och på så sätt är bra lämpade för en fallstudie, ser vi dem som ytterst 
relevanta och bra lämpade även för vår typ av studie. 

3.2 Våra metoder 

En anledning till att man använder sig av modeller för att lyckas, förutom att få bättre 
vägledning i framtiden så att forskning kan jämföras och upptäckter valideras, är att kunna 
ta hänsyn till och mäta olika faktorer. Att inte utgå ifrån en modell hade inneburit att det 
varit svårt att avgöra om ett system håller exempelvis den kvalitet det borde göra. Vi har i 
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vår studie utgått ifrån en väl beprövad modell för att mäta IS-framgång. Modellen stavas 
DeLone & McLean IS Success Model (se figur 2.4). Denna modell tillsammans med 
metoderna task analysis och thinking-aloud och de grundläggande OLAP operationerna 
ligger sedan till grund för vårt tillvägagångssätt i vår studie.  

3.2.1 Task Analysis 

Bland de tekniker som används då användbarhet är av intresse att studera anses task 
analysis av många forskare som en högaktuell metod att tillämpa. Syftet med metoden är att 
urskilja de mål användaren har vid interaktionen med systemet, och ta reda på de uppgifter 
som genomgås för att lösa problemen samt vilken information som krävs för att lösa 
uppgiften. 
 
Nielsen (1993, s. 75-76) definierar task analysis på följande sätt:  
 
”A typical outcome of a task analysis is a list of all the things users want to accomplish with the system (the 
goals), all the information they will need to achieve these goals (the preconditions), the steps that need to be 
performed and the interdependencies between these steps, all the various outcomes and reports that need to be 
produced, the criteria used to determine the quality and acceptability of these results, and finally the 
communication needs of the users as they exchange information with others while performing the task or 
preparing to do so.” 

3.2.2 Thinking-aloud 

Nielsen (1993) säger att thinking-aloud kanske är den mest värdefulla utvärderingsmetoden 
av dem alla, vilket även får stöd av Norman och Panizzi (2006). I de användartest vi i vår 
studie genomförde, se delkapitel 3.4, har vi använt oss av denna teknik, som går ut på att 
användaren talar högt under testet och berättar högt om vad som händer. För att få 
användarna att tala högt under testen ställde vi som agerande observatörer frågor som 
”Vad tänker du nu?” ”Finns det möjlighet att utföra operationen på ett annat sätt?”. När vi under 
testen fick en fråga som ”Är det så här ni menar att jag ska göra?” så utgick vi ifrån de 
rekommendationer Nielsen (1993) satt upp, det vill säga att inte besvara sådana frågor utan 
istället ställa en motfråga som ”Vad tror du händer om du gör så?”. I de fall då användarna såg 
förvånade ut efter en händelse frågade vi om det var det de förväntade sig skulle hända? 
 
Enligt Nielsen (1993) har thinking-aloud metoden sin bakgrund i psykologisk forskning, 
men att den används i allt större utsträckning för att utvärdera hur människor interagerar 
med datorgränssnitt. Nielsen (1993) hävdar att denna metod inte lämpar sig för vissa typer 
av prestandamätningar, däremot har den förmågan att åstadkomma en stor portion 
kvalitativ data enbart med hjälp av ett fåtal användare. Preece et al. (1994) framför ett annat 
problem med metoden och det är att den lägger en belastning på användaren, på så sätt att 
två saker samtidigt måste utföras – dels uppgiften som ska utföras och dels att användaren 
måste tala högt om vad som görs.  
 
Vi låter ett citat från Nielsen (1993, s. 195) sammanfatta metodens styrka och på så sätt 
avsluta detta delkapitel för att sedan gå in på hur dessa beskrivna metoder knutits ihop med 
DeLone and McLean IS Success Model, för att på så sätt få fram en arbetsprocess som 
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ligger till grund för utvärderingen av OLAP-verktyg, med användbarhet som 
betraktningsaspekt. 
 
”The strength of the thinking-aloud method is to show what the users are doing and why they are doing it 
while they are doing it in order to avoid later rationalizations.” 

3.2.3 Vårt tillvägagångssätt  

Vi har i vårt teorikapitel bland annat presenterat DeLone and McLean IS Success Model 
och denna modell har utgjort stommen i det tillvägagångssätt vi utarbetat för denna studie. 
Tidigare tog vi upp vilka dimensioner som ingår i denna modell och även de två 
dimensioner som vi valt att lyfta fram, nämligen System Quality och Use, som vi nedan i 
figur 3.1 presenterar.  
 
 

 
Figur 3.1 Illustration över vårt tillvägagångssätt 

 
 
 
Eftersom det är OLAP-verktyg vi utvärderar är det naturligt att OLAP-verktygen är det 
som vi är intresserade av att mäta kvaliteten på i avseende på användbarhet. Som vi tidigare 
nämnt är användbarhet synonymt med Use vilket är vår andra dimension i vårt flöde eller 
tillvägagångssätt som vi valt att benämna det. Eftersom vi vill mäta användbarhet, så 
presenterade vi två metoder för detta ändamål, thinking-aloud och task analysis. Som 
mätvärde till dessa har vi valt att lägga in de grundläggande OLAP operationerna som ligger 
till grund för uppgiften som ska lösas av användarna. Ur innehållet i dimensionerna System 
Quality och Use är syftet att detta flöde ska kunna ge oss svar på forskningsfrågan, vad som 
karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg, som vi inledningsvis ställde upp. 

3.3 Datainsamling 

Informationen vi behövde för att få svar på vår forskningsfråga har samlats in på två olika 
sätt – genom litteraturstudier och genom en empirisk undersökning. Litteraturstudierna 
började tidigt i arbetet, redan efter valet av ämnesområde. Vi började med att söka i 
biblioteks- och artikeldatabaserna ELIN och LOVISA på Internet. Detta utfördes i syfte 
att sondera terrängen, vi ville se hur mycket och vad som skrivits inom det område vi ville 
undersöka. Efter att vi gått igenom det material vi genom dessa två söktjänster fått fram 
började vi sortera ut det som vi ansåg vara mest relevant för vår studie, denna process har 
varit av det iterativa slaget under hela processen med att samla in data.  
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Vi har vid datainsamlingen i största möjliga mån skapat metoder som enligt oss är 
tillräckligt mätbara och tydliga så att det är det tänkta fenomenet som studeras och inget 
annat. En svårighet som enligt Yin (2003) kan uppstå är att klargöra om beskrivna fenomen 
avspeglar verkligheten eller om det är forskarens egna intryck som beskrivs. För att 
avhjälpa dessa felkällor har vi vid insamlingen av data uteslutande använt oss av 
dokumentation och deltagande observationer som de primära insamlingskällorna. Yin 
(2003) menar på att man bör använda minst två eller flera insamlingskällor för att avlägsna 
felkällorna. När det gäller dokumentationen så har vi under hela arbetets gång löpande fört 
anteckningar i form av stödord och mindmaps för att underlätta vår analys av data.  
 
Vid insamlingen av alla data har vi även skapat en kedja av bevis, det vill säga att vi skapat 
länkar mellan besvarade frågor, datainsamling och dragna slutsatser, detta för att 
utomstående ska kunna följa forskningsprocessen men också för att styrka reliabiliteten i 
vår studie. 

3.4 Användartesterna 

Vi presenterade i vårt teorikapitel ett antal faktorer som vi anser vara relevanta för vår 
studie, däribland presenterade vi de tre aspekterna användare, uppgift och miljö, som efter 
Tognazzini (1992) illustrerades i en kub. Vi kommer i detta delkapitel att mer ingående 
förklara hur vi utifrån dessa aspekter gått tillväga vid utformningen av våra användartester. 

3.4.1 Användarna, uppgifterna och miljön 

Åsikterna om antalet deltagare i en studie går isär, Tullis & Wood (2004) anser att antalet 
deltagare i en studie bör vara mellan tjugo och trettio, medan Nielsen (1993) skriver att tre 
till fem användare är fullt tillräckligt. Givetvis beror antalet användare i studien dels på 
tillvägagångssättet och dels är det en resursfråga (Nielsen, 2004). Vi valde att utgå ifrån de 
rekommendationer Nielsen (1993) satt upp för den typ av studie som vi genomfört och 
valde således att använda oss av tre stycken deltagare, då det enligt Nielsen (2000) inte 
tillför några större nya rön för undersökningen att använda sig av fler användare än så. 
Dessa deltagare bör även enligt Nielsen (1993) vara representativa för den tänkta 
användargruppen för de verktyg vi utvärderar. För att uppfylla dessa krav valde vi på WM-
data ut tre användare som dagligen arbetar inom den domän vi beskrivit i vårt teorikapitel, 
men som inte nödvändigtvis arbetar med just dessa verktyg. Detta för att vi i enlighet med 
de kriterier Codd et al. (1993) satt upp och som vi kort beskrev i vårt teorikapitel anser att 
en användare som har arbetat med ett OLAP-verktyg tidigare bör kunna utföra de 
grundläggande operationerna även i ett OLAP-verktyg denne inte tidigare arbetat med. 
Vårt populationsurval kan på så sätt sägas spegla användare av OLAP-verktyg i allmänhet. 
Det vill säga användare som har en god förståelse för OLAP och de operationer som 
förknippas med detta, samt användandet av de verktyg som kan ses som hjälpmedel för 
detta ändamål. 
 
För att återknyta till de grundläggande OLAP operationerna vi presenterade i vårt 
teorikapitel valde vi att sätta upp ett antal uppgifter som användaren skulle lösa. Dessa 
uppgifter bygger på de sex grundläggande OLAP operationer och har anpassats för att 
testerna ska kunna utföras på den data vi hade till vårt förfogande, vi presenterar denna 
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sammanställning i bilaga 6.2. Enligt Nielsen (1993) och ISO:s riktlinjer (ISO 9241-11, 1998) 
bör de uppgifter användarna ska lösa vara så representativa som möjligt för den 
användargrupp som arbetar med dessa verktyg. Som vi beskrev i vårt teorikapitel så är de 
grundläggande OLAP operationerna fundamentala för analys i OLAP sammanhang och 
blev ett självklart val i våra användartest. 
 
Samtliga av våra tre användartest utfördes i WM-datas lokaler på en och samma dator som 
utrustats med den nödvändiga mjukvaran för våra test, testen tog ungefär en timme per 
användare. Valet av testmiljö beskrivs som viktigt att ta hänsyn till enligt de tre 
definitionerna på användbarhet vi presenterade i vårt teorikapitel. Vi tog detta till oss och 
följde de riktlinjer som vi ansåg vara relevanta för just vår studie och har sammanställt en 
fullständig specifikation på hårdvara, mjukvara och testmiljö och presenterar detta i bilaga 
6.1.  
 
Våra test genomfördes i ett samtalsrum som endast observatörerna och användarna hade 
tillgång till för dagen, detta för att säkerhetsställa att vi hade en lugn miljö med få 
störningsmoment för vårt användartest. Användarna fick även instruktioner om att de 
kunde avbryta enskilda uppgifter eller hela testet om de kände sig obekväma. Fördelarna 
med att genomföra testen i denna miljö är som sagt självklara, vi får en lugn miljö med få 
störningsmoment. Nackdelarna med att utföra användartesterna i en så pass 
experimentorienterad miljö kontra att utföra den i en mer naturlig miljö för användarna blir 
att användarna kan känna sig mer osäkra och obekväma. Men eftersom testerna utfördes på 
WM-data vilket är användarnas arbetsplats så anser vi att de positiva aspekterna med att 
utföra ett mer experimentorienterat användartest överväger de eventuella negativa 
aspekterna. 

3.4.2 Pilottest 

Enligt Nielsen (1993) bör inga användbarhetstester göras utan att man först testat 
testproceduren. Oftast räcker det med att göra ett eller två pilottest innan man sätter igång. 
Vi ansåg att ett pilottest var fullt tillräckligt med tanke på omfattningen i våra 
användartester.  
 
Anledning till att vi överhuvudtaget utförde ett pilottest var att testa om de uppgifter vi satt 
upp kunde fungera för de individer de var avsedda för och om vi kunde få den feedback 
och information vi behövde.  
 
Det faktiska pilottestet utfördes med samma förutsättningar som våra tre riktiga 
användartest och vi valde att även här använda en WM-data medarbetare som dagligen 
arbetar inom den domän vi tidigare beskrivit. Efter att pilottestet var avklarat satte vi oss 
ner med vårt testsubjekt och gick igenom testet ännu en gång för att diskutera vad som 
behövdes justeras. Detta i syfte att vårt användartest skulle bli så optimalt som möjligt för 
vår undersökning. 

3.4.3 Genomförande av användartest 

När vi genomfört vårt pilottest och var nöjda med utformningen av testet och 
konfigurationen av vår testdator och inspelningsutrustning var det dags att påbörja de 
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faktiska användartesten. Vi valde att följa de riktlinjer Nielsen (1993) satt upp för de etiska 
aspekter som bör tas hänsyn till före, under och efter ett användartest. Detta för att 
säkerhetsställa att vi i vår undersökning genomför våra test på ett så korrekt och 
vetenskapligt sätt som möjligt. 
 
Redan en timme innan testet skulle påbörjas testade vi vår testdator och 
inspelningsutrustning med att själva genomföra delar av användartestet och spela in detta. 
När vi var tillfreds med att vår utrustning var korrekt så kallade vi in vår användare. Innan 
användartestet påbörjades förklarade vi syftet med testet för användaren och det faktum att 
testet skulle spelas in, samt klargjorde att det var användbarheten för OLAP-verktygen som 
skulle testas och inte användarens kunskap om verktygen. Vi gav sedan användaren 
möjlighet att läsa igenom det test vi sammanställt (se bilaga 6.2) och lät sedan användaren 
ställa frågor till oss om testet och dess utformning. När användaren kände sig tillfreds med 
uppgifterna påbörjade vi testet. 
 
Efter testets genomförande diskuterade vi med användaren om vad de tyckte om testet i sig 
samt dennes åsikter om de tre OLAP-verktygen. Efter vår avslutande diskussion tackade vi 
användaren för dennes medverkan och förklarade än en gång vikten av deras medverkan 
för vår studie. 

3.5 Analys av data 

När vi hade samlat in all information, var det dags att systematisera, komprimera och 
bearbeta materialet för att lättare kunna besvara vår forskningsfråga, vad som karaktäriserar 
ett användbart OLAP-verktyg. Vi insåg att det var viktigt att påbörja analysen så snabbt 
som möjligt medan det som diskuterats i samband med användartesten var i färskt minne. 
Detta angreppssätt är att föredra enligt Maxwell (2004) då forskaren på detta sätt som sagt 
har informationen färsk i minnet och kan nyttja mer än ett angreppssätt för själva analysen. 
Enligt Yin (2003) bör varje undersökning ha en analysstrategi för att bestämma vad som 
ska analyseras och varför. I vårt fall handlade strategin om att utifrån våra användartest 
hitta svar som kunde kopplas till forskningsfrågan och syftet.   
 
Redan efter att det första användartestet var genomfört påbörjade vi vår analys med att 
lyssna igenom det inspelade materialet, för att sedan transkribera det, det vill säga vi skrev 
ner det från talspråk till textspråk. Insamlingen och analysen av data skedde parallellt under 
hela undersökningen, vilket medförde att vi undvek att drunkna i all data, vilket hade varit 
fallet om vi väntat med transkriberingen tills all data var insamlad. Efter att våra 
användartest transkriberats började vi återigen analysera vår data för att komplettera den 
analys vi utförde under användartesterna och den analys vi utförde under tiden vi lyssnade 
på och transkriberade dem.  
 
Vi ville behålla talspråket, i den mån det var möjligt, för att få med användarnas egna 
värderingar och tolkningar. Men för att det skulle bli förståeligt att läsa textmaterialet var vi 
tvungna att till viss mån redigera det.  
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3.6 Etiska aspekter i vårt forskningsprojekt 

Vetenskapsrådet har sammanställt forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Principerna utgör normer och riktlinjer för personer 
involverade i forskning.  Fyra huvudkrav har utarbetats gällande information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2005). 
 
Vid alla typer av studier bör alltid etiska överväganden göras. Enligt forskningsetiska 
kommittéers regelverk ska det alltid finnas ett rimligt förhållande mellan den risk som 
försökspersonerna utsätts för och den vinst som kan uppnås med forskningsprojektet. 
Vidare ska alltid de som ingår i projektet informeras på ett korrekt sätt, det vill säga att 
försökspersonerna ska informeras om att allt deltagande är frivilligt och att det går avbryta 
deltagandet när som helst under projektets gång (Vetenskapsrådet, 2005). 
 
Etiska frågor aktualiseras vid flera olika skeden under ett forskningsprojekt. 
Frågeställningar som rör etiken anser vi uppstår främst i samband med insamling och 
analysen av data. Det är i dessa stegen som vi anser etiken spelar in mest, med andra ord 
riktar vi fokus på relationen mellan forskare och undersökningspersoner. Kvale (1997) 
poängterar att etiska avgöranden sker inte bara på något särskilt stadium av 
undersökningen utan aktualiseras under hela forskningsprocessen, från undersökningens 
början fram till slutrapporten. 
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när etiska aspekter diskuteras är forskaren, eller 
rättare sagt forskarens kvalifikationer när det gäller att undersöka en viss kontext eller 
domän. När det gäller vår egen kompetens både inom användbarhet och de OLAP-verktyg 
vi undersöker ser vi inte oss själva som experter, men dock kompetenta nog för att 
genomföra denna studie. Detta grundar vi på det faktum att vi under några månaders tid 
dagligen arbetat med dessa verktyg och kontinuerligt granskat litteratur och dokumentation 
inom dessa två områden. 
 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till den personliga integriteten på så sätt att vi 
avpersonifierar de användare som deltagit i undersökningen. Detta eftersom vår 
undersökning resulterar i en officiell handling har vi varit tvungna att ur ett etiskt 
perspektiv inte skriva något som på något sätt kunde skada WM-data eller de användare 
som vi använt oss av i undersökningen. Vi har även tagit hänsyn till att forskare har en etisk 
skyldighet i att presentera korrekt information och har således valt att inkludera 
transkriberingar på samtliga av våra användartest. På detta sätt kan vi därför som forskare 
inte manipulera data för att resultaten som genereras skall bli felaktiga eller vinklade på ett 
sätt som passar studien, eller att undanhålla känslig information på något vis som är viktig 
för vår undersökning. Den enda information vi undanhåller är namnen på de användare 
som ingått i vår studie, förklaringen till detta grundar vi i de riktlinjer vi följt vid 
utformningen av våra användartest. 

3.7 Metodutfall och metodkritik 

Vi anser att det är viktigt att själv kritiskt granska det tillvägagångssätt som använts i en 
undersökning. I vår undersökning utgick vi ifrån en väl beprövad modell. I vårt 
tillvägagångssätt ingick användartester, där vi tillämpade metoderna thinking-aloud och task 
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analysis för att få fram ett mätbart resultat utifrån dessa användartest. Vid utförandet av 
dessa test använde vi oss av en MP3-spelare och anteckningsblock för att dokumentera. Vi 
valde att inte dokumentera dessa användartest med hjälp av en videokamera då vi ansåg att 
dels tiden inte räckte till och dels att vi befarade att användarna skulle kunna känna sig 
hämmade utav detta. Vi ansåg vid tidpunkten att denna dokumentation skulle vara 
tillräcklig, vilket vi fortfarande anser. Valet att dokumentera användartesterna med en 
videokamera skulle med största sannolikhet gett oss en större mängd data att analysera, 
vilket säkerligen hade lett till att vi lättare hade kunnat identifiera brister i interaktionen 
mellan användarna och de OLAP-verktyg som ingick i vår studie. 
 
Vi hade själva under en längre tid arbetat med de verktyg som ingick i vår studie och hade 
skapat oss en god grund att stå på inför det steg i vår process där användartesterna skulle 
utformas. De användartest vi utformade lade vi ner mycket arbetsbörda på och ansåg att de 
var mycket representativa för det användningsområde OLAP-verktyg lämpar sig för, vilket 
även vårt pilottest bekräftade. Valet att utföra ett pilottest styrkte att vi var på rätt väg när 
det gällde utformningen av våra användartest. När det gäller antalet användare som ingick i 
vår studie följde vi de rekommendationer Nielsen (1993) satte upp för antalet användare 
som skulle ingå i den typ av undersökning vi genomförde. En annan anledning till antalet 
användare, som kan uppfattas en aning lågt, var att vi ville hålla så hög kvalitet som möjligt 
på de tester vi utförde. Denna kvalitet anser vi hade blivit lidande om antalet användare 
hade utökats. De användare som deltog i vår studie såg vi som representativa för den 
målgrupp OLAP-verktyg riktar sig till. 
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4 Resultatredovisning 

I detta kapitel presenterar vi det resultat som framkommit genom vårt analysförfarande 
som vi presenterade i kapitel 3.5 utifrån de tre användartest vi utfört. Resultaten från dessa 
användartest (se bilaga 6.3) presenterar vi med hänsyn till effectiveness och efficiency vilka 
vi tidigare redogjort vikten av i vår studie, samt hur användarna upplevde interaktionen 
med verktyget. Vi inleder detta kapitel med att kort presentera de användare som ingått i 
vår studie för att ge en bild av deras tidigare erfarenheter och kunskaper innan vi går in på 
själva resultatredovisningen för respektive verktyg. 
  
Den faktiska resultatredovisningen är uppdelad i fyra delkapitel, där vi inleder med att 
presentera resultaten från de tre OLAP-verktygen i var sitt delkapitel. Avslutningsvis 
presenterar vi en sammanställning av det resultat vi fått fram för de OLAP-verktyg som 
ingått i vår studie för att det för läsaren ska bli en naturlig övergång till vår diskussion av 
resultatet. 

4.1 Användarna 

I detta delkapitel presenterar vi kort de tre användare som ingått i vår undersökning. Som 
vi i vårt metodkapitel beskrev har vi valt att avpersonifiera användarna och kommer att 
benämna dem under pseudonymer. Samtliga användare jobbar som konsulter inom 
lösningsområdet Business Intelligence och då specifikt inriktat på Data Warehouse- och 
OLAP-lösningar. 

4.1.1 Användare 1 

Användare 1 är en 26-årig man som jobbar inom Business Intelligence området sedan ett år 
tillbaka. Han är civilingenjör inriktning datateknik och har själv gjort sitt examensarbete på 
WM-data. Han har erfarenhet av och har jobbat med OLAP-verktyg tidigare, men är 
numera inriktad på inläsning av data till Data Warehouse och sitter ytterst lite med 
slutanvändarverktyg. Användaren påpekar dock att han har god kunskap om de verktyg 
som ingår i studien.  

4.1.2 Användare 2 

Användare 1 är en 57-årig man som jobbar inom Business Intelligence området sedan lite 
mer än ett år tillbaka. Han har under många år varit verksam inom WM-datas olika 
lösningsområden och då företrädesvis stordator-lösningar. Han har erfarenhet av att jobba 
med OLAP-verktyg och då uteslutande Microsofts produkter inom OLAP. Även han är 
inriktad på inläsning av data till Data Warehouse och sitter ytterst lite med 
slutanvändarverktyg. 
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4.1.3 Användare 3  

Användare 3 är en 28-årig man som jobbar inom Business Intelligence området sedan 
mindre än ett år tillbaka. Han är systemvetare i grunden och påbörjade sin anställning på 
WM-data direkt efter avslutade studier. Han har erfarenhet av och har jobbat med OLAP-
verktyg tidigare, men är mer inriktad på OLAP-modellering än slutanvändarverktyg. Men 
han påpekar precis som den första användaren att han har hyfsat goda kunskaper om de 
verktyg som ingår i studien. 

4.2 BusinessObjects XIR2 

BusinessObject XIR2 är den senaste versionen från denna leverantör som är en stor aktör 
på marknaden för slutanvändarverktyg för OLAP-analys och är ett av de verktyg våra 
användare kände till bäst. Nedan visar vi en vy över hur användargränssnittet är utformat. 
Vi har markerat i bilden med pilar och text för att identifiera de dimensioner användaren 
arbetat med under testet.  
 
 

 
Figur 4.1 Gränssnittet för BusinessObjects XIR2 

4.2.1 Effectiveness 

Samtliga av våra användare klarade av att lösa alla de uppgifter som de ställdes inför. Ett 
problem som vi stötte på var att samtliga användare blev förvirrade över interaktionen med 
gränssnittet, möjligheten att för varje dimension på två vitt skilda sätt påverka vyn fick 
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användarna att flertalet gånger utföra operationen på fel sätt. Uppgiften löstes, men inte 
alltid på det sätt som det från början var tänkt. Ett annat problem som samtliga användare 
stötte på var när specifika element eller när samtliga element skulle väljas i en dimension. 
Verktyget krävde då att användaren i en meny skulle välja om ingen eller samtliga element 
skulle markeras. Vilket i fallet med att man skulle välja ett specifikt element var tvungen att 
först avmarkera samtliga element från menyn för att sedan markera det specifika elementet. 
För att återknyta till de frågor vi i vår matris (se figur 2.7) ställde upp för effectiveness har 
vi nu fått svar på om en förstagångsanvändare kan utföra en specifik uppgift.  

4.2.2 Efficiency 

Som vi var lite inne på när vi beskrev effectiveness i föregående delkapitel så stötte 
användarna på problem vid interaktionen med gränssnittet. I många fall fick användaren 
göra om den valda operationen då resultatet av denna egentligen var rätt men vyn 
förändrades på ett sätt som användaren inte förväntat sig. Detta ledde till att arbetsbördan 
för användaren steg, då det tog ett tag för användarna att vänja sig vid och lära sig 
skillnaden på de två tillvägagångssätt som varje operation kunde utföras på. När det gäller 
det andra problemet som användarna stötte på, blev även här arbetsbördan för att utföra 
en enkel operation onödigt stor då användaren var tvungen att utföra två operationer 
istället för en.  

4.2.3 Användarnas upplevelse av interaktionen 

Två av användarna uppfattade gränssnittet som tilltalande och överskådligt, men som vi 
nämnt uppfattade samtliga användarna det som en aning rörigt och till en viss del 
förvirrande till en början. Detta påstående kan uppfattas som motsägelsefullt för läsaren, 
men användarnas uppfattning om verktygen ändrades under hela testets gång när de fick 
andra verktyg att jämföra med. Vi kommer att utveckla detta mer ingående i vår 
sammanställning av resultatet. Den användare som inte uppfattade gränssnittet som 
tilltalande skiljde sig även från de två andra användarna när det gällde rangordningen av de 
tre verktygen, då denna placerade BusinessObjects XIR2 som klart sämst av de tre 
verktygen. Han tyckte inte alls om upplägget och blev väldigt irriterad över de problem 
som samtliga användare stötte på.  

4.3 DataWarehouse Explorer 

DataWarehouse Explorer är en helt ny leverantör på marknaden för slutanvändarverktyg 
för OLAP-analys och är det verktyg som våra respondenter kände till minst. Nedan visar vi 
en vy över hur användargränssnittet är utformat. Vi har markerat i bilden med pilar och 
text för att identifiera de dimensioner användaren arbetat med under testet.  
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Figur 4.2 Gränssnittet för Data Warehouse Explorer 

4.3.1 Effectiveness 

Samtliga av våra användare klarade precis som i det första testet av att lösa alla de uppgifter 
som de ställdes inför. Ett problem som vi stötte på var att samtliga användare gjorde fel när 
de skulle lägga till en filtrering, användarna förstod inte att de var tvungna att först välja vad 
som skulle filtreras för att sedan lägga till själva filtreringen. Användarna gjorde detta i 
omvänd ordning, de lade till filtreringen och efter att denna lagts till så valde användarna 
vad de ville filtrera. Detta fick till följd att verktyget tolkade filtreringen som en tom 
filtrering, det vill säga ingenting filtrerades och vyn förblev oförändrad. Ett annat problem 
som användarna stötte på var när diagrammet skulle skapas, samtliga användare försökte 
först att skapa ett diagram med att ändra diagramtypen detta ledde till viss förvirring då 
ingenting hände i vyn eftersom inget diagram var skapat. Men användarna förstod snabbt 
vad som var fel och utförde sedan uppgiften.  

4.3.2 Efficiency 

Användarna uppfattade detta verktyg som väldigt lättanvänt och intuitivt, de uppfattade att 
lösandet av de uppgifter de ställdes inför gick väldigt smidigt. Det enda egentliga som 
användarna kände frustration över och som de upprepade gånger fick göra om var 
filtreringen som de ansåg var ologisk, vilket även ledde till ökad arbetsbörda eftersom de 
fick göra om dessa filtreringar tills de tyckte att de gav resultat de förväntade sig. När det 
gällde skapandet av diagram så gjorde användarna även här fel, men de insåg direkt att 
skapandet av diagram inte utfördes genom detta kommando, arbetsbördan ökade till viss 
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del eftersom inte alla av användarna direkt upptäckte den knapp i menyraden (se figur 4.2) 
som används för att skapa ett diagram. 

4.3.3 Användarnas upplevelse av interaktionen 

Detta verktyg var användartestets inofficiella segrare då samtliga användare ansåg att inte 
bara gränssnittet var mest tilltalande utan även interaktionen med gränssnittet var det mest 
intuitiva av samtliga verktyg i vårt test. Användarna uppmärksammade speciellt att vyn i 
verktyget var väldigt modifierbar, det gick lätt att flytta runt de olika dimensionerna och 
samtlig interaktion med dessa dimensioner gick att utföra på ett enkelt peka och klicka sätt 
som en av användarna benämnde det som. Ett annat stort plus var att samtliga dimensioner 
alltid var synliga i vyn, det var en mycket viktig egenskap som användarna lyfte fram. 

4.4 ProClarity 6.7.1 

ProClarity är precis som BusinessObject XIR2 den senaste versionen från denna leverantör 
som även är en stor aktör på marknaden för slutanvändarverktyg för OLAP-analys och är 
även detta ett av de verktyg våra användare kände till bäst. Nedan visar vi en vy över hur 
användargränssnittet är utformat. Vi har markerat i bilden med pilar och text för att 
identifiera de dimensioner användaren arbetat med under testet. 
 
 

 
Figur 4.3 Gränssnittet för ProClarity 6.7.1 
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4.4.1 Effectiveness 

Samtliga av våra användare klarade precis som i de andra två verktygen av att lösa alla de 
uppgifter som de ställdes inför, men dock med mer hjälp ifrån observatörerna än i de två 
tidigare fallen. Precis som övriga verktyg uppstår det lite problem när filtrering ska utföras 
på den vy som sammanställts. Att hitta var filtreringen ska utföras är inga problem, men det 
är i själva filtreringsmenyn som problem uppstår för våra användare. Den information som 
presenteras uppfattades ibland som felaktig av användarna eftersom verktyget inte 
förklarade vad som ingick i vyn som skulle filtreras. Överlag uppfattades verktyget som 
omständligt då all manipulation av vyn sköttes från panelen till vänster i grässnittet (se figur 
4.3) detta medförde att användarna blev lite otåliga. Den enda manipulation vyn tillät var 
drill-down och roll-up, i övrigt var vyn helt låst och tillät ingen drag and drop funktionalitet 
överhuvudtaget vilket försvårade för användarna då samtliga var vana vid att arbeta på 
detta sätt. Vi låter ett citat från användare två sammanfatta användarnas uppfattning.  
 
”Jag tycker det är sämre faktiskt, just att vyn är fixerad. Det är en ny variant, den har jag inte stött på 
innan” 

4.4.2 Efficiency 

Användarna uppfattade detta verktyg som mindre lättanvänt och intuitivt än de andra två 
verktygen. Det faktum att användaren tvingas byta vy inne i panelen för att utföra 
operationer på dimensionerna ökar arbetsbördan för användarna avsevärt, eftersom många 
fler operationer måste utföras där det i de andra verktygen endast utförs med en enda 
operation. Detta lite omständliga sätt som våra användare benämner det leder till att detta 
verktyg är mer tidskrävande än de andra två verktygen, även om själva operationerna i sig 
inte uppfattas som krångliga att utföra uppfattar ändå användarna hela processen som 
väldigt besvärlig eftersom den innehåller onödigt många steg, vilket enligt användarna 
beror på att vyn är fixerad och interaktionen med densamma sköts från panelen till vänster 
i gränssnittet. 

4.4.3 Användarnas upplevelse av interaktionen 

Detta verktyg fick blandade reaktioner, två av användarna rankade det som ohjälpligt sist 
när vi bad dem rangordna de tre. Men en av användarna tyckte ändå att det var bättre än 
BusinessObjects XIR2 eftersom interaktionen bara kunde utföras på ett sätt, så han tyckte 
att de extra stegen som måste utföras var värda det i utbyte mot att funktionaliteten enligt 
honom blev bättre. De två andra användarna tyckte att verktyget var otroligt omständligt 
och att det inte alls var intuitivt att behöva klicka sig fram i panelen för att manipulera vyn. 
Samtliga användare var dock överens om att ett friare sätt att kunna flytta runt 
dimensionerna i vyn hade varit att föredra. Vi låter även här ett citat avsluta, denna gång 
från användare tre. 
 
”Varför krånglar de till det? Borde utföras på samma sätt som i DataWarehouse Explorer!” 
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4.5 Sammanställning av resultatet 

För att få en tydligare bild över resultatet vi kommit fram till, sammanställer och 
presenterar vi i detta delkapitel vår resultatredovisning samt visar på det som vi i vår analys 
av datan kommit fram till och ställer upp de egenskaper som vi anser karaktäriserar ett 
användbart OLAP-verktyg. Detta ger oss inte bara ett svar på den forskningsfråga vi 
inledningsvis ställde upp, vad som karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg, utan ligger 
även till grund för vårt diskussionskapitel i vilket vi reflekterar över vår uppsats och de 
resultat vi fått fram. 
 
Efter vi genomfört samtliga av våra användartester fick vi fram ett antal aspekter som 
samtliga av våra användare lyfte fram som extra viktiga vid deras interaktion med 
verktygen. Bland annat såg vi att funktionaliteten för användarnas direkta interaktion med 
verktygen var väldigt viktiga för användarna. Manipulationen av de diverse dimensioner 
och vyer som användarna arbetade med var någonting som enligt användarna själva var 
viktigt och på grund av detta enligt dem själva borde vara väldigt intuitivt och lättförståeligt 
för användaren. 
 
Dessa tre aspekter ser vi som extra viktiga när det gäller mått på effectiveness eller rättare 
sagt användarens möjligheter när det gäller att utföra de uppgifter de ställs inför. Givetvis 
är dessa aspekter även kopplade till efficiency då de direkt påverkar arbetsbördan som 
krävs för att utföra en specifik uppgift. Som vi nämnde i vårt teorikapitel så är ändamålet 
med OLAP-verktyg i BI-processen att förbättra och snabba upp ett företags 
beslutfattningsprocess, vilket i sin tur leder till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Vi 
nämnde även i vårt teoriavsnitt att analysen är den svåraste och den viktigaste delen i BI 
processen. Ett verktyg som underlättar för användaren att utföra de uppgifter han eller hon 
ställs inför påverkar denna beslutfattningsprocess i en positiv bemärkelse. Med andra ord 
ska en användare av OLAP-verktyg kunna utföra en uppgift med så lite arbetsbörda som 
möjligt. När det gäller rena efficiency aspekter såg vi även här att användarna såg detta som 
viktigt. Våra användare var väldigt måna om sin tid, eller rättare sagt den tid det tog att 
utföra diverse operationer. Fanns snabbkommandon så använde de gärna sig av dessa och 
blev märkbart irriterade när de ansåg att för många knapptryckningar behövdes för att 
utföra en specifik uppgift. Ett annat tydligt orosmoment var om vyn de arbetade mot inte 
uppdaterades tillräckligt snabbt efter att en filtrering eller ett val gjorts. 
 
Dessa aspekter är direkt knutna till den arbetsbörda och tidsåtgång som krävs av 
användaren för att utföra en specifik uppgift. Det har visat sig utifrån testerna att 
användarna vill kunna utföra de operationer de är intresserade av på kortast möjliga tid och 
med minsta möjliga antal knapptryckningar. I det fall då användarna tvingades att utföra 
extra steg i ett verktyg jämfört med ett annat verktyg för att utföra en operation, blev de 
genast irriterade och okoncentrerade på sin uppgift, vilket ledde till att användaren behövde 
få hjälp med att komma på rätt spår igen. För att återigen återknyta till den teori vi 
presenterade kring BI, så ser vi att dessa tre aspekter direkt påverkar tidsåtgången och 
arbetsbördan som krävs av användaren, vilket även detta direkt påverkar hela 
beslutfattningsprocessen i en positiv bemärkelse.  
 
För att återknyta till de frågor vi i vår matris (se figur 2.7) ställde upp för effectiveness och 
efficiency har vi utifrån vår resultatredovisning och våra transkriberingar av våra tester (se 
bilaga 6.3) fått svar på vilken arbetsbörda som krävs av en förstagångsanvändare för att 
lyckas med att utföra en specifik uppgift i ett specifikt verktyg.  
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Vi låter vår resultatredovisning avsluta vår empiriska undersökning och kommer i vårt 
nästkommande kapitel, vår diskussion, föra en djupare diskussion kring det resultat vi 
under vår undersökning kommit fram till. 
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5 Diskussion och slutsats 

Vi är nu i slutskedet av denna uppsats i vilken vi studerat användbarhet för OLAP-verktyg. 
Vi har presenterat den teori som legat till grund för vår empiriska undersökning för att 
sedan presentera den faktiska empiriska undersökningen och de metoder vi använt oss av i 
denna. Med detta som grund har vi presenterat det resultat vi fått fram utifrån våra 
användartester och litteraturstudier inom det område vi beforskat. Det är denna process 
och specifikt resultatet av densamma som ligger till grund för detta diskussionskapitel. Vårt 
huvudsakliga fokus för denna uppsats har varit att få svar på de forskningsfrågor vi 
inledningsvis ställde upp och på så sätt får vi indirekt svar på syftet med uppsatsen, 
nämligen att identifiera de brister OLAP-verktyg idag dras med.  
 
Vi kommer att inleda detta kapitel med att återknyta till det resultat vi presenterade i 
föregående kapitel och föra en diskussion kring detta och även presentera de slutsatser vi 
utifrån detta kan dra. Därefter ger vi förslag till framtida forskning för att avslutningsvis 
föra en avslutande diskussion där vi reflekterar över det arbete vi utfört. 
 
De tre verktyg som ingått i vår studie erbjuder samtliga likvärdig funktionalitet när det 
gäller de grundläggande OLAP operationerna, vilket även våra användartester har visat på, 
då samtliga av våra användare lyckats utföra de uppgifter de ställts inför. Men den 
arbetsbörda som både vi och våra användare fått lägga ner i verktygen för att utföra dessa 
grundläggande OLAP operationer skiljer sig markant verktygen emellan. Interaktionen med 
verktygen måste uppfattas som intuitiv, vilket även Codd, Codd & Salley (1993) påpekade 
när de satte upp de tolv utvärderingskriterierna för OLAP-verktyg (se avsnitt 2.1.3). Det 
enda sättet att realisera detta påstående är enligt oss att någon form av standard eller mall 
följs. Vi anser att de utvärderingskriterier som Codd et al. (1993) ställde upp är en bra 
grund att utgå från vid skapandet av en sådan standard för leverantörerna av OLAP-
verktyg att följa. Vi vill dock betona att dessa utvärderingskriterier är lite av en utopi, då det 
enligt Marakas (2003) är nästintill omöjligt att uppfylla samtliga av dessa kriterier. 
 
Grundförutsättningarna för att utarbeta en sådan standard är, antingen måste alla eller 
tillräckligt många aktörer enas om gemensamma riktlinjer för att utarbeta en standard. Ett 
annat scenario är att en aktör blir så pass dominerande på marknaden att de andra tvingas 
till att anpassa sina verktyg efter denna dominerande aktörs mall. Det första alternativet 
anser vi är att föredra då det tillsammans med användarutvärderingar skulle kunna ta 
tillvara på de egenskaper som enligt användarna är ”bäst” med respektive verktyg. I motsats 
till att en dominerande aktör dikterar alla riktlinjer för utformningen av en sådan standard. 
 
Vad har vi då kommit fram till utifrån vår empiriska undersökning och vilka slutsatser kan 
vi dra av detta? 
 
Vi har först och främst i vårt teorikapitel presenterat hur användbarhet för OLAP-verktyg 
kan definieras och har på så sätt fått svar på den forskningsfråga vi inledningsvis ställde 
som berörde detta. Utifrån detta har vi kunnat skapa en arbetsprocess som legat till grund 
för hela vår empiriska undersökning där våra användartester har varit den huvudsakliga 
informationskällan. Denna arbetsprocess har fungerat som ett viktigt hjälpmedel för oss 
när vi nu fört denna avslutande diskussion och de slutsatser vi nedan presenterar. 
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• Dagens OLAP-verktyg har brister som påverkar användbarheten negativt. 
• Vi föreslår att en standard bör skapas för att avhjälpa de brister som dagens OLAP-

verktyg dras med. 
• Vi har identifierat sex aspekter som vi anser karaktäriserar ett användbart OLAP-

verktyg. Dessa sex aspekter presenterar vi nedan. 
• Drag and drop funktionalitet är viktigt. 
• Dimensionerna skall bara kunna manipuleras från en meny annars skall det 

klart framgå vilken meny som gör vad. 
• All manipulation och interaktion med vyn skall utföras direkt i vyn och 

denna skall i så fall inte vara låst. 
• En operation skall kunna utföras med så få steg som möjligt. 
• Kortkommando skall finnas tillgängliga. 
• Vyn skall uppdateras direkt för att reflektera det eller de val användaren 

gjort. 
 
Utöver de sex huvudsakliga aspekter som karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg som 
vi identifierade i vår resultatredovisning av våra användartest, fann vi även en del aspekter 
som inte enbart kan kopplas till användbarhet för OLAP-verktyg. Dessa aspekter var av 
typen allmänt om gränssnitt, det vill säga de fokuserade inte på funktionaliteten för rena 
OLAP operationer. För att ge ett exempel på detta hänvisar vi till våra användartest där 
våra användare hade synpunkter på hur de skulle gå tillväga när en filtrering skulle läggas 
till. De användare som var vana att utföra detta i en viss ordning tyckte att de verktyg som 
inte följde detta var sämre enbart på grund av detta. Detta anser vi inte vara relevant att ta 
med som en aspekt som karaktäriserar OLAP-verktyg, eftersom det inte påverkar 
användbarheten för denna funktion utan är mer av arten en vanesak för användaren. 
Antalet steg som krävs av användaren för att utföra en filtrering är densamma i de båda 
fallen. I det första fallet skulle användaren först lägga till en filtrering för att sedan 
specificera vad som skulle filtreras, i det andra fallet specificerades först vad som skulle 
filtreras för att sedan lägga till själva filtreringen. Visst kan detta vara relevant för en 
förstagångsanvändare av ett OLAP-verktyg men det är enligt oss ingenting som enligt oss i 
det långa loppet kommer att påverka efficiency för en användare, då antalet steg är 
detsamma för de båda tillvägagångssätten. 
 
I vår matris i kapitel 2 (se figur 2.7) ställde vi även upp guessability och learnability som 
intressanta kategorier att studera. Vi har först och främst studerat guessability, då detta bäst 
speglar våra användare, även om våra användare är vana vid att arbeta med sådana här 
verktyg är de ändå förstagångsanvändare för de specifika verktygen. Enligt oss kan man 
dock inte bortse från learnability då vi anser att om en användare bara har förståelse för de 
grundläggande OLAP operationerna och har arbetat med någon typ av OLAP-verktyg 
tidigare så anser vi att man inte kan benämna en sådan användare som en 
förstagångsanvändare. Detta kan uppfattas som lite motsägelsefullt men vi står ändå fast 
vid detta resonemang och sticker ut hakan lite ytterligare och påstår att en användare som 
är van att arbeta med ett OLAP-verktyg ser vi som en van användare när det gäller samtliga 
OLAP-verktyg, eller åtminstone borde det vara så. Eftersom det uppenbarligen inte är så i 
det här fallet ser vi detta som en stor brist i dagens OLAP-verktyg. En van användare av ett 
OLAP-verktyg skall enligt oss med minsta möjliga arbetsbörda kunna utföra sitt arbete i ett 
OLAP-verktyg även om detta verktyg är ett verktyg som användaren vanligtvis inte brukar 
använda sig av i sitt dagliga arbete.  
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En bra liknelse för detta problem är enligt oss användandet av ordbehandlingsprogram. En 
användare som är van att skriva i ett ordbehandlingsprogram kommer utan större problem 
att kunna använda ett ordbehandlingsprogram från en annan leverantör, detta för att de 
grundläggande funktionerna i ordbehandlingsprogram blivit till en sorts standard. 
Användarna förväntar sig att kunna formatera sin text på diverse olika sätt, kunna infoga 
bilder och så vidare. Vi kan se de data som ska analyseras med hjälp av ett OLAP-verktyg 
som texten i en ordbehandlare och ser de grundläggande OLAP operationerna som olika 
sätt denna text kan formateras på. Visst finns det ordbehandlingsprogram som har mer 
funktionalitet än de övriga på marknaden, precis som när det gäller OLAP-verktyg, men de 
grundläggande funktionerna finns tillgängliga i samtliga och utförs på ett likvärdigt sätt.  
 
För att sammanfatta det som vi hittills presenterat och diskuterat, så anser vi att en form av 
standard eller åtminstone en mall behöver skapas för att de brister vi har identifierat i 
dagens OLAP-verktyg ska kunna undvikas. Enligt Salonen & Pirttimäki (2005) så är analys 
steget där OLAP-verktygen primärt verkar, vilken de även benämner som det viktigaste 
och det svåraste steget i BI processen. För att kunna förbättra och optimera BI processen 
så anser vi precis som Salonen & Pirttimäki (2005) att analys steget är det viktigaste steget i 
denna process, och därför bör fokus ligga på detta steg om BI processen behöver 
förbättras. Naturligt blir det att titta på OLAP-verktyg i detta sammanhang eftersom de 
primärt används för att analysera och sammanställa data. När det gäller de brister som vi 
anser dagens OLAP-verktyg dras med, så ser vi att analys steget i BI processen försvåras 
ytterliggare. För beslutsfattare är det viktigt att systematiskt organisera, förstå och nyttja 
den information som står till deras förfogande för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid. Det 
är detta som OLAP-verktyg skall bistå med, då det enligt oss är särskilt viktigt att 
beslutsfattare har ett OLAP-verktyg till hands som är lätt att använda och stödjer de 
grundläggande OLAP operationerna till fullo, med andra ord ett perfekt OLAP-verktyg 
eller åtminstone en standard för detta behöver skapas. Givetvis kan detta eventuellt 
uppfattas som en överdrift, men efter att inte bara utfört användartester utan själva suttit 
med de verktyg som ingått i vår studie och även med större OLAP-verktyg har vi både 
upplevt och observerat svårigheter med skillnaderna i interaktionen med verktygen.  
 
För att återknyta till vår liknelse med ordbehandlingsprogram, så har denna standard 
kommit utifrån att en stor aktör har en så pass stor marknadsandel att deras 
ordbehandlingsprogram fått en så hög status att de andra aktörerna på marknaden har varit 
mer eller mindre tvungna att utgå ifrån detta ordbehandlingsprogram som en sorts mall för 
att locka över användare. När det gäller marknaden för OLAP-verktyg, så finns det idag 
ingen aktör som sitter i en sådan dominerande position som i liknelsen med 
ordbehandlingsprogrammen. Däremot finns det aktörer på marknaden som erbjuder 
helhetslösningar, där analysverktyg ingår. Utifrån vår erfarenhet och den information vi 
tagit till oss under vår tid på WM-data så använder sig en stor del av användarna av dessa 
helhetslösningar ändå sig av fristående analysverktyg. Förklaringen till detta skulle kunna 
vara att de inte vill låsa sig till och vara beroende av en enda leverantör. Vi har förstått att 
valet av dessa analysverktyg inte är det lättaste valet att göra, på grund av den stora 
skillnaden i interaktionen mellan användare och verktyg, vanans makt är stor i valet av 
verktyg. Organisationer väljer oftast att fortsätta använda ett verktyg då omställningen och 
omskolningen av användarna är en kostnad de vill undvika. En standard för OLAP-verktyg 
anser vi skulle råda bot på denna oro från organisationers sida. 
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5.1 Förslag till framtida forskning 

Resultatet av denna uppsats skulle kunna användas som ett underlag för vidare forskning 
inom området användbarhet för OLAP-verktyg. En intressant infallsvinkel skulle kunna 
vara att i en större organisation genomföra en liknande studie som den vi genomfört. Men 
där ett kvalitativt angreppssätt skulle kunna kompletteras med ett kvantitativt angreppssätt 
med en större enkätundersökning riktad mot användarna. En annan intressant aspekt att 
titta närmare på hade varit användartillfredställelse eller satisfaction som det benämns i den 
matris vi presenterar (se figur 2.7), även i en sådan studie kan ett ramverk ställas upp utifrån 
DeLone and McLean IS Success Model (se figur 2.4) där user satisfaction är den relevanta 
dimensionen. Detta skulle kunna resultera i en hypotesprövning där hypotesen att mer 
användning leder till fler nöjda användare bland annat skulle kunna prövas. 

5.2 Avslutande reflektion 

Att skriva en uppsats av kvalitativ karaktär där mängden tidigare forskning inom området vi 
valt att beforska varit begränsad visade sig bli en utmaning för oss. Det ursprungliga 
angreppssättet vi ställde upp, där vi tänkte utvärdera OLAP-verktygen utifrån de 
utvärderingskriterier Codd et al. (1993) ställt upp, visade sig efter samspråk med vår 
handledare vara en aning ointressant att studera ur ett vetenskapligt perspektiv då resultatet 
i en sådan studie hade gett oss en slutsats som egentligen bara listade upp vilka av Codd et 
al. (1993) utvärderingskriterier som följdes. Detta kändes lite tunt resultatmässigt, men även 
ur en vetenskaplig synvinkel då ett sådant resultat inte möjliggör vidare forskning i någon 
större utsträckning. Eftersom de utvärderingskriterier Codd et al. (1993) satte upp enligt 
oss indirekt är ett mått på användbarheten så var det inte ett alltför stort steg att styra om 
vår studie med fokus på användbarhet. 
 
Valet att utföra uppsatsen med en kvalitativ ansats gav oss en stor frihet och möjlighet att 
koncentrera oss på det vi valt att avgränsa oss till, nämligen att utifrån de tre verktyg och de 
användare som ingått i vår studie kunna presentera ett antal aspekter som vi anser 
karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg. 
 
Sammanfattningsvis är vi nöjda med det resultat vi presterat utifrån den kunskap vi besatt 
inom den domän vi beforskade när vi påbörjade arbetet. Givetvis finns det saker som 
kunde ha genomförts på ett bättre sätt, vi önskar att mer tid hade stått till vårt förfogande 
då det har blivit långa dagar ibland. Utöver detta hade det varit bra om vi hade haft 
möjlighet till att använda oss av en eller två användare till i vår studie, men varken tid eller 
potentiella användare har räckt till. Överlag är vi nöjda med det vi presterat, både när det 
gäller arbetet med uppsatsen och vår utvärdering för WM-datas räkning och hoppas att 
läsaren får lika stort nöje av att läsa uppsatsen som vi fick av att skriva den. 
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Bilaga 1 - Miljön och utrustningen 

Nedan illustrerar vi i bild 6.1 hur vår testsituation såg ut. Vi använde oss av en dator (1) och en mp3-spelare 
som inspelningsutrustning (2) till samtliga av våra användartest. Observatörerna (4 och 5) satt hela tiden med 
under testet och förde anteckningar och var tillgängliga om användaren (3) hade några frågor. 
 
 

 
Figur 6.1 Skiss över testsituationen 

 
 
 
Datorn (se figur 6.2) vi använde oss av vid våra tester var konfigurerad enligt följande. 

• Operativsystem: Microsoft Windows XP med Service Pack 2 
• Internminne: 512MB RAM  
• Processor: Intel Pentium 4 - 2.8GHz 
• Skärm: Compaq V75 17” monitor 

 
Utöver detta var följande mjukvara installerad på datorn: 

• BusinessObjects XIR2 
• DataWarehouse Explorer 3.7.0 
• Proclarity 6.1 
• Microsoft SQL Server 2000 
• Microsoft Analysis Services 2000 
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Figur 6.2 Bild på datorn som användes under våra användartest 
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Bilaga 2 - Användartestet 

I syfte med att testa de olika OLAP-verktygen skulle vi vilja att du genomför följande testuppgifter. Syftet 
med detta test är inte att testa dina kunskaper i verktyget utan att testa verktyget i sig. 
 
För att både vi som observatörer och du som användare ska få ut så mycket som möjligt av detta test, har vi 
valt att använda oss av en metod som går ut på att du berättar högt om vad du tycker och tänker under testets 
gång. Vi kommer även att ställa frågor till dig under testets gång för att på så sätt utnyttja metoden till fullo. 
Utöver detta kommer vi att föra anteckningar och spela in testet. 
 
Börja gärna med att läsa igenom uppgifterna som står på efterföljande sida och kom gärna med kommentarer 
eller synpunkter på dessa innan vi sätter igång med testet. 
 
De verktyg som ingår i testet är följande: 

• BusinessObjects XIR2 OLAP Intelligence 
• DataWarehosue Explorer 3.7.0 
• Proclarity Desktop Professional 6.1 
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Börja med att bekanta dig med verktyget, titta igenom gränssnittet och eventuellt de olika menyerna om du 
känner att du behöver det.  
 
Drill-down funktionalitet 

• Visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004. 
• Ta bort dimensionen lk ur vyn över kuben. 

 
Roll-up funktionalitet 

• Visa en vy som visar informationen för all tid. 
• Lägg tillbaks dimensionen lk i vyn över kuben på dess ursprungliga plats. 

 
Slice funktionalitet 

• Visa en vy över året 2004. 
 
Dice funktionalitet 

• Visa en vy över året 2004 för länet Skåne. 
• Visa en vy över året 2004 för länet Skåne för bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. 

 
Pivot funktionalitet 

• Byt plats på dimensionerna lk och bidrag för att förändra vyn. 
 
Övrig funktionalitet 

• Filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000”. 
• Ta bort den filtrering du lagt in. 
• Sortera stigande efter mätvärdet md. 
• Sortera fallande efter mätvärdet m2. 
• Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. 
• Skapa ett stapeldiagram över den aktuella vyn. 
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Bilaga 3 - Transkribering av användartest 1 

 
Ålder: 26 år 
Tidigare erfarenhet: Är civilingenjör i datateknik, har inte arbetat med detta verktyg, har inte arbetat så mycket 
med slutanvändarverktyg tidigare men jag känner till de här produkterna. 
 
 
Bilaga 3.1 BusinessObjects XIR2 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 1: Jaha, visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004.  
Användare 1: Ja, det gick ju bra. 
Observatör: Du hittade tidsdimensionen där direkt? 
Användare 1: Ja. Det är ju inte helt självklart att det är menyer. 
Observatör: Vi instämmer. 
Användare 1: Ta bort dimension lk 
Observatör: Nu lade du upp dimensionen på filter 
Användare 1: Jaha, den hamnade där. 
Observatör: Det är inte heller så självklart 
Observatör: Den visar här vilka som ligger på kolumnerna 
Observatör: Det är inte alldeles självklart 
Observatör: Du har här nere du kan visa dolda dimensioner 
Användare 1: Nu försvann ju hela jävla skiten 
Användare 1: Där satt den. 
Observatör: Vad tyckte du om att ta ut den ur vyn? Var det intuitivt? 
Användare 1: Det var inte så smidigt. Det var inte riktigt där man hade tänkt att den skulle hamna.  
Användare 1: Det borde finnas ett snabbval, typ ta bort den eller liknande 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy som visar informationen för all tid. 
Observatör: Enkelt och smidigt. 
Användare 1: Ja, det var väldigt framåt vad man väljer för någon nivå. 
Användare 1: Lägg tillbaks dimensionen lk i vyn över kuben på dess ursprungliga plats. 
Användare 1: Nu när man visste var den låg så var det lätt. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över året 2004. 
Användare 1: Det var ju smidigt det också. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över året 2004 för länet Skåne.  
Användare 1: Kan man inte bredda den lite? 
Observatör: Jo, det kan man där. 
Användare 1: Man måste öppna upp den för att välja Skåne va? 
Observatör: Nä, utan nu visar den Skåne här, men kan du få fram Skåne och inget annat? 
Observatör: Vad tyckte du om det? 
Observatör: Tycker du det känns förvirrande att det finns två stycken att välja på så att säga? 
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Användare 1: Nej, egentligen inte, det var mer att jag tänkte lite fel. Här väljer man ju vilka man ska visa och 
här väljer man mer att öppna upp dom som man visar 
Användare 1: Visa en vy över året 2004 för länet Skåne för bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. 
Användare 1: Ska bara se var den ligger... 
Användare 1: Bara man väljer den, så är den där redan ibockad 
Observatör: Du menar att det ska gå att bara välja en. Man ska inte behöva bocka av dem? 
Användare 1: Ja 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 1: Byt plats på dimensionerna lk och bidrag för att förändra vyn 
Användare 1: Ja, det var ju rätt så smidigt 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 1: Filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000”. 
Observatör: Hur filtrerade du nu? 
Användare 1: Högerklickade på md och väljer att filtrera och lägga till ny. 
Observatör: Men om du tittar på den filtreringen som du gjorde just nu. 
Observatör: Filtrera bort samtliga värden som understiger ”1 000 000 000” 
Användare 1: Ah ha, nu blev det rätt. 
Användare 1: Ta bort filtrering du lagt in 
Observatör: Hur tycker du detta känns att arbeta med? Känns det lätt att filtrera?  
Användare 1: Ja, det tycker jag. 
Observatör: Det är lätt att hitta? 
Användare 1: Ja, det är lätt att hitta. 
Användare 1: Sortera stigande efter mätvärdet md. 
Användare 1: Sortera, lägg till första, stigande. 
Användare 1: Jaha, ok. Det stämmer, det var smidigt det också. 
Användare 1: Sortera fallande efter mätvärdet m2. 
Användare 1: Så då. 
Användare 1: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. 
Användare 1: De fem som har högst eller? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Observatör: Hur tänker du nu? 
Användare 1: Ja, om man lägger på ett filter här så fanns det något som de fem högsta, men det verkar ju inte 
ha funkat. 
Observatör: Du kanske ska byta tillbaks platsen på bidrag och länsstyrelse för att få fram dem. 
Observatör: Tycker du det är krångligt att få fram dem? 
Användare 1: Ja, jag har ingen aning om hur man får fram dem. 
Användare 1: Jag trodde bara man skulle visa dem fem högsta där men det uppenbarligen inte. 
Användare 1: Vet ni hur man gör då? 
Observatör: Vi vet hur man gör. Men vi får inte visa hur man gör utan det är meningen att du bara ska säga 
vad du tycker om det. Är det för krångligt att få fram det? 
Användare 1: Vi kan ju ta fram Skåne län till att börja med. 
Användare 1: Där var den, där kom den. 
Användare 1: Ja, det var ju lite småkrångligt, man fattade inte riktigt vad de menade där. 
Användare 1: Det står visa eller dölj rader där cellvärdet matchar. Det är kanske inte riktigt det som man är 
ute efter. Kanske skulle ändra den texten till något annat. 
Observatör: För filterdefinitionen. 
Användare 1: Ja, typ att den säger ”visa de högsta antalen” 
Användare 1: Skapa ett stapeldiagram över den aktuella vyn. 
Användare 1: Det stämmer eller? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 1: Lite annorlunda faktiskt, att man först trycker på diagrammet och sedan väljer. 
Observatör: Helhetsintryck av programmet? 
Användare 1: Lite annorlunda faktiskt. Inte riktigt som dom verktygen som jag sett innan. En liten annorlun-
da lösning på det hela. Vissa är bra grejor, vissa är lite sämre tycker jag. 
Observatör: Men känner du att du kunde utföra de här funktionerna? 
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Användare 1: Ja, nu när man testat dem så vet man ju hur man ska göra. Men första gången man gör det så är 
det ju inte helt självklart. 
Observatör: Tyckte du att det fanns vissa operationer som var svårare än andra att utföra? 
Användare 1: Det var väl i så fall den där med att sortera efter ranking. 
 
 
 
Bilaga 3.2 DataWarehouse Explorer 3.7.0 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 1: Jaha, visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004.  
Användare 1: Ja. 
Observatör: Hur kändes det att drilla jämfört med BusinessObject? 
Användare 1: Det var rätt smidigt att man kunde klicka av all tid, och på så sätt klickade man av all tid under 
också. Det var rätt smidigt. 
Observatör: Var det så du förväntade dig att det skulle vara?  
Användare 1: Ja, förväntade och förväntade, det är snarare så det ska vara, tycker jag. 
Användare 1: Ta bort dimensionen lk ur vyn 
Användare 1: Den hamnade där ute, det var ju smidigt.  
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy som visar informationen för all tid. 
Användare 1: Den är ju i och för sig lite klurig att man måste klicka på apply. 
Observatör: Det skulle skett direkt eller? 
Användare 1: Det är lätt och missa första gången. Men man lär sig 
Användare 1: Lägg tillbaks dimensionen lk i vyn över kuben på dess ursprungliga plats. 
Användare 1: Det var smidigt. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över året 2004. 
Användare 1: Det funkade bra det också. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över året 2004 för länet Skåne.  
Användare 1: Ska man expandera den eller ska man bara ha Skåne län här uppe? 
Användare 1: Jaha, den kom ju där. 
Användare 1: I och för sig lite dumt om man nu vill jämföra två samtidigt. 
Observatör: Då kan du använda den här uppe, plus-minus, att den visar att den expanderar hur mycket, och 
döljer ovanliggande nivåer och den döljer ovanliggande nivåer. 
Användare 1: Smidigt. 
Användare 1: Visa en vy över året 2004 för länet Skåne för bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. 
Användare 1: Rätt dålig översikt om man säger så. Det var lite sådär halvkrångligt. 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 1: Byt plats på dimensionerna lk och bidrag för att förändra vyn. 
Användare 1: Det funkade ju bra att byta plats. 
Observatör: Lite mer peka och klicka här 
Användare 1: Ja, det får man väl säga. 
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- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 1: Filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000”. 
Användare 1: Var fan tog mina dimensioner vägen? 
Observatör: Du filtrerade bort dem. 
Användare 1: Jaha, ska man fylla i här innan man trycker på add. 
Observatör: Men du eliminerade inte dem 
Användare 1: Men hur fan kan dom försvinna?! 
Användare 1: Jag har ju satt på filter för att jag vill filtrera och ingenting annat. 
Observatör: Funkade det som det skulle? 
Användare 1: Ja, det ser väl rätt ut. 
Användare 1: Ta bort filtrering du lagt in 
Användare 1: Sortera stigande efter mätvärdet md. 
Användare 1: Ja, det var rätt framåt. 
Användare 1: Sortera fallande efter mätvärdet m2. 
Användare 1: Ja. 
Användare 1: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län. 
Användare 1: Här var ju inte fem. 
Observatör: Men om du återställer vyn som den var från början 
Användare 1: Det är bara fyra, men den räknar kanske den som fem. 
Observatör: Ja, tyvärr är det så i detta. Den räknar alltid parent nivån. 
Användare 1: Summeringsnivån? 
Observatör: Ja, precis. 
Användare 1: Skapa ett stapeldiagram. 
Användare 1: Så 
Observatör: Detta är mycket peka och klicka, vad tycker du om den lösningen? 
Användare 1: Jo, det är väl smidigt. Den här expandknappen var väldigt smidig, att om man ville se en nivå 
nedre eller övre. Det var i och för sig lite kasst, det här med kolumndelen. Svårt att få överblick.  
Observatör: Annars känns det väldigt användarvänligt? 
Användare 1: Ja. 
Observatör: Det känns som att man snabbt kan komma igång med det? 
Användare 1: Ja, det tycker jag. 
Observatör: Hur tycker du detta är i jämförelse med BusinessObject? 
Användare 1: Lite enklare. Just det här med valet av vilka nivåer man ville se. Lite smidigare. 
 
 
 
Bilaga 3.3 Proclarity 6.1 
 
 
 - Inledande diskussion - 
Observatör: Detta är då tidsdimensionen, som vi glömt att återställa 
Användare 1: Och filter ligger här uppe 
Observatör: Fast det går endast att använda tidsdimensionen där uppe. 
 
[Användare 1 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004. 
Användare 1: Där kom den. Det var lite svårt att hitta tycker jag. 
Observatör: Det är lite krångligt. Den visar här ute vad man har valt, och det är lite omständligt. 
Användare 1: Hur får man nu tillbaka tid på ett smidigt sätt, kan man välja så? 
Observatör: Ja, du kan även gå här igenom och ta select items 
Observatör: Även här finns det en apply button men den tillämpar det efter en stund 
Användare 1: Ok. 
Användare 1: Ta bort dimensionen lk ur vyn över kuben. 
Användare 1: Måste man först lägga ner den till background och sedan ta bort. 
Observatör: Nä, du kan dra den härifrån ut också. 
Observatör: Vad tycker du om den lösningen? 
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Användare 1: Den var inte helt självklart, om man säger så. Hade varit smidigare om man hade kunnat dra 
den direkt från vyn. Den finns ingen direkt drag and drop i själva pivottabellen, utan det är verkligen runt om 
som gäller. 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy som visar informationen för all tid. 
Användare 1: Ja, nu när man vet. 
Observatör: Är det smidigt när man vet? 
Användare 1: Nä, det tycker jag inte. Väldigt omständligt. 
Användare 1: Lägg tillbaks dimensionen lk i vyn över kuben på dess ursprungliga plats. 
Användare 1: Så då. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över året 2004. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 1: Visa en vy över året 2004 för länet Skåne.  
Användare 1: Visa en vy över året 2004 för länet Skåne för bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. 
Användare 1: Lite onödigt stora kolumner kanske. 
 
 
 - Pivot funktionalitet - 
 
Användare 1: Byt plats på dimensionerna lk och bidrag för att förändra vyn 
Användare 1: Ja. 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 1: Filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000”. 
Användare 1: Lite annorlunda uttryck. Man kan fråga sig om det betyder större än eller...man kan inte välja 
större än eller är lika med?  
Observatör: det känns inte så självklart? 
Användare 1: Nä. 
Användare 1: Så, nu bestämmer den. 
Observatör: Ja, den kolumn vi hade framme var ju lägre än det värdet. 
Användare 1: Ta bort den filtrering du lagt in. 
Användare 1: Kan man bara ha två filter totalt? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 1: Kasst. 
Användare 1: Sortera stigande efter mätvärdet md. Det är ju inte så många här. 
Användare 1: Nu vill vi ju sortera kolumner. 
Användare 1: Det funkade. 
Användare 1: Sortera fallande efter mätvärdet m2. 
Användare 1: Finns det något verktyg som klarar av att filtrera först på den och sedan på den? 
Användare 1: Eller sortera menar jag. 
Observatör: Ja, det klara dem. BusinessObject och DataWarehouse Explorer, för där kan du lägga in separata 
filter för varje. 
Användare 1: Men denna klarar inte att sortera? 
Observatör: Nej, det klarar den inte.  
Användare 1: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. 
Användare 1: Den visar också den som en. 
Användare 1: Skapa ett stapeldiagram. 
Användare 1: det var väl rätt så smidigt att skapa det. Men det var ganska kasst annars. 
Observatör: Tänkte du på sorteringen eller filtreringen? 
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Användare 1: Det är ju verkligen peka, klicka, peka, klicka hela tiden. Det är ju inget smidigt sätt att arbeta. 
Istället för att bara dra ut den där och där.  
Observatör: För om man tittar på och anknyter till Codds kriterier, vet inte riktigt om du känner igen dessa? 
Det är tolv kriterier som han har satt upp, och där säger han bland annat att ett OLAP-verktyg ska vara helt 
peka och klicka, det vill säga som Data Warehouse Explorer ungefär. Du ska kunna dra ut alla grejor du vill 
göra, du ska kunna flytta dimensionerna fritt. 
Användare 1: Det kan du ju inte här. Detta är ju peka och klicka, detta ska vara här. Inget smidigt sätt. 
[Observatörerna skakar på huvudet] 
Användare 1: Det känns nästan mer som en webbapplikation 
Observatör: Hur skulle du rangordna dessa verktygen? 
Användare 1: DataWarehouse Explorer på första plast, BusinessObject på andra plats och ProClarity sist. 
Observatör: Utveckla gärna lite mer varför, exakt. 
Användare 1: Detta hamnade sist för att det var omständligt, att få till så att det såg rätt ut i vyn. 
Användare 1: BO kom på andra plats för att det var smidigare att det var mer rakt framåt, man visste var man 
skulle dra och släppa, dock så var det lite oklart just det här med de gömda dimensionerna. Sen det här andra 
DataWarehouse Explorer var ungefär så jag vill att det ska vara. Det var smidigt och rakt fram vad man skulle 
göra. 
Observatör: Men alla känns ändå lätta att använda när man väl vet var saker och ting finns? 
Användare 1: Ja, enkla att använda men omständligt är ProClarity. 
Observatör: Men du kunde utföra samtliga uppgifter? 
Användare 1: Ja, det kunde jag. 
Observatör: Dock med lite mer tidsåtgång på vissa? 
Användare 1: Precis. 
Användare 1: Då får vi hoppas på att Microsoft gör vid det. 
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Bilaga 4 - Transkribering av användartest 2 

 
Ålder: 57år 
Tidigare erfarenhet: Jag har jobbat med stordatorlösningar och sedan ett år tillbaka har jag börjat jobba med 
business intelligence lösningar/projekt och Microsoft miljö och där företrädesvis med ETL delen och har 
varit inne i några mindre uppgifter i Analysis Services och orienterat mig bland kuber där men annars inget 
när det gäller slutanvändarverktyg.  
 
 
Bilaga 4.1 BusinessObjects XIR2 
 
 
- Inledande diskussion - 
Vi börjar med att förklara vad som finns i vyn 
Användare 2: Är det en kub ni jobbar med hela tiden? 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Då börjar jag med att flytta ut alla hus dimensionen. Sedan har vi mätvärde här, m1 till m6 och 
md. 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Och dom har ni definition på förstår jag 
[Observatörerna nickar instämmande och berättar kortfattat]. 
 
[Användare 2 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 2: Då börjar jag med att visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004. Då 
ska jag ha tidsdimensionen. Är det den? 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Och skulle vilja den i rapporthuvudet. Är det här? 
[Observatörerna förklarar att BusinessObject inte klarar fullständig ”drag and drop]. 
Användare 2: Ok, flytta till rad eller kolumn. Finns det ingen möjlighet att lägga den i huvudet? 
Observatör: Nej, det gör det inte. Antingen rad eller kolumn. 
Användare 2: Jag ser framför mig tre möjligheter – rad, kolumn eller huvud. 
Observatör: Tyvärr tillåter BusinessObject bara att visa att ha tidsdimensionen här nere för att titta på den. 
Användare 2: Ehh 23 November…Då prövar jag med all tid…då ska vi se November. Då klickar jag mig ner 
i 2004 och kvartal och November och sedan ska jag ner till den 23:e. Då får jag scrolla ner här. Markerar den 
23:e och då får jag upp ett fönster, eh jag hade tänkt mig att jag bara skulle få upp en rad för just den datu-
men. 
Observatör: Detta är ju bara ren drillning så vill du isolera denna så måste du göra det härifrån, så om du 
trycker på pilen där. 
Användare 2: Ok, det är där. Jag måste markera av all de jag inte vill se 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Vissa verktyg som jag har sett att man kan göra en avmarkering av allt. Men det finns kanske 
inte här? 
Observatör: Jo, längst upp, välj 
Användare 2: ok, där uppe. Är det bara att stänga fönstret här? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Ja, då har vi klarat av den. 
Observatör: Vad tyckte om tillvägagångssättet? 
Användare 2: Jag tyckte det var rätt så omständligt måste jag säga. Jag upplevde det som inte sådär intuitivt.    
Användare 2: Sedan så ska vi ta bort ta bort dimensionen län, kommun ur vyn över kuben. Då börjar jag med 
att markera den och dra den ner här, till det gråa. Och det verkar ha fungerat va? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Var hittar jag den nu när den är borttagen? 
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Observatör: Den ligger här nere. 
Användare 2: Dom verktygen jag har sett har man kunnat se att de som inte är aktiverade finnas på skärmen 
så att man kan se och det gör man ju inte nu när dom ligger i den här drop down listan 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan har vi då rollup-funktionalitet. Visa en vy som visar informationen för all tid. Då provar 
jag att gå in på tidsdimensionen här och klickar för all tid. Och det verkar fungera. Men den 23:e ligger också? 
Sedan ska jag prova att lägga tillbaks lk dimensionen på dess ursprungliga plats. Då går jag ner här och väljer, 
eller rättare sagt jag tar i den och prova med att lägga in den här men det lyckas jag inte med. Hade tänkt att 
den skulle förändras.  
Observatör: Om du testar att göra på samma sätt som du gjorde innan. Inte väljer i menyn utan drar direkt. 
Användare 2: Här menar du? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Ja, nu fick jag det att fungera. Men om jag gör det och det ligger flera stycken här, då måste jag 
ändå peka ut någon av dem jag vill ha. 
Observatör: Dom lägger sig ovanpå på detta sättet. Vad tycker du om det? 
Användare 2: Nä, det är samma princip som innan, att de från början är dolda och då tyckte jag att även om 
det bara finns en så ska jag markera den för att det är den jag vill flytta ut. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 2: Då är det slice funktionalitet. Visa en vy över året 2004 för länet Skåne. Då börjar jag med att 
välja årtal. Jag börjar med att markera 2004. Och Skåne län ska vi ha också. Då går jag in i medlemsväljaren 
och letar upp Skåne. Så, nu har jag fått det rätt. Och här ska vi också titta på bidraget ”Nybyggnad av bo-
stadshus, allmänt”. Det är alltså ett mätvärde som heter så? 
Observatör: Det är ett bidrag 
Observatör: Vi kanske ska hjälpa dig lite var detta bidrag ligger i hierarkin. 
Användare 2: Där fick jag ingen känsla av att det slog igenom. Gjorde det det? Ändrade sig siffrorna? 
Observatör: Du kan titta igen i bidrag och se om du har den markerad. Är den markerad så har den slagit 
igenom.  
Användare 2: Det jag önskar är att man skulle kunna se på skärmen att jag valt det. Det ser jag inte nu.  
Observatör: Om du testar att scrolla. 
Användare 2: Aha, så ser det ut. 
Observatör: Vad tycker du om det att det lägger sig på bredden, att man måste scrolla. 
Användare 2: Det är väl kanske så man måste lösa det när man har så många mätvärde. Men om man inte är 
intresserad av alla mätvärde, kan man kasta ut dom här. 
Observatör: På samma sätt som du väljer vilka bidrag du vill använda kan du välja vilka mätvärde du vill 
använda dig av. 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 2: Jag ska byta plats på dimensionerna lk och bidrag för att förändra vyn. Då provar jag med att 
dra ner bidrag här. Det gick ju bra. Och då flyttar jag län och kommun upp här. Och det gick ju också bra.  
Observatör: Hur tycker du detta funka? 
Användare 2: Jo, det kändes helt okej. 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan har vi då övrig funktionalitet där vi ska filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som 
understiger ”1 000 000 000”. Då börjar jag med att klicka här uppe för det mätvärde. Sedan hittar jag då filtre-
ra. Är jag på rätt spår. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
.Användare 2: Då går jag ner där på cellvärdet och ska ha mindre än, och sedan matar jag in värdet. Det var ju 
inte så komplicerat. Sedan ska jag ta bort, då trycker jag på krysset där, och där hade jag då hoppats på att det 
fanns någon nollställningsfunktion. Men det finns kanske inte, eller? 
Observatör: Du hade alltså velat ha någon form av knapp som säger ”ta bort filter”? 
Användare 2: Ja, clear knapp. Jag har inte ännu fått ok, så då är det nog på ett annat sätt. 
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Observatör: Se om det finns något under filtreringsmenyn 
Användare 2: Ta bort. Nä, tyckte jag hade fler mätvärde. 
Observatör: Kommer du ihåg hur du gjorde innan när du valde bort de mätvärde du inte ville se. 
Användare 2: Ja, jag tyckte jag var här på visa eller här på dölj. Ni får nog hjälpa mig här. 
Observatör: Om du gör så som innan när du valde bort de mätvärde som du inte ville se, uppe i mätvärdes-
menyn, så kanske du kan få fram något.  
Användare 2: Ja, är det är man måste göra det. 
Observatör: det kanske inte känns så logiskt? 
Användare 2: Nä, det tycker jag inte för att kan jag gå in på ett ställe för att få bort dem borde jag kunna gå in 
på samma ställa för att få dit dem.  
Användare 2: Sortera stigande efter mätvärdet md. Då går jag in på md huvudet och väljer sortera. 
Användare 2: Sedan efter m2. Sådär. 
Användare 2: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. Då börjar 
med att selektera på Skåne. Bidrag, kan jag ta bort det. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Då kan jag börja med att filtrera på bort de som är null.  
Observatör: Vi är intresserade av de fem översta städerna. 
Observatör: Vi kan ge dig ett litet tips. Eftersom det inte är så intuitivt i det här programmet så här, filtrera 
data efter. 
Användare 2: Ok, man kan välja högsta eller lägsta. Också fem då. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Observatör: Vad tyckte du den här rankingen. 
Användare 2: Jag tyckte inte det var så lätt och det framgick kanske av mina försöka. 
Observatör: Det är ju bara bra, för att det är det vi vill se. 
Användare 2: Sedan ska det skapas ett stapeldiagram över den aktuella vyn. Då går jag upp här i huvudet, 
verktyg, letar vidare i infoga diagram.  
Observatör: Där har vi fått fram vad vi ville ha. 
Observatör: Vad tyckte du om programmets egenskaper? 
Användare 2: Filtrering och sortering gick inte så lätt. Det var väl det som jag hade mest problem med. Sen 
tycker jag det är lite svårighet också att flytta dimensioner in och ut ur analysen, ur vyn så att säga.  
 
 
 
Bilaga 4.2 DataWarehouse Explorer 3.7.0 
 
 
- Inledande diskussion - 
 
[Användare 2 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
Användare 2: Visa hur en vy ser ut över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004. Då provar jag 
med att klicka mig på tidsdimensionen, ta bort alla markeringar. Borrar mig ner i 2004 och markerar den 23:e 
där. Det gick ju ganska lätt. Sedan ska vi ta bort lk ur vyn. Då lägger jag den utanför ytan men det gick ju inte 
så bra. Jaha, jag försökte lägga den utanför fönstret och det var inte så lyckat.  
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan visa en vy som visar informationen för all tid. Med andra ord så ska vi ta bort selekte-
ringen på den 23:e. Sedan ska vi Lägg tillbaks dimensionen lk i vyn över kuben på dess ursprungliga plats. Var 
låg den? Till höger om va? 
Observatör: Ja. 
Användare 2: Till sist hittade jag var jag skulle lägga in den. 
Observatör: Hur tyckte det här kändes att dra dimensionerna på detta sätt? 
Användare 2: Ja, det kändes enkelt. Rent så att säga. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan ska jag visa en vy över året 2004. Sådär. 
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- Dice funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan är det en vy för länet Skåne. Då går jag ner i län och kommun dimensionen och borra 
mig ner i den och det jag vill göra är att ta bort alla markeringar. Genom att bara klicka på Skåne så fick jag 
upp Skåne. 
Observatör: Du vill alltså ta bort all utom Skåne först`? 
Användare 2: Ja, det var min tanke.  
Observatör: Men känns det bra att den klipper ner det du bara vill se? 
Användare 2: Ja, det är ett alternativ. Vet man om att man bara ska klicka på det så känns det ok. 
Användare 2: Sedan ska vi då komplettera med en selektering på ett bidrag (”Nybyggnad av bostadshus, 
allmänt”.). Då har jag klickat på alla bidrag. Sedan markerar jag då ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. 
Tricket här var att gå på dimension property. 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 2: Och här ska vi byta plats på dimensionerna lk och bidrag. Då tar jag tag i bidrag och lägger den 
då över lk och då fick vi resultatet att lk placerade sig utanför. Då drar jag in den igen. Det blir kanske två 
operationer? 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan ska jag filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000” . 
Då högerklickar jag på md. Sedan får vi upp filter där och då får jag upp ett nytt fönster. Där jag ska lägga till 
en filtrering och då trycker jag på add och typer där är väl då mindre än, också ett värde. Då tror jag att jag är 
klar då. Det gick ju inte så bra det där.  
Observatör: Skillnaden på detta program och det förra är att du måste välja först vad du ska filtrera innan du 
lägger till det i filtreringsmenyn.  
Observatör: Visar vilka steg filtreringen måste göras i. Att man först måste fylla i värdet och sen trycka add. 
Användare 2: Sedan ska jag ta bort filtret. Då kanske jag kan göra det antingen här eller där. 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Och då markerar jag bara filtrering. 
Användare 2: Sortera stigande efter mätvärde md. Så då. 
Användare 2: Sortera fallande efter mätvärdet m2. Det blir väl på liknande sätt. 
Användare 2: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. Då börjar 
jag att sortera på Skåne. Sen ska jag ha tag i lk. Då flyttar jag den hit och flyttar den hit och väljer Skåne. Går 
in på mätvärdet md. Är det display property? 
Observatör: Det är en form av filtrering. 
Observatör: Nu fick du fram det och det stämde. 
Observatör: Hur tyckte du denna filtrering var jämfört med den förra? 
Användare 2: Denna kändes ju lättare. 
Observatör: Det var alltså mer intuitivt? 
Användare 2: Ja 
Användare 2: Sedan ska vi ha ett stapeldiagram. Nä, då vet jag inte riktigt var man gör det. 
Observatör: Det du ändrar nu är bara hur det ska visas. Du har alltså inte skapat den ännu. Så om du tittar i 
verktygsraden. 
Användare 2: Jaså, här. 
Observatör: Och där fick du ut den.  
Observatör: Du ville gärna ha att kunna välja i menyn. 
Användare 2: Ja, och det visar ju också på min ovana med sådana här verktyg.  
Observatör: Men tycker du att den känns förvirrande trots att du egentligen inte ännu har ett diagram? 
Användare 2: Ja, jag hade ju hellre sett jag här borta hade kunnat välja vilken typ, på denna menyn. Det är väl 
det i så fall.  
Observatör: Har du några åsikter om detta verktyg i allmänhet? 
Användare 2: Jämför man det med det andra verktyget så är det här klart bättre. 
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Bilaga 4.3 Proclarity 6.1 
 
 
- Inledande diskussion - 
 
Användare 2: ProClarity har flera av våra kunder så det borde jag känna till lite bättre, jag har haft så mycket 
annat att lära mig så jag har inte haft tid. 
 
[Användare 2 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 2: Visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004.  
Användare 2: Då väljer jag att klicka på tidsdimensionen där uppe och årtal sedan fortsätter jag på årtal där 
och väljer månad, det var kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. 
Observatör: Då är det så, när du använder den tidsdimensionen där uppe, så ska du markera enbart det du vill 
drilla ner på. Så om du först markerar 2004 här nu, så kan du drilla ner på detta året. 
Användare 2: Ja, det känns bättre detta. 
Användare 2: Ok, då har vi den 23 November. Då ska vi ta bort LK dimensionen. 
Användare 2: Kan jag ta hide här eller? 
Observatör: Då gömmer du den bara tillfället. 
Användare 2: Ja, just det. 
[Observatör förklarar att ProClarity låser allt i vyn, all interaktion hanteras ifrån panelen till vänster.] 
Användare 2: Är det move to background? 
Observatör: Då filtrerar du med hjälp av den. 
Användare 2: Move 
Observatör: Vad tycker du jämfört med de andra? 
Användare 2: Jag tycker det är sämre faktiskt, just att vyn är fixerad. Det är en ny variant, den har jag inte 
stött på innan. I analysis services så jobbar man ju med vyn fram och tillbaka. Så detta var en liten sämre 
detalj. 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan ska vi visa vyn utan selektering på tid. 
Användare 2: Då går jag in på tidsdimensionen, selected items, klickar jag där, och det skulle jag kanske inte 
ha gjort. Då klickar jag på all tid då, var det rätt? 
Observatör: Det får vi se om den uppdaterar. 
[Observatör visar var användaren kan påskynda processen]  
Användare 2: Det fungerade ja. 
Observatör: Det ser helt rätt ut. 
Användare 2: Då måste man alltså ända upp i toppen för att få den aktiverad. 
Användare 2: Sedan ska vi då lägga till lk på dess ursprungliga plats. 
Användare 2: Jag funderar nu på var jag har den här lk någonstans. 
Observatör: Allting är placerat på panelen vid sidan 
Användare 2: Den hittar jag inte, var fan är den nu. 
Observatör: Här har du alla dimensioner 
Användare 2: Där har vi den, då ska vi ha den som rad, va 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Det gick ju bra. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 2: Då ska vi selektera igen på 2004. Då trycker jag på select item. Nu blev jag ställd 
Observatör: Om du går tillbaks till hierarkin nivån, så ser du vilka som är valda. 
Användare 2: Ja, så då. 
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- Dice funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan ska vi komplettera med Skåne, och då väljer jag i hierarkierna lk, och sedan select item 
igen Sedan ska vi då komplettera med bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. Då går jag in på hierar-
kier igen, på hus, nä bidrag var det. 
Observatör: Sedan var det ett räntebidrag 
Användare 2: Det fungerade 
Observatör: Hur tycker du att det känns att du måste hoppa mellan alla dessa tabbar i dimensionen för att du 
ska utföra dina operationer? 
Användare 2: Det är lite mer omständligt 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan ska vi byta plats på dimensionerna lk och bidrag. Detta kan jag inte göra i vyn utan jag 
måste hålla mig till de här hierarkierna. 
[Användare 2 skrattar] 
Observatör: Vi kan säga att det utförs på samma sätt som de andra fast ute i panelen. 
Användare 2: Man tar det i två steg alltså. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 2: Om vi då börjar med bidrag så ligger den nu som kolumn, då lägger jag den som rad, move-to-
rows. Sedan tar jag lk och move-to-columns 
Användare 2: Den tycker jag var rätt så bra. 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 2: Sedan ska jag filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000” .  
Användare 2: Då går vi på measures, väljer md där, högerklickar på den. Nä, new set eller? 
[Observatörerna skakar på huvudet] 
Observatör: Det du gör när du markerar den md är att enbart md kommer att visas i den. 
Observatör: Det vi vill göra är en filtrering 
Användare 2: Filtrering är det ja 
Observatör: Så om du markerar samtliga measures där, och sedan letar du efter filtrering i gränssnittet. 
Användare 2: Där till exempel? 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Då väljer jag below, värdet där. Detta ska vara baserat på. Det är fel dimension känns det som. 
Jag ska ha det md va? 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Observatör: Du visar m1. 
Användare 2: Ok, så då 
Användare 2: Det förstår jag inte riktigt varför den kommer upp där. 
Observatör: Det är huvudkolumnen du mäter på, Skåne län. 
Användare 2: Så. 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Då ska vi ta bort den. 
Användare 2: Markerar den och går in på filter igen. Nähä, jag vet inte, aha där har jag den. 
Observatör: Det känns inte så logiskt kanske? 
Användare 2: Nä, det är lite som vi var inne på i det första fallet, hade man haft en clear eller något så hade 
det varit enklare. 
Användare 2: Då ska vi se här, sortera stigande efter mätvärdet md. Då väljer jag sort här uppe 
Observatör: Anledningen till att den skriver upp båda är för att det är de som finns i kolumnen 
Användare 2: Så då. 
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Sedan filtrering på m2. Ja det blir samma igen. 
Användare 2: Sedan en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. 
Användare 2: Ska vi gå in på filter då?  
[Observatörerna nickar instämmande]. 
Användare 2: Jag har markerat mätvärdet där ja 
Användare 2: Så där ja. 
Observatör: Ja 
Observatör: Sedan ska vi ha ett stapeldiagram 
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Användare 2: Den eller? 
Observatör: Ja 
Användare 2: Ska jag ranka dessa tre verktygen till er nu? 
Observatör: Ja 
Användare 2: Denna var nog som nummer två då, och sen den andra DataWarehouse var nog nummer ett 
och BusinessObject kom på tredje plats 
Observatör: Skulle du kunna utveckla lite varför du sätter exempelvis DataWarehouse Explorer som etta? 
Användare 2: Nu kanske jag rör ihop det, men jag tyckte den var enklare med att byta plats på dimensionerna 
Observatör: Den påminner mycket om arbetet man gör i analysis services 
Användare 2: Ja, och det är det enda jag har att referera till och det enda verktyg jag använt. 
Observatör: Känns det mer logiskt att ha det här med att du kan dra och släppa lite friare? 
Användare 2: Ja, det tycker jag. Det känns bättre. 
Observatör: Du blev inte hämmad av gränssnittet, att vyn är så pass låst? 
Användare 2: Ja, kan tänka mig att man lär sig den här tekniken rätt så snabbt, just det här drag and drop 
känns bättre för mig. 
Observatör: Men det känns som att du tyckte filtreringen och sorteringen ändå var ok jämfört med de andra 
verktygen. 
Användare 2: Ja, det tycker jag. Jag kom snabbare fram till det 
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Bilaga 5 - Transkribering av användartest 3 

 
Ålder: 28år 
Tidigare erfarenhet: Jag har jobbat med BI-lösningar sedan ungefär åtta månader. 
 
 
Bilaga 5.1 BusinessObjects XIR2 
 
 
- Inledande diskussion - 
[Observatörerna börjar med att förklara vad som finns i vyn] 
Användare 3: Är det bara en kub? Inte flera eller länkade sådana? 
Observatör: Nej, bara en kub. 
Observatör: Vi håller komplexiteten nere. 
Användare 3: Namnen på dimensionerna är ju inte så talande i alla fall. 
Användare 3: Inte mätvärdena heller, men det kvittar ju vi ska bara testa lite. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
 
[Användare 3 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 3: Ok, visa informationen för den 23:e november 2004. Då ska vi manipulera tidsdimensionen. 
Användare 3: Dum placering på den, borde vara i toppen av vyn. Går inte heller att lägga dit, ok då förstår jag 
placeringen. 
Observatör: Tyvär tillåter BusinessObject bara att ha tidsdimensionen i botten av vyn. 
Användare 3: Ok, Då prövar vi oss fram.  
Användare 3: Då ska vi se November. Då klickar jag mig ner i 2004 och sen ner i kvartal och där har vi No-
vember och sedan ner till den 23:e.  
Användare 3: Hmm, jag hade tänkt mig att jag bara skulle få upp raden för den 23:e November. 
Observatör: Detta är ju bara ren drillning så vill du isolera denna så måste du göra det härifrån, så om du 
trycker på pilen där. 
Användare 3: Ok, då måste jag markera av allt först. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Men finns det ingen knapp för att avmarkera allt? 
Observatör: Jo, längst upp, välj 
Användare 3: Ok, där uppe. Inte så smart, då stänger vi fönstret igen. 
Användare 3: Ja, då var den klar. 
Observatör: Vad tyckte om tillvägagångssättet? 
Användare 3: Jag tyckte det var omständligt inte sådär intuitivt men det finns nog smidigare sätt att göra det 
på. 
Användare 3: Nu ska vi se, ta bort ta bort dimensionen LK ur vyn över kuben.  
Användare 3: Då börjar jag med att markera den och dra den ner den utanför vyn, såja. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Ok då ligger den där nere nu då 
[Observatörerna nickar instämmande] 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 3: Visa en vy som visar informationen för all tid.  
Användare 3: Ok ok, då provar jag att gå in i tidsdimensionen igen. 
Användare 3: Klickar fram all tid. Det verkar fungera. Men den 23:e ligger också med?  
Användare 3: Aha, just det ja, valde ju den innan, ok klicka bort den så ja. 
Användare 3: Nu ska jag lägga tillbaks LK dimensionen på dess ursprungliga plats.  
Användare 3: Då går jag ner här och drar upp den igen, så ja. 
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Användare 3: Ja, det gick ju bra. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 3: Nu ska jag visa en vy över året 2004 för länet Skåne.  
Användare 3: Då börjar jag med att välja årtalet 2004 och sen ska vi hitta Skåne län 
Användare 3: Bidraget ligger väl på samma plats i hierarkin antar jag? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Sådär! 
Användare 3: Jaha, de lägger sig på bredden, segt om man har en liten skärm med låg upplösning som den 
här. 
Observatör: Vad tycker du om det att det lägger sig på bredden, att man måste scrolla. 
Användare 3: Det funkar om man som sagt har stor skärm och upplösning. 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 3: Nu ska jag ska byta plats på dimensionerna lk och bidrag för att förändra vyn.  
Användare 3: Då provar jag med att dra ner bidrag här. 
Användare 3: Aha, det finns en funktion som byter plats automatiskt om man flyttar musen över den. 
Observatör: Hur tycker du att detta fungerade? 
Användare 3: Detta fungerade mycket bra. Jättesmidigt att pivotera. 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 3: Ok nu ska jag filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000”.  
Användare 3: Ok, var är filtreringen, där är den. 
Användare 3: Då börjar jag med att klicka här uppe för det mätvärdet. Sedan klickar jag filtrera. 
Användare 3: Då ska vi se, mindre än, och sedan en massa nollor.  
Användare 3: Det var ju smidigt. 
Användare 3: Ok, ta bort, då trycker jag på krysset, ok ingen clear funktion. 
Användare 3: Då letar vi väl under filtreringsmenyn. 
Användare 3: Hmm ok, så där ja, lite krångligt men visst den är väl en vanesak. 
Observatör: det kanske inte känns så logiskt? 
Användare 3: Nä, inte direkt. 
Användare 3: Ok, sortera stigande efter mätvärdet md. Då klickar vi på md och sorterar, inte så svårt. 
Användare 3: Ok samma sak på m2, sådär. 
Användare 3: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md.  
Användare 3: Då väljer vi Skåne. Och ja, där är högsta och sen skriver vi in fem. 
Observatör: Vad tyckte du den här rankingen. 
Användare 3: Tja, det var väl ok. Men som jag sagt innan jag är van vid lite annorlunda filtrering. 
Användare 3: Ok, infoga diagram.  
Användare 3: Inget hände, måste man dra ut den själv? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Jaha, det kan väl vara bra om man vill trycka in mycket i samma vy. 
Användare 3: Sådär, klart! 
Observatör: Vad tyckte du om programmets egenskaper? 
Användare 3: Filtrering var lite dum men annars var det väl ok, jag har ju faktiskt tittat lite på BusinessOb-
jects tidigare versioner.  
Användare 3: Men det var längesen.  
 
 



                                

 60 
 

Bilaga 5.2 DataWarehouse Explorer 3.7.0 
 
 
- Inledande diskussion - 
 
[Användare 3 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 3: Visa hur en vy ser ut över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004.  
Användare 3: Då provar jag med att klicka mig på tidsdimensionen, klickar på roten och sedan drillar jag ner 
till den 23:e November 2004. Det var precis som jag är van vid från andra program, smidigt. 
Användare 3: Ta bort LK ur vyn, ok. 
Användare 3: Då ska vi se, kan jag dragga bort den dit, sådär! 
Användare 3: Mycket smidigt! 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 3: Visa en vy som visar informationen för all tid.  
Användare 3: Ok, markera all tid, sådär ja. Återigen smidigt och lätt att förstå. 
Användare 3: Nu ska vi Lägg tillbaks dimensionen LK i vyn över kuben på dess ursprungliga plats.  
Användare 3: Var låg den? 
[Observatörerna pekar på skärmen] 
Användare 3: Just det ja, jag bara testar er killar. 
Användare 3: Ja ja, det gick bra. 
Observatör: Hur tyckte det här kändes att manipulera dimensionerna på detta sätt i vyn? 
Användare 3: Det var mycket smidigt, precis som jag är van vid och tycker fungerar bra. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 3: Visa en vy över året 2004. 
Användare 3: Ska jag bara visa det? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Ok, drilla ner till 2004, markera, sådär. Då var jag klar. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 3: Visa en vy för länet Skåne, ok. 
Användare 3: Då klickar vi väl i LK dimensionen och avmarkerar allt, sen drillar ner i den och hittar Skåne, 
där. 
Användare 3: Då klickar jag på Skåne och där var den markerad. 
Användare 3: Ok, då ska vi hitta bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”.  
Användare 3: Då ska vi se, var kan den vara? 
Användare 3: Ok bidraget ”Nybyggnad av bostadshus, allmänt”. Är det ett measure? 
Observatör: Det är ett bidrag 
Observatör: Vi kanske ska hjälpa dig lite var detta bidrag ligger i hierarkin. 
Användare 3: Aha ok, ja det var inte lätt att hitta. Men jag hade hittat det. Ni kanske skulle tagit ett bidrag på 
högre nivå. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 3: Ok, byt plats på dimensionerna LK och bidrag.  
Användare 3: Då drar jag LK till bidrag och så ja, då har de bytt plats. Det var allt va? 
[Observatörerna nickar instämmande] 
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- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 3: Ok, Filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger ”1 000 000 000” . Då höger-
klickar jag nog på md och där har vi filtrering.  
Användare 3: ok, då fyller vi i informationen och trycker på add, sådär, det var ju smidigt.  
Användare 3: Då ska vi se, ta bort filtrering igen. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Markera och ta bort. Sådär! 
Användare 3: Nu ska jag sortera stigande efter mätvärde md, då klickar jag bara här alltså. Sådär ja. 
Användare 3: Sortera fallande efter mätvärdet m2, då gör jag precis likadant. 
Användare 3: Ta fram en ranking på de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md.  
Användare 3: Ok, in i filtrering igen och välj topp fem, sådär ja. 
Observatör: Hur tyckte du denna filtrering var jämfört med den förra? 
Användare 3: Den funkade bra. 
Användare 3: Nu ska vi ta fram ett stapeldiagram. 
Användare 3: Hmm. Ja, det händer inget, men detta är kanske inte rätt. 
Användare 3: Jaså, här är det. Det var en lite annorlunda utformning. Man brukar annars ha det som staplar, 
inte som paj diagram. 
Observatör: Hur menar du? 
Användare 3: Knappen alltså, den var lite lurig att hitta. Brukar vara en bild av ett stapeldiagram, men nu var 
det ett paj diagram. 
Användare 3: Jaha ja, då var vi väl klara med detta verktyget antar jag? 
Observatör: Har du några åsikter om detta verktyg i allmänhet? 
Användare 3: Jämfört med BusinessObjects så är detta mycket bättre. Känns mer tja, intuitivt kanske är rätt 
ord. 
 
 
 
Bilaga 5.3 Proclarity 6.1 
 
 
- Inledande diskussion - 
 
Användare 3: Just det ja, ProClarity är ett program som många av våra kunder antingen använder eller vill 
migrera till. 
 
[Användare 3 bekantar sig med verktyget.] 
 
 
- Drill-down funktionalitet - 
 
Användare 3: Nu ska vi se, visa en vy över hur informationen ser ut för den 23:e november 2004 var det vi 
skulle göra  
Användare 3: Då så, jag klickar på tidsdimensionen och klickar mig ner. Nej vänta, man kanske ska välja år, 
sen kvartal just det ja. 
Användare 3: Ok, då har jag isolerat den 23 November 2004. Då tar jag bort LK dimensionen. 
Användare 3: Man kanske kan använda hide? 
Observatör: Då gömmer du den bara tillfälligt. 
Användare 3: Ah, ja precis. 
[Observatör förklarar att ProClarity låser allt i vyn, all interaktion hanteras ifrån panelen till vänster.] 
Användare 3: Ok, då drar jag bara bort den. Precis så ja just det. 
Observatör: Vad tycker du jämfört med de andra? 
Användare 3: Jag tycker det är sämre att vyn är fixerad. Det är lite annorlunda eftersom jag är van att kunna 
manipulera vyn väldigt fritt. 
 
 
- Roll-up funktionalitet - 
 
Användare 3: Ok, nu ska vi visa vyn för all tid.. 
Användare 3: Då går jag in på tidsdimensionen, och väljer att visa allt, sådär. 
Användare 3: Den uppdaterar inte? 
[Observatör visar var användaren kan påskynda processen]  
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Användare 3: Det fungerade ja. 
Observatör: Det ser ju rätt ut tror jag. 
Användare 3: Ok, då ska LK tillbaks in i vyn på dess ursprungliga plats. 
Användare 3: Jaha ja, var hittar jag LK. 
Användare 3: Just det ja, den tramsiga panelen ska användas här också 
Användare 3: Där har vi den.  
Användare 3: Då ska vi se, då lägger jag tillbaks den på kolumner, eller nej. Rader var det.  
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Ok, och nu så uppdaterar vi för säkerhets skull och det gick ju bra. 
 
 
- Slice funktionalitet - 
 
Användare 3: Då ska vi visa för år 2004 igen och det var ju lätt 
Användare 3: Jag ska bara uppdatera för säkerhets skull. 
Användare 3: Perfekt, men det är dumt med uppdateringen. 
 
 
- Dice funktionalitet - 
 
Användare 3: OK, Skåne ska in, det ligger i hierarkin LK, där var den. Nu ska vi hitta bidraget ”Nybyggnad 
av bostadshus, allmänt”. Då går jag in i panelen igen och letar.  
Användare 3: Där var den, precis på samma ställe som innan. 
Användare 3: Det fungerade ju utan att jag behövde uppdatera, ja ja. 
Observatör: Hur tycker du att det känns att du måste hoppa mellan alla dessa tabbar i dimensionen för att du 
ska utföra dina operationer? 
Användare 3: Varför krånglar de till det? Borde utföras på samma sätt som i DataWarehouse Explorer! 
Användare 3: Jag gillar DataWarehouse Explorer det påminner mest om de verktyg jag använder, men jag är 
väl kanske lite färgad. 
 
 
- Pivot funktionalitet - 
 
Användare 3: Nu ska vi byta plats på dimensionerna LK och bidrag. Jaha då ska man in i panelen igen, känns 
omständligt. 
Användare 3: Då ska vi se, flytta ner LK och upp med Bidrag. 
Användare 3: Aha, det finns snabbkommando om man högerklickar. Men det går lika fort att dra dem. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Tja, det fungerar ju. Man kanske vänjer sig. 
 
 
- Övrig funktionalitet - 
 
Användare 3: Nu ska jag tydligen filtrera bort samtliga värden i kolumnen md, som understiger 
”1 000 000 000” .  
Användare 3: Ok, då ska vi se var hittar jag filtrering. 
Användare 3: Filtrering filtrering filtrering, var hittar jag det. 
Användare 3: Där har vi det! 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Då ska vi se, jag väljer below, nu ska vi skriva in en massa nollor. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Varför dyker alla dessa upp under drop down listan? 
Observatör: Det är huvudkolumnen du mäter på, Skåne län. 
Användare 3: Ok. 
Användare 3: Den verkar ha fungerat. 
Användare 3: Då ska vi ta bort den igen. 
Användare 3: Då ska vi se om vi kan lösa det, jag går tillbaks in i filtreringen och väljer bort den. Så där ja. 
Användare 3: Det känns återigen omständligt att utföra vissa operationer. 
Användare 3: En clear all hade kanske varit bra att ha. 
Användare 3: Ok, då tar vi nästa uppgift. Nu ska vi se här, sortera stigande efter mätvärdet md. 
Användare 3: Då väljer jag sort här uppe. 
Användare 3: Så där ja, det gick ju bra. 
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[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Nu ska jag filtrera på m2.  
Användare 3: Ja, det gick fint bara att göra om samma procedur som för md. 
Användare 3: Ranking de fem översta städerna i Skåne län baserat på mätvärdet md. 
Användare 3: Borde vara under filter, tyckte jag såg något sådant innan. 
[Observatörerna nickar instämmande] 
Användare 3: Markera mätvärdet, så där ja. 
Användare 3: Fungerar bra. 
Användare 3: Nu ska vi skapa ett litet stapeldiagram. 
Användare 3: Där eller? 
Användare 3: Nej, där är det. 
Användare 3: Jaha, den såg ju inte så rolig ut. Kanske ett paj diagram hade varit roligare. 
Användare 3: Så ja, mycket snyggare. 
Användare 3: Vill ni ha en utvärdering nu? 
Observatör: Ja, det hade varit bra 
Användare 3: Ok, ProClarity är helt klart sist.  BusinessObject kom rankar jag som tvåa och klar etta blir 
DataWarehouse Explorer. 
Observatör: Skulle du kunna utveckla lite varför du sätter exempelvis DataWarehouse Explorer som etta? 
Användare 3: Jag tyckte helt enkelt att det var mer lättanvändligt.  
Observatör: Påminner den mest om de verktyg du är van vid? 
Användare 3: Ja, och det är väl det jag kan jämföra det med.  
Observatör: Känns det mer logiskt att kunna utföra drag and drop lite friare? 
Användare 3: Ja, det tycker jag. Det känns mer naturligt. 
Observatör: Kände du dig hämmad av gränssnittet, eller det faktum att vyn är låst i ProClarity? 
Användare 3: Ja, sen var det mycket funktioner och operationer som var omständliga. Själva låsningen av vyn 
var väl inte så farligt, men det var för många steg. 
Användare 3: Annars tycker jag att ProClarity var rätt smidigt i vissa fall, vi får se vad Microsoft gör nu när de 
köpt upp dem. 
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