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Sammanfattning 
BI, Business intelligence, vilket betyder att samla och analysera data som 
beslutsstöd, har växt till att vara en betydande del inom företagsutveckling. 
För att möjliggöra för BI krävs ofta att en datalagringsplattform 
tillhandahåller data från verksamhetens datakällor. Det finns olika sätt att 
göra detta, men några av dem är med hjälp av en datasjö, ett datalager eller en 
kombination av båda. Mot bakgrund av detta, har den här studien syftat till 
att framställa en övergripande arkitektur som lämpar sig till små och 
medelstora företag (SMF). För att frambringa ett resultat med så hög 
validitet och reliabilitet som möjligt baseras studien på både en 
litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien har genomförts på ett IT-
konsultföretag som klassas som SMF och arbetsmetodiken har varit agil och 
baserats på scrum. Denna metod valdes för att på ett effektivt sätt säkerställa 
att kundens krav uppfylldes. Den arkitektur som föreslagits är en 
kombination mellan en datahubb, vilket verkar som en datasjö, och ett 
datalager. Datahubben skiljer sig från datasjön eftersom den harmoniserar 
och indexerar data, vilket gör den enklare att hantera. Rörande datalagret, 
ämnar det tillgodose bearbetad och relevant data för BI-verktyg. Den 
övergripande arkitektur som presenteras anses inte vara applicerbar för 
alla verksamheter, men kan användas som en grund för verksamheter som 
tänker implementera en lagringsplattform. 

Nyckelord: Datalager, BI, datalagringsplattform, datasjö, datahubb. 
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Abstract 
BI, business intelligence, which means to collect and analyse data to inform 
business decisions, is a concept that has grown to be a significant part of 
business development. In most cases, a storage platform is necessary to 

provide data from the companies’ different data sources to the BI-tools. 

There are different ways of doing this. Some of them are by the help of a 
data lake, a data warehouse or a combination of both. By taking this into 
consideration the purpose of this study is to create an architectural design 
of a storage platform for small and medium-sized enterprises (SME). To be 
able to formulate a result which holds as high validity and reliability as 
possible, this study conducts both a literature and a case study. The case 
study has taken place at an IT service company which classifies as a SME 
and the working methodology has been an agile approach with scrum as 
reference. This method was chosen to be able to efficiently follow the 
customer demands.  The architecture provided consists of a combination of 
a data hub, which acts as a data lake, and a data warehouse. The data hub 
differs from a data lake by harmonizing and indexing data, which makes it 
easier to handle. Regarding the intension of the data warehouse, it is to yield 
relevant and processed data to BI-tools. The architecture design of the 
platform that has been developed in this study cannot be said to be 
applicable by all companies. Instead, it can be a basis for companies that are 
thinking about creating a data platform.  

Keywords: Data warehouse, data mart, data lake, data hub, business 
intelligence. 
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1 Inledning 
I en värld där mängden data är snabbt växande, har begreppet BI fått allt 
större betydelse och fotfäste inom företagsutveckling [1][2]. BI, som står för 
business intelligence, är alla verktyg som används för att samla och analysera 
data som underlag för affärsbeslut [3][4]. I allt från avancerade 
analysverktyg om en verksamhets affärsprocesser till nyckeltal, Key 
Performance Indicators, i form av rapporter om finansiella och icke 
finansiella mätningar över hur företaget uppnår sina mål, är BI på många 
sätt essentiellt för att kunna effektivisera och optimera en verksamhet 
[4][2][5][6]. För verksamheter med liten mängd data kan det vara möjligt 
att hämta denna från varje datakälla separat. Problemen uppstår när data 
förvaras på olika ställen och i olika format i kombination med större 
datamängder. Inte nog med att det blir svårt att hämta data, det blir också 
svårt att analysera den. Att då försöka använda sig av BI blir både komplext 
och tidskrävande. Av detta skäl är det ofta nödvändigt att skapa en 
datalagringsplattform med syfte att tillföra data till BI-verktyg [4].  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

För att kunna använda sig av BI-verktyg måste en verksamhets data lagras 
på ett sätt så att den är tillgänglig för användarna. Detta medför att en 
verksamhet kan bli tvungen att på något sätt samla dess data i en 
lagringsplattform. Det traditionella sättet att genomföra detta är genom att 
implementera ett så kallat datalager, Data Warehouse.  I datalagret lagras 
strukturerad och bearbetad data från olika datakällor i syfte att tillhandahålla 
relevant data för olika typer av analyser [7]. Denna lösning skapar dock 
problem i en tid med Big Data, där datamängden i vissa fall blivit så stor att 
den inte längre går att hantera på traditionellt vis [8]. Detta är ett av skälen 
till att nya lösningar lanserats under senare åren. En av de som fått störst 
genomslag myntades 2010 och fick benämningen datasjö, Data Lake [9][10]. 
Denna typ av lösning bygger, till skillnad från datalagret, på att all data, 
strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad samlas utan att 
transformeras på ett och samma ställe. Denna lösning är dock inte riskfri, 
när data ligger ostrukturerad är det lätt att det istället för en datasjö blir ett 
dataträsk där det är omöjligt att lokalisera och identifiera data [11]. Trots 
dessa svårigheter kan det för verksamheter med stora mängder data vara 
nödvändigt att lagra det i någon form av en datasjö, men vilken lösning är 
bäst lämpad för verksamhet med något mindre mängd data?  
 
Det finns många olika studier och böcker som beskriver de modeller, verktyg 
och processer som kan användas för att skapa en värdeskapande plattform 
för att tillhandahålla data för BI-verktyg. Däremot har den här studien, med 
stöd från tidigare studier, uppskattat antalet vetenskapliga artiklar rörande 
de mer nytillkomna lösningarna till att vara relativt få [11]. 
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Vidare är många av dessa framtagna för att lösa hantering av stora mängder 
data, vilket betyder att stora verksamheter kan bli tvungna att använda dem 
[1]. Frågan är om även verksamheter med något mindre mängd data gynnas 
av att gå ifrån de traditionella lösningarna i utbytte mot de nya. Av detta skäl 
vänder sig den här studien till verksamheter som enligt Europeiska unionen 
(EU) definieras som små och medelstora verksamheter (SMF), med primär 
inriktning på de som ligger i det övre spannet [12]. Dessa antas i den här 
studien också inneha en sådan mängd data och datakällor att verksamheten 
är i behov av en lagringsplattform, men inte nödvändigvis en datasjö.  För att 
möjliggöra för en slutsats om huruvida en generell lagringsplattform går att 
ta fram för dessa verksamheter, undersöks de befintliga arkitekturer som 
finns dokumenterade på djupet. Dessutom genomförs en fallstudie i syfte att 
på plats få bättre insikt i vad SMF eftersträvar och för att få möjlighet att 
testa en lösning i realiteten. 
 
Verksamheten som fallstudien baseras på är ett IT-företag som för ett antal 
år sedan etablerade sig på den globala marknaden och är klassat som SMF. 
Idag har de kunder över hela världen och kontor både i Sverige, Singapore 
och USA. Deras expansion är en bidragande orsak till att de idag har olika 
affärssystem, en stor mängd data och ett flertal andra datakällor i olika 
format. Detta är en datastruktur som inte är särskilt smidig och leder bland 
annat till att det är svårt, tidskrävande och komplext att arbeta med BI. 
Därför har verksamheten beslutat sig för att implementera en 
datalagringsplattform där flera olika datakällor integreras för att möjliggöra 
för bättre och lättare datahantering.  

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att ge förslag en arkitektur för en lagringsplattform 
lämpad för SMF med ändamål att tillhandahålla data för BI-verktyg. 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom denna studie ämnar ta fram en övergripande arkitektur för en 
datalagringslöning, innefattas inte alla tekniska detaljer och verktyg som 
krävs för att implementera en fullskalig lagringsplattform. Vidare 
specificeras inte huruvida lösningen är bäst lämpad att implementera lokalt 
eller via en molnbaserad datatjänst. 

1.4 Problemformulering 

Den centrala frågeställningen som denna studie försöker besvara är om det 
finns en lagringsplattform som är att föredra för SMF med ändamålet att 
extrahera och lagra data som stöd för användandet av BI-verktyg. För att 
besvara den frågan har följande delfrågor formulerats: 
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1. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med en datasjö för SMF? 
2. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ett datalager för 

SMF? 
3. Hur väl kan en generell lösning appliceras på verksamheter av olika 

typ och storlek? 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 beskriver den teoretiska bakgrund till arbetet och specificerar 
vilka nuvarande lösningar som finns för att skapa en lagringsplattform. I 
Kapitel 3 presenteras vilken metod som används i studien, hur information 
har samlats in samt etiska aspekter. Kapitel 4 innehåller resultatet av 
studien och kapitel 5 analysen av resultatet. Slutligen dras slutsatser av 
studien i kapitel 6. 
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2 Teori 

2.1 BI 

BI är alla mjukvaruprogram som gör det möjligt för verksamheter att hämta 
och analysera data. Det används för att mäta, analysera och rapportera 
detaljerad information om en verksamhets operationer [3]. Processen med 
att arbeta med BI börjar med att relevant data hämtas av BI-verktyg. Denna 
data används sedan till att bland annat genomföra analyser, skapa rapporter 
och presentera data [4]. Detta innefattar allt ifrån avancerade analyser om en 
verksamhets olika processer till nyckeltal som uppvisar en verksamhets 
finansiella och icke finansiella mätningar över hur företaget uppnår sina mål 
[2][5]. 
 
Det övergripande som BI används till, är att ge verksamheten 
beslutsunderlag, vilket kan konkretiseras med hjälp av några exempel. En 
verksamhet kan med BI-verktyg: 

• Skapa och följa upp mål. 
• Prediktera framtida resultat och utfall. 
• Tillhandahålla analyser på en operationell nivå om exempelvis 

kunder, leverantörer och pågående affärsprocesser [4]. 
Dessa aspekter är bara några som visar hur BI kan effektivisera och 
förbättra en verksamhet, vilket i sin tur innebär att BI, på många sätt, är 
essentiellt för en verksamhet utveckling [5][6][4][2]. Detta kräver dock att 
data på ett enkelt sätt, med hög kvalitet kan hämtas av BI-verktyg. Det är där 
hämtning och hantering av data blir en viktig faktor att ta hänsyn till [2][4]. 

2.2 Datalagret 

Det traditionella sättet att tillhandahålla data för BI är med hjälp av ett 
datalager. Datalagret innehåller bearbetade och strukturerade data från delar 
av en verksamhets datamängd för att möjliggöra för vissa typer av analyser, 
som på förhand är utvalda [13][11]. Begreppet datalagret kan beskrivas som 
följande: en samlingsplats för data från olika datakällor som på ett 
sammanhängande sätt beskriver en verksamhets affärsförhållanden vid en 
viss tidpunkt [7].  
 
Som tidigare konstaterat är BI direkt beroende av data för att kunna 
genomföra analyser och producera rapporter. Genom att implementera ett 
datalager möjliggörs användandet av BI. Alla data som på något sätt är 
relevant för företagets egna förståelse är då samlad på ett och samma ställe, 
klar för att genomföra analyser och skapa rapporter om historisk eller 
nuvarande data från verksamheten olika affärsprocesser [4]. 
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2.2.1 Övergripande arkitektur 

Namnet datalager innefattar ofta ett antal olika processer runt själva 
lagringen. Detta omfattar processer så som dataintegration, rensning och 
förfining av data [14]. Övergripande går denna process ut på att hämta data 
från datakällor, integrera, transformera, strukturera och slutligen lagra data i 
datalagret för att kunna tillgängliggöra data som är relevant för BI. Figur 1 
illustrerar den övergripande arkitekturen. Pilarna representerar flödet av 
data från de olika delarna i processen. Längst till vänster i flödet av data finns 
de olika datakällorna. Dessa källor representerar interna data från företagets 
affärsprocesser men kan också vara externa källor från en tredjepart. Sedan 
går data genom en process som hämtar, transformerar och lagrar data i 
datalagret. Denna process kallas ETL, Extract, Transform, Load [15][14].  
 

 
Figur 1: Övergripande arkitektur datalager 

2.2.2 ETL 

För att säkerställa att analyser genomförda av BI-verktyg är korrekta, är det 
centralt att ha data med hög kvalitet i datalagret. Detta betyder att data i 
datalagret på något sätt måste behandlas. Det är det ansvaret som ligger hos 
ETL-processen. Den har till uppgift att ladda, integrera, filtrera, validera, 
rensa och ladda data in i datalagret. Själva rensningen, filtreringen och 
valideringen innebär bland annat att data som inte är relevant för BI tas bort, 
data som är av fel typ ändras och data som inte har ett godtyckligt värde, 
korrigeras. Detta betyder till exempel att om någon matat in fel namn på en 
kund i ett affärssystem rättas det till [15][16]. I denna process är det också 
vanligt att lägga in nycklar på attribut till de entiteter som finns i datalagret, 
något som förklaras djupare i del 2.2.4 [15]. 

2.2.3 Lagring 

Datalagret är där data lagras efter att den gått igenom ETL-processen. 
Lagringen består av data men också data om data, det vill säga metadata. 
Metadata innehåller information om data, vilket bland annat är information 
om hur data är strukturerad, vad data betyder, nycklar, relationer mellan data 
och när data hämtades. Denna information är nödvändig för att kunna förstå 
och hantera data i datalagret [15].  
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Det finns olika sätt att strukturera och implementera ett datalager. Det som 
är gemensamt för dessa är att ETL-processen används i alla, men i övrigt 
finns det signifikanta skillnader som bland annat kan påverka 
implementationskostnaden, tiden att implementera samt kvalitén av 
resultatet [17]. Angreppsätten kan delas in i två olika huvudtyper, nämligen 
bottom-up och top-down. Den här studien kommer presentera en logisk 
struktur för vartdera angreppssättet. De strukturval som uppvisas är de som 
är vanligast och som i en empirisk studie av Ariyachandra och Watson gett 
bäst utfall vid implementationer. Dessa är Bus architecture som utgår ifrån 
bottom-up samt Hub and Spoke arkitektur vilken följer top-down [18]. Innan 
dessa presenteras är det dock nödvändigt att introducera ytterligare ett 
begrepp, nämligen data mart. 

2.2.4 Data mart 

Ett viktigt och vanligt förekommande begrepp inom utveckling av ett 
datalager är data marts. En data mart är en form av datalager som adresserar 
ett visst behov från en verksamhet. Detta är i kontrast till ett datalager som 
lagrar all data som är väsentligt från en verksamhets funktioner [19]. I själva 
arkitekturen används de för att standardisera och förenkla analys av data 
[20]. Målsättningen med att ta fram en data mart är alltid att stödja analysen 
av en affärsprocess [21]. Normalt representeras data marts av så kallade 
stjärnscheman, star schemas, som illustreras i Figur 2 [20].  
 

 
Figur 2: Stjärnschema 

 
I mitten av stjärnschemat finns den fakta som mäter något från en 
affärsprocess, det kan till exempel vara intäkten vid en försäljning. På 
sidorna av faktumet finns dimensionerna som i sin tur beskriver saker kring 
en viss affärsprocess [20]. Det kan vara vilka som är med i den, vad de heter 
och annan beskrivande data. Om en data mart till exempel beskriver en 
försäljningsprocess är fakta den intäkt som ges från en försäljning och 
dimensionerna exempelvis kund, produkt och säljare. 
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För att varje rad i en tabell i en databas ska vara unik måste det också finnas 
nycklar med ett värde som särskiljer en rad från en annan. Det finns olika 
typer av nycklar, men de som nyttjas i den här studien är primärnyckel, 
surrogatnyckel och sekundärnyckel. En primärnyckel är den nyckel som 
unikt identifierar en rad. Primärnyckeln kan vara en sammansättning av 
flera olika attribut eller bestå av ett ensamt attribut. Om en dator automatisk 
genererar en unik nyckel för en rad kallas den primärnyckeln för 
surrogatnyckel. En sekundärnyckel är en nyckel som beskriver en relation 
med en annan entitet i en databas. Om till exempel en kund har en relation 
med en produkt som denne har köpt så innehåller produkttabellen en 
sekundärnyckel som kopplar ihop kunden med produkten [22]. I ett 
stjärnschema måste det således också finnas nycklar som unikt identifierar 
en rad i en dimension och fakta samt länkar ihop dessa. Ett exempel på hur 
en data mart kan se ut ges i Figur 3. Lägg märke till att faktumets 
primärnyckel består av dimensionernas primärnycklar. På så sätt är det 
möjligt att med BI mäta en affärsprocess och se medföljande information till 
denna process samtidigt [21]. 
 

 
Figur 3: Relationer i stjärnschema 

2.2.5 Bus Architecture 

Bus architecture har ett tillvägagångssätt som följer bottom-up. Denna 
arkitektur bygger i huvudsak på ett datalager innehållande ett antal olika 
data marts. Implementationen av dessa byggs upp från händelser i 
affärsprocesser. Detta betyder att de dimensioner och fakta som innefattas av 
data marts, är framtagna med data för att representera uttänkta 
analysområden och inte för att leverera något unik rapport för dagen. 
Vidare, så är all data som inkluderas presenterad på atomnivå. Detta betyder 
att data inte är aggregerad utan beskriver en händelse på lägsta nivå. 
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Det finns som tidigare nämnts, olika typer av bottom-up strukturer, men 
denna bygger på att alla dimensioner i datalagret är gemensamma. Detta 
innebär att varje dimension endast finns på ett ställe i datalagret vilket leder 
till att en förändring i en dimension påverkar alla fakta som är kopplade till 
det. På det sättet råder det också en enighet i datastrukturen. Kopplingen 
mellan dimensionerna och fakta sker till exempel med stjärnscheman. Själva 
datalagrets uppbyggnad i illustreras i Figur 4.  
 

 
Figur 4: Bus architecture 

 
En av skaparna av bus architecture är Ralph Kimball som anser att denna 
typ av arkitektur är att föredra [23][15]. Det finns också en del fördelar med 
detta typ av tillvägagångssätt. Nämligen: 

• Att den går snabbt att implementera. 

• Att den är enkel att implementera då det är uppdelat i lätthanterliga 

bitar. 

• Att den är relativt billigt. 

• Att det är en relativt låg risk för misslyckanden [17][15]. 

Det finns dock en viss kritik mot arkitekturen: 
• Att det finns en risk för integrationsrelaterade problem. 

• Att det kan uppkomma överflödiga data. 

• Att det inte finns någon helhetsbild av verksamheten [17][15]. 
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2.2.6 Hub and Spoke 

Hub and spoke arkitekturen är en arkitektur som följer top-down. Att 
implementera efter denna logik, innebär att datalagret implementeras som 
en central källa till all data som sedan distribueras till exempelvis data marts 
och på så sätt tillhandahåller data för BI. Detta illustreras i Figur 5. Den 
centrala datakällan implementeras som en komplett databas med relationer 
mellan entiteterna. All relevant data från alla datakällor från verksamheten 
infinner sig där. Entiteterna representerar de delar av verksamheten som 
kan objektifieras. Varje entitet innehåller ett eller flera beskrivande attribut 
om verksamheten. Ett exempel på entitet kan vara en person med attribut 
så som personens namn och personnummer. Entiteterna kommer från ett 
antal olika datakällor som flödats genom ETL-processen där till exempel 
överflödiga attribut tas bort. 
 

 
Figur 5: Hub and Spoke 

 
Denna arkitektur sammanställer och skapar relationer mellan all data till 
skillnad från bottom-up.  Skaparen och förespråkare för Hub and Spoke är 
W. H. Inmons [24][15]. Fördelarna med denna arkitekturen är att den: 

• Ger en helhetsbild av organisationen. 

• Minimerar integrationsproblem [17][15]. 

Precis som med bottom-up finns det kritik även mot denna arkitektur. Den 
bygger framförallt på magnituden av projektet som krävs för att skapa 
datalagret på ett sådant sätt. Problemen med denna typ av arkitektur är: 

• Att den är kostsamt att implementera. 

• Att den är tidskrävande att implementera. 

• Att det finns en signifikant risk för fel vid implementationen. 

• Att strukturen inte är särskilt flexibel [17][15]. 
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2.2.7 Val av arkitektur 

Det är uppenbart att både bottom-up och top-down har sina brister och 
fördelar. Valet av datalagret arkitektur är beroende av faktorer som rör 
verksamheten. En sådan faktor är på vilket sätt datalagret ska användas. Det 
vill säga, vilket syfte det ska uppfylla. Om datalagret ska användas för att 
stödja och tillhandahålla viss specifik information till verksamheten kan bus 
architecture vara att förorda, men om det istället ska användas som en 
kartläggning av hela verksamheten kan hub and spoke vara bättre lämpad. 
Vidare kan resursmängden ha en stor inverkan på valet av arkitektur, detta 
eftersom de är olika tidkrävande och kostsamma. Om verksamheten inte är 
beredd att lägga mycket resurser på implementationen kan således en 
billigare och mindre tidkrävande arkitektur vara att föredra och vice versa. 
Slutligen är den upplevda uppfattningen av projektteamets (de som ska 
implementera datalagret) kompetens från verksamhetens sida också en 
faktor som kan påverka [25]. 

2.2.8 Misslyckanden och riskfaktorer 

Design av ett datalager är på många sätt en svår uppgift och kräver ofta 
mycket från en verksamhet. Studier som genomfördes runt år 2000 tyder på 
att verksamheter ofta misslyckas i implementationen. En studie genomförd 
1997 estimerade att mellan hälften och två tredjedelar av alla försök 
misslyckas [26]. Även Gartner gjorde en prediktion 2005 om att över 50% 
av alla datalagerprojekt antingen skulle ha begränsad acceptans eller totalt 
misslyckas [27]. Detta kan uppstå av ett flertal skäl, men några vanliga är 
brist på stöd från ledningen, kundens medverkan eller på tydliga mål för 
projekt som hanterar implementationen av datalagret [28]. 

För att minimera risken för en misslyckad implementation finns det ett antal 
olika faktorer att ta i beaktning. I en studie av Rahman 2016, har dessa 
faktorer identifierats med hjälp av empiriska data där ett antal olika 
personer involverade i implementationen av ett datalager tillfrågats. Studien 
fann att de viktiga faktorerna vid implementationen av ett datalager är:  

• Att det finns en tydlig bild över datalagrets projektmål. 

• Att det finns en ledare från alla enheter som påverkas av datalagret i 
projektet, som kan överse datalagret och se till att det bibehålls i ett 
hälsosamt tillstånd. Dessa personer representerar till exempel 
ledningen, kunderna och arkitekterna. 

• Att datalagrets tekniska team som innefattar arkitekter och 
applikationsutvecklare skapar ett datalager som är effektivt utan att 
skapa problem med dataintegritet eller försämrad prestanda på 
grund av flaskhals. Hög dataintegritet innebär att data är konsistent, 
träffsäker och komplett [28][29]. 
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•  Att projektteamet har förståelse för kundens funktionella krav. 

• Att processer införs av projektteamet som när som helst kunna 
identifiera och lösa problem med dataintegritet [28]. 

2.3 Datasjö 

År 2010 kom ett nytt koncept som innebar en helt ny lösning för att samla 
data [8]. Ett känt begrepp som relativt tydligt beskriver dess innebörd och 
syfte myntade James Dixon 2010 då han skrev: ”If you think of a data mart as 
a store of bottled water – cleansed and packaged and structured for easy 
consumption – the data lake is a large body of water in a more natural state. 
The contents of the data lake stream in from a source to fill the lake, and 
various users of the lake can come to examine, dive in, or take samples” [10]. 
Datasjön gör det med andra ord möjligt att genomföra analyser från all data, 
kopplat till verksamheten [13]. Precis som datalagret syftar en datasjö till att 
tillhandahålla data för att kunna utföra olika typer av analyser. Målsättningen 
är att erhålla värde från den samlade data genom att utforska och 
transformera data så att den kan användas i olika tjänster och applikationer 
[9]. 
 

Lösningen uppbringades då mängden data blev så stor att den blev svår att 
hantera. Ett meningsfullt begrepp i sammanhanget som datasjö uppkommit 
från är Big Data [11]. 

2.3.1 Big Data 

Big Data är ett koncept som innebär att mängden data är så stor att en 
vanlig relationsdatabas inte kan hantera den. Data kan vara ostrukturerad 
(till exempel data från sociala medier, medier och datorer), strukturerad (till 
exempel data från en databas) eller semistrukturerad (till exempel json eller 
xml). Detta flöde av data gör det också omöjligt att lagra data på ett 
traditionellt sätt [8][11].  

2.3.2 Övergripande arkitektur 

Den övergripande arkitekturen av en datasjö illustreras i Figur 6. Där går det 
att urskilja hur all typ av data samlas i datasjön. Det vill säga ostrukturerad, 
semistrukturerad och strukturerad. Denna data hämtas från källorna och 
läggs sedan in i datasjön helt utan att transformeras. Detta innebär att 
datasjön består av en platt lagringsplattform där all data ligger i sitt 
ursprungliga format utan något schema. Data i datasjön måste av detta skäl 
taggas med metadata för att kunna användas [11][9][30]. Denna metadata 
beskriver sådana saker som var ifrån data kommer, vid vilken tid den 
skapades, av vem och så vidare [30].  
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Med tanke på att datasjön ska kunna hantera stora mängder data i råformat, 
behöver extra krav ställas på lagringsinfrastrukturen. Det finns också ett 
flertal färdiga infrastrukturer att använda sig av, som ibland också refereras i 
kontext av begreppet datasjö som att vara dess definition. Ett av de mest 
populära dock, är filhanteringsprogrammet Hadoop.  

Eftersom data i datasjön existerar i sitt originalformat finns det 
integrationsproblem. Det vill säga att det är svårt att analysera data då den 
inte går att korrelera. För att lösa detta struktureras data innan den hämtas 
och analyseras, något som kallas schema-on-read [9]. På det sättet kan data 
sedan användas av till exempel BI-verktyg. Vidare är det möjligt att skapa ett 
datalager emellan datasjön och BI-lagret eller hämta data direkt från datasjön 
[31][9]. Det är alltså fullt möjligt att kombinera en datasjö och ett datalager 
för att både använda sig av strukturerade data i datalagret och all data, i sitt 
råa format, i datasjön. 

 

Figur 6: Datasjö 

2.3.3 Kritik 

Det finns emellertid en del kritik mot att använda sig av en datasjö för att 
samla data. Den stora kritiken kommer från att det finns en risk att datasjön 
förvandlas till en plats som ibland benämns som ett dataträsk. Denna 
situation uppstår då det inte råder tillräckligt hög kontroll över den data som 
finns i datasjön. Vilket betyder att om redundant, duplikat eller inkonsistent 
data uppkommer går det inte att hantera [11][13]. Om ingen kontroll finns 
över data, går det inte heller säkerställa att känslig information inte blir 
tillgänglig för obehöriga, vilket skapar problem med informationssäkerhet. 
Av dessa skäl måste det integreras processer och metoder som ger 
nödvändig infrastruktur för metadata hantering, datakvalitet och 
informationssäkerhet [9]. 
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2.4 Datasjö jämfört med datalagret 

Det finns några uppenbara likheter mellan ett datalager och en datasjö, 
nämligen att de båda har samma målsättning, att möjliggöra en verksamhets 
data för BI. Däremot finns det en del signifikanta skillnader. Den kanske 
största skillnaden mellan strukturerna är att en datasjö accepterar all typ av 
data i sitt råa format och tillgängliggör den direkt, till skillnad från ett 
datalager som först bearbetar data [8]. Lite mer detaljrika skillnader har 
definierats i Tabell 1. Jämförelsen tar inte hänsyn till en eventuell 
kombination av de båda. 

Tabell 1: Jämförelse mellan datasjö och datalagr [13][31][11] 

Jämförelsetyp Datalager Datasjö 

Datastruktur Strukutrerad 
proceserad data. 

Strukutererad, 
ostrukturerad och 
semistrukturerad 
oproceserad data. 

Rörlighet Inte särskilt flexibel 
konfiguration. 

Väldigt flexibel 
konfiguration. 

Data Bearbetad. Rå. 

Användare Business  

Professional. 
Data Scientist. 

Bearbetning Schema-on-write. Schema-on-read. 

   

2.5 Pågående utveckling 

Det finns även andra, nyare typer av datalagringslösningar som beskrivs av 
leverantörer och andra aktörer på internet. En av dessa är en 
lagringsplattform som benämns som datahubb, data hub. Denna lösning 
används redan av ett flertal olika leverantörer som hanterar problemen med 
Big Data, men på ett mer lätthanterligt sätt [32][33][34][35]. Det som 
däremot uppmärksammats i denna studie är det är bristfälligt om 
vetenskaplig dokumentation som specificerar lagringstypen. På många sätt 
liknar en datahubb en datasjö och skulle kunna ses som en mix mellan ett 
datalager och en datasjö. Av detta skäl kan det inte uteslutas att begreppet 
innefattas av tidigare studier fast med en annan benämning. Aktörer på 
nätet menar dock att det finns signifikanta skillnader och benämner 
datahubb som en egen typ av lösning. Båda datasjön och datahubben syftar 
till att lagra all data från en verksamhet och är relationslösa, det vill säga 
ingen av lösningarna har några relationer mellan objekten i lagringen. Den 
stora skillnaden är att en datahubbs målsättning är att göra data operationell 
och lättare hanterbar jämfört med en datasjö. Detta innebär att data i själva 
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lagringen ska vara lättare att analysera i datahubben än i datasjön. För att 
åstadkomma detta harmoniseras och indexeras data stegvis. Att harmonisera 
data innebär övergripande att data sammanställs på ett gemensamt och 
sammanhängande sätt. Detta innefattar till exempel ta bort inkonsistenta 
och felaktiga data samt se till så att data betyder samma sak. Till exempel ser 
processen till att ett attribut som kommer från en datakälla har samma 
benämning som ett attribut med samma betydelse från en annan källa.  
Själva indexeringen av data medför sedan att specifika data går snabbare att 
hitta [32][33][34][35][36]. Vidare kan validering av data genomföras. Detta 
säkerställer dataintegritet och kan identifiera ytterligare felaktigheter i 
datahubben som då kan korrigeras [32][36].  

2.6 Data Ductus bakgrund 

Data Ductus är ett IT-konsultföretag med 12 kontor lokaliserade i Sverige, 
Nordamerika och Singapore. Med ungefär 235 anställda klassas också 
företaget som en SMF. Vilket innebär att ett företag har mindre än 250 
anställda och vars årsomsättning inte överskrider 50 miljoner euro eller vars 
balansomsättning inte överskrider 43 miljoner euro per år [12]. Företaget 
består av en sammansättning av ett antal olika bolag som integrerar med 
varandra och ibland jobbar med samma kunder. Den huvudsakliga 
sysselsättningen för Data Ductus är konsulting vilket betyder att en stor del 
av all data som företaget genererar är kopplat till projekt. Företaget har 
under ett antal år, kontinuerligt, haft en hög expansionstakt och har idag 
kunder runt om i hela världen.  Detta har dock lett till att de har fått det 
svårare att utföra BI. Detta beror främst på att antalet datakällor och mängd 
data ökat. Ibland har bolagen dessutom olika benämningar för saker. Ett 
kundnummer för en kund i affärssystemet i Sverige kan ha ett helt annat 
kundnummer i affärssystemet i Nordamerika, även om det gäller samma 
kund. Eftersom företaget identifierat BI som en viktig resurs för fortsatt 
utveckling har de valt att implementera en datalagringsplattform. Vid 
studiens start var företaget klar med en förstudie som gjorde det möjligt för 
dem att beskriva vad datalagret skulle innefatta. 



Arkitektonisk utformning av en lagringsplattform för Business Intelligence – 
En litteratur- och fallstudie riktad mot små och medelstora företag 
Adam Lundström 2018-06-19 

 

15 

3 Metod 

3.1 Metodval 

Denna studie följde en kvalitativ metodansats för att på ett beskrivande sätt, 
möjliggöra underlag till att kunna svara på den uppsatta frågeställningen och 
leva upp till studiens syfte. Den metod som valdes för detta var en fallstudie i 
kombination med en litteratursökning då det ansågs bäst lämpat. 
Målsättningen var att kunna ge ett övergripande svar på fråga 1 och 2 ur 
frågeställningen med hjälp av litteratursökning och sedan kunna 
konkretisera dessa med hjälp av fallstudien då denna specifikt riktade sig 
mot SMF. Fråga 3 skulle sedan kunna besvaras som en sammansättning av 
de faktorer som i tidigare studier identifierats som centrala för verksamheter 
i allmänhet vid val av arkitektur i kombination med de som uppkom i 
fallstudien. Att kombinera de olika typerna av metoder valdes för att göra det 
möjlighet att få en djupare förståelse över vad verksamheter faktiskt är ute 
efter och samtidigt kunna använda sig av dokumenterade och beprövade 
lösningar som redan tagits fram.   På så sätt ansågs arkitekturen som togs 
fram kunna återspegla efterfrågan och svara på studiens frågeställning på 
ett så tillförlitligt sätt som möjligt.  Fallstudien innebar att på plats undersöka 
vilka krav som ställs på en datalagringsplattform. Detta innefattade deltagande 
observationer och intervjuer med intressenter. Fallstudien genomfördes hos 
företaget Data Ductus vilket sågs som ett väldigt bra val. Detta för att 
företaget vid studiens start inte hade dragit igång med projektet och för att 
de ansågs befinna sig i ett läge som kunde ses som representativt för andra 
som väljer att implementera en lagringsplattform. Det vill säga i ett läge där 
verksamheten växt till en nivå där behovet av en lösning för att lagra data på 
ett strukturerat sätt, är stor.  

3.2 Arbetssätt 

Fallstudien utfördes som ett projekt tillsammans med en medarbetare från 
företaget som skötte ETL-processen och hjälpte till med framställning av 
arkitekturen. Vidare fanns ett starkt samarbete med intressenter som 
representerade de olika aktörer som lösningen designades för. Fallstudien 
var baserad på ett delprojekt av företagets övergripande projekt, nämligen 
att överföra hela verksamhetens data i ett gemensamt utrymme i syfte att 
tillföra data till BI-verktyg.  
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Eftersom lösningen skulle vara helt och hållet utformat efter den interna 
kunden, det vill säga arbetarna på Data Ductus, var det av yttersta vikt att 
möta deras krav. Vidare var det viktigt att risken för fel skulle minimeras och 
att det skulle vara enkelt att styra och följa projektet. En av de centrala 
åtgärder som genomfördes för att uppnå detta var att arbeta agilt med 
metoden Scrum. Metodvalet kan också stödjas med hjälp av tidigare studier 
som menar på att en agil arbetsprocess är det mest adekvata sättet att arbeta 
kring skapandet av datalösningar. Framförallt för att en iterativ process gör 
det möjligt att rätta till misstag under ett projekts gång, följa upp med 
kunden och styra projektet. Detta till skillnad från till exempel en 
vattenfallslösning där få eller inga iterationer tillåts [17]. En empirisk studie 
från 2015 som mätte framgången i agila projekt visade också på att agila 
projekt har signifikant inverkan på ett projekts framgång. Detta mätt i 
avseende på projektets effektivitet, intressenters tillfredställelse och 
uppfattningen av projektets prestanda [37]. 
 
Scrum valdes i sin tur för att den gör det enkelt för alla inblandade att följa ett 
projekt och dess mål samt för att den är utformad för att möta kunden. 
Kunden är nämligen med i processen och kan kontinuerligt komma med 
invändningar och börja använda produkter eller delar av produkter trots att 
projektet inte är färdigt [38]. Arbetsprocessen som arbetet följt illustreras i 
Figur 7. Motiveringen till valet av arbetsprocessen kan också styrkas då flera 
av faktorerna som identifierats som viktiga vid implementation av ett 
datalager från Rahmans studie 2016, finns med [28].  
 

 
Figur 7: Arbetets metodik 
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Metodiken var uppbyggd så att projektet började med att en 
kravspecifikation skapades utifrån intressenterna som låg grunden till hela 
projektet. Denna lista inkluderade först och främst målgrupperna och vilken 
nytta de skulle kunna ha av data. Nyttan som specificerades var hur BI, med 
hjälp av data, skulle kunna effektivisera samt göra det möjligt att generera 
beslutsunderlag till målgrupperna. Sedan sattes kraven upp och lades in i 
produkt backlogg. Vidare genomfördes en sprintplanering där en backlogg 
till en sprint skapades. Varje sprint varade mellan två och tre veckor och 
slutade med en gemensam demonstration av vad som skapats tillsammans 
med produktägare, intressenter och sprintets team. När uppföljningen var 
klar kunde, om möjligt, en delprodukt levereras och användas. Sedan ställdes 
nya kompletterande krav som lades till i produkt backloggen. Då kunde nästa 
sprint planeras och genomföras. 

3.3 Kvalitetssäkring 

Ett antal faktorer identifierades som nycklar för att den slutgiltiga lösningen 
skulle hålla hög kvalitet och vara framgångsrik. Dessa baserades primärt på 
det som framkom av Rahmans empiriska studie [28]. Den största faktorn 
ansågs vara att förstå vad kunden ville ha. Därför lades en stor tid åt att 
förstå kundens behov. Av detta skäl var det viktigt att kravspecifikationen var 
detaljerad och att det fanns en kontinuerlig återkoppling. Den stora roll som 
detta spelade in på lösningen var att den då skulle vara genomtänkt direkt, 
eftersom det ansågs svårt att byta struktur i efterhand. För att ytterligare 
säkerställa att lagringsplattformen skulle ha rätt strukturer, skapades endast 
en prototyp. Denna kunde då testas och utvärderas tillsammans med 
intressenterna för att på ett mer konkret sätt kunna se om lösningen levde 
upp till de uppsatta kraven innan en riktig databas sattes i system. 

I övrigt lades en stor tid till att diskutera och planera lösningar för att lösa 
problem med kvalitet och integritet av data. Detta för att skapa hög kvalitet 
på de analyser som genomfördes av BI-verktygen.  
 
För att slutgiltigt kunna genomföra en bedömning över 
datalagringslösningens värde och potentiella kapacitet genomfördes också 
en intervju med produktägaren vid projektets slut för att få beskrivet vilka 
konsekvenser den fått för verksamheten. 

3.4 Verktyg 

Nedan följer en lista med de verktyg som användes i studien samt vad de 
användes för: 

• Jira- 

Användes för att dokumentera allt ifrån planering till utförande av 
projekt. I programmet kan alla i projektgruppen följa och 
dokumentera saker som rör projektet.  
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• Excel- 

Användes för att identifiera och dokumentera alla dimensioner och 
fakta.  

• PowerBI- 

Är ett BI-verktyg som kan användas för att genomföra analyser av 
data. Programmet användes i fallstudien för att att skapa rapporter 
från datalagret. 

• SQL- 

Användes för att skapa och ställa frågor till själva datalagret och data 
från datahubbben. 

• Visual Studios- 

Användes för att skapa script som genererade strukturen av 
datalagret. 

3.5 Information- och datainsamling 

Datainsamlingen baserades dels på teoretisk information från bland annat 
tidigare studier samt intervjuer och observationer från fallstudien. 

Den teoretiska information som har samlats in under studiens gång har 
primärt besått av vetenskapliga studier men även annat typ av relevant 
information på nätet. Informationen har haft som syfte att ge en överblick 
över ämnet, generera förslag på potentiella lösningar och stödja den 
slutgiltiga lösningen. 

Gällande fallstudien har insamlingen bestått av kvalitativa data från både 
observationer och intervjuer. Observation har bestått av eget deltagande och 
den information som tagits ut har varit ostrukturerad. Intervjuerna har varit 
semi-strukturerade. Detta innebär att intervjuerna följer ett antal, på 
förhand, genomtänka frågor till skillnad från en ostrukturerad intervju. 
Dessutom är denna typ av intervju flexibel i form av att det är möjligt att 
diskutera runt frågorna som ställs  [39]. I detta fall har frågorna på förhand 
byggts upp och följdfrågor kommit efter hand beroende på respondentens 
svar.  

3.6 Etiska principer 

Den information som samlats in och tagits ut från den här studien har noga 
följt etiska principer för att studien inte ska få någon negativ implikation på 
de som deltagit.  

Intervjuerna började med att presentera syftet med intervjun. Det vill säga 
vad sammanställningen av intervjun skulle användas till. Vidare påpekades 
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att respondenten hade möjlighet till anonymitet. Dessutom klargjordes att 
personen kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga. 
På det viset förankrades att deltagandet var frivilligt. Slutligen gavs 
respondenten möjlighet att i efterhand granska sammanställningen av 
intervju. Dessa faktorer går också i linje med Dumay och Qus studie om 
kvalitativa studier 2011 [39]. 

När det gällde själva fallstudien har det varit viktigt att känslig information 
inte tagits med i studien. Dels för att det potentiellt skulle kunna skada 
verksamheten och dels för att det inte ansågs ge studien något ökat värde. 
Därför tillfrågades företaget VD vid fallstudiens slut om vilken typ av data 
som fick publiceras. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Följande analys baseras på de faktorer som Leung framhävde 2011 som 
viktiga faktorer gällande validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier [40].  

Metoden som används i studien har tagits fram för att på ett så tillförlitligt 
sätt som möjligt kunna besvara den uppsatta frågeställningen och således 
leva upp till studiens syfte. Att både en litteratursökning och en fallstudie 
används anses öka validiteten av studien. Detta eftersom kombinationen 
medför att ett flertal olika typer av aspekter tagits i beaktande. 
Litteraturstudien har verkat som en objektiv analys av vad tidigare studier 
presenterat och fallstudien har gett subjektiv information från en 
verksamhets situation i skapandet av en lagringsplattform. Att endast 
genomföra en litteraturstudie hade minskat validiteten då den inte tagit 
hänsyn till faktorer från ett riktigt scenario med den uppsatta målgruppen. 
Dessutom ansågs en fallstudie i för liten uträckning kunna besvara mer 
generella frågor och betrakta för lite aspekter på egen hand. Gällande 
fallstudien anses en agil metodik på ett trovärdigt sätt återspegla kundens 
egna krav och genom detta, optimera lösningen efter kunden. Slutligen är det 
värt att poängtera att litteraturstudien har underlag från ett antal olika 
vetenskapliga studier och artiklar (i huvudsak peer reviewed) vilket anses 
stärka giltigheten.  

Att reliabilitet hos studien skulle vara hög anses vara svårt att påvisa. Det är 
svårt att mäta de tänkbara variationerna i studiens tillvägagångsätt. Det som 
dock talar för en lägre grad reliabilitet är dels att andelen studier inom 
området är stor och att valet av arkitektur till stor del är beroende av ett 
flertal aspekter hos verksamheten [25]. Med detta är det viktigt att framhäva 
att det inte är säkert att andra fått samma typ av resultat som den här 
studien, om den gjorts om. Däremot är det möjligt att argumentera för att 
studiens metod ökar reliabilitet på grund av att ett flertal olika infallsvinklar 
tagits hänsyn till.  
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4 Resultat 

4.1 Företagets situation 

I ett tidigt skede av studien intervjuades systemägaren för affärssystemet, 
som också är en av de personerna som innan projektets start frambringade 
rapporter från BI-verktyg. Intervjun återfinns i bilaga A. Syftet var att få 
svar på lite övergripande frågor kring hur deras situation ser ut idag och 
vilka potentiella problemområden som finns. Dessutom ställdes frågor om 
varför företaget bestämts sig för att implementera en datalagringsplattform 
och vad de trodde att det skulle leda till.  

Respondenten ansåg att de stora svårigheterna var att få ut värdefull 
information till anställda. En stor del av alla data var tillgänglig men kunde 
vara svår att hämta då data var ostrukturerad och kom från olika datakällor. 
Dessutom saknades underlag för att till exempel identifiera potentiella och 
pågående riskfyllda projekt. För att skapa en ökad tillgänglighet av data ville 
respondenten att relevanta dataraporter ska publiceras på ett gemensamt 
intranät med målsättningen att få anställda mer involverade i företaget.  

Denna bild som återgavs vid intervjun delades också av de initiala 
observationer som gjordes på företaget. Dessa tydde på att de anställda hade 
svårt att få fram relevant information till sitt arbetsområde.  

4.2 Sammanställning av kravspecifikation 

Den kravspecifikation som togs fram i uppstarten av projektet återfinns i 
bilaga B. Kravspecifikationen i bilagan presenterar alla krav som företaget 
ställde på lagringsplattformen. Det framkom att de tänkta målgrupperna var 
affärsenheter, marknadsföring och sälj, bolagsledningen och en medarbetare 
på företaget. Målgrupperna togs fram för att definiera vilken information 
som skulle vara tillgänglig och relevant för respektive grupp. 

De krav som sattes upp baserades på vilka rapporter data i 

lagringsplattformen skulle kunna generera till respektive målgrupp. 

Generellt för alla anställda var kraven att det skulle gå att skapa mer 

övergripande data som till exempel tillväxt, antal anställda på respektive 

kontor och nytillkomna kunder. Dessutom skulle det gå att skapa mer 

individuell information till alla anställda som till exempel debiteringsgrad 

och vilken roll individen har i företaget. För övriga målgrupper var kraven: 
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• Till affärsområdena var det viktigt att kunna ge övergripande 

information om projekt, kunna se resultat- och balansräkning samt 

vilka anställda som deltar i ett projekt inom affärsområdet.  

 

• För projektledare skulle det vara möjligt att kunna generera 

analyser på pågående projekt. Därför skulle lagringsplattformen 

kunna tillhandagå relevant data för det. 

 

• På ett ännu mer övergripande plan skulle bolagsledningen kunna se 

hur företaget går och därför kunna se till exempel beräkning av 

soliditet och så vidare.  

 

• Personalansvarig skulle bland annat kunna se lönesättning och 

information om de anställda de har ansvar över. 

Slutligen specificerades att en terminologi efterfrågades då all data i 
lagringsplattformen skulle översättas från svenska till engelska. 

4.3 Fördelar och nackdelar med datasjö respektive datalager 

Efter litteratursökningen var det möjligt att göra en övergripande 
sammanställning över fördelarna och nackdelarna med datasjö respektive 
datalager. Eftersom de studier som tagits del av inte implicit inriktar sig mot 
en viss företagsstorlek i sina förklaringar kring arkitekturerna är denna 
jämförelse endast generellt framtagen. I Tabell 2 illustreras 
sammanställningen. 



Arkitektonisk utformning av en lagringsplattform för Business Intelligence – 
En litteratur- och fallstudie riktad mot små och medelstora företag 
Adam Lundström 2018-06-19 

 

22 

 

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med datasjö respektive datalager [13][31][11] 

Jämförelsetyp Datalager Datasjö 

Fördelar • Lagrar data på ett 
strukturerat och 
lätthanterligt sätt 

• Relativt enkelt att validera 
data 

• Inte särskilt flexibel 

• Kan lagra stora 
mängder data 

• Kan lagra all typ av data 

• Väldigt flexibel 

Nackdelar • Lagrar inte all data 

• Kan inte hantera stora 
mängder data 

• Data är ostrukturerad 
och svår att hantera 

• Risk för att det blir ett 
dataträsk 

   
 

4.4 Arkitektur 

Efter en iterativ process i fallstudien i kombination med en litterär studie 
togs en övergripande arkitektur fram som ansågs mest lämpad för 
ändamålet. Arkitekter är en kombination mellan ett datalager och en 
datahubb och illustreras i Figur 8. Pilarna beskriver flödet av data. 
Datakällorna som innefattas av figuren är de som Data Ductus använder. Det 
övergripande syftet med arkitekturen är att kunna lagra all data från en 
verksamhet på ett och samma ställe i datahubben och sedan tillgängliggöra 
relevant data för BI-verktyg på ett strukturerat sett i datalagret. I datahubben 
ska all typ av data kunna lagras. Vidare ska det vara möjligt att harmonisera, 
indexera och validera data stegvis. Dessa processer ska göra data mer 
lätthanterlig samt göra det möjligt för en mer avancerad analytiker att 
kunna genomföra analyser redan i datahubben. Vidare ska det hjälpa 
verksamheter att kunna hitta data från dess alla delar.    

Lagringsprocessen börjar med att data hämtas från de olika datakällorna 
harmoniseras, indexeras och läggs in i datahubben. Denna process bygger 
på att inkonsistenta och felaktiga data korrigeras och meta-taggas. Detta 
syftar till att skapa en lagringsplattform där all data är sammanhängande för 
att skapa en gemensam bild över hur data struktureras. Metadata som läggs 
till är information om var data kom ifrån, vid vilken tidpunkt och vad det är 
för typ av data. Datahubben verkar som en plats där all data lagras och på 
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många sätt liknar den beskrivning som gjorts av olika aktörer på internet 
[32][33][34]. Den går att implementera med ett antal olika 
struktureringsverktyg, men i prototypen användes en lokal SQL-
relationsdatabas utan relationer mellan entiteterna. I det avseendet skiljer 
sig denna design från en mer klassiska datasjö, där data inte struktureras på 
det sättet.  Den kan inte heller betraktas som ett datalager då inga relationer 
mellan entiteterna finns. Fördelen med denna arkitektur är att det blir enkelt 
att lägga till och ta bort data då inga beroenden finns. I den datahubb som 
implementerats som en prototyp, kan strukturerande, ostrukturerade och 
semistrukturerade data lagras eftersom SQL server har stöd för Blob (kunna 
förvalta till exempel bilder) och för att lagra data i format så som json.  
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Figur 8: Arkitektur med datahubb och datalager 
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Själva valideringen är en separat process och syftar till att säkerställa 
dataintegritet. Det vill säga att data är kontinuerlig, korrekt och komplett. 
Valideringen sker via en tabell som kallas för master, vilket är en tabell där 
det säkerställts att data är korrekt så att den kan användas som referens. På 
det viset kan alla entiteter som innehåller ett specifikt attribut, jämföras 
med referensentiteten. Om en viss kolumn inte kan valideras, skapas ett 
arbetsflöde för en utvald anställd som då kan gå in och ändra data i källan. I 
prototypen skapades dock ingen valideringsprocess. 

Den data som är relevant för BI körs sedan genom en ETL-process där data 
lagras i ett datalager. Datalagret är uppbyggt efter en bus archtecture med ett 
antal olika data marts. Dessa innehåller således ett antal olika dimensioner 
och fakta som är strukturerade med hjälp av stjärnscheman. Det som är bra 
med en bus archtecture är att den är flexibel men ändå enhetlig vilket skapar 
en kvalitetssäker lagringsplats som är relativt enkel att göra förändringar i 
[17][15]. I Data Ductus fall kan dessa således användas för att presentera 
data på intranätet. Detta görs genom att hämta data från datalagret och skapa 
rapporter i BI-verktyg som till exempel PowerBI.  

En stor fördel med arkitekturen är att det blir relativt enkelt att 
säkerhetsklassa data. På bilden finns en streckad linje som går över ETL-
processen. Denna illustrerar var säkerhetsgränsen gällande tillgång till data 
går. Datahubben har bara ett enstaka anställda tillgång och datalagret är 
tillgängligt för alla anställda med vissa restriktioner. Anledningen till att 
restriktioner finns i vem som har tillgång till data är dels för att en del av data 
är av känslig natur så som personuppgifter och dels för att viss typ av data 
kopplad till verksamheten kan vilja begränsas till vissa anställda. 

4.5 Strukturering av datalagret 

För att kunna illustrera för intressenterna hur arkitekturen skulle kunna 
fungera om den implementerades i skarpt läge skapades ett datalager som en 
prototyp. 

När själva kravspecifikationen var färdigställd och valet av övergripande 
arkitektur hade gjorts, hämtades rådata in från affärssystemen till 
datahubben. Datahubben bestod av en prototypdatabas där data 
strukturerades på ett enhetligt sätt. Sedan kunde den data som ansågs vara 
relevant för BI väljas ut och struktureringen av datalagret genomföras. 
Arbetet började med att gå igenom all rådata som plockats fram från 
affärssystemen. Där uppstod tidigt svårigheter i form av att förstå vad 
respektive attribut och entitet betydde. Varken entiteterna eller attributen 
hade särskilt beskrivande namn vilket gjorde det svårt att förstå och 
analysera. Detta löstes med kontinuerlig återkoppling från systemägaren av 
affärssystemet som hade bra inblick i definitionerna. I själva ETL-processen 
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byttes namnen på alla datatyper för att det skulle bli lättare för användare att 
hantera.  

4.5.1 Dimensionering av data 

Det primära som togs hänsyn till vid skapande av dimensionerna var att de 
skulle beskriva egenskaperna hos de olika affärsprocesserna kopplade till 
affärssystemet. Dimensionerna som lades till i datalagret skapades enhetligt. 
Det vill säga att det bara fanns en dimension för en egenskap. Till exempel 
uppkommer dimensionen kund i båda data martsen, men de refererar till en 
och samma dimension. Detta betyder att uppdateringar endast behöver 
genomföras i en dimension och på det viset säkras dataintegritet.  

I bilaga C presenteras datadimensionerna som togs fram i Excel. De 
dimensioner som skapades var kund, bolag, anställd, projekt, tidtyp och tid. 
Dessa valdes ut eftersom de ansågs täcka den information som behövdes för 
att ta fram relevant data.  

Anledningen till att tidsdimension implementerades var eftersom varje 
faktum måste vara kopplat till ett visst datum eller tid för att den ska vara 
möjligt att använda som BI. Om ingen datumdimension implementeras blir 
det svårt att göra analyser av affärsprocesser. 

4.5.2 Framtagning av fakta 

Alla fakta som togs fram skapades för att kunna representera händelser i de 
affärsprocesser som efterfrågades av kunden. Varje faktum skapades så att 
den endast innehåller atomdata. Detta innebär att varje rad av data 
representerar en händelse på lägsta möjliga datanivå. Motsatsen hade varit 
ett aggregerat faktum, det vill säga på något sätt representerat en 
sammansättning av data. Syftet med att skapa fakta på atomnivå var att då 
kunna vara flexibel i analyserna i BI. Om aggregerade data lagrats, är det 
nämligen omöjligt att kunna titta på enskilda händelser. Däremot kan 
analyser från data på atomnivå baseras på både transaktionsdata och 
aggregerade data. Det går nämligen enkelt att aggregera med hjälp av BI-
verktyg. De fakta som togs med var transaktioner och tidkort. I bilaga C 
presenteras de olika fakta som konstruerades i Excel.  

4.6 Data marts 

Här presenteras de data marts som togs fram under fallstudien. I Figur 9 
illustreras hur data kan hämtas från transaktioner. Från denna data mart är 
det möjligt att ta fram data och aggregera om allt som är kopplat till en 
transaktion. Transaktionsfakta är kopplad, med hjälp av sekundärnycklar till: 
tid, kund, projekt och företag. Ur faktumet är det möjligt att ta fram data om 
hur mycket pengar som överförts. 
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Transaction (fact) *

transactionID

companyID

projectID

customerID

timeID

amountCommonCurrency

invoiceNumber

accountNumber

Company (dim) *

companyID

companyNum

companyName

currency

Customer (dim) *

customerID

companyID

generalCustomerNumber

generalCustomerName

specificCustomerNumber

specificCustomerName

region

dateCreated

dateChanged

customerSize

address

postAddress

country

phoneNr

orgNr

Project (dim) *

projectID

projectName

mainProjectNumber

underProjectNumber

projectTypeID

projectType

firstLineCustomerID

firstLineCustomerName

endCustomerID

endCustomterName

endCustomerSize

BUID

BUProject

projectManager

solutionArea

serviceType

highLevelService

recurringRevenue

endDate

Time (dim) *

TimeId

TransactionDate

 

Figur 9: Data mart om transaktionsdata 

 

Den andra data marten som implementerades var tidkortsdata. Syftet med 
den är att göra det möjligt att sammanföra data kopplat till tid.  
Sammansättning visualiseras i Figur 10. Faktumet i schemat är tidskortdata 
som presenterar antal timmar. Denna är ihopkopplad med hjälp av 
sekundärnycklar från dimensionerna projekt, tidstyp, anställd, tid och 
företag. 
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TimeSheet (fact) *

TimeSheetID

companyID

projectID

timeID

employeeID

timeTypeID

hours

TimeType (dim) *

timeTypeID

timeTypeText

Company (dim) *

companyID

companyNum

companyName

currency

Employee (dim) *

employeeID

employeeNumber

companyID

employeeName

companyName

consultingPrice

auditDate

seatedAt

BUID

BUEmployee

Time (dim) *

TimeId

TransactionDate

Project (dim) *

projectID

projectName

mainProjectNumber

underProjectNumber

projectTypeID

projectType

firstLineCustomerID

firstLineCustomerName

endCustomerID

endCustomterName

endCustomerSize

BUID

BUProject

projectManager

solutionArea

serviceType

highLevelService

recurringRevenue

endDate

 

Figur 10: Data mart om tidskortsdata 

4.7 Rapporter 

För att demonstrera hur data kan presenteras med hjälp av rapporter 
presenteras här några exempel på rapporter som tagits från datalagret. Det 
som bör nämnas är att data i graferna inte är validerad, och rapporterna kan 
av detta skäl inte betraktas som om de representerar verkligheten. I Figur 11 
illustreras hur många anställda det är på respektive bolag, Figur 12 andel 
projekt av respektive bolag 2017 och Figur 13 servicetyp för projekt mellan 
2016 och 2018 (2018 är en prognos). Graferna skapades med hjälp av 
PowerBI. 
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Figur 11: Antal anställda per bolag 

 

 
Figur 12: Andel projekt per bolag 2017 



Arkitektonisk utformning av en lagringsplattform för Business Intelligence – 
En litteratur- och fallstudie riktad mot små och medelstora företag 
Adam Lundström 2018-06-19 

 

30 

 
Figur 13: Servicetyp för projekt 2016-2018 

4.8 Företagets situation efter 

Vid fallstudiens slut genomfördes en intervju med produktägaren. Denna 
genomfördes för att få en djupare förståelse över vilken uppfattning 
respondenten hade om den övergripande arkitektur som tagits fram. Vidare 
syftade den till att förstå vad respondenten trodde skulle lösas om den 
implementerades i realiteten. Slutligen ansågs det viktigt att få insyn i hur 
deras arbete skulle fortskrida och om den arkitektur som tagits fram skulle 
fortsätta verka som en typ av grund för deras arbete. Intervjun återfinns i 
sin helhet i bilaga A. 

Det centrala som återgavs under intervjun var att produktägaren var nöjd 
med arkitekturen. Inte för att hen såg den som en färdig lösning, utan för att 
det hade fått verksamheten att få upp ögonen för vad de är ute efter hos en 
lagringsplattform samt vad en sådan skulle kunna uträtta. Detta hade 
åstadkommits genom de illustrationer som presenterades från den prototyp 
som skapades. Respondenten ansåg att om en lösning likt den arkitektur 
som tagits fram implementerats i realiteten, hade den kunnat lösa problem 
med såväl dataintegritet som brist på datatillgänglighet. Det enda osäkra hos 
arkitekturen var att respondenten inte tyckte att det var tillräckligt klart hur 
själva rådata skulle integreras till datahubben. Slutligen berättade 
produktägaren om hur hen såg på det framtida arbetet. På grund av 
intresset som uppkom av fallstudien fanns det planer om ett storskaligt och 
ambitiöst projekt. Det som framgick var att arkitekturen skulle fortsatta vara 
grund för detta fortsatta arbetet, men att den kanske skulle revideras då nya 
krav uppkom i kommande iterationer. Vidare fanns det diskussioner om att 
implementera delar av lösningen i molnet.  
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5 Analys 

5.1 Val av arkitektur 

Det var efter noggrann granskning av tidigare studier i samband med en 
djupgående analys av Data Ductus som gjorde att den lösning för att lagra 
och tillhandahålla data för företaget blev en datahubb arkitektur i 
kombination med ett datalager. Motiveringen bygger till stor del på svaren 
på fråga 1 och 2 i frågeställningen, nämligen vilka fördelarna och 
nackdelarna med datasjö respektive datalager är för SMF. Det har i studiens 
resultat redovisats att de generella och övergripande förlederna med ett 
datalager är att det lagrar data på ett lätthanterligt sätt där data är enkel att 
validera, men problemet är att all data inte lagras och att strukturen inte är 
särskilt flexibel. Fördelarna med en datasjö är att den till skillnad från ett 
datalager, kan lagra all data från en verksamhet även om mängden data är 
stor. Dessutom är strukturen väldigt flexibel. Nackdelen är att det finns en 
risk att data i datasjön blir ett träsk där data blir svår att hantera och 
använda. 

Nedan argumenteras för varför den arkitetkur som togs fram valdes istället 
för de andra lösningarna som presenterats i studien. 

5.1.1 Datalager 

Att endast använda ett datalager i form av en bus architecture hade sannolikt 
kunnat generera en ganska bra lösning för Data Ductus eftersom företaget 
vid projektstarten angav en ganska smal och specifik specifikation över vad 
som var relevant hos dem för BI. Den risk som emellertid påträffades var att 
företaget skulle efterfråga data som inte fanns med i någon data mart. Detta 
scenario, som inte bedömdes osannolikt, hade inneburit att företaget i 
framtiden behövt bygga om, komplettera eller så hade informationen 
behövts hämtas separat från de aktuella datakällorna, alla tre, fall som varit 
tidskrävande. Alternativet hade varit att skapa en Hub and Spoke strutkur 
med relationer mellan alla olika entiteter hos verksamhetens olika 
affärsområden. Denna lösning var dock aldrig aktuell med tanke på ett antal 
faktorer. Dels ansågs det kostsamt och tidskrävande att implementera och 
underhålla, vilket också poängterats av tidigare studier, och dels fanns inte 
tillräckligt med underlag för att genomföra en sådan implementation 
[17][15]. Den problematik som hade lett till ett tidskrävande 
underhållsarbete hade varit att datastrukturen blivit oerhört formalistisk. 
Eftersom varje gång en ny källa hade lagts till i systemet hade nya relationer 
varit tvungna att dras.  
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Det går dock att argumentera för att ett datalager hade fungerat bra för 
verksamheter som klassats som SMF, men ligger i det nedre spannet [12]. 
Detta på grund av att sådana verksamheter sannolikt har en så pass låg 
mängd data att det är möjligt att strukturera upp all data med hjälp av en bus 
architecture eller en Hub and Spoke. För målgruppen som den här studien 
primärt syftat till att undersöka anses detta dock inte vara en optimal lösning 
av liknande skäl som motiverat till den valda arkitetkuren i fallstudien. Om 
datamängden blir för stor och verksamheten har som mål att lagra stora 
mängder data, finns förmodligen bättre lösningar än att endast 
implementera ett datalager.  

5.1.2 Datasjö 

Att endast skapa en datasjö var aldrig aktuellt vid fallstudien. Detta hade gjort 
det svårt för den vanliga användaren att använda sig av verksamhetens data 
för att skapa analyser. Det hade dock varit fullt möjligt att endast använda en 
datasjö tillsammans med något datahanteringsprogram så som Hadoop eller 
köpa någon färdig lösning av någon leverantör. Det går således inte utesluta 
att en datasjö hade kunnat fungera bra för vissa SMF, särskilt för dem som 
har intentioner att lagra stora mängder data från den egna verksamheten 
och tredjepart. I det generella fallet bör det dock sällan finnas skäl till att 
implementera en datasjö istället för en datahubb för SMF. Detta med tanke på 
att data blir lättare att hantera i en datahubb och att datamängden troligtvis 
sällan går upp till den nivå att den process som används för att hantera data i 
en datahubb, blir för krävande. 

5.2 Motivering över vald arkitektur 

Den arkitektur som valdes anses ta vara på fördelarna av alla arkitekturer 
och minimera de negativa aspekterna av dem. Denna lösning är också 
användbar för alla olika användare som utför BI. För majoriteten av 
användare som vill presentera relativt enkla rapporter kopplat till sitt arbete 
kan enkelt presentera dessa med hjälp av den data som är strukturerad med 
data marts. De användare som vill göra något mer avancerade analyser har 
också möjlighet till det, eftersom all data finns kvar, samlad på ett och 
samma ställe, på ett sammanhängande sätt, redo att användas. Där är också 
skillnaden mellan datasjö och datahubb signifikant. Ett av syftena med en 
datahubb, istället för en datasjö, är att den är strukturerad på ett vis så att all 
data är möjlig att utföra operationer direkt utan att behöva strukturera data 
först med schema-on-read. Detta gör det väsentligt mycket enklare för 
dataanalytiker att utföra operationer på data som vanligtvis inte analyseras. 

Den lösning som tagits fram är också väldigt flexibel. Data kan tas bort eller 
läggas till i datalagret utan att själva rådata påverkas, eftersom det är intakt. 
Likadant vice versa, data kan läggas till i datahubben, utan att datalagret 
påverkas. Om verksamheten vill lägga in en ny datakälla kan verksamheten 
således göra det utan att påverka resterande struktur eller dataanalyser. Detta 
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betyder att processen att ändra i data blir betydligt snabbare än om endast 
ett datalager tagits fram.  

Självklart finns det också vissa utmaningar med denna lösning. Att lagra 
stora mängder data på ett och samma ställe kan lätt leda till en rörig och 
ohanterlig miljö även om data harmoniseras och indexeras. I denna fallstudie 
har denna problematik poängterats ytterligare då det tydligt specificerats att 
data som företaget lägger in i datakällorna inte är konsistent och således 
skapas problem med dataintegritet även i datahubben. För att kunna 
använda sig av data i datahubben ställs därför höga krav på funktioner som 
säkerställer datakvalitet och dataintegritet. 

Säkerhet är något som identifierats som en viktig aspekt i uppbyggnaden av 
lagringsplattformen, både av företaget i fallstudien och av tidigare studier 
[9]. Denna studie har presenterat en lösning som i jämförelse med en 
datasjö bör förenkla implementationen av säkerhet kring 
lagringsplattformen, utan att behöva utelämna data som i ett datalager. Den 
här mixen av en datahubb och ett datalager gör det möjligt att endast göra 
den del som är relevant för BI tillgänglig för anställda. Detta till skillnad från 
en datasjö där all data måste säkerhetsgranskas. Något som identifierats som 
möjligt problem vid implementationen av en datasjö [9]. Med detta sagt finns 
det fortfarande kvar svårigheter i hanteringen av säkerhet, även om denna 
arkitektur används. Det är till exempel inte osannolikt att en del av data i 
datalagret måste döljas också. Att gå in och manuellt välja ut vilken data som 
får vara öppet tillgänglig blir i sådana fall, förmodligen, både tidskrävande 
och komplext.  

5.3 Applicerbarhet 

Arkitekturen bör, med tanke på det som tagits hänsyn till vid 
framställningen, vara en lösning som är användbar för vissa verksamheter.  
Det är dock nödvändigt att understryka att det finns många aspekter att ta i 
beaktning vid skapandet av en datalagringsplattform och att det är 
osannolikt att denna arkitektur tagit med dem alla. Därför bör inte 
arkitekturen på något sätt ses som en lösning som passar alla. 

Fråga 3 som studien på förhand ställde sig var bland annat riktad till 
huruvida den resulterande arkitekturen skulle kunna vara applicerbar även 
för större verksamheter. Det bör specificeras att denna studie inte funnit 
några underlag för att göra sådana typer av analyser. Det går dock 
argumentera för att arkitekturen är användbar även för större 
verksamheter då den är uppbyggd för att hantera stora mängder data och 
för att vara flexibel. Den motsättning som däremot kan finnas är att 
harmoniserings-, indexering- och valideringsprocessen blir för krävande vid 
enorma mängder data. Vilket betyder att det i ett sådant fall, hade varit mer 
lämpat med en datasjö. 
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Gällande studiens målgrupp, SMF, bör det tydliggöras att det sannolikt finns 
andra lösningar som på andra sätt kan lösa deras behov. Syftet med den 
studie har inte heller varit att ta fram en optimal arkitektur som löser alla 
problem och är applicerbar för alla.  Fortfarande bedöms en sådan löning 
vara bortom räckhåll då de olika strukturer som analyserats i den här 
studien, inklusive den som tagits fram, har sina brister.  

Det har i den här studien uppmärksammats ett antal olika faktorer som 
påverkar valet av arkitektur [25]. Dessa i kombination med att alla 
verksamheter ser olika ut och har olika förutsättningar gör att valet av 
arkitektur bör göras efter en djupgående analys av strukturer med hänsyn 
till målet med implementationen, vem som ska använda den och till vad. 

5.4 Lagringsplattform och struktureringsverktyg 

Det finns ett antal verktyg och designval som den här studien inte har tagit 
hänsyn till. Andelen studier, böcker debatter och åsikter om hur en 
lagringsplattform bör designas är stor och ger utförlig information om allt 
rörande datahantering. Några relevanta faktorer som bland annat 
utelämnades var huruvida plattformen bör vara molnbaserad och om 
datahubben bör vara designas med hjälp av en SQL-databas eller NoSQL-
databas. Anledningen till att dessa inte tagits hänsyn till är att de inte anses 
ha en central roll i studiens syfte. Nämligen att ta fram ta fram en arkitektur 
som lämpar sig för SMF. Vidare anses de inte överskugga signifikansen av 
arkitekturen då dessa faktorer inte anses påverka den övergripande 
arkitekturen. 

Något som inte har tagits hänsyn till i är huruvida en molnbaserad eller lokal 
lagring är att föredra. Att lagra all data via molnet eller lokalt påverkar 
troligtvis till stor del hur lättillgängliga data är, säkerheten och prestanda. Av 
dessa skäl bör valet av lagringsplats för plattformen vara en viktig del av 
implementationen. 

Under studien uppmärksammades ett antal olika sätt att strukturera data 
som inte presenterats. Det finns sannolikt flera lösningar som hade kunnat 
använda i utbyte mot både en datahubb och ett datalager som hade fungerat. 
Till exempel är det möjligt att använda sig av en ren NoSQL-databas för att 
lagra data i datahubben. Det går givetvis att identifiera fördelar och nackdelar 
med dessa lösningar i relation till en vanlig SQL-databas som resultatet av 
denna studie baseras på, vilket hade kunnat ge en skillnad i prestanda och 
hur logiskt det är att lagra och hämta av data. Av detta skäl är det viktigt att 
analysera vilka verktyg som ska användas vid implementationen av en 
lagringsplattform. Något som bör vara centralt i en sådan analys bör dock 
vara enkelheten att använda systemen. Om den tekniska lösningen är bra, 
men svår för anställda att använda sig av och underhålla, blir det förmodligen 
ingen bra lösning. 
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Den reflektion som görs i efterhand är att både platsen, struktur och verktyg 
för lagringsplattformen är av stor relevans och kan till stor del påverka 
utfallet av implementationen och dess värde för verksamheten. Av dessa skäl 
bör dessa verka som framstående och viktiga komplement till den logiska 
arkitekturen som den här studien presenterat. 

5.5 Egen implementation eller tjänst 

Den lösning som presenterats tar inte hänsyn till om en egen lösning bör 
byggas upp eller om en tillgänglig produkt föredras att användas. Det finns 
ett antal olika lösningar från stora leverantör som säljer produkter som på 
många sätt liknar den arkitektur som föreslås i den här studien. Att använda 
en redan befintlig lösning kan på många sätt vara fördelaktigt, särskilt när 
det gäller datahubben. Detta eftersom just denna del i 
datalagringsplattformen är relativt komplex att hantera. För trots att en 
datasjö anses ha en större risk att bli allt för rörig och svårhantering finns 
det alltid en risk att detta scenario uppstår även med en datahubb eftersom 
stora mängder data samlas. Vidare bör användandet av olika tekniska 
verktyg (till skillnad från att programmera egna) vara en självklarhet. Det 
som kan vara värt att ha i åtanke vid val av dessa är att vissa är kompatibla 
med varandra vilket gör integrationer och hantering av data enklare.  

5.6 Relevans 

Den här studien har presenterat ett förslag på en arkitektur riktad mot SMF. 
Valet av lösning har baserats på en verksamhet som klassas som SMF, de 
traditionella lösningarna som använts vid lagring och hantering av data samt 
de nya tekniker och lösningar som är utformade med hänsyn till hantering 
av stora mängder data. Med tanke på att arkitekturen tagits fram med dessa 
aspekter i beaktande bedöms den vara signifikant för SMF som ska skapa en 
lagringsplattform, att ta hänsyn till.  

Vidare har studien gett detaljerad information om lösningar som i låg 
utsträckning dokumenterats på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt har den 
kunnat komplettera och bidra med viss vetenskaplig relevans i ett övrigt 
väldokumenterat forskningsområde. 

5.7 Framtidsperspektiv 

Med tanke på hur utveckling har sett ut de senaste åren så är prediktionen 
att området kring lagringsplattformar kommer fortsätta växa och att verktyg 
kommer att bli mer avancerade och mer användbara. En stor anledning till 
detta är att BI blivit mer populärt och att mängden data som verksamheter 
vill analysera blir större. Detta i kombination med att lösningar så som 
datasjö och datahubb gör det möjligt för verksamheter att komma åt hela 
verksamhetens data bör få progressionen att gå mer åt det hållet än det 
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traditionella datalagret. För om en verksamhet, utan extra ansträngning, kan 
öka implikationen av BI med hjälp av mer data, varför begränsa sig? 
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6 Slutsats 
Denna studie har med hjälp av en litteratursökning och fallstudie tagit fram 
en arkitektur för en lagringsplattform i syfte att tillgodose data för BI. Den 
målgrupp som studien riktat sig mot är verksamheter klassade som SMF, 
men primärt i det övre spannet av definitionen. Lösningen som uppvisats är 
baserad på nya och traditionella lösningar av lagringsplattformar samt ett 
företag klassat som SMFs behov och krav.  

Studien har presenterat och granskat för- och nackdelar med datalager 
respektive datasjö. Det som visat sig är att det traditionella tillvägagångsättet 
med endast ett datalager ger en lösning som gör det enkelt att hantera och 
använda data, men lämpar sig inte till större mängder data i olika format. 
Vilket skapar motsättningar idag och i framtiden då datamängden ökar. 
Dessutom lagrar den endast bearbetad data, vilket kan medföra 
begränsningar i de analyser som kan genomföras. Datasjön är framtagen för 
att lösa dessa problem och lagrar all data i sin råa form. Detta kan dock leda 
till att datalagringen blir svår att hantera. Studien har också redogjort för en 
annan, förhållandevis ny, lösning som kan liknas som en mix mellan en 
datasjö och ett datalager. Denna lösning som kallas för datahubb, liknar på 
många sätt en datasjö. Datahubben används för att lagra stora mängder data 
men på ett sätt som ska göra det enklare att använda sig av data på grund av 
att data harmoniseras och indexeras till skillnad från en datasjö. 
Arkitekturen specificeras av ett flertal leverantörer och andra aktörer på 
nätet, men har ännu inte, eller i låg utsträckning dokumenterats på ett 
vetenskapligt vis.   

Den arkitektur som introducerats i denna studie är en kombination av en 
datahubb och ett datalager. Detta för att den anses lämpa sig bäst till de 
aspekter som tagits hänsyn till vid lagring av data. Dessa innefattar faktorer 
så som säkerhet, tillgänglighet, dataintegritet och datakvalitet. Trots att 
arkitekturen framtagits med beaktning av ett flertal infallsvinklar anses den 
inte vara applicerbar för alla verksamheter. Detta på grund av de skilda 
förutsättningar som råder hos dessa samt för att det finns flera olika 
angreppsätt som kan ge ett positivt utfall. Vidare bör arkitekturen endast 
betraktas som en logisk struktur och inte som en slutgiltig lösning. Ett flertal 
aspekter har inte tagits hänsyn till så som verktyg och om lagringen ska vara 
molnbaserad. Istället kan arkitekturen verka som en grund för 
verksamheter som har i avsikt att implementera en egen 
datalagringsplattform att ta hänsyn till, vilken är en uppfattning som stärks 
av att verksamheten från fallstudiens gav positiv återkoppling.  
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Eftersom studien tagit fram en arkitektur för en lagringsplattform lämpad 
för SMF anses den leva upp till sitt syfte. Vidare har begreppet datahubb 
specificerats och applicerats på ett vis som i låg utsträckning gjorts tidigare. 
Av detta skäl kan studien också bedömas ha ett visst nyvärde ur ett 
vetenskapligt perspektiv. 

Den fortsatta forskningen förutspås och bör handla om att ta fram verktyg 
för att samla stora mängder data på ett sätt som gör att data kan analyseras 
direkt, utan att kompromissa när det gäller säkerhet och dataintegritet eller 
skapa flaskhalsar. Idag anses nämligen ingen helt optimal lösning för alla 
typer av verksamheter av olika storlek, existera.  
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Bilaga A: Intervjuer 
Intervju med systemägare vid projektstart 

1. Vilken relation har du till datahanteringen idag? 

Jag ansvar för till exempel brilliant alltså vårat affärssystem, jag är med 
andra ord systemägare för det. Dessutom har jag till uppgift att hjälpa till att 
ta fram information till våra olika affärsområden. Detta innefattas primärt av 
projektuppföljning. Till dessa är jag med och analyserar samt sammanställer 
projektdata i Excel. 

2. Hur ser datastrukturen ut idag? 

Det finns ett antal olika datakällorna men för tillfället används primärt 
affärssystem och lönesystemet. Idag plockas transaktioner ut för att skapa 
modeller. Allt är projektbaserat så allt som tas fram, är baserat på projekt. 
Varje projekt tillhör också olika affärsområden. 

3. Vilka problem ser du med strukturen? 

Det stora problemet är tillgängligheten av data. Förvisso är data öppen att 
använda, men på grund av strukturen är det svårt för anställda att använda 
den. Det saknas också en del sammansättningar av data som gör att en 
anställd kan behöva fråga för att kunna få del av relevant information 
eftersom det är svårt för denna att veta själv hur informationen ska 
utvinnas. 

4. Hur används BI idag? 

Se ovan. 

5. Varför vill du implementera ett datalager? 

Det övergripande syftet är att göra information mer lättillgänglig för att få 
anställd mer insatta i verksamheten och i de projekt de är med eller varit 
med i. Målsättningen är att kunna ge anställda den information de vill ha. 
Dessutom är meningen att data ska användas som beslutsunderlag för att till 
exempel strategier för nya projekt.  

6. Hur vill du att data som produceras ska användas? 
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Att kontinuerligt uppdatera projektmedlemmar i pågående projekt samt för 
att kunna se tidigare genomförda projekt. Sedan vill vi kunna sprida mer 
allmän information till anställda som till exempel hur många anställda som 
finns på varje enhet och så vidare. Dessutom vill vi kunna sprida ekonomisk 
information på ett enklare sätt än idag. Slutligen vill vi använda oss av 
historisk information i syfte av att ta lärdom från de uppdrag som gjorts 
tidigare. 

7. Hur tror du att ni kommer använda er av BI i framtiden? 

Meningen är att vi ska skapa väsentliga rapporter via BI-verktyg och Excel 
för att sedan publicera det på det nyskapade intranätet, så att den blir 
lättillgänglig för alla. 

8. Hur ser intranätet ut idag? 

Vi har just gått från ett gammalt intranät till ett nytt så idag finns det i stort 
sätt inget, men det är under utveckling i samband med införandet av 
datalagret.  

9. Vad tror du att implementationen av datalagret kommer leda till? 

Min förhoppning är att personalen blir mer intresserad av hur företaget går 
och vilka kunder som finns. Sedan förväntas det också kunna generera bättre 
beslutsunderlag än vad som finns idag. Till exempel förväntas tidigare 
projekt kunna göra det enklare att ta beslut om kommande uppdrag. 
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Intervju med produktägare vid delprojektets slut 

1. Vad är din uppfattning över den arkitektur som tagits fram? 

Arkitekturen är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Den kommer 
verka som en grund för den fortsatta utvecklingen av plattformen. 

2. Anser du att plattformen är framtagen på ett sätt som tillfredsställer 
era uppsatta behov och krav? 

Arkitekturen är framtagen på ett sätt som är talande för kraven som satts 
upp under projektets gång. I princip upplevs detta också innefatta alla de 
behoven. Med tanke på att lösningen inte är färdigställd dyker säkert nya 
krav upp i framtiden. 

3. Om den logiska arkitekturen hade implementerats idag, hur tror du att 
de hade förändrat er användning av BI? 

Det är svårt att svara på frågan då vi inte haft någon plattform för att 
tillhandahålla data för BI tidigare. Uppfattningen är dock att den signifikant 
skulle förbättra vårt sätt att arbeta kring BI. De testrapporter som tagits fram 
för att illustrera vad plattformen skulle kunna åstadkomma har verkligen 
gett oss mersmak för att utveckla den logiska arkitekturen till en storskalig 
lösning i realiteten. 

4. Ni hade problem med dataintegritet tidigare, hur tror du att 
implementationen av en arkitektur liknande den som nu tagits fram 
skulle kunna lösa detta? 

All verifiering av data har tidigare varit en helt manuell process. Att istället 
kunna automatisera detta anser jag som en markant förbättring. Detta skulle 
både skapa högre dataintegritet och göra att arbetet kring detta blir både 
smidigare och mindre tidskrävande. 

5. Tidigare var det svårt för anställda att ta del av data. Tror du att en 
lösning som denna skulle kunna detta om den implementeras? 

Min uppfattning är att en lösning lik den övergripande arkitektur som tagits 
fram skulle ge möjligheter för hela organisationen att få tillgång till relevant 
data. Tidigare var det inte möjligt att tillhandahålla data som nu anses vara 
inom räckhåll att kunna göra. 

6. Finns det några negativa aspekter med arkitekturen? 

Nej, inget negativt. Däremot besvarar väl den inte alla våra frågor i detalj, 
exempelvis hur integration mellan verksamhetssystem ska gå till. 
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7. Hur tänker ni går vidare? 

Den övergripande arkitektur som tagits fram under det här delprojektet har 
fått oss att förstå hur viktig en sån här typ av lösning är och en bättre 
förståelse över vad vi faktiskt vill ha. Nu kommer ett ambitiöst projekt dras 
igång för att skap en plattform i realiteten. Detta innebär att skapa en skarp 
BI-lösning men även jobba mycket med integration och dataintegritet. 
Dessutom är målsättningen att få igång en fungerande automation av 
administrativa flöden kring plattformen för drift. 

Det fortsatta arbeten kommer bygga vidare på den övergripande arkitektur 
som nu har tagits fram, men det kan hända att den kommer revideras en del 
då nya krav dyker upp under kommande iterationer. Tankarna går just nu 
kring att implementera en del av lösningen via Cloudet. 
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Bilaga B: Kravspecifikation 
Krav på datalagret 

Målgrupp 

• Affärsområden 

• Anställd 

• Marknadsföring och sälj 

• Bolagsledning 

Intresse för respektive intressent: 

Följande del beskriver vad som var intressant att presentera data om för 
respektive målgrupp. 

Intressant för alla: 

• Övergripande KPIer 

o Ekonomisk information (intäkter osv) 

o Antal anställda 

o Personaltillväxt 

o Nyanställda 

o Nytillkomna kunder 

o Övergripande måluppfyllelse 

Individuella: 
• Roll/roller i företaget och dess budgeterande omfattning 

• Utfall (hur mycket tid är lagd per projekt) 

• Debiteringsgrad (hur stor andel faktureringsbar tid i förhållande till 

total tid) 

Affärsområdens ledning 
• Resultaträkning och balansräkning (månadsvis) 

• Personal (vilka jobbar i projekt) 

• Projektledare (vem som är projektledare) 

• Projektstatus (status för hur projekt går) 

Bolagsledning 
• Resultaträkning och balansräkning (månadsvis) 

• Beräkningar av soliditet osv 

• Röda listan (notering för riskabla projekt 
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Projektledare: 
• Projektanalys av olika slag 

Personalansvarig 
• Lönesättning 
• Debiteringsgrad 
• Kunna se information om individ (som de är ansvarig för) 

 
Terminologi 
Måste göras en terminologi då mycket data är på svenska och all data ska 
presenteras på engelska. 
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Bilaga C: Struktur på datalagret 
Dimensionsframtagning 
Keys Attribute name in dimension Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Reference datatype Other info Data type

PK (surrogate) projectID auto increment int

projectName DDXXXX.tpr ben nvarchar(40) nvarchar(40)

FK mainProjectNumber DDXXXX.tpr proj (mainproject are the first 4 digits) int int

FK underprojectNumber DDXXXX.tpr proj (underproject are the last 3 digits) int int

FK projectTypeID DDXXXX.tpr stat1, stat2, stat3, stat4, stat5 int

CASE WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 

1 THEN 'Kundprojekt'

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 2 

THEN 'Egensatsningar'

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 3 

THEN 'Endast fakturering'

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 4 

THEN 'Interntid' 

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 5 

THEN 'Frånvaro'  int

projectType Does not exist varchar(18)

CASE WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 

1 THEN 'Kundprojekt'

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 2 

THEN 'Egensatsningar'

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 3 

THEN 'Endast fakturering'

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 4 

THEN 'Interntid' 

 WHEN DD0100.tpr.Stat5 = 5 

THEN 'Frånvaro'  nvarchar(18)

FK firstLineCustomerID Customer customerID int int

firstLineCustomerName Customer specificCustomerName nvarchar(40) nvarchar(40)

FK endCustomerID Customer customerID int int

endCustomterName Customer specificCustomerName nvarchar(40) nvarchar(40)

endCustomerSize Customer endCustomerSize endCustomerSize endCustomerSize nvarchar(40)

FK BUID DD_AO AO int int

BUProject DD_AO AO_namn varchar(500) nvarchar(500)

projectManager DDXXXX.tpr nvarchar(25)

SELECT      t.anst, t.trdat, t.proj 

AS projnr, t.art AS tidart, t.ant, 

t.text, t.text2, ta.namn, tp.ben, 

projledare.namn AS Projledare, 

tti.ben AS tidarttxt, tp.grp as 

pao, ta.grp as aao

FROM            DD0100.tar AS 

projledare RIGHT OUTER JOIN

                         DD0100.tti AS tti 

INNER JOIN nvarchar(25)

solutionArea DDXXXX.tpr frittalfa4 nvarchar(40) nvarchar(40)

serviceType DDXXXX.tpr frittalfa3 nvarchar(40) nvarchar(40)

highLevelService DDXXXX.tpr frittalfa10 nvarchar(40) nvarchar(40)

recurringRevenue DDXXXX.tpr frittalfa2 nvarchar(40) nvarchar(40)

endDate DDXXXX.tpr avsl int int  
Figur 14: Dimension projekt 
Keys Attribute name in dimension Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Reference datatype Other info Data type

PK(surrogate) customerID auto increment int

FK companyID Company

generalCustomerNumber Does not exist - - int

generalCustomerName Does not exist - - nvarchar(40)

specificCustomerNumber DDXXXX.rku knr int int

specificCustomerName DDXXXX.rku knamn nvarchar(40) nvarchar(40)

region Does not exist - - nvarchar(40)

dateCreated Does not exist - - date

dateChanged Does not exist - - date

customerSize DDXXXX.rku frittalfa2 nvarchar(50) nvarchar(50)

address DDXXXX.rku kvadr2 nvarchar(40) nvarchar(40)

postAddress DDXXXX.rku kvadr3 nvarchar(40) nvarchar(40)

country DDXXXX.rku kvadr4 nvarchar(40) nvarchar(40)

phoneNr DDXXXX.rku tel nvarchar(25) nvarchar(25)

orgNr DDXXXX.rku orgnr nvarchar(12) nvarchar(12)  
Figur 15: Dimension kund 
Keys Attribute name in dimension Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Reference datatype Other info Data type

PK timeTypeID DDXXXX.tti art smallint

Own dimension because a project 

containt several time types. samllint

timeTypeText DDXXXX.tti ben nvarchar(25)

Own dimension because a project 

containt several time types. nvarchar(25)  
Figur 16: Dimension tids typ 
Keys Attribute name in dimension Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Reference datatype Other info Data type

PK companyID DD_Bolag Bolag int int

companyName DD_Bolag Bolag_Namn varchar(50) nvarchar(50)

currency DD_Bolag Valuta varchar(3) nvarchar(3)  
Figur 17: Dimension bolag 
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Keys Attribute name in dimension Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Reference datatype Other info Data type

PK (surrogate) employeeID int

FK employeeNumber Anställda_Revision anst int int

FK companyID Company companyID int int

employeeName Anställda_Revision namn nvarchar(25) nvarchar(25)

companyName Anställda_Revision Bolag varchar(50) nvarchar(50)

consultingPrice Anställda_Revision intPris money money

auditDate Anställda_Revision Revisionsdatum date date

seatedAt ADImp

distinguishedName->OU 

(many attributes in same cell) varchar(500) nvarchar(25)

FK BUID DD_AO AO int int

BUEmployee DD_AO AO_namn varchar(500) nvarchar(500)  
Figur 18: Dimension anställd 
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Framtagning av fakta 
Keys Attribute name in fact Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Other info Data type

PK (surrogate) transactionID auto increment int

FK companyID Company int

FK projectID Project int

FK customerID Customer int

FK dateID Time int

FK timeTypeID TimeType int

amountCommonCurrency DDXXXX.ttr bel

CAST(DD_Bolag.ValutaFaktor * 

DD0100.ttr.[bel] 

AS NUMERIC(18, 3)) AS 

BeloppGemensamValuta money

invoiceNumber DDXXXX.ttr fnr degenerate dimension int

accountNumber DDXXXX.ttr nr degenerate dimension int  
Figur 19: Fakta transaktion 
Keys Attribute name in fact Reference enity in data warehouse Reference entity name in data hub Reference attribute name in data hub Other info Data type

PK (surrogate) timeSheetID int

FK companyID Company int

FK projectID Project int

FK dateID Time int

FK employeeID Employee int

FK timeTypeID TimeType int

hours DDXXXX.tkt ant float  
Figur 20: Fakta tidskort 

 


