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Abstract 
 
Nowadays, companies and organizations manage large amounts of data to be used as support 
in decision making. A good solution for data management is in the form of data warehouses. 
A data warehouse is used to gather information from multiple sources within a company and 
arrange the information in a way that makes it easy to retrieve and analyze. 
 
Designing a data warehouse is not a simple task. The study herein will focus on what a data 
warehouse is and how the ETL process is used for data storage in the data warehouse. ETL 
stands for Extract, Transform and Load and is the process that retrieves data, transforms it and 
finally loads it into the data warehouse. In addition to gathering information from literature 
we have also conducted an interview with data architect Rasmus Lindén with Know IT AB. 
During this interview Lindén described how Know IT AB had constructed a data warehouse 
for Upplands Lokaltrafik, with primary focus on how they used the ETL process to treat data 
to be stored in UL’s data warehouse. 
 
The purpose of this paper is to examine the theory behind the ETL process and subsequently 
investigate how it may be applied by comparing the theory and how the company Know IT 
AB has applied it when designing data warehouses. One of the observations we made is that 
the theory we have studied fails to mention or illustrate some factors we during our interview 
found were considered important in designing data warehouses.  
 
Keywords: Business Intelligence, Data Warehouse, Data mart, Decisions Support System, 
ERP, ETL, Metadata, Staging area, Transactions systems



	  

	  

Sammanfattning 
 
Företag och organisationer hanterar idag stora mängder data som används som 
beslutsunderlag. För att hantera all data kan ett datalager vara en bra lösning. Ett datalagers 
uppgift är att samla information från flera olika källor inom företaget och ordna informationen 
så att den senare är lätt att ta fram och analysera.  
 
Att konstruera ett datalager är ingen enkel uppgift. Den här studien kommer att fokusera på 
vad ett datalager är och hur ETL-processen används för att lagra data i datalagret. ETL står för 
”Extract” ”Transform” och ”Load” och är den process som hämtar data, transformerar och 
slutligen laddar in det i datalagret. Förutom att ha samlat information från litteratur har vi 
även gjort en intervju med dataarkitekten Rasmus Lindén på Know IT AB. Under intervjun 
beskrev Lindén hur Know IT AB hade konstruerat ett datalager åt Upplands Lokaltrafik och 
fokus låg på hur de använde ETL-processen för att behandla den data som skulle lagras i UL:s 
datalager.  
  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ETL-processen ser ut i teorin och att därefter 
undersöka hur det kan se ut i praktiken, genom att jämföra hur företaget Know IT AB har 
tillämpar det när de bygger datalager. Något vi upptäckte i våra jämförelser är att den teorin 
som vi har tagit del av inte nämner eller belyser vissa saker som vi under vår intervju fann var 
viktiga då man byggde ett datalager. 
 
Nyckelord: Business Intelligence, datalager, dataförråd, ERP, ETL, Metadata, 
Behandlingsarea, Transaktionssystem



	  

	  

Förord 
 
Denna C-uppsats inom Data – och Systemvetenskap hade inte varit möjlig att slutföra om det 
inte hade varit för det stöd vi fått från olika personer under tidens gång. Vi vill först och 
främst tacka vår handledare Anneli Edman för sitt engagemang och våra givande 
handledarmöten. Sedan vill vi tacka Daniella Zitoun som hjälpt oss med att få kontakt med 
Rasmus Lindén, men även för att hon fungerat som ett bollplank och kommit med tips och 
förslag på förbättringar av vår uppsats. Ett stort tack till Rasmus Lindén för att ha fungerat 
som ett bollplank, en vägledare men även som respondent för vår intervju, utan dig hade inget 
av detta varit möjligt.  Vi vill även passa på att tacka vår studiegrupp för alla de timmar vi 
tillbringat i det lilla arbetsrummet. Er konstruktiva kritik och era tips på förbättring har varit 
till stor hjälp. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för konstant tilltro på oss. 

 

Tack till er alla! 

 

 

 

 

  

Ann Josefsson               Isabel Zitoun 

 

Uppsala, 2010-05-30 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår uppsats samt 
problembeskrivning. Därefter följer syfte och avgränsning. Kapitlet avslutas med en 
disposition för att ge läsaren en överblick av upplägget för uppsatsen.  
	  

1.1 Bakgrund 
 
I företagsvärlden idag handlar det om att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt utifrån 
försäljningsintäkter, analyser och annan data som finns tillgänglig. Dessutom har 
globalisering, förvärvningar och outsourcing lett till att behovet av att integrera operationell 
data från externa organisationer, för att fatta rätt beslut, ökat.  
 
Informationen ökar bara mer och mer och det har blivit svårare idag för beslutsfattarna inom 
företagen att ta till sig all information och sedan sålla ut det som är väsentligt för 
beslutsfattandet.  För att beslutsfattare lättare ska kunna fatta beslut utifrån all information 
som finns samlad inom företaget, men även runtom, finns det olika verktyg. Dessa verktyg 
går under många olika namn men samlingsnamnet för dessa är beslutsstödsystem. 
Beslutstödssystemen stödjer effektivt beslutsfattande inom ett företag eller annan organisation 
genom att hantera, strukturera men även analysera och presentera information på ett sätt som 
underlättar för företagen att fatta bra beslut. 
 
Business intelligence är ett exempel på beslutsstödssystem. Det man gör med Business 
Intelligence är att man utvinner data för att få fram övergripande verksamhetsanalyser och 
rapporter. Till vardags används olika transaktionssystem för det dagliga arbetet med att 
processa detaljerad data. Exempel på transaktionssystem är bankomater, kassasystem, osv. 
Det är dessa transaktionssystem som innehåller den data som ska analyseras av 
beslutstödssystemen. Transaktionssystemen i sig kan inte användas för beslutsstöd och analys, 
då de är byggda för att fånga, lagra och bearbeta data online. De saknar dessutom oftast 
historisk och summerad data, vilket är väsentligt för att fatta bra beslut.  
 
Så hur går företag och organisationer tillväga för att utnyttja den information som finns lagrad 
i transaktionssystemen? Företagen laddar upp och matchar data från de olika 
transaktionssystemen in till ett data warehouse. (I fortsättningen kommer vi att använda den 
svenska översättningen datalager som begrepp för data warehouse). Det är med andra ord från 
transaktionssystemen datalagret får all nödvändig data. Ett datalager är ett lager över ett 
företags elektroniskt lagrade data. Det kanske viktigaste karaktärsdraget hos ett datalager är 
att det organiserar förädlad data på ett sätt som underlättar avancerade analyser, som är 
kritiska för ett företags pågående verksamhet [Poole, Chang, Tolbert & Mellor 2002]. 
 
Överföringen av data från källsystemen till datalagret är inte så rättfram. För att ladda 
datalagret med data finns det olika processer som används för att lagra information från 
källsystem till datalagret, ett av dessa är Extract-Transform-Load-processen (fortsättningsvis 
ETL-processen). I denna uppsats kommer vi att redogöra för hur ETL-processen ser ut i teorin 
men även hur den kan se ut i praktiken med hjälp av företaget Know IT AB.  
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Know IT 
 
Företaget Know IT utvecklar sina kunders verksamhet genom att utveckla processer, 
funktioner och IT-lösningar. Know IT:s kunder är i första hand organisationer och företag 
som har behov av lösningar med åtkomlighet från flera olika gränssnitt och kanaler.  
 
Information Management är ett affärsområde inom företag som erbjuder tjänster inom 
Business Intelligence, Data warehousing, dataanalys och ETL-utveckling 
[http://www.knowit.se/]. Det är denna avdelning vi har utfört vårt samarbete med.  
 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
ETL-processen är ett verktyg som hjälper företag med att extrahera, tvätta och ladda data, då 
man bygger ett datalager. Det finns olika processer och sätt för att se till att inkonsekvent data 
inte inträffar. En process är den tidigare nämnda ETL-processen som är ett verktyg för att 
omvandla stora mängder data från olika källor och samla dem i ett datalager för 
vidarebearbetning. 
 

• Hur ser denna process ut i teorin?  
• Hur går man tillväga för att tvätta data, eller rättare sagt matcha data från olika 

transaktionssystem för att sedan ladda upp data på datalagret?  
• Ser processen likadan ut i praktiken som i teorin?  

 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ETL-processen ser ut i teorin jämfört 
praktiken.  
 
 
1.4 Avgränsning  
 
I denna uppsats kommer vi att beskriva fenomenet datalager men vi kommer att inrikta oss på 
själva ETL-processen som kan användas då ett datalager skapas. Störst fokus kommer att 
ligga på transformdelen, tvättningen av data. Tvättning av data hur man bland annat matchar 
data och undviker att dubbellagra data i datalagret. Vi begränsar även undersökningen av 
praktikdelen på så sätt att vi endast undersöker ett projekt genom kontakt med en dataarkitekt 
på ett företag.  
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1.5 Disposition  
 
Inledning 
I det första kapitlet presenteras ämnet, bakgrunden till det och varför vi har valt det. Här 
beskrivs också problemställningar, syfte, hur vi har valt att avgränsa oss och företaget vi 
kommer att använda oss av. 
 
Metod 
I nästa kapitel beskriver vi metoden. Här ger vi en tydligare bild av hur vi har valt att gå 
tillväga och berättar om vårt metodval. 
 
Teori 
I det tredje och fjärde kapitlet beskrivs teorin. Vi försöker ge läsarna en djupare förståelse för 
ämnet. I det tredje kapitlet berättar vi mer om datalager och i det fjärde kapitlet beskriver vi 
ETL-processen som vi har valt att fördjupa oss i.  
 
Empiri 
Det femte kapitlet avhandlar empirin, där visar vi de resultat som vi har fått in efter intervjun 
med Know IT 
 
Analys 
I sjätte kapitlet kommer vår analys av de resultat vi har fått in. Vi jämför resultatet från vår 
intervju med Know IT med teorin.  
 
Slutsats och Diskussion 
I det sjunde kapitlet beskriver vi de slutsatser vi har dragit och för en diskussion om vårt val 
av metod och arbetssätt. Vi ger även förslag på fortsatt arbete.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi har gått tillväga för att samla och välja ut 
information om vårt ämne samt vilka metoder som ligger till grunden för tolkningen och 
analysen av materialet. 
 
 
2.1 Vetenskapsmetod  
 
Inom forskningsmetodik brukar man skilja på två olika forskningsmetoder. Det ena är 
kvalitativa metoder och det andra kvantitativa metoder. Skillnaden mellan dessa angreppssätt 
är att syftet med kvalitativa metoder är förståelse. Målet är inte att inte att pröva om 
informationen är giltig, utan målet är att få en djupare förståelse utifrån det vi studerar.  
Kvantitativa metoder är till skillnad från kvalitativa metoder mer strukturerade och 
formaliserade. Denna metod kännetecknas av att forskaren har större kontroll. Metoden avgör 
även vilka svar som är tänkbara [Holme & Solvang 1997]. 
 
Ett synsätt inom kvalitativa metoder är hermeneutik. Hermeneutik är ett begrepp vars 
betydelse är tolkningslära. Detta synsätt handlar om att begripa och förstå vad en text säger i 
förhållande till den fråga som ställs [Holme & Solvang 1997]. Men även att få en enhetlighet 
mellan fakta och forskarens egen värdering. Det här synsättet är till användning när ämnet är 
begränsat och oklart. Motsatsen till hermeneutiken är positivism. Positivism är ett område 
inom den kvantitativa forskningsstudien. Syftet med positivism är att uppnå absolut kunskap 
genom observation och uträkning.  Detta synsätt strävar med andra ord efter exakthet. 
Förutsättningen för detta synsätt är att forskaren endast fungerar som en observatör och inte 
en deltagare. Detta för att säkerställa att forskaren lämnar sin roll som medborgare och intar 
rollen som forskare, och därmed lämnar sina ”bör”-uppfattningar och istället observerar vad 
som ”är” [Holme & Solvang, 1997].  
 
Den här uppsatsen bygger först och främst på litteraturstudier från olika källor. Då målet inte 
är att pröva om informationen är giltig, utan att få en bredare kunskap om ämnet, blir den 
kvalitativa metoden den dominerande forskningsmetoden i denna uppsats.  
 
Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt, då resultaten vi kommit fram till är en 
tolkning av den litteratur vi har studerat men även den intervju vi gjort med företaget Know 
IT. Vidare har vi valt detta synsätt, för att öka förståelsen för vårt valda ämnesområde och 
problem. Vi började med att samla in och studera material inom ämnet, sedan fortsatte vi med 
att bearbeta och tolka materialet. Vår tolkning bygger på subjektiva värderingar, vilket är 
något som utmärker hermeneutiken.  
 
 
2.2 Angreppsätt 
 
Det finns två olika angreppsätter att ta sig an samhällsförhållande på ett teoretiskt sätt [Holme 
& Solvang, 1997]. Dessa angreppssätt är deduktiv (bevisandets) och induktiv (upptäcktens) 
metod.  
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Deduktion är den mest formaliserade av de två angreppssätten, då den bygger på logik. Detta 
innebär att forskare drar en slutsats utifrån premisser, som varken är sanna eller falska.  
Premisserna sammankopplas med andra ord till en slutsats, som i slutändan svara på den 
hypotes som ställts [Arbnor & Bjerke 1994]. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
huruvida praktiken följer teorin eller inte. Detta med hjälp av en hypotes. Syftet är inte att 
pröva hypotesen utan hypotesen används i denna uppsats som ett hjälpmedel.  
 
Induktion innebär att man drar en slutsats utifrån empiriska erfarenheter. Med andra ord man 
inducerar en slutsats utifrån ett antal händelser. Denna slutsats behöver således inte vara sann. 
Ett exempel på en slutsats man kan dra är i fallet med tärningskast. ”Den här tärningen har 
visat endast sexor hittills och kommer därmed att visa en sexa nästa kast med”. Utifrån 
tidigare händelser (kast) så kan man dra slutsatsen att nästa kast också kommer bli en sexa. 
Men det behöver inte bli så, då tärningskast inte är hundraprocentiga.  
 
Vår uppsats bygger på andra personers uppfattningar och förståelse och då vi inte kommer 
studera egna empiriska händelser anser vi att deduktion är det bäst lämpade angreppssättet för 
vårt problem.  Vi har använt oss av detta angreppssätt på det sätt att vi har ställt en hypotes. I 
samband med detta angreppssätt har vi dessutom använt oss av ett explorativt angreppssätt. 
Detta angreppssätt används när förkunskaper saknas om ämnet och författaren vill bilda egna 
uppfattningar om ämnesområdet. Det explorativa angreppssättet får ut på att inhämta så 
mycket kunskap som möjligt om ämnet för att i efterhand kunna belysa ämnet omfattande. 
Med andra ord, för att få ett svar på huruvida hypotesen vi använt oss av stämmer eller inte, 
använder vi oss av teorin och intervjun som vi har fått fram på ett explorativt angreppsätt. 
Teorin och intervjun fungerar här som våra premisser. Teorin sammankopplas sedan i 
analysen vi ska kunna uppfylla syftet med denna uppsats.  
 
 
2.3 Datainsamling 
 
Det finns två olika typer av tekniker för datainsamling, primärdata och sekundärdata [Arbnor 
& Bjerke 1994]. Primärdata är den data som forskaren själv har samlat in, medan 
sekundärdata är sådant material som redan finns tillgängligt. Sekundärdata är med andra ord 
sådana data som publicerats av andra forskare. Primärdata kan samlas in via observationer, 
intervjuer eller experiment. Exempel på sekundärdata är vetenskapliga artiklar, böcker osv.  
 
Förutom att skillnaden på den grad av medverkan som forskaren har vid datainsamlingen när 
det gäller de två teknikerna så finns det ytterligare punkter att ta hänsyn till. Att smala in nytt 
material (dvs. primärdata) kan vara väldigt tidskrävande, men har fördelen att det är insamlat 
för det egna ändamålet. Sekundärdata kan vara svårare att jämföra med det man själv vill ha 
ut, då det kan ha samlats in i ett annat syfte. En annan nackdel med sekundärdata är frågan om 
tillförlitlighet [Arbnor & Bjerke 1994]. Hur pass korrekt är tidigare insamlad data? En fråga 
som man måste ta hänsyn till då man väljer att utnyttja sekundärdata för sin undersökning. 
 
 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av främst sekundärdata, men även primärdata. Det 
primära materialet kommer från företaget Know IT AB som vi har intervjuat. Den 
sekundärdata vi  använts oss av kommer från andra författares publicerade verk om datalager, 
ETL-processen och andra viktiga områden som berörs i denna uppsats. Vi tyckte att det var 
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viktigt, men även intressant för denna uppsats att samla in primärdata som stödjer den 
sekundärdata vi har samlat in. 
 
 
2.4 Arbetets upplägg och genomförande  
 
Vi har valt att först och främst skriva en teoretisk uppsats men med ett litet inslag av empiri i 
form av en intervju. All information vi har fått fram i denna uppsats kommer från andra 
författares verk, dvs. artiklar och böcker. Grunden för denna uppsats är med andra ord sådant 
material som redan finns skrivet. Att endast sammanställa redan befintlig material och fakta 
som redan finns har inte varit det enda syftet med detta arbete. Målet har varit att upplysa ett 
ämne, som vi inte visste så mycket om och som vi vill ha en bredare grund om. 
 
Den sekundärdata vi har använts oss av kommer från Uppsala universitetsbibliotek på 
Ekonomikum, men även från databaserna LIBRIS och IEEEXplore. Den senare databasen är 
en fulltextdatabas med litteratur om teknik. Vi har medvetet försökt att undvika Internet, i 
form av olika hemsidor, Wikipedia osv. då det finns osäkerhet kring vad som är tillförlitligt 
på sådana hemsidor. Vi har valt leta efter artiklar på Internet som inte hittas i de databaser vi 
nämnt ovan. I sökandet efter artiklar och andra tidskrifter har vi använt oss av sidan 
www.scholar.google.se som är Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur. Sökord som vi 
utnyttjat då har varit bl.a. ”Data warehouse”, ”ETL process”. 
 
Vi har valt att använda oss av de teorier som vi har ansett vara bäst utifrån uppsatsen syfte. Vi 
började tidigt med att samla in material, som vi kontinuerligt analyserat och bearbetat. Tips på 
vilket material vi skulle söka efter har vi fått från andra vetenskapliga verks innehåll och 
referenser.   
 
Det var redan klart från början att vi ville utföra någon form av samarbete med ett företag. 
Redan innan arbetet med uppsatsen kom igång, hade vi, med hjälp av en kontakt, ordnat ett 
samarbete med företaget Know IT AB. Kontaktpersonen vi fick på Know IT blev Rasmus 
Lindén, dataarkitekt på företaget. Han har förutom att ha varit vår respondent även under 
arbetets gång fungerat som ett bollplank och en vägledare.  
 
Innan vi satte igång med att samla in och läsa igenom litteratur för teoridelen av 
denna uppsats, hade vi ett möte med Lindén. Under detta möte gick Lindén kort igenom vad 
ett datalager är för något och vad ETL-processen är för något och hur den fungerar. Detta 
möte var mer som en föreläsning där vi fick en grund för hur vi skulle börja söka efter 
information och inom vilka områden vi skulle forska vidare. Efter detta möte satte vi igång 
med att samla	  in	  litteratur	  och	  bearbeta	  den.	  Den riktiga intervjun som skulle bli en del av 
vår uppsats valde vi att ha efter att vi samlat in information och var säkra på att vi förstod alla 
delar inom Business Intelligence, datalager och ETL-processen. Detta för att vi skulle ha en 
stadig grund att stå på inför intervjun. När det väl var dags för intervjun kom vi och Lindén 
fram till att den bästa intervjun för vår del skulle vara att vi kom till kontoret i Stockholm och 
han berättade om ett projekt han är med i. Frågorna ställdes under tiden han berättade om 
projektet. Denna intervjuteknik tillhör den kvalitativa forskningsmetoden. En intervju som 
inte är styrd av forskarna, utan det är den intervjuade själv som avgör vad som ska tas upp. 
Denna intervjuteknik leder till att analysen av den information vi fått tillgång till blir mycket 
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mer komplicerad. Vi får tillgång till sådan information som inte kan förvandlas till siffror 
eller läsas av en dator [Holm & Solvang 1997].  
 
 
2.4.1 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet är ett mätinstrument som används för att mäta överstämmelsegraden mellan teorin 
och empirin som studeras [Esaisasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007]. Ett 
mätresultat är trovärdigt, dvs. reliabelt om upprepad mätning ger samma resultat [Arbnor & 
Bjerke 1994]. En annan definiering av begreppen är den som ges av Nationalencyklopedin. 
Där definieras validitet och reliabilitet som ”Validitet kan betecknas som frånvaro av 
systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana.” En hög 
validitet och reliabilitet svarar på frågan huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter 
[Esaisasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007]. Denna kombination av hög validet och 
reliabilitet är något som alltid bör eftersträvas.  
 
Reliabilitet är ett viktigt instrument då man använder sig av kvantitativa metoder, men inte 
lika centralt när det gäller kvalitativa studier [Holme & Solvang 1997]. Anledningen till detta 
är att vid kvantitativa metoder så använder man ofta statistik, medan vid kvalitativa metoder 
så kommer den inte den statiska representativiteten i fokus, då syftet är att få en bättre 
förståelse om ämnet. Då vi har använt oss av kvalitativ metod, har validiteten haft större 
betydelse för vår uppsats. Vi har använt oss av Know IT AB för att förstärka validiteten för 
den sekundärdata vi samlat in. Reliabilitet har vi försökt att uppnå genom att inte dra 
förhastade slutsatser av det insamlade materialet, men även genom att vi har försökt 
uppmärksamma vad som är personliga åsikter och undvika dessa. 
 
 
2.4.2 Källkritik 
 
Källkritik är en uppsättning regler som används för att värdera sanningen och trovärdigheten i 
påståenden och historiska förlopp. Det finns fyra klassiska källkritiska regler som används för 
att bedöma hur pass trovärdig och sann olika påståenden är [Esaisasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud 2007].   
 
Äkthet 
Ett av de mest grundläggande kraven är att källmaterialet är äkta. Syftet med denna regel är 
att försäkra sig om att inte källmaterialet inte är förfalskat eller planterat. Men även att 
publikationerna har publicerats vid den tidpunkt och av de personer som anges. 
Äkthetskriteriet gäller i första hand själva dokumentet, dvs. pappret i sig, medan de övriga tre 
regler handlar om det faktiska innehållet i texten. 
 
Oberoende 
Den andra regeln går ut på att bedöma eniga källors beroende av varandra. Trovärdigheten 
hos ett material ökar om två källor oberoende av varandra återger samma sak. Utöver detta 
handlar denna regel dessutom om berättarens grad av oberoende. Med detta menas att en 
berättelse blir trovärdig om den uppkommer från en oberoende berättare. Detta för att 
säkerhetsställa att berättelsen inte är påverkad av någon eller yttre omständigheter. En 
huvudregel här är att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor. Detta då påståenden 
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från en person som själv varit med om en händelse är lättare att lita på, än om någon skulle 
återberätta det någon annan har sagt.  
 
Samtidighet 
Samtidighetskriteriet används för att bedöma upphovsmannens/upphovskvinnans närhet i tid 
och rum till den information som källan ska förmedla. Ju längre tid det är mellan händelsen 
och nedtecknandet av den, desto större chans är det att berättelsen påverkas av minnesfel, 
efterrationaliseringar osv. Därmed är samtidiga berättelser mer trovärdiga.  
 
Tendens 
Detta kriterium används för att bedöma berättarens intresse av att påverka åsikter i en bestämd 
riktning. Tendenskriteriet hjälper källkritikern att fundera på i vilken miljö eller under vilka 
omständigheter en berättelse blivit till. Kriteriet gäller i första hand inte berättelsen utan 
berättaren. Huvudregeln här är att aldrig tro en på en ensam tendentiös källa. 
 
Äkthetskravet här anser vi uppfyllas då vi valt att använda oss främst av studentlitteratur, som 
vi lånat från universitetsbibliotek runtom i landet.  Därmed anser vi att vi kan vara relativt 
säkra på att materialet inte är förfalskat och att det publicerats vid den tidpunkt och av de 
personer som anges.  Oberoendekriteriet anser vi uppfyllas då vi har valt att använda oss av 
många olika källor som vi anser inte direkt påverkas av varandra. Självklart får man ta hänsyn 
till att många böcker bygger på andras författares teorier, men detta anser vi inte påverka 
oberoendekriteriet på det sätt som anges ovan. Vi har även till viss del försökt uppfylla även 
samtidighetskriteriet genom att till största förmåga välja ut de senaste utgåvorna av de böcker 
vi använt oss av. Vad gäller vetenskapliga artiklar, har vi strävat efter att hitta så aktuella och 
relevanta artiklar som möjligt. Det fjärde kriteriet, tendens, går ut på att utreda om källan har 
egna intressen i frågan. Materialet vi har använt oss av, sekundärdata, är skrivet av forskare, 
som vi anser inte har några egna intressen i frågan. Därmed har vi inte lagt större vikt vid 
denna regel. 
 
Naturligtvis finns det inga som helst garantier på att de källor vi använt oss av är trovärdiga, 
men vi har använt oss av sunt förnuft och endast valt att använda oss av källor som vi anser 
pålitliga. Därav har vi till stor del undvikit att använda oss av Internet då vi anser att det är 
svårare att veta om det är en trovärdig källa som skrivit materialet eller inte.  
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3. Business Intelligence 
 
För att få förståelse för vad ETL-processen är måste man förstå vad Business Intelligence och 
datalager är för något. Detta kommer att förklaras i detta kapitel. Vi kommer även att 
förklara vad ett dataförråd är samt vilka användarverktyg som används för att utvinna data 
ur datalagret.  
 
Företag och organisationer ställs idag inför stora utmaningar då de ska fatta beslut. Dessutom 
så har globalisering och uppköp i både industrigrenen såväl som hos kunder gjort att 
näringslivet blivit mer komplicerat. Förhållandevis små frågor som förut kunde lösas enskilt 
inom företaget ingår nu i ett större system. Exempelvis frågor om affärsverksamhetens 
förutsättningar, lagar, handel, licenser, standard, miljöaspekter, integritet, säkerhet, 
konkurrens och så vidare. Nuförtiden lever företag också under hotet att någon annan hinner 
före. Dessutom går teknikutvecklingen snabbt och produkternas livslängd blir kortare. Allt det 
här innebär att företag och organisation måste hitta nya beslutsprocesser som också går fort 
[Pagels-Fick 1999]. Detta leder oss till vad som kallas Business Intelligence. 
 
Det engelska uttrycket Business Intelligence har ingen direkt svensk översättning. De svenska 
begrepp som används är bland annat omvärldsanalys och marknads- och konkurrensanalys. 
Dessvärre saknar de det engelska uttrycket intelligence vilket i det här sammanhanget betyder 
inhämtandet av information och är en mycket viktig del av den här verksamheten [Pagels-
Fick 1999]. Eftersom Business Intelligence är ett så accepterat begrepp i det svenska språket 
kommer vi att använda det i den här uppsatsen.  
 
Business Intelligence (hädanefter BI) handlar om att både hämta in och analysera information 
för att kunna fatta så smarta och kostnadseffektiva beslut som möjligt inom ett företag eller 
annan organisation. Poängen med BI är att man ska kunna förutse och anpassa sig till 
förändringar som kan uppkomma. Ett BI-system ska fungera som ett stöd för vidareutveckling 
och beslutsfattande inom ett företag eller organisation [Borking, Danielson, Ekenberg, 
Idefeldt & Larsson 2009]. BI-system ska hämta in, bearbeta, analysera, sammanställa, 
presentera och lagra information.  
 
En BI-lösning är ett komplement som ska vara ett stöd för styrningen på flera olika nivåer i 
verksamheten [Borking, Danielson, Ekenberg, Idefeldt & Larsson 2009]. I ett lyckat BI-
projekt ligger 70-80 % av implementeringskostnaden i att hämta in, tvätta och kvalitetssäkra 
data [a.a.]. Det är denna process som kallas ETL-processen, något som kommer att beskrivas 
mer nedan. 
 
 
3.1 Datalager 
 
Ett datalager är en förvaringsplats (repository) för data, där data lagras på ett lämpligt sätt för 
Business Intelligence och andra beslutsstödsystem. Ett datalager är inget mjukvaruprogram 
eller applikation utan en systemarkitektur [Agosta 2000]. Den främsta anledningen till varför 
företag behöver skapa datalager är för att deras data oftast är splittrad över multipla 
transaktionssystem som körs på olika tekniska plattformer på olika fysiska platser. Detta 
innebär att det blir väldigt svårt för företagen att fatta beslut då informationen inte finns 
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samlad på en och samma plats. Det är där datalagret kommer in. Det är därmed datalagrets 
huvudsakliga syfte att integrera all data som företaget har. 
 
 
3.1.1 Vad är ett datalager? 
 
Det har gjorts en mängd definitioner av datalager, men den definition som används mest 
frekvent är den som myntades av William H. ”Bill” Inmon, som har kommit att kallas för The 
Father of Data Warehousing. Inmon definierade Data Warehousing 1992 som ”A read-only 
analytical database that is used as the foundation of a decision support system.” Han menade 
att datalagret utgör själva grunden för beslutsstödssystemsprocessen.  
 
En annan definition är den myntad av en annan viktig person inom ämnet datalager, Ralph 
Kimball. Han definierade det som ”A data warehouse is a system that extracts, cleans, 
conforms, and delivers source data into a dimensional data store and then supports and 
implements querying and analysis for the purpose of decision making” [Kimball & Ceresta 
2004]. 
 
Inmon utvidgade senare sin definition till att ”A Data Warehouse is a subject-oriented, 
integrated, nonvolatile and time variant collection of data in support of management’s 
decisions. ” [Inmon 1996]. 
 
Nedan listar vi Inmons karaktärsdrag hos ett datalager, dvs. de som nämns i definitionen 
ovan. 
 

• Ämnesorienterad (subject-oriented) 
Att ett datalager är ämnesorienterat innebär att istället för att det är byggt runt en 
företagsprocess, ett system eller en funktion så är det byggt runt breda och icke-
överlappande ämnen. Exempel på sådana ämnesområden är; kunder, order, produkt 
och försäljning, medan en företagsprocess kan vara; kundfakturering, ordertillträde 
[Meyer & Cannon 1998]. 
 

• Integrerad (integrated) 
Data är integrerad genom att konsistens används i måtten för variabler, namn 
överenskommelser, och fysiska datadefinitioner. Med andra ord, data som hämtas från 
olika datakällor måste konverteras till samma format och samordnas innan det laddas 
in till datalagret. Inmon menar att av alla aspekter av datalagret så är just denna aspekt 
den viktigaste. 
 

• Oföränderlig (nonvolatile) 
Data i datalagret är snapshots över ett företags data vid en specifik tidpunkt. Därför 
bör data inte ändras, modifieras eller uppdateras. Data är lagrad för dess värde vid en 
speciell tidpunkt i företagets historik. Om det skulle vara så att data inte är korrekt, då 
innebär det att data i operationssystemet inte är korrekt. Det man gör då är att man 
rättar till informationen i operationssystemet och tar sedan nya snapshots av 
datalagret. 
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• Tidsvariant (time-variant) 
Att datalagret är tidsvariant innebär att det bevarar både historisk och aktuell data, dvs. 
att data i datalagret får en tidsstämpel. Detta för att det ska bli lättare att spåra data 
bakåt i tiden.  
 
 

3.1.2 Dataförråd 
 
Data mart (vi kommer i fortsättningen att använda den svenska översättningen dataförråd för 
data mart) innehåller data och information, hämtat från datalagret, som behövs för en viss 
arbetsuppgift eller som är inriktade på en viss avdelning eller affärsenhet inom ett företag. 
Dataförråd är oftast en del av ett datalager, men fungerar även som en egen enhet. 
Dataförrådet blir då specifikt för ett visst ändamål. Eftersom datalager inte är byggda för att 
anställda på ett företag ska ha direkt åtkomst till det så har en organisation olika dataförråd. 
Dataförråd är alltså skapta för ett visst ändamål. Det är både kostsamt och tidskrävande för att 
företag om alla avdelningar ska ha tillgång till all data och historik som företaget har. 
Dataförråd gör det också möjligt för olika företagsavdelningar att ändra den information som 
de använder sig av utan att påverka hela datalagret [Meyer & Cannon 1998]. De fungerar 
alltså som en slags förvaring av data precis som ett datalager men det finns flera skillnader 
mellan ett datalager och ett dataförråd: 
 

1. Datalager innehåller stora mängder data medan dataförråd endast innehåller den data 
som behövs för den specifika avdelningen eller arbetsuppgiften som de är byggda för. 

 
2. Ett dataförråd är till skillnad från ett datalager anpassat på så vis att användare när som 

helst ska kunna komma åt och analysera data. 
 

3. Datalager sparar historik från flera år medan dataförråd sparar historik från en mycket 
kortare tid. 
 

4. Ett datalager tillåter bara begränsad tillgång till dess data, till skillnad från ett 
dataförråd där användaren har obehindrad tillgång [Inmon 1996]. 

 
När ett datalager väl har planterats, kan implementationen stegvis av det genomföras. Detta 
genom att implementera ett dataförråd i taget [Adamson & Venerable 1998]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   12	  

3.1.3 Från datakälla till användarprogram 
 
Nedan med hjälp av Figur 1 ges en förenklad bild på hur information flödar från 
transaktionssystemen till datalagret och sedan vidare genom dataförråden till användarna. 
 

 
Figur 1. En presentation över dataflödet från transaktionssystemen till användare 
Källa: http://data-warehouses.net/architecture/dwdiagram_files/image001.gif  
 
Informationen som organisationen vill analysera finns lagrad i olika typer av 
transaktionssystem vilket kan vara allt från en bankomat till kassasystem till ett banksystem. 
Men som nämnts tidigare så är denna information inte anpassad för att analyseras då den inte 
är bearbetad. Innan informationen som finns i transaktionssystemen kan användas som 
underlag för analyser och verksamhetsrapporter måste informationen bearbetas och samlas 
och sedan lagras i datalagret. Steget mellan transaktionssystemen och datalagret kallas för 
behandlingsarea. Det är denna plats som lagrar data på dess väg till datalagret. Det är i 
behandlingsarea som informationen samlas, tvättas och rensas och sedan matchas så att det 
passar det format, t.ex. en OLAP-struktur, som används i datalagret. Efter denna process kan 
informationen laddas in till datalagret. Det verktyg som används under behandlingsarea för att 
extrahera data från datakällorna, tvätta det och sedan ladda in det till datalagret kallas för 
ETL-verktyg. ETL står för Extract Transform Load och kommer att förklaras i nästa kapitel. 
Det är endast ETL-processen som kan skriva och läsa data från behandlingsarean. [Kimball & 
Caserta 2004]. 
 
När data är i korrekt form så laddas det slutligen in till datalagret. Här är informationen nu 
samlad i rätt ämnesområde. Detta område kallas dataförråd. Som vi nämnde ovan får 
användarna inte direkt tillgång till datalagret, utan får begära information från dataförråden, 
som innehåller information om de olika affärsområden t.ex. försäljningsavdelningen och så 
vidare. Självklart finns det data som ingår i flera olika arbetsområden, men detta har man 
tänkt på när man konstruerat datalagret.  
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Sista steget i dataflödet är när användarna, dvs. anställda analytiker och chefer på företaget, 
vill ta del av informationen som finns lagrad i datalagret. För att ta del av den informationen 
så använder de sig av olika program och användarverktyg. Exempel på sådana verktyg är bl.a. 
OLAP-vertyg och data mining verktyg. 
 
 
3.2 Användarverktyg  
 
När datalagret har skapats och data har laddats upp är själva syftet att skapa information som 
företagen och organisationerna kan använda för att fatta strategiska beslut. Användarna som 
innehar olika yrkesroller inom företagen och organisationerna interagerar med datalagret 
genom olika användarverktyg. Det finns olika typer av användarverktyg, men vi har valt att 
fokusera på två av dessa, OLAP och data mining (i fortsättningen kommer vi använda oss av 
den svenska översättningen datautvinning). 
 
 
3.2.1 Datautvinning 
 
Datautvinning är en teknik för att analysera data. Den hjälper till med att hitta specifika 
datamönster i stora datamängder. Dessa datamönster är relationer mellan multipla attribut. 
Själva syftet med datautvinning är att hitta den information som är gömd och oväntad för 
användaren. [Rham & Hai Do 2000] Verktyget används med andra ord för att kunna förutse 
saker i datamönstren. Förslagsvis så kan ett företag med hjälp av datautvinning förutse 
huruvida köpmönster. Företaget kan utifrån den informationen som ges av köpmönstret fatta 
beslutet att placera vissa produkter nära varandra. Företagen kan dessutom få en större 
förståelse för vad som styr kunders köpbeteende, dvs. om det är pengar, antal barn, om de är 
gifta eller ogifta osv. Datautvinningsuppgifter kan delas upp i två grupper: 
 

• Predictive tasks. Dessa uppgifter ska förutsäga värdet på ett speciellt attribut baserat 
på värdet av andra attribut. 

• Descriptive tasks. Dessa ska få fram mönster som visar de underliggande 
förhållandena mellan olika data [Tan, Steinbach & Kumar, 2006] 
 
 

3.2.2 OLAP 
 
De flesta datamängder kan representeras av en tabell, där varje rad är ett objekt och varje 
kolumn är ett attribut. I många fall kan data dessutom representeras som multidimensionella 
tabeller [Tan, Steinbach & Kumar, 2006]. Data i datalager är ofta sparat i multidimensionella 
databaser. Data i en multidimensionell databas representeras i form av en OLAP-kub, se 
Figur 2, där varje dimension i kuben representerar ett attribut och cellerna i kuben 
representerar det användarna är intresserade av. Anledningen till att användningen av 
multidimensionella databaser är att det ger en bättre bild av hur data är organiserat. Så vad är 
OLAP? On-Line Analytical Processing (OLAP) är en teknik för att söka och sammanställa 
data ur dessa multidimensionella databaser. OLAP-verktyg presenterar och analyserar data 
men används för att se mönster i stora mängder data. [Chaudhuri & Dayal] 
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Figur 2. OLAP-kub. Denna kub summerar antalet varor, skickade till specifika platser över 
en femdagars period. 
 
OLAP-modeller gör det möjligt för användarna att fritt sammankoppla olika nycklar och 
dimensioner med rader och kolumner. [Barquin & Edelstein m.fl 1997].  OLAP och 
datautvinning ”liknar” varandra då båda verktygen används för att analysera data. Men 
skillnaden mellan de två verktygen är att datautvinning används för att hitta okända mönster 
och relationer, samt ett konfidensintervall som indikerar vilka rader i data som är av värde för 
att kunna skapa prognoser [Rahm & Hai Do, 2000]. Medan OLAP genererar svar på det som 
redan har hänt med hjälp av fördefinierade frågor.  
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4. ETL  
 
I följande kapitel kommer vi att förklara vad ETL-processen är, vilka uppgifter den har samt 
vilka tillhörande delar den har, Det är även i detta kapitel vi kommer att lista vad som kan 
komma att påverka processen och vad metadata är för något 
 
ETL-processen utgör själva grunden för datalagret. En riktigt bra ETL-process extraherar data 
från källsystemen, tvingar fram datakvalitet och använder en konsekvent standard. Dessutom 
anpassar ETL-processen data så att separata källor kan användas tillsammans och levererar 
slutligen data i ett presentationsredo format så att applikationsutvecklare kan bygga 
applikationer och slutanvändare kan fatta beslut. Man kan säga att ETL-processen är som en 
brygga mellan transaktionssystemen och datalagret. ETL-processen är därmed en stor och 
viktig komponent i datalagret. [Kimball & Caserta 2004]. Stöd för detta påstående är att ETL-
processen utgör 70 % av de resurser som krävs för att implementera och underhålla ett typiskt 
datalager. 
 
 
4.1 ETL-processens uppgifter 
 
Extract, Transform och Load är en uppsättning processer, vars viktigaste uppgifter är att: 
 

• Identifiera relevant information i källsystemen  
• Extrahera den informationen 
• Integrera information som kommer från multipla källor till ett vanligt format 
• Tvätta den resulterande uppsättningen av data, enligt databas- och företagsregler 
• Uppladdningen av data till datalagret [Balta & Felea 2008] 

 
Dessa uppgifter faller in i de tre huvuduppgifterna (se Figur 3): 
 

• Extract (läsning av data) 
• Transform (omvandlig av data) 
• Load (laddning av data) 

 

 
Figur 3. ETL-processens steg 
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4.1.1 “Extract” 
 
Läsning av data är den process där data extraheras från olika transaktionssystem. Det är i 
transaktionssystemen data finns lagrad och det är härifrån data importeras till en 
behandlingsarea för att bearbetas. Från ett operationellt perspektiv så är det enklast för 
transaktionssystemen att bara kopiera data från systemen utan att applicera några regler, och 
därefter tillhandahålla kopiorna till BI-teamet. Men detta skulle innebära att ETL-utvecklarna 
skulle bli översvämmade med stora filer. Detta är onödigt och tidskrävande, då de endast 
behöver en delmängd av källdata. Ur BI-teamets perspektiv så skulle den optimala 
extraheringen vara om data sorterades, filtrerades och all nödvändig data samlades i ett steg, 
direkt vid transaktionssystemen. Men detta skulle kräva allt för hög prestanda av 
transaktionssystemen.  
 
 
4.1.2 ”Transform” 
 
När sedan data från transaktionssystemen extraherats till behandlingsarean så kan nästa steg 
påbörjas, dvs. omvandling av data. Detta steg är huvudsteget i ETL-processen. Vid 
användning av 80/20 regeln på ETL-processen, kan det sägas att 80 % av ETL-processens 
arbete sker under transformeringssteget, medan extrahering och laddning av data till 
datalagret endast representerar 20 % av ETL-arbetet [Moss 2009]. Extraheringssteget och 
laddningssteget är självklart nödvändiga, men det enda dessa steg i stort sätt gör är att flytta 
och omformatera data. Medan det är transformeringssteget som integrerar, validerar, 
tidsstämplar och förändrar data, men även tillhandahåller vägledning huruvida data kan 
användas för dess tänkta syfte [Kimball & Caserta 2004]. Detta steg är alltså ett väldigt 
komplext steg. Exempel på integration av data är när data inte kodats konsekvent. I en 
applikation kan man till exempel ha kodat kön som m/f, medan i en annan applikation så är 
det kodat som 0/1. Det som sker är då att data om kön görs homogen, så att det är i samma 
form när det ska lagras i datalagret [Inmon, 1996]. Anledningen till att data tidstämplas är för 
att det ska kunna användas av slutanvändarna för att göra jämförelser. Enligt Larissa T. Moss 
så finns det tre steg att ta hänsyn till vid transformeringen: 
 

1. Tekniska konverteringsregler är regler som måste tas hänsyn till då kartläggningen 
mellan transaktionssystemen och datalagret görs. Det är regler om att dataelement i 
transaktionssystemen måste konverteras så att de matchar datatypen i datalagret.  
 

2. Företags datadomänregler är regler om semantiken av datainnehållet. Exempel på 
dessa regler är bl.a. att ett dataelement inte ska ha ett saknat värde eller att en 
datadomän inte ska vara kryptiskt eller överanvändas. Exempel på vad som menas 
med kryptiskt värde är förslagsvis fallet med kodfält. Där kodfälten med värdena A B 
C D har kryptiska värden. A o B kanske förslagsvis indikerar kundtyper medan C o D 
indikerar produkttyper.  

 
3. Företags dataintegritetsregler bestämmer över semantikinnehållet mellan beroende 

eller relaterade dataelement, men även restriktioner utställda av företagsregler och 
företagsriktlinjer. Exempel på dessa regler är att beroende dataelement inte ska 
innehålla motsägande eller felaktiga datavärden. Ett exempel är om någon skulle ta 
och skriva Boston, CA, vilket innebär att Boston är huvudstad i delstaten Kalifornien. 
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Detta är helt fel då Boston är huvudstadsdel i delstaten Massachusetts och det därmed 
ska stå Boston, MA. En annan regel är att ett primärnyckelvärde inte kan 
återanvändas, t.ex. man kan inte ge en nyanställd en primärnyckel som har tillhört en 
anställd som avgått. 

 
 
4.1.3 Dataintegration  
 
En viktig del av transformationssteget är integrationen av data. Som vi nämnde ovan är 
dataintegration problemet med att kombinera data som kommer från olika datakällor. 
Dataintegration går dessutom ut på att tillhandahålla användarna en enhetlig bild av dessa 
data [Lenzerini]. I en artikel skriven av Philip Russom listar han tre mål med dataintegration 
som han anser kan hjälpa dataintegrationsspecialister med att förbli fokuserade på vad syftet 
med dataintegration verkligen är. Dessa mål är: 
 

1. Dataintegration är återanvändningen av data vid tranformation 
Dataintegrationens uppgift är att transformera data, för att göra data så pass anpassad 
att det passar ett givet företagssyfte.  
 

2. Dataintegration är en värdesummeringssprocess 
Kalkylerade värden, aggregat och dimensionella modeller för ett datalager hanterar 
högvärdes data som inte existerar någon annanstans, inte ens i transaktionssystemen 
som tillhandahåller råmaterialet för dataintegrationen. Dataintegrationen processar 
dessa data genom att addera ytterligare värde till redan existerande data som finns 
lagrad i datalagret. 
 

3. En dataintegrationslösning bör vara resultatet av ett samarbete 
Detta går ut på att integrera data från teknisk- och företagspersonal. Företagspersoner 
hjälper till med att besluta vilken data som ska integreras och hur, medan det är den 
tekniska personalen som gör det. 
 

 
4.1.4 ”Load” 
 
När extraheringssteget och transformationssteget är genomfört är det dags för det slutgiltiga 
steget, dvs. laddning av data in till datalagret. Denna laddning av data till datalagret görs på 
återkommande basis, t.ex. dagligen, veckovis eller månatligen, beroende på företagets behov. 
Här görs även valet huruvida data i datalagret ska skrivas över med ny data eller om nytt data 
ska arkiveras med redan befintlig data. Det är vid laddning till datalagret inkonsekvens visar 
sig. Har transformationssteget inte lyckats, kommer det att uppstå konflikter när data ska 
laddas till datalagret.  
 
 
4.2 Behandlingsarean  
 
Datalagrets behandlingsarea är en tillfällig plats där data från transaktionssystemen finns 
kopierad till. Det går att fråga sig varför en behandlingsarea behövs för data innan det laddas 
upp till datalagret. Förutom att behandlingsarean fungerar som en plattform där 
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transformationen och tvättningen av data sker, så finns det stödprocesser som hör ihop med 
behandlingsarean [Kimball & Caserta 2004]. Dessa stödprocesser är olika sätt att skydda 
informationen ifall att något skulle gå fel under tranformerings- tvättnings eller 
laddningsprocessen som sker i behandlingsarean. Nedan följer anledningar till varför data ska 
behandlas i behandlingsarean innan det laddas upp det till datalagret. 
 

• Förmågan att återhämta. Idealet är att data behandlas så snart det har 
extraherats från transaktionssystemen och sedan igen direkt efter varje stort 
transformationssteg. Det som sker är att det skapas behandlingstabeller med den 
data som behandlas. Dessa i sin tur fungerar som återhämtningspunkter. Med 
dessa återhämtningspunkter så behöver inte programmerare kontakta 
transaktionssystemen om transformationen misslyckas. Dessutom behöver inte 
data transformeras igen om uppladdningen till datalagret skulle misslyckas.  
 

• Backup. Stora volymer hindrar datalagret från att bli pålitligt säkerhetskopierad 
vid databasnivån. Stora katastrofer kan undvikas genom att se till att 
komprimera och arkivera laddningsfilerna. Om en incident skulle inträffa, och 
datalagret skulle behöva laddas om med data så är det bara att dekomprimera 
laddningsfilerna och ladda upp dem på nytt till datalagret.  
 

• Granskning. När det kommer till granskning av ETL-processen innebär 
behandlingen av data, att granskiningen mellan olika portioner av ETL-
processen blir mer enkel och rättfram. Det blir även enklare för programmerar 
att jämföra original indata med utdata. Detta i sin tur innebär att granskning av 
dubbellagring blir mer rättfram [Kimball & Caserta 2004].    

 
Dessa stödprocesser fungerar som säkerhetsåtgärder ifall något skulle gå fel mellan 
extraheringen av data från transaktionssystemen till uppladdningen av data till datalagret. 
Detta i sin tur leder till mindre omkostnader för företagen och organisationerna. Eftersom det 
då de sparar tid och även resurser.  
 
 
4.3 Vad kan påverka ETL-processen? 
 
Miljön som ETL-processen arbetar i är en stor ”arbetsyta” och det finns en del faktorer som 
kan komma att påverka själva utformningen av ETL-processen och därmed även laddningen 
av data in till datalagret. I en artikel skriven av Van Scott [Scott 2000], delar han in dessa 
faktorer i fyra huvudkategorier. Han menar att det är dessa fyra kategorier av faktorer som 
kan komma att påverka ETL-processen: 
 

• Data och datastruktur 
• Teknisk arkitektur 
• Applikationer 
• Personal 

 
Följande teori bygger på Van Scotts artikel (2000) om inget annat anges i texten. 
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4.3.1 Data och datastruktur 
 
Det första man tänker på som kan påverka laddningen av data in till datalagret är själva data 
och dess struktur. Data som ska laddas in till datalagret kommer oftast från multipla 
datakällor och ju mer olik data är från de olika källorna desto mer arbete krävs. Det är alltså 
kvaliteten på data som avgör hur mycket arbete som måste göras under transformationsdelen. 
Det kan handla om enkla stränghanteringsproblem, t.ex. hur datum skrivs. Om samma datum 
skrivs in på olika sätt, t.ex. ”ÅR-MÅN-DAG” på en plats och ”DAG-MÅN-ÅR” på en annan 
plats i affärssystemet så det är viktigt att ETL-processen kan hantera detta. Görs inte det så 
blir underlaget för framtida analyser och beslut som görs utifrån data i datalagret felaktiga. 
Det är upp till ETL-processen att se till att kvalitet för data som ska lagras i datalagret hålls.  
 
När det gäller datastrukturen kan det uppstå komplikationer om transaktionssystemen 
använder en datastruktur, till exempel relationsmodell, och datalagret använder sig av en 
annan datastruktur, till exempel en OLAP-struktur. Skulle det vara så att 
transaktionssystemen och datalagren använder olika datastrukturer så måste all data 
omstruktureras. Omstruktureringen innebär att värden måste transformeras och valideras. 
Förutom detta ges även ett kodvärde som ersätter de gamla nycklarna och generera nya 
nycklar. De gamla primära nycklarna från datakällorna kan hamna i konflikt med varandra. 
För att undvika detta så genererar ETL-processen en annan typ av nycklar i datalagret, s.k. 
surrogatnycklar. Det är alltså datalagret som äger dessa nycklar, och låter ingen annan enhet 
ändra dessa [Kimball & Caserta 2004]. Ju mer datastrukturerna skiljer sig från varandra, desto 
mer arbete krävs av ETL-processen för att omstrukturera data för att det ska kunna lagras i 
datalagret. 
 
 
4.3.2 Teknisk arkitektur 
 
Andra faktorer som kan påverka ETL-processen är om olika plattformar används i de olika 
transaktionssystemen. Det kan handla om flera stycken som t.ex. LINUX, Mac OS och 
Microsoft Windows. ETL-processen måste då kunna kommunicera med de olika 
plattformarna för att kunna extrahera data från dem. Något annat som påverkar ETL-
processen är mängden data som ska laddas in i datalagret, ju större mängd som ska ladda in, 
desto längre tid tar det. Mängden data kan även komma att påverka återställningsarbetet.  
 
 
4.3.3 Applikationer 
 
En annan faktor som kan komma att påverka ETL-processens design är de applikationer 
företaget använder sig av. För att ETL-processen ska kunna hantera loggning av felaktig data 
men även underrätta när fel uppstår är det viktigt att processen kan kommunicera med dessa 
företagsapplikationer. Loggningen måste göras noggrant eftersom företaget kan komma att 
behöva spåra fel från datalagret tillbaka till källsystemen och åtgärda de fel som eventuellt 
uppstår.  
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4.3.4 Personal 
 
Ovan har vi nämnt det ”tekniska” som påverkar ETL-processens utformning. Men allt detta 
görs av människan. Så en annan viktig faktor som kan komma att påverka hur ETL-processen 
utformas är personalens kunskaper och bakgrund. Ett exempel på detta är programmerarna 
som ska utforma ETL-processen. Dessa kanske besitter kunskaper inom ett visst 
programmeringsspråk som kanske inte används särskilt frekvent längre och bestämmer sig för 
att utforma ETL-processen med det språket. Detta är kanske inte det optimala om 
programmeringsspråket är på väg att dö ut och nästan ingen utnyttjar det längre. 
 
 
4.4 Metadata 
 
All physical data (contained in software and other media) and knowledge (contained in 
employees and various media) from within and outside an organization, containing 
information about your company’s physical data, industry, technical processes, and business 
processes [Marco 2000]. 
 
Metadata är basen för att bygga, hantera och underhålla ett datalager. Det är ett mycket viktigt 
begrepp inom datalagring och nästan nödvändigt för att sådana ska bli lyckade. Metadata är 
data om data. Den definierar alla element i datalagret och visar hur de fungerar ihop. Det är 
alltså en slags karta över datalagret [Kimball & Caserta 2004]. Metadata beskriver 
dataelementens struktur, innehåll nycklar, index och så vidare [Inmon1996].  Exempel på 
typiska frågor som metadata kan besvara är: 

• varifrån kommer dataelementen 
• vilka regler användes då dataelementen skapades 
• vad betyder dataelementen [Meyer & Cannon 1998] 
 

Tack vare metadata blir användningen av datalager betydligt mer effektiv [Inmon 1996]. 
Metadata lagras ovanför datalagret (denna plats kalla metadata repository) och håller reda på 
vad som finns där. Typisk information som metadatan håller reda på är vilka dataelement som 
finns, vilka datatyper de tillhör, hur ofta det uppdateras, vad dataelementen kallas inom 
företaget och så vidare [Meyer & Cannon 1998]. 
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5. ETL i praktiken 
 
Vi har haft en öppen intervju med dataarkitekten Rasmus Lindén på KnowIT.  Han berättade 
för oss om ett datalager som KnowIT utvecklar och vi hade möjlighet att ställa frågor under 
intervjun.  
 
 
5.1 Bakgrund 
 
Know IT håller just nu på att utveckla ett datalager för Upplands Lokaltrafik (fortsättningsvis 
UL).  

UL hade ett behov av att följa upp och utveckla sin trafik och kunde då stödjas bra av ett 
datalager. Ett datalager kan exempelvis hjälpa dem att se vilka linjer som är populära 
respektive impopulära, hur hållplatserna stämmer överens med folks hem och arbetsplatser 
och så vidare. Målet med datalagret är att det ska hjälpa UL att utöka sin trafik. 

Know IT började med att undersöka vad som behövs, vilka är de akuta behoven respektive de 
långsiktiga? De började med att rita upp en design för hur det skulle se ut. De tre 
huvudområdena var: 

• Produktionen. Hur många kilometer kör UL? Hur mycket folk är det som åker med? 
• Resandestatistiken. Varifrån och vart åker folk? Vilka sträckor åker folk? Matchar 

detta med hur folk bor och arbetar och så vidare? 
• Ekonomin. 

 
Det finns alltid flera olika problem att ta hänsyn till då man ska designa datalagret och samla 
in data. Exempelvis hade UL problem med trafiken. Det är inte så lätt att veta var människor 
går på och av. De behöver även hantera flera olika betalningssätt, kontantbetalning, 
periodkort, värdekort, sms-biljett och så vidare för att få beslutsunderlag. UL har historik från 
flera år och att hantera det är svårt. Ett datalager ska hantera historik under en lång tid i en 
verklighet som förändras och krav som förändrats. 

Grundprincipen för att lösa kvalitetsproblem är att gå tillbaka till källan och rätta till problem 
men om det finns historik från lång tid tillbaka är detta inte möjligt. Då kan problemen 
förhoppningsvis lösas i exportfilerna om detta inte heller går måste de gå in i staging arean för 
att rätta till det. Det optimala är dock att lösa det innan det kommer in i datalagret. 
 
 
5.2 Definition av begrepp 
 
När man ska bygga ett datalager så måste man definiera olika begrepp och bestämma vad som 
är vad. Det är en del av ETL-processen som är svår och tar lång tid. Att definiera ett begrepp 
är ofta betydligt svårare än vad man tror. Ett exempel är anställd, i vardagen är det ju relativt 
lätt att definiera men om du ska bestämma det när du bygger ett datalager dyker flera frågor 
upp. Är en anställd en person som företaget betalar ut lön till? Är det en person som har 
jobbat på företaget? Måste man ha en tillsvidaretjänst för att vara anställd? Det leder till att 
det kan bli flera olika definitioner av ett begrepp.  
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Sådana här definitionsproblem uppstår nästan alltid då man bygger ett datalager. De här 
problemen har också KnowIT och UL haft. Hur skulle de definiera vad en linje är? Är det en 
buss som går mellan Enköping och Uppsala? Men det är ju flera olika bussar som går mellan 
dessa platser. Det kan vara en expressbuss eller en buss som går via en annan ort och så 
vidare. Vad en linje är måste bestämmas innan man kan börja designa och konstruera 
datalagret. Till sist kom de fram till att en linje skulle vara ett linjenummer och en viss period 
eftersom en linje kan förändras över tiden. Entydiga definitioner då ett datalager konstrueras 
är mycket viktigt. Man har även definierat stomlinjer, som exempelvis kan vara sträckan 
mellan Uppsala och Enköping. Där går ju många olika linjer men man vill titta på hela 
trafiken där emellan. Problem här är att veta om folk åker hela eller bara halva sträckan 
eftersom de bara vet var de har stigit på och inte vart de ska. Ska man då räkna dem som åkt 
halva sträckan? Sådana här saker kan ju vara relativ lätt för människor att bestämma intuitivt 
men att omsätta det så att de blir så exakt så att en dator kan förstå det är betydligt svårare. 

Enligt Rasmus Lindén finns sådana här problem alltid när man håller på med datalager och 
det är viktigt att reda ut dem innan man börjar konstruera datalagret eftersom man annars får 
svåra problem längre fram om man har olika definitioner.  

Ett annat problem som kom upp i det här fallet var att Uppsala Centralstation har flera olika 
hållplatskoder. Man var alltså tvungna att kolla flera olika koder för att se hur många som 
passerar centralstationen.  

Rasmus Lindén berättar att det ofta läggs alldeles för lite tid på att definiera klart begreppen 
innan man börjar konstruera ett datalager. Det händer ofta att de tror att de har hela bilden klar 
för sig och sedan börjar bygga och då kommer flera frågetecken. Ju förr dessa kommer desto 
bättre. När man har kommit en bit in i arbetet är det ofta rätt mycket som kan behövas göras 
om. Enligt Rasmus Lindén är det en bra tumregel att lägga minst hälften av tiden på att 
definiera begrepp och resten på konstruktionen. Vid design och analysdelen behövs erfarenhet 
och branschkunskap. Det är mycket viktigt att lära sig en del om branschen och involvera 
verksamhetsfolk. 
 
 
5.3 Implementering 
 
Design och implementering går nästan alltid in i varandra. Även om det är önskvärt att ha 
klart designen innan byggandet av datalagret börjar så är det ofta mycket svårt. Ibland görs 
projekt då man försöker att jobba mycket strukturerat, först görs designen sedan får 
utvecklarna ett analysdokument och efter det påbörjas implementeringen. Men i dessa fall 
tvingas utvecklare ofta att gå tillbaka och ändra i analysdokumentet efteråt eftersom det i 
princip inte går att upptäcka alla varianter innan implementeringen börjar. En annan variant är 
att låta analysdokumentet växa fram under implementationen. Detta rekommenderar dock inte 
Rasmus Lindén då han anser att det ofta blir fel. På senare tid har även Scrum-utveckling 
börjat användas. Scrum är en metodik avsedd för snabb utveckling av system med 
specifikationer som kan utvecklas under arbetets gång. Potentiellt levererbara system 
utvecklas i perioder om två till fyra veckor och efter varje period fastställs nya krav som 
införs i systemet under nästa period. Såhär fortsätter det tills produkten, alltså datalagret är 
klart [http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp]. Men Rasmus Lindén berättar att han 
fortfarande är lite skeptisk till Scrum då utvecklingen sträcker sig över så lång tid. Rasmus 
Lindén tror dock fortfarande på att designa först och implementera sedan men han poängterar 
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att designen ska hållas öppen för att det under implementationen ska finnas möjlighet att gå 
tillbaka och revidera i designen. 

Rasmus Lindén berättar att det är rätt så lätt att jobba med testfallet då de enbart har data från 
en begränsad period att hantera. Men så fort de börjar jobba med historik från en längre 
period, som till exempel UL där de samlar historik sedan 2003 och arbetar med den på en 
detaljerad nivå (var exakt fanns en buss vid ett visst datum och klocklag och liknande) så blir 
det en ganska stor mängd data. 

Precis som vid designdelen är det också i implementeringen viktigt att de som är med och 
utvecklar ett datalager har förståelse för den verksamhet där datalagret ska användas. Många 
problem som kan vara svåra att rätta till i efterhand undviks om man i förväg lägger ner lite 
tid på att skaffa sig förståelse för verksamheten och involverar verksamhetsfolk. 
 
 
5.4 Data 
 
I de flesta datalagerprojekt så kommer det att dyka upp problem med saknad data och data 
som är svårdefinierad. UL har exempelvis problemet med ersättningskort. Hur ska detta 
betraktas? Är det ett nytt kort eller är det samma? Sådana här saker måste verksamheten ta 
ställning till och definiera. Sedan måste Know IT se över om det går att hantera datamässigt. 
Ett annat problem är saknad data. Till exempel sms-biljetter, där får vi bara information om 
att människor har åkt men inte varifrån eller vart de ska. Hur ska man då hantera saknad data? 
Det finns två alternativ: 

• Allting som har hänt i de operationella systemen ska in på ett eller annat sätt. 
Ingenting får slängas eftersom det har ju faktiskt hänt.  

• Bara det som kan hanteras ska in. Resten får läggas åt sidan. 
 

Det här måste verksamheten ta ställning till och bestämma hur de vill göra. UL har valt att allt 
som har hänt ska med. Även om de inte kan se vart någon har åkt så har ju ändå en biljett 
köpts och därför ska de in i datalagret och där får de placeras i en hög för sig. 
 
Den data som är giltig är den som har ett datum som är mindre än till-och-med datumet. Ett 
till-och-med datum är ett datum som sätts för att visa när data inte längre är giltig. Om man 
vill veta vad som hände vid en given tidpunkt så kan man titta på vad som är större än från-
och-med datumet och mindre än till-och-med datumet för den specifika händelsen.  
 
 
5.5 Operationella system 
 
Tidtabellen är UL:s grundläggande system, det ska inte ses som något transaktionssystem 
eftersom inga transaktioner sker där. Deras transaktionssystem är biljettsystemet, där alla 
biljetter registreras på något sätt samt trafiksystemen som håller koll på var bussarna är vid en 
viss tidpunkt, vem som kör dem, vid vilka hållplatser de stannar och så vidare. UL håller på 
att implementera passagerarräkning där de tar stickprov på bussar för att se hur många som 
åker med. Det är också ett transaktionssystem men det kommer bara kunna hantera månadsvis 
data eftersom de inte får tillräckligt med statistiskt underhåll för att göra det oftare.  
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UL följer och håller kontroll på sina bussar med GPS-kontakt. Eftersom UL inte alltid kör 
sina egna bussar så har dock alla inte detta. GPS-kontakten gör att man kan följa bussarna 
online och sedan lagras detta i en statistikdatabas. Då kan UL se var bussen har varit vid en 
viss tidpunkt och vilken linje den har kört. Det här matchas sedan ihop med tidtabellsdata 
samt biljettförsäljning där de enbart vet tid och vilken linje. Det är en utmaning då bussarna 
och tågen inte alltid håller tiden och ibland ändras sträckorna på grund av vägarbeten vilket 
gör det hela komplext.  
 
 
5.6 ETL-processen 
 
Know IT börjar med att identifiera källorna. Hur dessa sedan hanteras beror på källsystemen 
och deras ägare.  

1. Det vanligaste är att källsystemen levererar textfiler som utvecklarna sedan läser in. Så 
är det också på UL med till exempel tidtabell-systemet. 

2. Systemen kan även leverera datafiler istället för textfiler, det vill säga att källsystemet 
skriver till en speciell area. Arean kan finnas på samma eller på en annan maskin än 
datalagret. Så läser Know IT exempelvis data från biljettsystemet på UL. 

3. Det blir allt vanligare att utvecklare går in i de levererande systemen och läser data 
direkt från databasen. Ofta finns då data i en speciell area för att extraheras vilket görs 
av det levererande systemet. Så gör de med trafikdata på UL. 

4. Ibland händer det även att utvecklare går in i produktionsdatabasen och hämtar data. 
Problemet här är att det finns risk att de stör produktionen. Det kan också vara svårt att 
hitta den data som de söker, det vill säga förändringar. Det finns inget sådant exempel 
på UL. 

 

 
Figur 4. ETL-processen enligt Rasmus Lindén 
 
I alla dessa fall läser Know IT sedan in data i tabeller som är kopior av källsystemets 
filer/tabeller. Den delen av staging arean kallas för ”Read”. Det görs för att det är mycket 
snabbare och enklare att arbeta med tabeller än textfiler. Dessutom har de då släppt den 
känsliga delen. I den här delen har alltså ingenting förändrats utan data har bara konverteras 
från textform till tabeller. Nästa steg kallas för ”Transform”. Här integreras, bearbetas och 
beräknas data. Viss data behöver också valideras så därför finns ett valideringssteg härefter. 
All data behöver dock inte valideras, i själva verket är det rätt små mängder. Om det skulle 
vara stora mängder data som behöver valideras så berättar Rasmus Lindén att de sparar vad 
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som sist lästes in från transformationen för att kunna läsa in allting som är större så att de 
undviker dubbletter. Till sist finns ”Load-steget”, det är alltså här all data laddas in. Här 
sparas data i tabeller och dessa är kopior av hur det ser ut i datalagret. Här finns lite mer 
information om all data, bland annat datumintervall samt historik. Det är bara nya rader som 
kommer in i laddningssteget. Se figur 4. 
 
All data behöver inte gå genom alla steg. Det finns kodtabeller, eller styrtabeller som de också 
kallas. De innehåller oftast bara en kod och en benämning. Detta vill man ha för att kunna 
visa upp i klartext vad saker och ting är. Dessa kör man ofta direkt från ”read” till datalagret. 
 

 
Figur 5. En representation av dataflödet i UL. De gröna representerar tabeller i datalagret, 
de vita är jobb, de rosa är behandlingstabeller, de gråblå källdata och de gula representerar 
dataförråd. Flödet går från höger till vänster. 
 
När man bygger en del av datalagret behöver kanske en annan del redan vara på plats för att 
den ska gå att implementera. Samtidigt är det önskvärt att kunna jobba parallellt ibland för att 
spara tid. Rasmus Lindén berättar att han därför brukar bunta ihop viss data och köra dessa i 
ett flöde först och när de är klara påbörjar han nästa flöde som använder det tidigare flödet. 
Han säger att han ofta brukar ha fyra till fem flöden som går efter varandra och även några 
parallellt. De först skisserna som görs ser ofta väldigt enkla ut men efterhand upptäcks 
beroenden och hur saker och ting hänger ihop. I UL till exempel måste man först veta 
kommunerna innan man hanterar zonerna. Kommun är alltså ett begrepp som ingår i zon. Det 
finns alltid mycket beroenden i ett datalager och skeduleringen är det sista steget i 
schemaläggningen. Se figur 5. 
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Datum och klockslag hanteras alltid i ett datalager. Excel förstår exempelvis inte klockslaget 
09.34 eftersom det kan betyda flera saker och därför måste man konvertera det för att kunna 
hantera det. Detta hanterar dock programmen. Vissa program löser det genom att räkna dag 
ett från den första januari 1960, Excel har löst det på samma sätt men har ett annat 
utgångsdatum. Händer något före dessa datum räknas det som minus. Det finns maxgränser 
för hur långt det går att räkna men det brukar vara cirka 10000 år framåt och så långt lever 
naturligtvis inga system.  
 
 
5.7 ETL-verktyg 
 
För att se om det har skett några förändringar i laddningssteget så används ofta olika ETL-
verktyg som stöd. Ett sådant som Know IT använder är SCD2 vilket står för Slowly Changing 
Dimension 2. Kimball skrev mycket om dimensioner och fakta och det var han som myntade 
uttrycket Slowly Changing Dimension (fortsättningsvis SCD). En SCD kan till exempel vara 
en kund till en verksamhet där det ibland kan ske små förändringar som byte av 
telefonnummer eller adress till exempel. Transaktionssystem är inte ett exempel på SCD då 
det där sker förändringar hela tiden. Vid varje förändring som sker så tar verksamheten 
ställning till hur man ska göra. Vid byte av telefonnummer exempelvis så kanske 
verksamheten väljer att skriva över det medan vid byte av postnummer så väljer de kanske att 
spara historiken eftersom det kan vara intressant att se om kunden har flyttat. Det finns tre 
huvudtyper av hur man hanterar dimensioner: 
 

• Typ 1 – Gammal data skrivs över 
• Typ 2 – Historik hanteras i radnivå. Den gamla raden avslutas och en ny skapas. 

Raderna innehåller från- och till-datum för att se när den är giltig. Den här typen är 
vanligast. 

• Typ 3 – En ny kolumn skapas, en för föregående år och en för nuvarande. 
 
KnowIT använder sig alltså av typ 2 då de använder ETL-verktyget SCD2. Det finns en färdig 
modul i ETL-verktyget som läser in och kollar av om en rad finns sedan förut, har den gamla 
avslutats och så vidare. 
 
Om inte ETL-verktyg används så skriver utvecklare koden själva. Det kan vara effektivt 
kortsiktigt i vissa fall. Om man exempelvis har fyra liknande koder som ska skrivas så är det 
bara en som tar tid, till de andra är det bara att kopiera och göra små justeringar. Men om 
förändringar sedan måste göras och personer som skrivit koden från början slutar så tar det 
ofta väldigt lång tid och blir betydligt mer komplicerat än om ett ETL-verktyg hade använts. 
Rasmus Lindén rekommenderar att alltid använda sig av ETL-verktyg, han anser att egen kod 
bara ska skrivas då det är absolut nödvändigt. Hans uppfattning är att det är vanligt att 
resonera så. Med ett bra ETL-verktyg i botten så får datalagret en standard och blir 
personoberoende. Dessutom så får man en bra grundstruktur. Ett ETL-verktyg ger också 
möjlighet att se datalagret grafiskt.  
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5.8 Iterativ utveckling 
 
Rasmus Lindén berättar att de oftast brukar arbeta stegvis. De gör inte hela datalagret på en 
gång utan arbetar med mindre delar i taget. Dessa delar kan bli till ett eller flera dataförråd. 
De gör först klart en del, testar den och när det har godkänts så lägger de till nästa. Att arbeta 
på det här sättet är mycket mer effektivt enligt Rasmus Lindén. Han berättar också att då man 
gör allt på en gång kallas det Big Bang-projekt och de brukar i genomsnitt hålla på i fyra år 
innan de läggs ner helt eftersom det blir för stort och de inte lyckas bygga klart dem. Då ett 
iterativt arbetssätt används är målet att blir klar med den första iterationen på tre till sex 
månader. Den här metoden är vanlig inom datalagerprojekt och har några specifika grundfaser 
som de alltid går igenom. 
 

 
Figur 6. Grundfaserna för det iterativa arbetssättet 
 
Som vi ser i Figur 6 är det första stadiet analysdelen. Det är i detta stadium man ser vad som 
behövs, vilken data som finns, defilering av begrepp och liknande. Efter det kommer designen 
där den fysiska kartan ritas upp och det bestäms hur rapporterna ska se ut. Ibland bakas analys 
och design ihop och ses som ett steg. Efter detta kommer implementationen som egentligen 
består av flera delar. Den innehåller ETL, rapportkonstruktion, bygga kuber, databaser och så 
vidare. Efter implementationen så kommer testdelen där man testar datalagret och godkänner 
det. Sedan kommer utvärderingsdelen där datalagret utvärderas. Och så forsätter man för varje 
iteration. Man kan även ändra lite i stegen och exempelvis göra utvärderingen efter designen 
eller implementationen. Det är viktigt att komma ihåg att det finns en dynamik i det här och 
att det inte fungerar som vattenfallsmetoden där man gör klart ett steg innan  nästa påbörjas.  
 
 
5.9 Dataförråd 
 
Från datalagret går man vidare till dataförråd. Här sker också en form av transformation. UL 
vill till exempel från sina dataförråd kunna få reda på vilka turer som inte har kört. Detta är ett 
exempel på ett enkelt dataförråd. Varför bussen inte har kört kan bero på flera saker, den 
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kanske inte har registrerats eller så har den kanske inte gått på grund av fel och så vidare. Vad 
dataförrådet då gör är att läsa från några få tabeller. I det här fallet är de två huvudsakliga 
tabellerna tur och avstånd samt tidtabellen. Dessa två jämförs sedan med trafikdata (körd 
data) som finns tack vare GPS-loggningar. Det som inte matchar får de sedan fram 
tillsammans med lite information om varför och så vidare.  När dataförråden väl ska byggas är 
det relativt lätt eftersom all data som ska med redan finns lagrat i datalagret och det är därifrån 
dataförråden hämtar sin data.  
 
De flesta datalager har rätt så många dataförråd. Dataförråd används för att snabbt kunna få ut 
den information som man vill ha. De konstrueras på olika sätt exempelvis med ett ”star”-
schema för att bygga en kub eller med analystabeller med massor av kolumner. ”Star”-schema 
är den vanligaste strukturen på ett datalager och består av en eller flera faktatabeller som 
omges av dimensionstabeller. Som visas i Figur 7 påminner strukturen om en stjärna,	  därav	  
namnet	  ”star”-‐schema.  
 
I vissa fall kan ett dataförråd vara en helt egen datamodell för att kunna stödja en applikation 
eller liknande. Eftersom dataförråd kan vara uppbyggda på flera olika sätt betyder det att 
också laddningsprocesserna också kan se väldigt olika ut. 
 

	  
Figur 7. En representation på ett ”star”-schema  
Källa:http://www.databaseanswers.org/data_models/opticians/opticians_star_schema_model 
.htm 
 
Ett dataförråd är ett småskaligt datalager med sin källa i ett datalager men ett dataförråd kan 
också byggas utan ett datalager i botten. Då är de dock avgränsade till ett visst specifikt 
ändamål. 
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5.10 Metadata 
 
Metadata är egentligen all information om data och hur den behandlas. Metadata kan delas 
upp i tre kategorier. 

• Teknisk metadata: Till exempel hur tabeller och kolumner ser ut. 
• Verksamhetsmässig metadata (Business Metadata): Det är till exempel definitioner av 

begrepp och behandlingsregler.  
• Operationell metadata (Runtime Metadata): Exempelvis när en tabell senast laddades, 

eventuella avvikelser och så vidare. 
 

I ETL-processen är det viktigt att verksamhetsmässiga metadata implementeras så att det 
finns en samstämmighet mellan teknisk- och verksamhetsmetadata. Enligt Rasmus Lindén är 
idealet då de från en viss kolumn i till exempel en rapport kan klicka på kolumnrubriken, få 
en definition av begreppet och även en beskrivning av varifrån data kommer och hur den har 
behandlats.  

Då ett ETL-flöde byggs är det önskvärt att utnyttja befintlig metadata så lång om möjligt. 
Därför importeras gärna metadata från levererande system in i datalagret i de fall där det är 
möjligt. Eftersom nya termer och begrepp måste skapas och förvaltas i datalagret så går allt 
inte att importera. Då är det bra om det istället går att efterfölja hur en viss kolumn har 
behandlats, till exempel om den integreras med andra data, om den konverteras till en annan 
datatyp (t.ex. datum eller tid) och så vidare.  

I moderna ETL-verktyg (som till exempel Informatica's PowerCenter, Oracle Warehouse 
Builder eller SAS Data Integration Studio) finns det funktionalitet för att kunna spåra 
metadata (Impact Analysis). I SAS, berättar Rasmus Lindén, fungerar det så att de kan välja 
till exempel en kolumn och se i vilka tabeller, rapporter och analyser den används alternativt 
att de kan ta en tabell eller kolumn och spåra varifrån den kommer och vilka 
transformationssteg den har gått igenom. I SAS DI Studio kan det ses grafiskt eller i textform 
(typ Explorer/Utforskaren). Detta är mycket användbart i de fall till exempel en datakälla 
behöver ändras.  
 
 
5.11 Nycklar 
 
Vissa bygger kodtabeller på så sätt att de har en tabell och en nyckel och så kan man slå upp i 
tabellen med hjälp av nyckeln. Rasmus Lindén berättar att de väljer att göra egna tabeller då 
det är lättare för slutanvändarna.  
 
Primärnycklar får aldrig återanvändas, de ska vara unika. I datalagret vid databasmodellering 
brukar utvecklare generera egna nycklar. Det finns två typer av nycklar: 

• Surrogatnycklar: Här får varje rad ett unikt nummer. Surrogatnycklar används gärna i 
en modell för ett ”star”-schema eftersom de är mycket snabba och smidiga då det 
bara är en kolumn att hantera. Då behöver man inte bry sig om datum då det redan 
finns hanterat inne i dimensionstabellen. Det finns en faktatabell i mitten och sen 
dimensionstabeller där SCD sker. Ifall surrogatnycklar då används så att varje rad får 
en egen nyckel så blir det lätt att koppla den till faktatabellen.  
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• Retain Key: Rasmus Lindén berättar att dessa gärna används i grunddatalagret 

eftersom man då kan följa historiken. Då används en tvådelad primärnyckel. Dels har 
man en identifikation (ID), till exempel kundID och sedan ett giltigt från-och-med-
datum. De två tillsammans bildar nyckeln. Det finns också ett giltigt till-och-med-
datum men detta behöver inte finnas i nyckeln. En fördel med detta är att om ID till 
exempel är ett linjeNr så kan de följa linjen över tiden och se vad som har förändrats. 
När ID väljs är det dock viktigt att tänka på att det inte ska betyda något. Om 
exempelvis UL skulle sätta ID för linje 801 till just 801 så skulle detta bli fel 
eftersom linje 801 kan förändras över åren och behöver således inte längre betyda 
samma sak. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att genomföra en analys på den teori som vi har berört och 
intervjun på företaget Know IT. Detta	  för	  att	  se	  huruvida	  praktiken	  följer	  teorin	  eller	  inte. 
 
 
6.1 Extrahering i teorin och praktiken 
 
Extraheringen av data från transaktionssystemen är en av de grundläggande delarna i ETL-
processen enligt teorin. I teorin så benämner vi denna process som antingen ”Extract” eller 
läsning av data. Rasmus Lindén, vår respondent, använder det engelska begreppet ”Read” för 
att benämna denna del av processen. Men båda parter syftar på samma sak. 
 
I intervjun med vår respondent lyfte han fram att identifieringen av datakällor och dess ägare 
ligger till grund för hur dessa ska hanteras. Hur extraheringen kommer att gå till beror helt 
enkelt på källsystemen och deras ägare. Lindén gick in lite mer ingående på hur extraheringen 
gjordes på UL. Han nämnde även hur extraheringen kan göras på olika sätt. Man kan till 
exempel gå in direkt i källsystemen och ta ut filerna eller få dem levererade av källsystemen. 
Enligt Lindén är det vanligaste tillvägagångssättet att källsystemen levererar textfilerna som 
utvecklarna ska läsa in. Men det börjar bli allt vanligare för utvecklarna att gå in i de 
levererande systemen och läsa data direkt från källsystemen.  
 
Både i teorin och i praktiken konstateras det att det enda som sker i detta steg av ETL-
processen är konvertering av data i textform till tabeller. Någon förändring av data sker alltså 
inte i detta steg. 
 
 
6.2 Transformeringssteget i teorin och praktiken 
 
Nästa steg i ETL-processen är ”transform”-delen. Den är mest väsentlig för hela ETL-
processen då den upptar ungefär 80 % av arbetet med ETL. Både i teorin och i praktiken 
framgår det att det är i det här steget som data förändras och bearbetas. I de andra stegen 
hämtas och laddas data bara, den förändras alltså inte. Det är i detta steg som data integreras, 
bearbetas och beräknas. I teorin ingår valideringen i tranformeringssteget medan respondenten 
behandlar valideringen som ett eget steg eftersom all data inte behöver valideras. Han menar 
att det i själva verket är en liten delmängd data som behöver valideras.  
 
I teorin belyser vi regler för konvertering, kodfält och integritet. Dessa regler togs inte upp i 
praktiken men vi antar och tror att reglerna efterföljs även här eftersom man kan se dem som 
standard och nästan som normer för transformeringsdelen. En anledning till varför detta inte 
belystes i praktiken kan bero på att vi enbart hade ett intervjutillfälle och tiden var begränsad.   
 
 
6.3 Laddningssteget i teorin och praktiken 
 
I både teori och praktik konstateras det att "load"-steget har till uppgift att ladda datalagret 
med ny data. Det kan göras på olika sätt enligt både teorin och praktiken. Antingen väljer 



	  

	   32	  

företaget eller organisationen att skriva över gammal data eller skapar nya rader eller 
kolumner i de fall man vill spara historik.  
 
 
6.4 Integrering av data 
 
Ett annat steg som Lindén berättade om, och poängterade att det var viktigt, var 
dataintegrationen. Det var efter hans rådgivning som vi bestämde oss för att ta upp denna del i 
teorin. Han menade att detta var en väsentlig del av transformationsdelen och värd att belysas 
som en egen del i teorin. Dataintegrationen är som nämns ovan problemet med att förena data 
som kommer från olika datakällor. Dataintegrationen är den del av transformationsdelen som 
ger en enhetlig bild av data till användarna.  
 
 
6.5 Entydiga definitioner av begrepp 
 
Något om inte nämns i den teori som vi har tagit del av är vikten av entydiga definitioner av 
begrepp. Först under vår intervju med respondenten så förstod vi vilken viktig och svår del av 
konstruktionen av ett datalager som definieringen av begrepp var. Innan företag eller 
organisationer börjar bygga ett datalager så ska de helst ha klart alla definitioner av begrepp 
för att undvika problem under konstruktionen. Lindén förklarar att definitionsproblem nästan 
alltid uppstår och att företag och organisationer ofta lägger för lite tid på den delen. Enligt 
honom bör företag och organisationer lägga minst häften av tiden på att definiera begrepp och 
resten på konstruktionen. Detta för att undvika framtida konflikter då data ska laddas in i 
datalagret.  
 
 
6.6 Iterativ utveckling 
 
Något vi inte heller tar upp i teorin men som lyfts fram i praktiken och som vi tycker är värt 
att belysa även här är arbetet med att bygga ett datalager. Know IT information management 
group använder sig av iterativ utveckling. Med iterativ utveckling menas att man designar och 
bygger en del av datalagret i taget. Dessa delar bildar sedan en eller flera dataförråd. Som vi 
nämnt i praktikdelen går varje del igenom flera steg (analys, design, test, produktion) för att få 
fram bästa möjliga produktionsresultat.  
 
 
6.7 Metadata 
 
I vår teoridel framkommer kanske inte vikten av metadata. Lindén poängterade hur väsentliga 
metadata var för både ETL-processen och datalagret eftersom det är metadata som innehåller 
informationen om data som bearbetas och ska lagras. Vi nämner i teorin att metadata är basen 
för att bygga, hantera och underhålla ett datalager. Vi har valt att belysa det även här för att 
poängtera vikten av det. Nu i efterhand förstår vi att hur väsentliga metadata är för att ett 
datalager och en ETL-process ska bli lyckade.  
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7. Slutsatser och Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera slutsatser och huruvida vårt val av metod har fungerat 
för att skriva denna uppsats. Vi kommer även diskutera materialet som vi har använt oss av 
för denna uppsats. Slutligen kommer vi att diskutera fortsatta arbete. 
 
 
7.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ETL-processen ser ut i teorin och praktiken. 
För att uppnå detta syfte har vi ställt följande frågeställningar: 
 

”Hur ser denna process ut i teorin?” 
 
”Hur går man tillväga för att tvätta data, eller rättare sagt matcha data från olika 
transaktionssystem för att sedan ladda upp data på datalagret?” 
 
”Ser processen likadan ut i praktiken som i teorin?” 

 
Den första frågeställningen besvaras med hjälp av teorin i kapitel tre och fyra som är baserad 
på litteraturgenomgången.  ETL-processen anpassar data så att separata källor kan användas 
tillsammans och levererar slutligen data i ett presentationsredo format så att 
applikationsutvecklare kan bygga applikationer och slutanvändare kan fatta beslut. Man kan 
säga att ETL-processen är som en brygga mellan transaktionssystemen och datalagret. ETL-
processen är uppdelad i tre delprocesser, ”Extract”(läsning av data), ”Transform” 
(omvandling av data) och ”Load” (laddning av data). Läsning av data är den process där data 
extraheras från olika transaktionssystem till en behandlingsarea för vidare bearbetning. Nästa 
steg är transformeringen där data integreras, valideras, tidstämplas och förändras. Detta är 
huvudsteget i ETL-processen och upptar cirka 80 % av arbetet. Det är i detta steg som data 
förändras och bearbetas, i de övriga två stegen omformateras och flyttas data bara. Det sista 
steget är laddningen av data till datalagret. Hur ofta det görs beror på företagets behov. Det är 
under laddningen som det också bestäms huruvida ny data ska ersätta redan befintlig data 
eller om den ska sparas.  
 
Med hjälp av intervjun besvaras den andra frågeställningen. Vår respondent berättade att de 
börjar med att identifiera källorna, alltså de operationella systemen. Hur dessa sedan hanteras 
beror på källsystemen och deras ägare. Det vanligaste sättet är att källsystemen levererar 
textfiler som utvecklarna sedan läser in. Oavsett hur det hanteras så säger vår respondent att 
de sedan läser in data i tabeller som är kopior av källsystemets filer/tabeller. Den delen av 
processen kallas för ”Read”. Det görs för att det är mycket snabbare och enklare att arbeta 
med tabeller än textfiler. I den här delen har alltså ingenting förändrats utan data har bara 
konverterats från textform till tabeller. Nästa steg kallas för ”Transform”. Här integreras, 
bearbetas och beräknas data. Viss data behöver också valideras så därför finns ett 
valideringssteg härefter. Exempel på integration av data är när data inte kodats konsekvent. I 
en applikation kan man till exempel ha kodat kön som m/f, medan i en annan applikation så är 
det kodat som 0/1. Det som sker är då att data om kön görs homogen, så att det är i samma 
form när det ska lagras i datalagret. Till sist finns ”Load-steget”, det är alltså här all data 
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laddas in. Här sparas data i tabeller och dessa är kopior av hur det ser ut i datalagret. Här finns 
lite mer information om all data, bland annat datumintervall och historik. Det är bara nya 
rader som kommer in i laddningssteget. 
 
Den tredje frågeställningen besvaras genom en jämförelse mellan teoridelen och praktikdelen. 
Denna jämförelse görs i kapitel 6 där vi analyserar alla de delar vi tagit upp i denna uppsats. 
Slutsatsen vi kom fram till är sådan att vi anser att det inte finns någon principiell skillnad i 
teorin och praktiken. Extraheringen, transformeringen, laddningen och integreringen av data 
görs i det stora hela på samma sätt i praktiken som i teorin. Något som vi dock fick förståelse 
för, först efter intervjun var tyngdpunkten på definitioner av begrepp och hur viktig metadata 
är för uppbyggandet av ett datalager.  
  
 
7.2 Val av arbetsteknik 
 
När det gäller valet av metod för denna uppsats anser vi att vi gjorde rätt val. Vi har gjort en 
kvalitativ studie och därmed är den kvalitativa metoden bäst lämpad att använda. Vi anser att 
vi med den vetenskapsmetod vi valt att arbeta efter har lyckats att besvara de frågeställningar 
som ställdes i problembeskrivningen. Självklart kan andra tillvägagångssätt diskuteras men 
för oss och vår uppsats anser vi att vi valt rätt. 
 
Materialet vi använts oss av i vår litteraturstudie har både varit primärdata och sekundärdata. 
Men främst sekundärdata. När det gäller de böcker och tidskrifter vi använt så anser vi att 
validiteten varit hög och att källorna varit pålitliga. Dock var en del av de böcker vi använde 
oss av relativt gamla, några skrevs redan runt 1996. Mycket har antagligen hänt sedan dess. 
Något vi nu i efterhand tänkt på är att vi kanske inte borde ha varit så kritiska mot Internet 
som källa. Vi kanske borde ha använt oss lite mer av det än vad vi gjorde för att få mer 
uppdaterad information. Med Internet menar vi de faktagranskande journaler och artiklar som 
ligger ute på nätet och som i många fall kan vara bättre och mer uppdaterade än litteraturen 
som vi har använt oss av. 
 
Valet av intervjuteknik var ett medvetet val. Valet kan diskuteras och vi kunde ha valt att 
själva skriva strukturerade frågor till vår intervjurespondent, Rasmus Lindén, istället för att ha 
en så kallad öppen intervju. Under intervjun lät vi respondenten berätta fritt om ett projekt 
som han höll på med och vi gavs möjlighet att ställa frågor under tiden. Nackdelen med denna 
intervjuteknik är ju att vår respondent skulle kunna missa att ta upp någonting men eftersom 
vi hade möjlighet att kontakta honom efteråt så såg vi inte detta som något problem. Vi anser 
att det var bra att vi inte styrde vår respondent då vi fick en bra överblick av hela ETL-
processen och konstruktionen av ett datalager samt att vi märkte vad han tyckte var viktigt att 
ta upp. Vi tror att den här intervjutekniken gjorde det enklare för oss att jämföra med teorin 
och gav oss på så sätt en säkrare prövning av teorin. Om vi skulle haft flera 
intervjurespondenter eller följt flera projekt hade det kanske varit bättre med strukturerade 
intervjuer för att kunna lättare kunna jämföra men eftersom vi bara har haft en intervju är vi 
säkra på att det här var det bästa sättet för oss. 
	  
Vårt upplägg med att först träffa Lindén sedan skriva teorin och efter det ha vår intervju anser 
vi var lyckat. Att ha ett första möte med Lindén var mycket bra då det hjälpte oss att komma 
igång och gav oss en grund. Förutom att ha lagt till avsnittet om dataintegration i teoridelen, 
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efter rekommendation från Lindén, så har vi inte arbetat mer med teorin efter vår intervju. Det 
är högst sannolikt att om vi hade gjort teorin efter vår intervju så skulle vår teori se lite 
annorlunda ut eftersom vi då hade haft ett annat synsätt men vi ser inte detta som något 
alternativ. Det eftersom vi då aldrig hade fått ut lika mycket från vår intervju eftersom vi inte 
hade haft den kunskap vi hade tack vare att ha skrivit teorin innan. 
 
Vi är väl medvetna om att vi endast haft en intervju med en person på företaget. Om inte tiden 
hade varit så begränsad hade vi med fördel kunnat ha fler intervjuer med olika dataarkitekter 
eller utvecklare på olika företag för att få en större inblick i om praktiken följer teorin. Det 
skulle kunna vara ett förslag till fortsatt arbete inom område.  
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