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Sammanfattning 

Företaget Nethouse har haft uppdraget att kravställa, utveckla och implementera ett 

verksamhetssystem åt Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR). Medlemsföretagen i SSR 

bedriver sotarverksamhet på uppdrag av Sveriges kommuner och är beroende av insamlad data 

kopplad till deras verksamhet. I det nyutvecklade systemet, som går under namnet Ritz, samlas 

informationen i en central databas och är tillgänglig för flertalet intressenter med hjälp av ny teknik 

och modernare lösningar. Systemet är helt webbaserat och körs som en molntjänst, tillgängligt via 

antingen en webbsida eller som mobilapplikation. Åtkomsten av data baseras på företagsnivå på 

”stämplad” data i databasen och för att reglera åtkomsten för företagsanvändare till respektive 

företags data används rollbaserad åtkomstkontroll. 

Detta examensarbete har syftat till att utveckla en prototyp till en beslutsstödslösning för dynamisk 

åtkomst till de datamängder som lagras inom Ritz. Nethouse har efterfrågat en prototyp för en BI-

lösning som visar på möjligheter och fördelar för intressenter till Ritz med att implementera en sådan. 

Då integration och förvaltning är viktiga faktorer för Nethouse har ett krav på prototypen varit att den 

utvecklats inom Microsofts programvaror, precis som resten av Ritz. 

Prototypen färdigställdes genom konstruerandet av ett centralt data warehouse enligt Ralph Kimballs 

metodologier och genom implementation av en OLAP-kub byggd i Microsoft SSAS. Dataöverföringen 

från datakällorna till beslutsstödslösningens data warehouse skedde genom utvecklandet av en ETL-

process i Microsoft SSIS. Den resulterande kuben har främst utformats för att kunna besvara den 

sortens frågor som länsstyrelser ställer till sotarföretag i kontrollsyfte och stöder förfrågningar mot de 

två centrala affärsprocesserna sotning och brandskyddskontroll. Dessa förfrågningar kan filtreras på 

flertalet dimensioner som exempelvis tid, utförare, status och kontrollutfall. Prototypen begränsar 

även åtkomst till den information som användare har rätt att ta del av genom att koppla samman 

användare och objekt till geografiska indelningar som kallas distrikt. Denna dynamiska 

säkerhetslösning ger goda förutsättningar för att kunna hantera förändringar i användarnas behörighet 

i framtiden. Genom den utvalda lösningen behålls den dynamiska naturen i systemet, då åtkomst till 

beslutsstödstjänsten kan fås genom flertalet källor som stödjer uppkoppling mot Microsofts 

multidimensionella beslutsstödslösningar, bland annat Excel och SQL Server Reporting Services. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Företaget Nethouse har haft uppdraget att kravställa, utveckla och implementera ett 

verksamhetssystem åt Sveriges Skorstensfejares Riksförbund (SSR). Medlemsföretagen i SSR bedriver 

sotarverksamhet på uppdrag av Sveriges kommuner och är beroende av insamlad data kopplad till 

deras verksamhet. Detta har tidigare hanterats antingen för hand eller i ett äldre system som inte täckt 

alla behov för datahantering. Dessa data innehåller information om fastigheter, kunder, senaste 

sotningar, brandskyddsinspektion, anmärkningar med mera. Då medlemsföretagen arbetar som 

entreprenörer på uppdrag åt Sveriges kommuner finns krav på att de skall kunna lämna ut information 

i rapportform till kommun och länsstyrelse i kontrollsyfte, vilket dessa har rätt att begära för att 

säkerställa att medlemsföretagen sköter sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. I vissa fall 

överlämnas även historisk data rörande fastigheter och andra objekt till andra entreprenörer, då 

uppdraget övergår till en annan aktör. Ofta har dock entreprenören lagrat ytterligare information 

kopplad till sin egen affärsverksamhet, vilken är privat och inte skall lämnas vidare. Detta har tidigare 

gett upphov till praktiska problem vid överlämningen av data eller vid generering av rapporter, då det 

finns motstridiga intressen i hanteringen av dessa. För entreprenörerna är denna dataintegritet viktig, 

då den information som lagrats utgör grunden för deras konkurrenskraft. 

I det nyutvecklade systemet, som går under namnet Ritz, samlas informationen i en central databas 

och skall vara enkelt tillgänglig för flertalet intressenter med hjälp av ny teknik och modernare 

lösningar. Systemet är helt webbaserat och körs som en molntjänst, tillgängligt via antingen en 

webbsida eller som mobilapplikation. Åtkomsten av data baseras på företagsnivå på ”stämplad” data 

i databasen och för att reglera åtkomsten till respektive företags data används roller. 

En migrering till detta nya system pågår och det finns ett flertal outforskade möjligheter rörande vilka 

tjänster som kan erbjudas inom området beslutsstöd och dataanalys. Sådana tjänster bedöms kunna 

vara av intresse för flera intressenter, såsom SSRs medlemsföretag, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), enskilda kommuner och Nethouse själva. Det krävs dock en vidare undersökning kring hur en 

sådan lösning skulle kunna se ut och vad den skall innehålla. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbetes syfte är att utveckla en prototyp för en beslutsstödslösning som integreras med 

Ritz. Prototypen ska kunna hämta, preparera och lagra data från Ritz databaser för att möjliggöra en 

flexibel tillgång till dessa inom ramen för beslutsstöd.  

1.3 Frågeställningar 

För att utreda vad som är en lämplig design för en beslutsstödslösning i Nethouses fall ska följande 

frågeställningar besvaras: 

 Hur ska extraheringen och överföringen av data ur verksamhetssystemet till 

beslutsstödslösningen utformas för att bibehålla kunskapen om vem som har äganderätt till 

vilken data? 

 På vilket sätt ska lösningen konstrueras för att begränsa användarnas åtkomst till endast de 

data de har rätt till? 

 Hur ska lösningen konstrueras för att stödja förändringar i vem som har rätt till vilken data? 



1.4 Avgränsningar  Kapitel 1. Inledning 

2 
 

1.4 Avgränsningar 

Valet av teknisk plattform begränsas till Microsofts programvaror, med motiveringen att prototypen i 

största möjliga utsträckning skall vara kompatibel med Ritz. Då Ritz körs i en Microsoft Azure-miljö som 

en molnlösning och med en SQL Server 2012 Standard Edition som databasserver anses det naturligt 

att ta samma utgångspunkt i utvecklandet utav denna prototyp. Nethouse ställer krav på 

underhållbarhet inför förvaltning av systemet vilket enklast uppnås genom att hålla lösningar så 

konsekventa som möjligt i fråga om programvaror och teknik.  

Då den operationella databasen som driver systemet redan är implementerad och satt i produktion 

görs inga ansatser att förändra denna på något sätt, utan prototypen tar denna operationella databas 

som en given utgångspunkt. Inga andra datakällor integreras heller med prototypen och utesluts 

därmed ur denna uppsats. Användarna kommer heller inte ges möjlighet att ändra på data i 

prototypen; endast läsbehörighet medges. 

Vidare ligger fokus på back-end och därför utvecklas inget grafiskt interface för åtkomst och 

presentation av resultatet inom ramen för examensarbetet, men krävs givetvis för att validera och 

undersöka det utvecklade systemets funktionalitet. För att åstadkomma detta används 

standardprogramvaror som kan hantera den utvecklade lösningen (Microsoft SSAS, MS Excel etc.). 

 

FIGUR 1: GRAFISK REPRESENTATION AV UPPSATSENS OMFATTNING 

På grund av att syftet med examensarbetet är att utveckla en prototyp som visar på möjligheter med 

en beslutsstödslösning, utvecklas inte stöd för analys för alla möjliga affärsprocesser. Endast ett urval 

av de tillgängliga data inkluderas alltså i den slutliga lösningen för analys. Enligt liknande resonemang 

samt det faktum att ingen kravställning mot sotarföretagen är möjlig för tillfället avgränsas prototypen 

mot att främst besvara den sortens kontrollfrågor som ställs av länsstyrelser snarare än att uppfylla 

sotarföretagens egna möjliga BI-önskemål.  

1.5 Målgrupp 

Denna rapports tilltänkta målgrupp är främst andra studenter på masternivå inom datateknik. 

Rapportens struktur tillåter läsaren att först skaffa sig grundläggande domänkunskap inom området 

sotning och brandskydd, samt därefter bekanta sig med beslutsstödssystem i teoriavsnittet. Ingen 

direkt förkunskap inom just beslutsstöd och BI-system anses alltså nödvändig, men förståelse för 

relationella databaser underlättar läsningen. Rapporten är dessutom relevant för studenter med 

ekonomisk inriktning som vill skaffa sig en överblick över den tekniska biten av beslutsstöd. 

1.6 Terminologi och förkortningar 

BI Business intelligence 
BISM Business Intelligence Semantic Model 
DAC Discretionary Access Control 
DAX Data Analysis Expression 
DW Data Warehouse 
ETL Extract, Transform, Load 

Ritz 
databas

Extrahera Preparera Lagra Extrahera Presentera
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MAC Mandatory Access Control 
MDSCL Multi-Dimensional Security Constraint Language 
MDX Multidimensional Expression 
MOLAP Multidimensional OLAP 
ODS Operational Data Store 
OLAP Online Analytical Processing 
OLTP Online Transactional Processing 
RBAC Role-Based Access Control 
ROLAP Relational OLAP 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SSAS SQL Server Analysis Services 
SSIS SQL Server Integration Services 
SSR Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 
SSRS SQL Server Reporting Services 

TABELL 1: TERMINOLOGI OCH FÖRKORTNINGAR 
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2 Bakgrund 
Här behandlas sotarbranschens affärsverksamhet, det av Nethouse utvecklade verksamhetssystemet 

Ritz, samt teknisk information om Microsoft SQL server, SSAS och SSIS. Avsnittet ger ett sammanhang 

åt examensarbetet genom att förklara i vilken miljö prototypen skall verka. 

2.1 Sotning och brandskyddskontroll 
2.1.1 Sotning 

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som eldstäder använts för uppvärmning och 

matlagning, och är ett viktigt brandförebyggande arbete då en stor andel av alla bränder i bostäder är 

relaterade till skorstenar och eldstäder. Under sotning tas brandfarliga beläggningar bort från objektet 

för att minska risken för brand. Sveriges kommuner ansvarar för att sotning sker, enligt lagen om skydd 

mot olyckor. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009) Oftast lägger kommunen ut 

sotning på entreprenad till sotarföretag.  

2.1.2 Brandskyddskontroll 

Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroller utförs på de objekt som omfattas av lagen om 

skydd mot olyckor och därmed ska sotas. Brandskyddskontroller får endast utföras av behöriga 

kontrollanter som kontrollerar en förbränningsanläggnings säkerhet ur brandsynpunkt. Syftet är att 

upptäcka fel och brister som kan innebära fara för brand och innebär en prövning av att funktion och 

egenskaper hos anläggningen i huvudsak uppfyller de krav som ställdes på anläggningen när den togs 

i bruk. Brandskyddskontrollen genomförs ofta genom okulär besiktning, men kan utökas med viss 

provtagning och mätning för att undersöka till exempel temperatur, tryck och täthet hos 

värmeanläggningen vid behov. Brandskyddskontroller ska utföras på varje objekt med ett visst 

intervall, där olika intervall bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men kan 

variera beroende på hur mycket det eldas i objektet. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2009)  

En brandskyddskontroll beskrivs i ett protokoll som delas in i ett antal sektioner som i sin tur delas in i 

ett antal positioner. Se Bilaga 5 för ett exempelprotokoll. Varje position kan få ett av tre resultat: 

godkänd eller icke godkänd, där icke godkänd delas in i två nivåer. En icke godkänd position med 

resultatet 1, vilken kallas ”anmodan”, innebär brister av mindre allvarlig art som ska åtgärdas till nästa 

kontrolltillfälle. En icke godkänd position med resultatet 2 visar på en allvarlig brist och resulterar i att 

ett så kallat ”föreläggande” skrivs. Ett föreläggande är en beskrivning av anmärkningen och ett datum, 

ofta en till sex månader senare, då bristen senast skall vara åtgärdad. Fastighetsägaren ansvarar för att 

åtgärden utförs och att brandskyddskontrollanten senare återkallas till en särskild efterkontroll. Om så 

inte sker skickas brandskyddsprotokollet till ansvarig instans vid kommunen vilket kan leda till vite eller 

eldningsförbud. (Nilsson, 2010) 

2.1.3 Geografisk indelning 

Sotning och brandskyddskontroller genomförs på objekt som till exempel skorstenar och kaminer i en 

viss fastighet, vilka ligger inom ett geografiskt område som kallas distrikt. Oftast har ett sotarföretag 

mandat att utföra sotningar och/eller brandskyddskontroller inom ett distrikt, men kan ibland ha 

mandat i flera. Distrikten, som ofta sammanfaller med kommuner, delas i sin tur in i mindre delar som 

kallas områden. Ett distrikt har dock endast ett företag med mandat att utföra arbeten. 
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För att effektivisera sitt arbete använder sotarföretagen en gångordning, vilket är den ordning de olika 

objekten sotas i. Då prissättningen för både sotning och brandskyddskontroller är hårt reglerad är 

effektiviteten i denna gångordning ofta kritisk för företagens konkurrenskraft. Med en effektivare 

gångordning sparas tid och kraft, vilket leder till högre lönsamhet för företaget. Således är denna 

information känslig för spridning, och hålls hemlig för utomstående. I syfte att hålla reda på olika objekt 

och deras placering används så kallade registernummer. Registernumren är ett numreringssystem som 

företagen använder för att märka objekten utifrån deras placering. Genom att tolka dessa 

registernummer får varje företag fram sin egen gångordning. 

2.2 Ritz 

Sotarföretagen har möjligheten att dokumentera sin verksamhet på valfritt sätt, men många använder 

datoriserade system istället för hantering av fysiska dokument. I Sverige finns sedan tidigare två 

system, det MS-DOS baserade SotData och ett annat system med namnet Sot2000. Sot2000 har varit 

dominerande under senare år men bygger på teknik som i dagsläget är föråldrad och är starkt knutet 

till det fåtal personer som varit ansvariga för utvecklingen. På grund av detta genomförde SSR under 

hösten 2012 en kravprocess där specifikationer för ett nytt system togs fram, vilket lett fram till 

utvecklandet av Ritz, som företaget Nethouse fått ansvaret att utveckla och förvalta. 

Ritz är ett molnbaserat verksamhetssystem som används genom en responsiv webbapplikation. Den 

responsiva designen gör att applikationen kan användas via dator, mobil eller surfplatta och anpassa 

utseendet därefter. I och med att systemet implementerats som en molnlösning minimeras även 

behovet av specifika programvaror hos användarna, vilket gör det enkelt att arbeta med via olika 

enheter då sotarna är ute på olika uppdrag utanför kontoret. 

Ritz är verksamhetssystemet för alla SSR-anknutna sotarföretag och all deras data lagras i samma 

databas. För att kunna styra vilka användare som har tillgång till vilken data är därför i många fall data 

förknippad med vissa företag och det finns även mellanliggande åtkomstlager som sköter begränsning 

av dataåtkomst på applikationsnivå. 

Eftersom Ritz använder sig av molnplattformen Windows Azure ansvarar Microsoft för drift av de 

servertjänster som driver systemet. SSR är ägare av applikationen och Nethouse står för utveckling och 

förvaltning. Själva fakturamodulen i systemet, vilken integrerats för att främja användarvänligheten, 

är externt utvecklad och tillhandahålls av Fortnox, vilket är en leverantör av program inom bokföring, 

affärssystem och affärssystem för företag. Mycket funktionalitet relaterad till företagens ekonomi 

finns alltså implementerad inom Fortnox, och inte direkt i Ritz. 

2.3 Microsoft SQL Server 2012 

Microsoft SQL Server 2012 är i grunden en databasmotor, men tillhandahåller funktionalitet såsom BI-

verktyg (SSIS, SSAS, SSRS), olika services och moln-funktionalitet. Beroende på vilken version av SQL 

Server 2012 som används kan olika funktionalitet och prestanda uppnås, där de nuvarande 

huvudupplagorna är Enterprise, Business Intelligence samt Standard. (Microsoft, okänt 

publiceringsdatum) 

Med hjälp av den moln-klara informationsplattformen är det möjligt att analysera data på olika sätt i 

olika miljöer, såsom på lokala datorer, datacenter såväl som privata eller publika molnlösningar. 

(Microsoft, okänt publiceringsdatum)  
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2.3.1 Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) 

SSIS är en skalbar plattform från Microsoft, inkluderad i SQL Server 2012, som syftar till att skapa 

applikationer för dataintegration och databehandling åt användare med behov att lösa komplexa 

affärsproblem. Data kan extraheras från flertalet källor (databaser, platta filer, Excelfiler etc.), 

behandlas eller transformeras samt skrivas till olika typer av destinationer efter behandling inom SSIS-

paket. SSIS är således Microsofts lösning för behandling utav bland annat ETL-processen i ett Data 

Warehouse-system. SSIS kommer paketerat med flertalet grafiska verktyg som tillåter användaren att 

behandla information utan att skriva egen kod, men det är även möjligt att skapa varje komponent 

programmatiskt. (Microsoft, okänt publiceringsdatum) 

2.3.2 Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) 

Med SSAS kan användaren bygga en mängd olika lösningar för analys, beslutsstöd och för interaktivt 

utforskande av aggregerad data. Till exempel är det möjligt att skapa lösningar byggda på 

multidimensionella OLAP-kuber.  

Genom att använda data från flera typer av källor och integrera dem är det möjligt att bygga 

datamodeller som körs i egna processer på en Analysis Server i syfte att tillhandahålla underlag för 

analyser. Till detta går det att knyta metadata och införa restriktioner för olika användare, vilket 

innefattar bland annat åtkomsthantering ned till cellnivå i databasen. Genom SSAS täta integration 

med bland annat Microsoft Office och Sharepoint tillåts användaren att dynamiskt utforska data i till 

exempel Microsoft Excel via en uppkoppling till servern där en SSAS-instans körs.  (Microsoft, okänt 

publiceringsdatum) 
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2.3.3 Microsoft Business Intelligence Semantic Model (BISM) 

 

FIGUR 2: MICROSOFT BUSINESS INTELLIGENCE SEMANTIC MODEL (UNKROTH, 2011) 

Från och med SQL Server 2012 har Microsoft introducerat Microsoft Business Intelligence Semantic 

model (BISM), vilket är en modell som driver hela Microsofts Business Intelligence-paket. Modellen 

skall serva alla slutanvändare, från privatpersoner till företag och business intelligence-analytiker med 

ett enhetligt gränssnitt. Den är utvecklad för att tillhandahålla grunddata och tjänster för rapporter, 

analyser och egenskrivna applikationer. Genom att arbeta med SQL server 2012 används BISM och står 

som modell för alla de applikationer som utvecklas inom Microsofts programvaror för att tillhandahålla 

tjänster inom BI. Detta leder till ett enhetligt gränssnitt för olika användare, och möjliggör användandet 

utav flera olika applikationer för att analysera och behandla samma datamängder. (Unkroth, 2011) 

Modellen består av olika lager, och de olika komponenterna i BISM är följande: 

Data model  

Data Model syftar på den konceptuella modellen av data som både användaren och utvecklaren 

arbetar med, och fungerar som ett gränssnitt för konsumenten av data. Det finns stöd för både 

multidimensionell och tabulär modellering, och slutanvändaren kan också välja mellan tabulärt eller 

multidimensionellt gränssnitt i uppvisandet utav dessa data. Skillnaden mellan dessa märks då den 

multidimensionella modellen bygger på traditionell OLAP-teknik och lagrar data i multidimensionella 

strukturer som hämtas från disk. Den tabulära modellen är istället ny, bygger på programvaran 

PowerPivot och hanterar all data och alla förfrågningar i arbetsminnet. Den tabulära modellen 

använder också klassiska principer från relationsdatabaser med tabeller och relationer för att 
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representera data, medan multidimensionella modellen använder sig utav dimensionsmodellering 

med kuber, dimensioner och OLAP-principer. (Unkroth, 2011) 

Business logic & queries 

BISM tillåter två olika sätt att sköta logiken i databehandlingen; MDX (Multidimensional Expressions) 

och DAX (Data Analysis Expressions). Dessa är två typer av språk för att specificera formler. DAX 

används för den tabulära modellen och är baserad på MS Excels formler medan MDX har blivit en de-

facto standard i förfrågningar mot multidimensionella databaser. Valet av DAX eller MDX beror alltså 

på om användaren valt en multidimensionell eller tabulär modell. Modellen tillåter även 

slutanvändaren att själv sköta hantering av data och logik i detta lager genom att specificera logik i 

MDX eller DAX-format. (Unkroth, 2011)  

Data access 

I Data Access-lagret hanteras och integreras data från olika källor. I fråga om multidimensionell eller 

tabulär modell så kan båda dessa importera data från alla olika datakällor, och någon skillnad märks 

alltså inte i fråga om vilka typer av källor som kan hanteras. Dock finns olika alternativ gällande 

huruvida användaren vill lagra data i minnet, eller använda sig av förfrågningar som ställs direkt mot 

de ursprungliga datakällorna. Detta kallas för caching och passthrough. Vid caching sparas data i 

minnet för snabb access från användarens sida, men det är då inte garanterat att användaren får 

tillgång till den senaste versionen av data. Vid passthrough skickas istället förfrågningen vidare för 

hantering i datakällan. (Unkroth, 2011) 

Om användaren valt en multidimensionell modell används MDX som språk för att hantera data, och 

då finns valet mellan två tekniker vid namn MOLAP och ROLAP i dataaccesslagret. Om istället en tabulär 

modell med DAX som språk har valts så används VertiPaq eller Direct Query för att hantera caching 

och passthrough. Följande tabell illustrerar valet av teknik baserat på om användaren vill använda 

caching eller passthough för multidimensionell eller tabulär representation av data. 

 Caching Passthrough 
Multidimensionell MOLAP ROLAP 
Tabulär VertiPaq Direct Query 

TABELL 2: TEKNIKER I BISM MODELLEN FÖR CACHING OCH PASSTHROUGH 

Jämförelse mellan datamodeller 

I tabellen nedan visas en jämförelse mellan datamodellerna och vilka features de stöder. 
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 Multidimensional Tabular PowerPivot 

Actions Yes No No 

Aggregations Yes No No 

Calculated 
Measures 

Yes Yes Yes 

Custom 
Assemblies 

Yes No No 

Custom Rollups Yes No No 

Distinct Count Yes Yes (via DAX) Yes (via DAX) 

Drillthrough Yes Yes Yes (detail opens in separate 

worksheet) 

Hierarchies Yes Yes Yes 

KPIs Yes Yes Yes 

Linked objects Yes No Yes (linked tables) 

Many-to-many 
relationships 

Yes No No 

Parent-child 
Hierarchies 

Yes Yes (via DAX) Yes (via DAX) 

Partitions Yes Yes No 

Perspectives Yes Yes Yes 

Semi-additive 
Measures 

Yes Yes Yes 

Translations Yes No No 

User-defined 
Hierarchies 

Yes Yes Yes 

Writeback Yes No No 

FIGUR 3 JÄMFÖRELSE MELLAN DATAMODELLER 

 

Jämförelse mellan SQL Server 2012 utgåvor 

I figuren nedan visas datamodellernas tillgänglighet fördelat på utgåvorna av SQL Server 2012. 

 Multidimensional Tabular PowerPivot 

Tillgänglighet Standard, BI och 

Enterprise 

Enterprise Enterprise 

FIGUR 4 JÄMFÖRELSE MELLAN SQL SERVER 2012-UTGÅVOR 
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska grunden för BI-, eller beslutsstöds-, system. Det som 

behandlas innefattar syfte, arkitektur och design av BI-system samt åtkomstkontroll och hantering av 

säkerhetsaspekter både generellt och inom OLAP.  

3.1 Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) syftar på en medveten och metodisk behandling av data från i princip vilken 

datakälla som helst i syfte att skapa information som är både affärsdriven och resultatorienterad. 

Själva termen Business Intelligence innefattar i grunden ett brett spektrum av både lösningar och 

mjukvara för att hämta, konsolidera, analysera och ge tillgång till information. Informationen kan 

sedan användas som stöd i organisationens system för bland annat knowledge management (KM), 

enterprise resource planning (ERP), beslutsstöd och data mining. Speciellt intressant är detta för 

managers och analytiker som behöver skapa sig en övergripande bild av situationen i syfte att fatta 

välgrundade beslut baserade på det data som finns tillgängligt. (Ranjan, 2008)  

Enligt en annan förklaring beskrivs BI som en process som går ut på att samla rätt information vid rätt 

tidpunkt och leverera rätt resultat till rätt människor i beslutsstödssyfte, så att processen kan ge reella 

affärsmässiga fördelar eller ha en positiv inverkan på affärsstrategi, taktik och verksamhet. (Xu, Zeng, 

Shi, He, & Wang, 2007) BI-system syftar alltså till att knyta ihop befintliga datakällor med olika typer 

av system som levererar den aggregerade informationen till ett urval av personer i en organisation. 

Enligt både Ranjan (2008) och Xu et al. (2007) handlar BI dessutom om att skapa affärsmässiga fördelar 

för organisationen.  

BI-system ses ofta som ett mellanled mellan system utformade för en effektiv hantering av 

organisationens dagliga affärstransaktioner och system utformade för strategiskt beslutstagande 

(Ranjan, 2008). De flesta BI-lösningar liknar på så sätt varandra och utgörs enligt Ranjan (2008) ofta av 

ett antal grundkomponenter: 

Datakällor  
Datakällor är de platser data hämtas från. Ofta är det vanliga relationsdatabaser som används i en 

organisations dagliga verksamhet, men det kan också innefatta web services, kalkylblad, bilder, 

multimediainformation med mera. Källorna behöver inte nödvändigtvis ägas och förvaltas av 

organisationen i fråga, utan kan i princip ha sitt ursprung var som helst. (Ranjan, 2008) 

Data warehouse 
Målet med ett data warehouse är att integrera data från datakällorna och presentera denna på ett 

enhetligt och effektivt sätt (Inmon, 2005). Det är en central del utav BI-arkitekturen och mer detaljerad 

information presenteras i kapitel 3.2 Data Warehousing. 

Data marts  
Data marts innehåller data som utgör en delmängd av den information som finns i ett data warehouse. 

De syftar till att stödja en enskild funktion eller avdelning inom en organisation med information, till 

skillnad från ett data warehouse som stödjer hela organisationen. Alla dessa avdelningar och 

funktioner kan ha skiftande bilder av hur deras behov ser ut, vilket påverkar innehållet och 

utformningen av ett data mart. (Ranjan, 2008)  

Data marts förekommer ofta i grupper med olika typer utav kopplingar mellan varandra, då de syftar 

till att serva olika delar utav en organisation med relevant data. På grund av detta kan 
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implementationen av data marts göras genom en mängd olika strategier. Till exempel är det möjligt 

att data marts använder sig av ett centraliserat data warehouse som de hämtar ut data från (de är 

beroende av warehouset). En annan möjlighet är att implementera dem som oberoende och icke-

integrerade data marts, vilket leder till att arkitekturen blir distribuerad. I det fallet är det möjligt att 

det istället utvecklas ett centralt data warehouse som integrerar de olika data marts som finns (data 

warehouse blir beroende av data marts). (Wu, Barash, & Bartolini, 2007) Själva konstruktionen och 

strukturen inom ett data mart liknar väldigt mycket ett data warehouse, men är mindre i storlek. 

Samma designmetodologier, teorier och processer kan därmed användas utan problem. (Malinowski 

& Zimánsky, 2009) 

Query- och rapportverktyg 
Dessa är de komponenter som använder sig utav det data som insamlats på något sätt. Rapportverktyg 

skapar rapporter från det aggregerade data som hittas i systemet, OLAP-verktyg möjliggör 

multidimensionell analys utav data, data mining arbetar för att hitta samband och finna ny information 

bland tillgänglig data osv. Det finns fler typer utav klienter som innefattas i denna kategori, men alla 

använder sig på något sätt av den information som lagras i data marts eller ett data warehouse. 

(Ranjan, 2008) 

Hur dessa grundkomponenter (datakällor, data marts, data warehouses, query- och rapportverktyg) 

sedan organiseras att kommunicera sinsemellan varierar mellan olika implementationer och 

leverantörer av BI-lösningar. Till stor del är det dock upp till utvecklaren att bestämma hur 

kommunikation och arkitektur i den slutliga lösningen kommer att se ut. 

Sen och Sinha  (2005) presenterar fem olika typer av arkitekturer i diagrammet nedan. 

 

FIGUR 5: OLIKA ARKITEKTURVAL I BI-SYSTEM (SEN & SINHA, 2005) 

Det kan utifrån detta ses att de grundläggande byggstenarna är möjliga att organisera på flertalet olika 

sätt. 
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3.2 Data Warehousing 

Traditionellt har databaser ofta utvecklats i syfte att stödja de dagliga processerna i en organisation. 

De skall snabbt, enkelt och effektivt kunna läsa, skriva, uppdatera eller ta bort information om till 

exempel en kund i databasen. Vid varje förfrågning berörs få rader i databasens tabeller och hög vikt 

läggs vid att dessa små frågor skall vara snabba samt att databasen hela tiden är konsistent. Detta har 

fått till följd att en högt normaliserad form önskas i själva designen av databaserna i dessa system, och 

data finns idealiskt bara representerat en gång utan duplikation. Resultatet är att dessa 

transaktionsdatabaser (även kallade On-Line Transaction Processing-databaser) fungerar bra för sitt 

syfte; att stödja en verksamhet på daglig basis med operationellt stöd. (Inmon, 2005)  

Stad

Försäljning

Affär

Produkt

Prisgrupp

Produktkategori

StadIdPK

Stadsnamn

ProduktPK

Försäljningsställe

attribute name

AffärIdPK

StadFK

ProduktIdPK

ProduktkategoriFK

PrisgruppFK

PrisgruppIdPK

Prisgrupp

KategoriIdPK

Kategori

 

FIGUR 6: HÖGT NORMALISERAD FORM 

Under de senaste åren har kraven ökat på att kunna behandla de stora mängder data som samlas i 

databaser för att se trender, dra slutsatser och skapa ett underlag för beslutsfattning. Målgruppen är 

främst personer i företags ledning som skall fatta strategiska beslut. Således har förfrågningarna till 

databasen en analytisk karaktär, snarare än en operationell, och arbete av sådan karaktär kallas ofta 

On-Line Analytical Processing, OLAP. Inom OLAP krävs information som sträcker sig över längre 

tidsperioder och som då kan påverka en stor mängd rader i databaserna, samt möjligen även inkludera 

en rad andra datakällor. En nackdel med de traditionella, transaktionellt orienterade, databassystemen 

är att det tar väldigt lång tid att ställa frågor som innefattar stora datamängder från många tabeller. 

Prestandamässigt är det dyrt att genomföra de joins som i praktiken krävs för att åstadkomma sådana 

frågor. En fråga som potentiellt kan returnera miljoner rader från databaserna tar lång tid att evaluera, 

och att skriva frågor som på ett dynamiskt sätt skall hämta data från tusentals tabeller är ett komplext 

arbete. Dessutom finns risken att systemet låser tabellerna under arbetets gång, vilket i praktiken 

hindrar alla applikationer som behöver databasen från att fungera. I och med att fokus i dessa 

databaser ligger på att hålla mängden data så låg som möjligt skrivs information ofta över och 

uppdateras, vilket hindrar användarna från att se historik över förändringar. Detta går emot de behov 

som de analytiska användarna har, och det finns alltså en intressekonflikt mellan olika användare. Den 

designfilosofi som lämpar sig väl för de databaser som används i det dagliga arbetet, med små 

transaktioner som påverkar små datamängder, är alltså olämplig när det kommer till att analysera 

stora mängder data. (Inmon, 2005) 
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FIGUR 7: DIAGRAM SOM ILLUSTRERAR SAMMA FÖRSÄLJNING SOM FIGUR 6: HÖGT NORMALISERAD FORM, MEN I DE-
NORMALISERAD FORM 

För att de databaser som stödjer verksamheten i det dagliga arbetet inte skall överbelastas av frågor 

som rör väldigt stora datamängder och för att effektivisera förfrågningarna till databaserna har 

konceptet data warehouse växt fram. Ett data warehouse har ett annat mål än en OLTP-databas och 

lagrar data separat för att inte belasta det operationella systemet. Data warehouses är en central del 

i alla beslutsstödsystem och en grund för Business Intelligence-lösningar. Ett data warehouse 

kännetecknas, enligt Inmon (2005) av att det är subjektorienterat, integrerat, icke-volatilt och 

tidsvariant, vilka beskrivs närmre nedan. 

Integrerat 
Att ett data warehouse är integrerat beskrivs av Inmon (2005) som den viktigaste egenskapen. Då 

informationskällorna som ligger till grund för ett data warehouse kan vara distribuerade och separata 

krävs att de använder en tydlig integrationspolicy för att kunna skapa en enhetlig bild av data. Ett 

exempel på detta kan vara att olika beteckningar för man och kvinna görs i olika datakällor; male – 

female, m – f, 1 – 0 etc. För att kunna lagra dessa olika beteckningar i ett data warehouse måste en 

gemensam beteckning införas och indata rensas till att lyda under de nya reglerna. Data som 

behandlats på detta sätt och presenteras för användaren på ett enhetligt sätt sägs vara integrerad. 

Icke-volatilt 
I en operationell miljö uppdateras och förändras data konsekvent. Informationen om tidigare tillstånd 

för en datamängd går då förlorad. I ett data warehouse hämtas istället data i jämna perioder, men 

skriver generellt sett inte över tidigare inlägg. Således finns tidstämplad information om hur data har 

förändrats lagrad i ett data warehouse. Ralph Kimball (2002) beskriver dock att det finns olika typer 

utav så kallade Slowly Changing Dimensions, där data i vissa fall uppdateras istället för att lagras. Detta 

eftersom det från affärssynpunkt inte alltid är intressant att spara historik om alla de uppdateringar 

som gjorts, och att det sparar lagringsutrymme att inte spara precis all information. 

Tidsvariant 
I ett data warehouse lagras alltid en tidsstämpel tillsammans med data. Antingen hämtas denna från 

den ursprungliga datakällan, om sådan information finns, eller så tidsstämplas data då det läggs in i 

warehouset. Det måste dock alltid finnas information om vid vilken tidpunkt denna data är eller var 

relevant. Detta eftersom ett data warehouse i grunden är en databas som skall åskådliggöra hur vissa 

parametrar förändrats över tiden. (Inmon, 2005) 

Subjektorienterat 
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Att ett data warehouse är subjektorienterat innebär att det skall tillhandahålla information inom ett 

visst område, till exempel produkter, kunder, lager eller liknande affärsprocesser. De fysiska tabellerna 

i databasen relateras alltså till varandra så att de ger en samlad bild kring ett specifikt ämne. (Inmon, 

2005)  

3.2.1 Dimensionsmodellering 

För att lösa effektivitetsproblemen i OLTP-databaserna som beskrivits ovan har begreppet 

dimensionsmodellering växt fram, tillsammans med användningen av Online Analytical Processing, 

eller OLAP. Inom dimensionella databaser delas data in i två olika kategorier – fakta och dimensioner, 

vilka beskrivs mer i detalj nedan. Grundtanken är att fakta innehåller en händelse, medan 

dimensionerna beskriver kontexten kring händelsen. Dessa kombineras i någonting som kallas för en 

kub. (Elmasri & Navathe, 2011) 

 

FIGUR 8: MULTIDIMENSIONELL MODELL (ORACLE, 2003) 

Dimensionsmodelleringen används som grund i OLAP-applikationer på grund av att den generellt sett 

bättre stödjer syftet med BI-system. BI-system skall, vilket beskrivits ovan, stödja analys av stora 

datamängder och fokus på användbarheten är hög. Dimensionsmodelleringen är ofta betydligt enklare 

att förstå sig på för slutanvändaren än relationsmodellering samtidigt som den tillåter att på ett enkelt 

sätt addera mer information till modellen i ett senare skede, vilket kan vara komplext i en relationell 

databas. (Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2002) Med hjälp av till exempel bitmap 

indexing och join indexing kan prestandan för frågor till databasen dessutom förbättras betydligt 

(Elmasri & Navathe, 2011), vilket är viktigt då den aggregerade informationen som efterfrågas ofta 

kommer från stora datamängder.  

Det är möjligt att lösa användbarhetsfrågan i BI-systemet utan att fysiskt implementera ett data 

warehouse och istället behålla datakällorna som de är. Genom att använda middleware som 

abstraherar bort OLTP-databasernas komplexa relationer och presenterar en enhetlig bild av data ges 

samma enkla konceptuella modell som skapas genom att implementera OLAP över ett data 

warehouse. På detta sätt behöver heller ingen kostsam ETL-process utformas, och på ytan fås samma 

resultat. Ett data warehouse blir alltså överflödigt och kostnaden för processen kan minskas betydligt. 
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Nackdelar med detta tillvägagångssätt är att databasfrågor kommer att belasta de operationella 

databaserna och försämra prestandan för systemet vid vardagsbruk. Samtidigt förloras den utökade 

förmågan att lagra detaljerad historik, då de operationella databaserna ofta har en kortsiktig 

tidshorisont och tenderar att uppdatera data frekvent. Då syftet med BI-lösningar ofta är att analysera 

förändringar och tendenser över tid motverkar detta själva grundsyftet med implementationen. Det 

finns alltså många fördelar med att fysiskt skapa ett data warehouse som ligger till grund för OLAP-

lösningen och den multidimensionella modellen. (Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 

2002) 

3.2.1.1 OLAP-Kuber 

I multidimensionella databaser hanteras data i form av kuber som ses som kalkylark som generaliserats 

till ett godtyckligt antal dimensioner. Cellerna i en kub definieras av kombinationen av dimensioner 

och blir som regel glesare ju högre finkornighet i dimensionerna som används och tätare ju lägre 

finkornighet i dimensionerna som används. Generellt kan data endast visualiseras i ett par dimensioner 

samtidigt och vid förfrågningar projiceras därför kuberna ner till två eller tre dimensioner. (Pedersen 

& Jensen, 2001) 

I Figur 10 visas en exempelkub som innehåller data från Figur 9. Kuben består av fakta för försäljning 

samt dimensionerna produkt, tid och plats. (Pedersen & Jensen, 2001) 

 

FIGUR 9 EXEMPELDATA TILL KUB FRÅN (PEDERSEN & JENSEN, 2001) 
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FIGUR 10 EXEMPELKUB FRÅN (PEDERSEN & JENSEN, 2001) 

3.2.1.2 Fakta 

Fakta avser själva händelsen som skall analyseras (Pedersen & Jensen, 2001). Typiska fakta är 

numeriska och kan anta ett kontinuerligt antal värden (t.ex. ett produktpris eller en längd), men kan 

även anta diskreta textuella värden (t.ex. beskrivningar utav olika tillstånd). Fakta representeras i 

praktiken utav rader i en databastabell, faktatabellen, vilka har ett antal attribut som kallas för mått. 

Måtten används för att kvantitativt analysera verksamheten ur olika perspektiv med hjälp utav 

dimensionerna. (Malinowski & Zimánsky, 2009) 

I de flesta multidimensionella databassystem definieras fakta implicit av kombinationen av 

dimensioner, och fakta existerar bara om det finns en icke-tom cell för den aktuella kombinationen av 

dimensioner. Det vill säga, en rad i faktatabellen använder sig typiskt utav en composite key med 

dimensionerna som främmande nycklar för att unikt identifiera den händelse som gett upphov till 

fakta. (Pedersen & Jensen, 2001)  

För fakta gäller att de kan karaktäriseras som en utav tre typer; Händelse, Ögonblicksbild eller 

Ackumulerad ögonblicksbild. Dessa kompletterar varandra och det är vanligt att det i ett data 

warehouse återfinns faktatabeller av alla typerna. (Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 

2002) 

Faktatyp  Beskrivning 
Händelser (eng. events) Händelser representerar faktiska händelser i den verkliga 

världen som inträffar vid en specifik tidpunkt. Dessa kan vara 
till exempel köp, försäljningar eller musklick på en hemsida. 
(Pedersen & Jensen, 2001) Dessa typer av fakta uppdateras 
vanligen inte då de en gång lagts in i faktatabellen, eftersom 
händelsen sker vid en enskild tidpunkt. (Kimball, Ross, 
Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2002) 

Ögonblicksbilder (eng. snapshots) Ögonblicksbilder representerar en entitets tillstånd vid en viss 
tidpunkt; till exempel en lagernivå eller ett antal 
hemsideanvändare en viss dag. Samma underliggande 
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fenomen i den verkliga världen, som till exempel ett paket på 
en lagerhylla, kan i ögonblicksbilder förekomma i flera fakta 
vid olika tidpunkter. (Pedersen & Jensen, 2001) Precis som för 
händelser uppdateras vanligen inte denna information. 
(Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2002) 

Ackumulerade ögonblicksbilder  
(eng. cumulative snapshots).  

Ackumulerade ögonblicksbilder behandlar aktivitet upp till en 
viss väldefinierad tidpunkt. Fakta uppdateras här regelbundet 
fram till att ett visst tillstånd har uppnåtts. Till exempel en 
order som uppdateras allt eftersom den rör sig genom kedjan 
av inköp, lager, beställning och frakt. (Kimball, Ross, 
Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2002) 

TABELL 3: OLIKA TYPER UTAV FAKTA 

3.2.1.2.1 MÅTT 

Mått består av två komponenter: en numerisk egenskap (exempelvis försäljningspris eller vinst) och 

en formel (ofta en simpel aggregation som till exempel summering). Mått antar olika värden beroende 

på vilka dimensioner som kombineras för att betrakta måttet. Data som genereras av formeln behöver 

inte lagras, vilket gör att data inte behöver replikeras i samma utsträckning som i ett kalkylblad. Det 

finns tre klasser av mått, som beter sig olika vid beräkningar: additiva, semiadditiva samt icke-additiva 

mått. Additiva mått kan kombineras över alla dimensioner på ett meningsfullt sätt, som till exempel 

försäljningssiffror som kan adderas över dimensionerna tid, plats och produkt. Semiadditiva mått har 

en eller flera dimensioner över vilka de inte kan kombineras, oftast för att det fenomen ur den verkliga 

världen som måttet representerar överlappar sig självt när dimensionerna kombineras. Exempelvis 

summering av lagernivåer kan göras över produkter och varulager, men inte över tid eftersom 

produkterna på lagerhyllan då kan räknas flera gånger vid olika tidpunkter. Icke-additiva mått kan inte 

kombineras över någon dimension. Additiva och icke-additiva mått kan uppstå för vilka fakta som helst, 

medan semiadditiva mått generellt uppstår vid fakta av ögonblicksbildstyp. (Pedersen & Jensen, 2001) 

3.2.1.3 Dimensioner 

Dimensionernas mål är att ge så mycket sammanhang som möjligt till fakta. Till skillnad från 

transaktionella databassystem är av prestandaskäl viss redundans av data både tillåten och 

uppmuntrad i multidimensionella databassystem. Oftast visar sig denna redundans i dimensionerna 

och inte i fakta. Dimensionerna används till att välja ut data i den detaljnivå som eftersöks och kan 

delas in i en eller flera hierarkier. Exempelvis kan tid delas in i hierarkierna kalendertid (kalender-år, -

månad och -dag) samt räkenskapstid (räkenskaps-år, -månad och -dag). Varje nivå i en hierarki kan 

innehålla egenskaper (ickehierarkisk information), som i annat fall även kan modelleras som en 

ytterligare dimension. Oftast krävs av hierarkierna att varje icke-toppnod har exakt en förälder och att 

höjden är lika överallt. (Pedersen & Jensen, 2001) 
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FIGUR 11 EXEMPELDIMENSION FRÅN (PEDERSEN & JENSEN, 2001) 

3.2.2 Star schema och Snowflake schema 

Till grund för multidimensionella databaser ligger ofta en fysisk struktur som kallas för star schema. 

Detta syftar på hur de denormaliserade databastabellerna knyts ihop av en central faktatabell. Detta 

ger en ”stjärnform”, vilket har gett upphov till namnet, där armarna på stjärnan utgörs utav 

dimensionstabellerna. Alternativet är ett snowflake schema, vilket då syftar på de normaliserade 

databaserna som ofta ses i operativa system. Där ses istället långa kedjor av relationer om diagram 

över databasen ritas upp, vilket mer liknar en snöflinga. 

 

 

FIGUR 12 STAR SCHEMA FRÅN (PEDERSEN & JENSEN, 2001) 
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FIGUR 13 SNOWFLAKE SCHEMA FRÅN (PEDERSEN & JENSEN, 2001) 

Figur 13 visar ett snowflake schema, vilket också består av faktatabeller och dimensionstabeller. 

Skillnaden mot ett star schema är att dimensionerna normaliseras till att bestå av flera tabeller, en för 

varje dimensionsnivå, vilket i vissa fall kan vara fördelaktigt. (Pedersen & Jensen, 2001) 

3.2.3 Dimensionsmodelleringsprocessen 

Givet att det ofta finns stora mängder data som kan analyseras och tolkas finns ett flertal sätt komma 

fram till hur denna skall representeras fysiskt i ett data warehouse och i form av dimensioner och fakta. 

Kimball och Ross förespråkar en process i fyra steg, som utgår från slutanvändarens behov:  

1. Välj den affärsprocess som skall representeras 

2. Deklarera granulariteten (detaljnivån) på informationen 

3. Välj dimensioner 

4. Identifiera de fakta som skall presenteras 

(Kimball & Ross, The data warehouse toolkit, 2002)  

3.2.3.1 Välj affärsprocess 
De data som ska analyseras i en BI-lösning är kopplade till en affärsprocess. Dessa affärsprocesser 

måste därför identifieras, och för att modellera systemet väljs en affärsprocess i taget. Exempel på 

affärsprocesser är inköp, frakt, fakturering och inventering. Valet av affärsprocess att modellera bör 

göras efter hur stort värde dess implementation kommer ge till slutanvändarna samt med hänsyn till 

vilken data som finns tillgänglig att analysera. (Kimball & Ross, The data warehouse toolkit, 2002) 
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3.2.3.2 Deklarera granulariteten 
Att deklarera granulariteten för en affärsprocess betyder att det fastställs exakt vad en rad i en 

faktatabell ska innehålla. Det vill säga, granulariteten förmedlar detaljnivån för fakta i faktatabellen. 

Helst väljs atomär data, vilket är den mest detaljerade information som finns insamlad och som 

därmed inte kan delas upp mindre komponenter. Denna data kan lätt aggregeras på olika sätt för att 

svara på olika frågor rörande trender och allmänna tendenser.  (Kimball & Ross, 2002) 

Exempel på granularitetsdeklarationer är: 

 En månatlig ögonblicksbild av varje bankkonto. 

 Ett individuellt boarding pass för en flygresa. 

 En orderradsartikel på en räkning från ett läkarbesök.  

Nackdelen med att välja data på en hög detaljnivå är att det krävs mer lagringsutrymme för mer 

information men det anses vanligen vara värt det. Det är således viktigt att välja så detaljerad data 

som möjligt. (Kimball & Ross, 2002) 

3.2.3.3 Välj dimensioner 
Dimensioner ges av svaret på frågan ”Hur beskriver de anställda affärsprocesserna?”. Dimensionerna 

ska representera varje beskrivning av fakta som antar exakt ett värde vid mätningstillfället. Vanligen 

är valet av dimensioner relativt lätt och självklart om granulariteten valts väl, då det är lätt att 

bestämma vilka aspekter som beskriver affärsprocessens händelse eller aktivitet. Om en eftertraktad 

dimension kräver fler faktatabeller har troligen deklarationen av granulariteten inte lyckats, utan 

måste göras om. Exempel på vanliga dimensioner är datum, produkt, kund, transaktionstyp och status. 

(Kimball & Ross, 2002) 

3.2.3.4 Identifiera fakta 
Numeriska fakta utgör raderna i faktatabellerna och ska därför identifieras. Fakta ges av frågan ”Vad 

mäter vi?”. Typiska fakta är numeriska, additiva siffror som till exempel beställningskvantitet eller 

kostnad i dollar. (Kimball & Ross, 2002) 

3.2.4 Extract, Transformation and Load (ETL) 

ETL innebär en extrahering av rådata från de operationella systemen, behandling och transformering 

av denna data samt laddning av behandlad data till sin slutgiltiga destination. Ofta behöver data även 

lagras i ett mellanskede under behandlingen.  Andra BI-applikationer eller BI-användare har i regel inte 

behörighet att använda eller ändra i data under ETL-fasen. Datakvalitet ska fastställas och verifieras 

innan data är redo för att användas av externa användare. Ofta uppskattas ETL-fasen av ett data 

warehouse- eller BI-projekt kräva upp till 70 % av tiden och resurserna i bygget av systemet. Detta är 

på grund av de många yttre faktorer som begränsar ETL-systemet: affärsrelaterade krav, datakällornas 

utformning och omfattning, budget och kompetensen hos de som genomför projektet. ETL-systemet 

byggs ofta upp av ett antal subsystem med olika fokus, som till exempel lagliga krav, datakvalitet, 

säkerhet samt hantering av data som förändras över tid. (Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & 

Becker, 2002) 

3.3 Åtkomstkontroll 

För informationshanteringssystem finns ofta krav om att kunna skydda data mot icke auktoriserad 

åtkomst (sekretess) mot icke auktoriserad förändring (integritet) samt säkerställa åtkomst till data för 

legitima användare (tillgänglighet). Uppfyllandet av dessa krav medför att varje åtkomst till systemet 
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måste kontrolleras för att endast medge auktoriserad åtkomst. Denna process kallas för 

åtkomstkontroll (eng. access control). (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

Det som definierar reglerna för åtkomstkontroll i ett informationshanteringssystem är 

säkerhetspolicyn. Policyer för åtkomstkontroll kan delas upp i tre olika klasser; diskret åtkomstkontroll 

(eng. Discretionary Access Control, DAC), regelstyrd åtkomstkontroll (eng. Mandated Access Control, 

MAC) samt rollbaserad åtkomstkontroll (eng. Role Based Access Control, RBAC). (Samarati & de 

Capitani di Vimercati, 2001) 

3.3.1 Diskret åtkomstkontroll 

DAC är regelbaserad och kontrollerar åtkomst baserat på användarens identitet och åtkomstregler som 

reglerar vad användaren får och inte får göra. I vissa fall kan användare ges förmågan att skicka vidare 

sina rättigheter till andra användare. DAC kompletteras ofta med administrativa policyer som beskriver 

vem eller vilka som kan specificera auktorisering och regler kring åtkomstkontroll.   (Samarati & de 

Capitani di Vimercati, 2001) 

DAC stödde tidigt grupper av användare, vilket förenklar hanteringen av behörighet för system med 

många användare. I många fall fungerar sådana abstraktioner bra, men ofta finns undantag till de 

generella reglerna, vilket lett till koncepten positiva och negativa auktoriseringar. Oftast används dessa 

uteslutande var för sig vilket lett till två klassiska angreppssätt till åtkomstkontroll: stängd policy (eng. 

Closed Policy) och öppen policy (eng. Open Policy). I den stängda policyn är all åtkomst stängd förutom 

om positiva auktoriseringar uttryckligen gett behörighet, medan i den öppna policyn är all åtkomst 

tillåten förutom om negativa auktoriseringar uttryckligen förbjudit åtkomst. (Samarati & de Capitani 

di Vimercati, 2001) 

Ett problem med DAC är att policyn inte gör skillnad på användare och de processer som exekveras till 

följd av användarens handlingar. Detta innebär att alla processer som exekveras till följd av 

användarens handlingar har samma behörigheter som användaren själv. Till följd av detta är DAC 

sårbar för processer som exekverar kod med skadligt beteende som utnyttjar användarens 

behörighetsnivå. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

3.3.2 Regelstyrd åtkomstkontroll 

MAC reglerar åtkomst med hjälp av fastslagna regler som bestämts av någon central auktoritet. Den 

vanligaste formen av MAC är säkerhetspolicyn av flera nivåer som baseras på klassificeringen av 

subjekt och objekt. Objekt är passiva och lagrar information medan subjekt är aktiva och begär åtkomst 

till objekt. Användare är människor som använder systemet och använder subjekt, det vill säga 

processer och program, som körs å deras vägnar. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

I MAC med flera nivåer tilldelas varje objekt och subjekt en åtkomstklass. Åtkomstklassen är ett 

element ur en partiellt ordnad mängd av åtkomstklasser, vars ordning definieras av en 

dominansrelation, betecknad ≥. Oftast definieras åtkomstklasser genom två komponenter: en 

säkerhetsnivå och en mängd kategorier. Säkerhetsnivån är ett element ur en hierarkiskt ordnad 

mängd, som till exempel Top Secret (TS), Secret (S), Confidential (C), och Unclassified (U), där 

TS>S>C>U. En kategori är ett element ur en oordnad mängd, vars element beskriver 

kompetensområden eller funktionella områden, som till exempel Finans, Administration eller 

Forskning och utveckling för ett kommersiellt system. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

En begränsning med MAC policyer är att de endast kan kontrollera informationsflödet genom de 

offentliga (eller legitima) kanalerna. MAC policyer är därför sårbara mot hemliga kanaler, det vill säga 
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kanaler som inte är tänkta för normal kommunikation men som ändå kan utnyttjas för att tillskansa sig 

information. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

3.3.3 Rollbaserad åtkomstkontroll 

RBAC kontrollerar åtkomst med hjälp av vilka roller användare har och regler som fastslår vilken 

åtkomst som är tillåten för användare i olika roller. RBAC kompletteras ofta med administrativa 

policyer som beskriver vem eller vilka som kan specificera auktorisering och regler kring 

åtkomstkontroll. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

En anledning till att använda RBAC är att kunna specificera och mappa säkerhetspolicyer mot ett 

företags organisationsstruktur på ett naturligt sätt. I många affärsprocesser är det viktiga inte vem 

användaren är som individ utan snarare vilka ansvarsområden användaren har inom organisationen. 

Idén bakom RBAC är att gruppera privilegier, genom att använda sig av mängder av privilegier kallade 

Named Protection Domain (NPD). En NPD identifierar en mängd privilegier eller behörigheter som 

krävs för att genomföra en väldefinierad uppgift. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

Rollbaserade policyer har gemensamt att de kräver identifieringen av roller i systemet, där roller kan 

definieras som en mängd handlingar och ansvarigheter förknippade med en viss arbetsaktivitet. Rollen 

kan vara mer brett definierad och spegla en anställds titel (exempelvis ”inköpschef”), eller vara mer 

snävt definierad och spegla en uppgift som den anställda utför (exempelvis ”orderhantering”). Istället 

för att behöva fastställa åtkomstbegränsningar för varje anställd kan detta göras för rollerna. (Samarati 

& de Capitani di Vimercati, 2001) 

Det är viktigt att notera skillnaden mellan grupper och roller: grupper definierar mängder av användare 

medan roller definierar mängder av behörigheter. Roller kan aktiveras och deaktiveras för användare 

medan gruppmedlemskap inte kan stängas av och sättas på. (Samarati & de Capitani di Vimercati, 

2001) 

3.3.3.1 Fördelar 
En fördel är att hanteringen av åtkomstkontroll blir lättare eftersom den delas in i två logiska steg; 

tilldelandet av roller till användare och tilldelandet av åtkomst av objekt till roller. I många fall finns 

det en naturlig hierarki av roller, baserat på generalisering och specialisering. Hierarkin kan användas 

för att implicit ge roller den behörighet som roller högre upp i hierarkin redan har. Roller tillåter också 

att användare loggar in som den användare som har den minst vidsträckande behörigheten som krävs 

för att utföra den aktuella uppgiften. Detta minimerar skadan som kan orsakas vid misstag. Roller kan 

även stödja ytterligare begränsningar i användarnas åtkomst till systemet som kan behövas. Till 

exempel kan systemet begränsas till att endast tillåta en (eller ett visst antal) av en roll samtidigt. 

(Samarati & de Capitani di Vimercati, 2001) 

3.3.3.2 Nackdelar 
Alla relationer mellan roller är inte antingen generaliseringar eller specialiseringar av andra roller och 

kan inte nödvändigtvis symboliseras som hierarkier. Exempelvis kan en användare ibland ha anledning 

att utföra uppgifter å en mer behörig användares vägnar, vilket inte går att uttrycka i den sedvanliga 

hierarkin. I många fall är det sant att det är användarens roll och inte identitet som identifierar vilken 

åtkomst användaren bör ha men det finns också fall där det inte stämmer. Till exempel bör en läkare 

ha rätt att bestämma behandlingar och ha åtkomst till filer för patienter, men endast läkarens egna 

patienter, vilket är en relation som baseras på läkarens och patienternas identiteter. (Samarati & de 

Capitani di Vimercati, 2001) 
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3.4 Konceptuell modell för OLAP-säkerhet 

Traditionellt användes data warehouses endast av ett fåtal användare, som till exempel högsta nivån 

av management eller affärsanalytiker. Detta var tidigare en rimlig ursäkt för återförsäljare av OLAP-

lösningar att inte erbjuda detaljerad kontroll över säkerhet. I takt med att antalet användare av dessa 

sorters lösningar ökat är ett sådant antagande inte längre giltigt. Ett stort problem med säkerhet i 

OLAP-lösningar är att källdata (som oftast redan har tagit sig an säkerhetshantering) består av 

relationella databaser medan OLAP-system använder sig av multidimensionella databaser. 

Åtkomstkontroll överförs med svårighet mellan systemen då säkerhet i OLAP-system inte definieras i 

form av tabeller eller kolumner, utan snarare i termer av dimensioner, hierarkier och granularitet. 

Därför görs med fördel specificeringen av säkerhet för OLAP-system på en konceptuell nivå. (Priebe & 

Pernul, 2001) 

Nedan presenteras Priebes och Pernuls konceptuella modell för OLAP-säkerhet, ADAPTed UML. Den 

är en UML-förlängning av en tidigare modell kallad ADAPT.  

3.4.1 Modellens beståndsdelar 
3.4.1.1 Kuber 
Kuber beskrivs grafiskt i modellen som en entitet som symboliseras av en geometrisk kub och har 

namngivna mått. (Priebe & Pernul, 2001) 

Kub

      Mått1

      Mått2
 

FIGUR 14: OLAP-KUB MED TILLHÖRANDE MÅTT 

3.4.1.2 Dimensioner 
I konceptuella modeller för OLAP-system skrivs inte namnen på dimensionshierarkier ut, utan dessa 

finns endast implicit i modellen då de olika nivåerna i dimensionerna finns utmärkta. Beroendet 

mellan mått i kuber och dimensionsnivåer representeras med en riktad association från kuben till 

dimensionsnivån, medan hierarkier i dimensioner representeras med aggregering mellan 

dimensionsnivåerna. (Priebe & Pernul, 2001) 

Nivå

      Attribut1

      Attribut2
 

FIGUR 15: NIVÅ I DIMENSION 
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Kub

      Mått1

      Mått2

Nivå Nivå

Nivå

      Attribut1

 

FIGUR 16: KUB MED TILLHÖRANDE DIMENSIONSNIVÅER 

3.4.1.2.1 DIMENSIONSTRÄD 

Inom klassisk databasdesign behandlas oftast endast design på schema-nivå, men inom OLAP är det 

rimligt att i designarbetet betrakta mer eller mindre statiska dimensioner för att verifiera hur 

aggregeringar kommer ske. Därför ingår även dimensionsmedlemmar i modellen. Alla dimensioner 

härstammar från sina yttersta noder, löven (se Figur 17), vilka aggregeras ihop i högre nivåer av 

dimensionen (se Figur 18) och utmynnar i rotnoden ”Alla” (se Figur 19). Endast löven i träden har 

attribut som är förknippade med värden och attributen för medlemmar i högre nivåer får endast 

värden genom aggregeringar från löven. Beroendet mellan olika nivåer i dimensionen beskrivs i 

dimensionsträd med en riktad association. Se Figur 20 för uppbyggnaden av ett dimensionsträd. 

(Priebe & Pernul, 2001) 

Nivåvärde: NivåNamn

      Attribut1 = Värde1

      Attribut2 = Värde2
 

FIGUR 17: LÖVMEDLEM I DIMENSION 

Nivåvärde: NivåNamn

 

FIGUR 18: MELLANMEDLEM I DIMENSION 
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Alla

      

      
 

FIGUR 19: ROTNODEN, SOM INNEHÅLLER ALLA MEDLEMMAR I EN DIMENSION  

 

Nivåvärde: NivåNamn

Alla

      

      

Nivåvärde: NivåNamn

      Attribut1 = Värde1

      Attribut2 = Värde2

Nivåvärde: NivåNamn

Nivåvärde: NivåNamn

      Attribut1 = Värde1

      Attribut2 = Värde2

Nivåvärde: NivåNamn

      Attribut1 = Värde1

Nivåvärde: NivåNamn

      Attribut1 = Värde1

 

FIGUR 20: DIMENSIONSTRÄD 

3.4.2 OLAP-säkerhet 
I modellen antas en central (administratörsbaserad) säkerhetspolicy. Åtkomst begränsas genom 

behörighetsbestämmelser vilket kräver identifiering av säkerhetssubjekt och -objekt. Till 

säkerhetssubjekt bestäms i modellen ej överlappande, icke-hierarkiska roller. Säkerhetsmodellen 

baseras på en öppen värld-policy, vilket innebär att all data som utgångspunkt är tillgänglig för alla 

användare om inga explicita begränsningar utfärdas. Modellen begränsas också till att endast hantera 

läsningsförfrågningar, vilket är den vanligaste förfrågan inom OLAP-system. (Priebe & Pernul, 2001) 

3.4.2.1 Språk för begränsningar inom säkerhet 
Priebe och Pernul presenterar ett språk (MultiDimensional Security Constraint language, MDSCL) för 

att definiera begränsningar för åtkomst. Det baseras i grunden på MDX, som används i Microsofts BI-

lösningar, men är enligt författarna generellt nog för att kunna användas för implementeringar även i 

andra programvaror. För att kunna begränsa behörighet föreslås ett antal HIDE-satser som kan 

tillämpas för att begränsa åtkomsten till både hela eller delar av kuber, mått och dimensioner för olika 

roller baserat på olika villkor. Exempel på en HIDE-sats skulle kunna vara till exempel ”HIDE CUBE 

People FOR ROLE ServiceProvider”, där People är namnet på en OLAP-kub, och ServiceProvider är en 

roll i systemet. Se Bilagor 

Språkdefinition av MDSCL för en fullständig definition av det föreslagna språket. Författarna påpekar 

även att positiva auktoriseringar, med SHOW-satser, skulle vara möjliga inom modellen även om de 

inte behandlas vidare. (Priebe & Pernul, 2001)  

I modellen sker åtkomst explicit genom olika roller, vilket innebär att antingen ett eller flera diagram 

skulle kunna användas för att beskriva samma system, beroende på om rollerna beskrivs med ett 

diagram var eller inte. Författarna anser att rätt beslut varierar beroende på systemets och 
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säkerhetsbegränsningarnas omfattning. Författarna föreslår att säkerhetsbegränsningar 

representeras grafiskt genom UML-noteringar som är knutna till det modellelement de begränsar (se 

Figur 21 nedan). 

 

People

      Count
      Price
      Member

   

{ HIDE CUBE People 
FOR ROLE 
ServiceProvider }

 

FIGUR 21: EN KUB SOM GÖRS OTILLGÄNGLIG FÖR EN ROLL 
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metodik som används vid genomförandet av detta examensarbete. 

Informationen presenteras utan analys och resultat, vilka istället beskrivs och diskuteras i avsnitten 

diskussion och resultat. 

Genomförandet av detta examensarbete kan i huvudsak delas in i tre steg: förstudie, design samt 

implementation.  

4.1 Förstudie 

Projektet inleddes med en förstudie inom två områden: Business Intelligence och sotarnas 

affärsverksamhet. Förstudien baserades till stor del på litteraturstudier, men också intervjuer samt 

utbildning inom de programvaror som var tänkta att användas inom projektet (SSIS, SSAS). Litteraturen 

inhämtades dels via den litteratur som funnits tillgänglig på Nethouse kontor i Linköping, och dels via 

biblioteket vid Linköpings Universitets e-resurser. Mer applikationsspecifik dokumentation och 

information hämtades från Microsofts egna nätverk och dokument. 

Genom en förstudie inom Business Intelligence och relaterade begrepp bildades en uppfattning om 

konventioner, metodik, mål och viktiga komponenter i arbetets gång. Denna del av förstudien skapade 

en konceptuell teoretisk grund inför resten av arbetet inom beslutsstöd som inte var knuten till en 

specifik implementation eller en leverantör av BI-lösningar. 

Genom en förstudie med informationsanskaffning rörande sotarnas verksamhet fastställdes de 

affärsprocesser som lämpar sig för representation inom en BI-lösning. Den kunskap som inhämtades 

kom främst från intervjuer med personer på Nethouse som var insatta i sotarnas arbetsprocess. En 

grundlig kravställningsprocess genomfördes dock inte. I syfte att fastställa vilka data det slutgiltiga 

systemet skulle kunna använda genomfördes en analys av de databaser och det data som fanns 

tillgängliga i Ritz. Denna del av förstudien syftade till att ge implementationsspecifik information på 

vilken den konceptuella teoretiska förstudien kunde appliceras. 

Slutligen applicerades den teori som insamlats på de data som erhållits rörande sotarnas verksamhet 

och de programvaror som var tänkta att användas. I detta steg valdes viktiga data ut som skulle 

inkluderas i det slutliga systemet, vilka metoder som skulle stå som mallar för implementation och hur 

systemet slutligen skulle utvärderas. 

4.2 Design 

Systemets övergripande arkitektur bestämdes utifrån den teori som insamlades under förstudien, och 

som beskrivits i avsnittet Business Intelligence. Stor hänsyn togs också till de krav och avgränsningar 

som ställts på projektet från beställaren Nethouse, i form av bland annat programvaror. De val som 

gjordes diskuterades med ansvariga på företaget för att säkerställa uppfyllandet av dessa krav. 

Designen av det data warehouse lösningen innefattar gjordes enligt teorier beskrivna av Kimball (2002) 

i avsnittet Dimensionsmodelleringsprocessen. Fakta och dimensioner förändrades dock iterativt under 

implementationsfasen i syfte att bättre modellera systemet efter verksamhetens behov och de data 

som fanns tillgängliga. Vid svårigheter i modelleringen söktes praktiska exempel i litteraturen som 

visade på alternativa lösningar. 
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För att uppfylla de säkerhetsaspekter som fanns på lagrat data och som framkommit under förstudien 

modellerades dessa med hjälp av de metodiker som beskrivits i avsnittet Konceptuell modell för OLAP-

säkerhet. Vid bestämmandet av metoder för åtkomstkontroll vägdes sedan teorin beskriven i 

Åtkomstkontroll mot praktiska faktorer för att nå en slutsats kring vilken metod som bäst lämpar sig 

för detta system. 

Design och mappning av data från datakällor till BI-lösningens data warehouse gjordes utifrån de 

slutsatser som dragits kring vilka data som slutligen skulle vara inkluderade i det färdiga systemet 

under förstudien. Dessa sammanfattades i detaljerade tabeller för att dokumentera metadata om 

både källsystemet och målsystemet. 

4.3 Implementation 

Implementationsfasen genomfördes iterativt i fem iterationer, där en planering av vilka komponenter 

som skulle färdigställas gjordes i början av varje iteration. I slutet av varje iteration genomfördes en 

utvärdering för att fastställa vad som kunde anses avklarat och vad som i nästa iteration borde 

förbättras. Prioriteringen av i vilken ordning affärsprocesser skulle implementeras skedde enligt 

beskrivningen i avsnittet Dimensionsmodelleringsprocessen. 

ETL-processen och dess implementation hanterades i Microsoft SSIS, där all hantering utav data som 

hämtats från de ursprungliga datakällorna skedde. Multidimensionell modellering och utveckling av 

OLAP-lösningar skedde i SSAS. För administrativa uppgifter rörande databaserna användes SQL Server 

Management Studio. 

I både ETL-processen och konstruktionen av OLAP-lösningen användes de modeller och designer som 

framtagits i tidigare steg för att avgöra dataflödet i lösningen, samt hur data hänger ihop. Detta gav 

information kring hur data skulle rensas, och formateras samt indelas i hierarkier. 

Utvecklingsmiljöer och testning skedde på en separat testserver med data som extraherats ur Ritz 

produktionsdatabaser. Således användes data från det riktiga systemet under hela utvecklingens gång. 

I takt med att mer data migrerades från gamla system och sotningsföretag tillkom som nya användare 

uppdaterades använd data för att ge en bättre och mer komplett bild av hur data skulle kunna se ut i 

framtiden. 
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5 Resultat 
Här presenteras examensarbetets resultat fördelat på de tre faserna förstudie, design och 

implementation. 

5.1 Förstudie 
5.1.1 Affärsverksamhet och affärsprocesser 

Under Förstudien analyserades en mängd möjliga affärsprocesser som skulle kunna modelleras i 

prototypen. Slutligen bestämdes att affärsprocesserna sotning och brandskyddskontroll var de 

centrala i sotarföretagens verksamhet samt bäst lämpade för behandling av data utifrån ett BI-

perspektiv. Beslutet att utveckla en prototyp centrerad kring dessa togs i samråd med Nethouse efter 

intervjuer med personer insatta i systemet, undersökning av dokument från länsstyrelser samt efter 

en undersökning av hur vanliga BI-relaterade frågor tidigare har sett ut.  

Då dessa är de centrala delarna i sotarföretagens verksamhet visade sig även data i de operationella 

databaserna vara centrerade kring dessa affärsprocesser. Detta gav en ännu starkare grund att stå på 

för en prototyp som denna, eftersom en högre datakvalitet då skulle kunna uppvisas i de funktioner 

som utvecklats. 

5.1.2 Designmetodik 

Då krav funnits på lösningen att stödja uppvisandet av historik i data krävdes en metod som gör att 

informationen lagras på ett beständigt vis. På grund av detta valdes en arkitektur där ett data 

warehouse stod i centrum för datalagringen, där den kontinuerliga uppdateringen av källdata inte går 

förlorad. Ytterligare en anledning att konstruera ett data warehouse var kravet från Nethouse att 

användning av lösningen inte fick belasta verksamhetssystemet; därmed krävdes en ETL-process där 

information flyttades och fördes över från verksamhetssystemet till ett data warehouse. För ETL-

processen bedömdes de subsystem som beskrivs av Ralph Kimball vara nyttiga som inspiration för olika 

moduler i systemet. 

Den metodik som valdes för design av data warehouse var Ralph Kimballs fyrstegsmetod (se 3.2.3 

Dimensionsmodelleringsprocessen). Anledningarna till detta var flera. Kompetensen kring BI som 

funnits att tillgå vid Nethouse är centrerad kring Kimballs metodik. Då förvaltningsbarhet och 

vidareutveckling av lösningen varit centrala krav på systemets uppbyggnad lades stor vikt vid detta. De 

bekanta metoderna och filosofin bedömdes göra systemet enklare att förklara och förvalta inför 

framtiden. Samtidigt har då också stöd funnits hos de anställda under utvecklingsfasen. 

5.1.3 Mjukvara 

Mjukvaran som valdes för att implementera beslutstödslösningen var Microsoft SQL Server 2012 

Standard Edition, och då specifikt SSAS och SSIS med stöd av Management Studio. Valet motiverades 

främst med Nethouses tidigare erfarenhet av systemen samt Nethouses existerande licenser av dessa. 

Värt att notera var att Microsofts BI-svit lämpade sig väl för att använda sig av Kimballs metodik till BI. 

5.1.4 Datamodell 

Enligt Microsofts modell för BI, BISM, finns det tre olika datamodeller för BI-lösningar. Dessa har olika 

för- och nackdelar samt stöder olika features, som beskrivet i avsnitt 2.3.3 Microsoft Business 
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Intelligence Semantic Model (BISM). Den enda datamodell som stödde alla krav var den multi-

dimensionella. Exempelvis fanns inget stöd för många-till-många relationer eller aggregeringar i någon 

annan datamodell, vilka båda var viktiga faktorer i beslutet. Många-till-många relationer användes för 

att lösa åtkomstkontrollen, då flera användare kan ha access till flera objekt och därmed flera 

uppsättningar data. Många-till-många relationer löste även problemet med olika detaljnivå på 

brandskyddskontroller och protokollbedömningar, och hade inte varit möjligt med en PowerPivot eller 

tabulär lösning. 

Utöver detta påverkade det faktum att Nethouse använde SQL Server 2012 Standard Edition, och att 

varken tabulär- eller PowerPivotlösningen fanns tillgängliga för den utgåvan. Den merkostnad det 

skulle innebära att inhandla en licens för SQL Server Enterprise Edition i syfte att implementera en 

tabulärlösning ansågs inte vara befogad för en prototyp som denna. Då BI-funktionaliteten inte är en 

central del utav verksamhetssystemet, utan endast ett tillägg, var detta också ett sätt att spara 

kostnader för Nethouse på någonting som i sig självt inte är essentiellt. 

5.1.5 Krav och avgränsningar 
Beslutstödslösningen avgränsades till att försöka besvara den sortens frågor som de olika länens 

länsstyrelse ställer till sotarföretagen i syfte att kontrollera deras arbete. Exempel på dessa frågor finns 

i Bilaga 2 Exempelfrågor från Länsstyrelsen i Gotlands län samt Bilaga 3 Exempelfrågor från Nethouse. 

Detta beslut togs eftersom vi inte skulle få tillgång till några av sotarföretagen för kravställning och att 

kontrollfrågorna från länsstyrelser då var det bästa underlaget som fanns för att skapa en målbild för 

systemets användningsområde. Beslutet avspeglas också i valet utav affärsprocesser. 

Dock önskades en design som tillät framtida utökning och som visade på möjligheter att bygga 

systemet vidare. Därför har en så generisk design som möjligt tagits fram inom ramarna för uppdraget. 

5.1.6 Åtkomstkontroll 

Förstudien resulterade i insikten att den viktigaste parametern för att styra åtkomstkontrollen var 

vilket distrikt informationen var knuten till. Sotningar och brandskyddskontroller begränsades i 

systemet till att endast kunna betraktas av de användare som var knutna till samma distrikt som 

sotningen eller brandskyddskontrollen ägt rum i. Detta gällde anställda som kunde knytas till ett 

distrikt genom sitt företag (som i sin tur var kopplat till ett eller flera distrikt) och nya användare kunde 

begränsas genom att få ett distrikt tilldelat till sig. Detta resonemang resulterade i en variant av diskret 

åtkomstkontroll, som beskrivet i avsnitt 3.3.1, baserad på en stängd policy. 

5.2 Design 

Som redan beskrivits och motiverats har Kimballs fyrstegsprocess, beskriven i 

Dimensionsmodelleringsprocessen, använts för att utveckla grunddesignen i det data warehouse som 

konstruerats. Vid användandet av denna process har följande resultat erhållits. 

5.2.1 Välj affärsprocesser 

Brandskyddskontroller och sotningar har valts som centrala affärsprocesser, enligt resonemangen som 

förts i Affärsverksamhet och affärsprocesser under förstudieavsnittet ovan.  

5.2.2 Deklarera granulariteten 

För att bestämma en lämplig detaljnivå som data skulle presenteras på analyserades de 

exempelfrågeställningar som tillhandahållits av uppdragsgivaren (Bilaga 3). Dessutom togs hänsyn till 
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det faktum att det ur ett verksamhetsperspektiv, enligt Kimball & Ross (2002), kan uppstå frågor som 

syftar till att analysera relativt detaljerad information, och att det ofta önskas så hög granularitet som 

möjligt. Således har nivån på granulariteten valts att vara så detaljerad som källsystemet tillåtit. De 

negativa effekter detta möjligtvis medför, främst på lagringsutrymmet, bedömdes vara relativt små. 

Data warehouses konstrueras i just det syfte att de skall kunna hantera mycket stora datamängder. 

Efter uppskattningar kring detta data warehouse och möjlig framtida storlek bedömdes inte detta 

utgöra ett problem. I Bilaga 4 finns en approximation på antalet rader som beräknas existera i varje 

tabell, och ungefär hur stor denna tabell i sitt nuvarande format blir. I relation till vad dels de tekniska 

verktygen kan hantera, och dels de krav beställaren Nethouse har ställt, anses resultatet vara inom 

ramarna. Motiveringar till de detaljnivåer som valts på data presenteras nedan. 

Sotning 

Analyserna kring sotningar designades med ett internt BI-perspektiv i åtanke, där de som skall se denna 

information är personer inom ett sotarföretag. Data valdes då i enlighet med vad just dessa 

intressenter är mest intresserade av. En sotning som lagras i data warehouse innehåller följande 

detaljinformation kring en sotning, med motivering: 

Vilket objekt sotningen har utförts på 

En sotning utförs på ett objekt, vilket också är en central del av både systemet och sotarnas 

verksamhet. Detta är den mest atomära nivån som finns tillgänglig för att beskriva vad en sotning har 

utförts på. 

Vem som har utfört denna sotning 

Vem som har utfört sotningen är ur ett internt BI-perspektiv också en relevant faktor att identifiera. 

Syftet skulle bland annat kunna vara att identifiera effektivitet, processer och arbetsmönster hos de 

anställda. 

Vilket datum sotningen har utförts 

Ett specifikt datum bedömdes vara den mest lämpliga nivån för att beskriva när en sotning utförts. De 

exempelfrågor som angivits använder tidsintervall eller perioder formulerade som just datum, och inte 

till exempel tidpunkt på dagen. Indata från verksamheten bedömdes inte heller vara så pass tillförlitlig 

på en lägre granularitetsnivå (såsom timmar eller minuter) att denna extra information hade tillfört 

något värde till systemet. 

Vilken status sotningen har för tillfället 

En beskrivning av vilken status en viss sotning för tillfället har visade sig vara en relevant faktor. 

Arbetsprocessen innefattar att sotarna planerar ett arbete och i förväg aviserar en kund om att arbetet 

skall utföras. Vid denna tidpunkt läggs den planerade sotningen in i systemet. En sotning kan alltså 

befinna sig i olika stadier beroende på om den är utfört eller inte. Då det fanns krav på att kunna 

analysera till exempel hur många sotningar som planerats att utföras, men inte har gjorts det, togs 

denna faktor in i beskrivningen av en sotning. Samtidigt uppstår frekvent situationer då kunden ej är 

hemma då en sotning skall utföras, vilket resulterar i att en arbetsorder behålls öppen men märks som 

sökt. För att kunna särskilja sådana sotningar som faktiskt är utförda och de som inte är det krävdes 

en detaljnivå som visar på vilken utförandestatus en sotning befinner sig i. 
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Vilken uppdragstyp denna arbetsorder är 

En arbetsorder kan innehålla flertalet olika typer av arbeten. Till exempel sotning, brandskydd, övriga 

åtaganden eller en kombination av dessa. Att veta i vilken kontext ett arbete är utfört kan vara 

avgörande i vissa analyser, och bedömdes möjliggöra jämförelser mellan olika arbetstyper i systemet i 

ett senare skede. Information om denna faktor blev då främst ett förutseende av framtida behov, och 

inte någonting som aktivt används i prototypen för analyser. 

Brandskyddskontroll 

Motiveringar till den granularitet som valts för brandskyddskontroller liknar i stora drag de som 

beskrivits för sotningar. Således beskrivs en brandskyddskontroll av samma faktorer som en sotning, 

men innefattar även ett par faktorer till. För de gemensamma motiveringarna till granulariteten, se 

avsnittet om sotningar ovan. Den extra information som skulle finnas för brandskyddskontrollerna 

rörde kontrollutfall. Det skulle vara möjligt att analysera anmärkningar på ett objekt, efter vilken 

protokollposition de fått anmärkning på. Notera skillnaden i detaljnivå på dessa kontrollutfall och övrig 

information, då kontrollutfallet har en granularitet som ligger på en detaljerad 

brandskyddsprotokollnivå, medan övriga data rör sig på en nivå där kontrollen som helhet analyseras. 

5.2.3 Välj dimensioner 

Dimensionerna valdes utifrån de formuleringar av granularitet som angivits ovan. De har grupperats i 

dimensioner där attribut som hänger ihop grupperats i en dimension. Då Kimballs metod har följts, gav 

granularitetsdeklarationerna direkt dimensionerna. Detta gav för sotningarna följande resultat. 

Sotning

Datum

Uppdragstyp

Utförandestatus Objekt

Utförare

 

FIGUR 22: DIMENSIONER SOM BESKRIVER EN SOTNING 

För brandskyddskontroller fördes ekvivalenta resonemang, vilket medförde att de fem dimensionerna 

ovan även representerades hos brandskyddskontrollerna. Den högre granulariteten hos utfallen på 

varje brandskyddskontroll fordrade dock en speciell lösning.  

Genom att bryta ut kontrollutfallen i en separat enhet kunde denna ses som en separat dimension 

relaterad till brandskyddskontrollen. Själva kontrollutfallet var dock ingen dimension som sådan och 

kunde inte analyseras på det viset, utan bedömning och protokollposition utgör dimensioner 

(beskrivningar utav fakta), medan kontrollutfallet identifierades som ett fakta. Detta är en form utav 

normalisering, som i vanliga fall inte är önskvärd i data warehouses, men som i detta fall ansågs 

motiverad av användarvänlighet och lagringsutrymme. 
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På detta vis undveks duplicering av data i huvudtabellen för brandskyddskontroller, och den naturliga 

granulariteten kunde bibehållas. Det bedömdes vara mer användarvänligt att presentera data på 

”brandskyddskontrollnivå” än ”brandskyddsprotokollspositionsnivå”. Med en högre granularitet i en 

fullt denormaliserad faktatabell hade dessutom komplex logik behövts för att aggregera ihop fakta till 

att beräkna de mått som används i systemet. Merarbetet som detta skulle medföra var betydligt större 

än i den lösning som till slut valdes, med en utbruten kontrollutfallstabell. 

Brandskyddskontroll

Datum Uppdragstyp

Utförandestatus

Objekt

Utförare

Kontrollutfall

Bedömning

Protokollposition

 

FIGUR 23: DIMENSIONER SOM BESKRIVER ETT BRANDSKYDD 

5.2.4 Identifiera fakta 

Två huvudsakliga faktatabeller konstruerades. En med fokus på brandskyddskontroller och en med 

fokus på sotningar. Det fakta som innefattas i tabellerna är just kombinationen av dimensioner; en rad 

i tabellen identifierar att ett arbete utförts. Förutom det har tidsåtgång införts som fakta för de olika 

sotningarna och brandskyddskontrollerna.  

Med denna design möjliggörs även att på ett enkelt sätt utöka faktatabellen genom att addera fler 

kolumner. I framtiden kan då Nethouse modifiera prototypen efter behov utan större problem. 

En faktatabell rörande kontrollutfallen krävdes också i denna design. Ett utfall beskrivs av en 

bedömning samt vilken protokollposition bedömningen utförts på. Brandskyddskontrollerna fick 

således ett extra fakta, kontrollutfall. 

I kontrollfrågorna ingick även frågor kring olika objekt, deras placering, hur många som finns utav en 

särskild typ osv. Dessa frågor krävde en faktatabell för själva beräkningarna, då SSAS ej tillät frågor 

ställda mot enbart en dimensionstabell. Av den anledningen har tabellen DimObjekt fått dubbla roller; 

dels som dimension och dels som fakta. Objekten räknas alltså på olika sätt i förhållande till sig själva. 

5.2.5 Hierarkidesign 

Då väldefinierade tabeller för dimensioner och fakta konstruerats krävdes, i enlighet med den teori 

som tas upp i 3.2.1 Dimensionsmodellering, att hierarkier inom dimensionerna bestämdes. Detta för 

att möjliggöra aggregering av data och att kunna ge svar på de frågor som krävde aggregeringar. Till 

exempel efterfrågades hur många objekt det fanns fördelat på objekttyp och status, där objekten var 

tvungna att rullas upp i objekttyp inom objektdimensionen. 

Diagrammen nedan visar den slutliga hierarkidesignen, där de mest granulära nivåerna kan aggregeras 

uppåt för att ge en samlad bild över hur data ser ut på en mer översiktlig nivå. Data på en viss detaljnivå 

hänger ihop och skall beskriva ett visst objekt på en specifik detaljnivå. 
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Månad

Månad i år
År och månad

Kvartal

Kvartal

Halvår

Halvår

År

År

Månad
Månadsnamn

Vecka

Veckonummer
Vecka

Dag

Dag i år
Dag i månad
Dag i vecka
Datum
Helgdagsindikator
Vardagsindikator
Veckodag

Datum Key
Datumstämpel

Halvår, text

Kvartal, text

 

FIGUR 24: HIERARKIDESIGN FÖR DATUMDIMENSIONEN 
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Företag

ForetagID
ForetagNamn
ForetagOrganisationsnummer
ForetagAdress

Person

UtforareID
UtforareKey
UtforareNamn
Fornamn
Efternamn
UtforareEpost
UtforareMobil

ForetagEpost
ForetagFaxnummer
ForetagMobil
ForetagOrt
ForetagPostnummer
ForetagTelefonnnummer
ForetagPlusgiro
ForetagBankgiro
Skattesedel
SkorstensFejareMastare

 

FIGUR 25: HIERARKIDESIGN FÖR UTFÖRARDIMENSIONEN 
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Fastighet

FastighetsID
Ort

Fastighetstyp

Distikt

DistriktID

Postnummer
Gatunamn

Brandskyddsfrist

Brandskyddsfrist i veckor
Brandskyddsfrist, benämning

Objekt

Nyckel, objekt
ObjektID
ObjektID
Objektnummer
Registernummer

Senast brandskyddskontrollerad

Bränsle
Fabrikat
Brandskyddsfristbeskrivning
Sotningsfristbeskrivning

Kommande brandskyddskontroll
Kommande sotning

Senast sotad

Sotningsfrist

Sotningsfrist

Sotningsfrist i veckor
Sotningsfrist, benämning

Adresslitterat
Adresstillägg
Byggnadsår
Fastighetsbeteckning

Fastighetstyp

Distrikt

Objekttypgrupp

Objekttypgrupp

Objektstatus

Objektstatus

Objekttyp

Objekttyp

FIGUR 26: HIERARKIDESIGN FÖR OBJEKTDIMENSIONEN 

 

Position

Positionsbenämning

Sektion

Sektionsbenämning

Positionsnummer
Nyckel, protokollposition

Sektionsnummer

ObjektTypGrupp

Objekttypgrupp
Objekttypgrupp-ID

 

FIGUR 27: HIERARKIDESIGN FÖR PROTOKOLLPOSITIONER 
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Dimensionerna uppdragstyp, utförandestatus samt bedömning designades inte med nivåer i sina 

hierarkier. Detta på grund av att de attribut som finns representerade i dessa inte kunde delas in i 

hierarkier.  

5.2.6 Åtkomstkontroll 

Som beskrivet i avsnitt 3.4, Konceptuell modell för OLAP-säkerhet, modellerades åtkomstkontrollen 

bäst konceptuellt. I förstudien beslutades att distrikttillhörighet kunde användas för att styra 

åtkomstkontrollen i prototypen. Figur 28 nedan visar i en förlängd version av ADAPTed UML hur 

åtkomstkontrollen designats genom att knyta objektdimensionen till användarens behörighet. Då 

tabellen DimObjekt var direkt relaterad till de tabeller som behöver kontrolleras för åtkomst, var det 

möjligt att kontrollera åtkomst till viktig data genom att styra vilka objekt en användare har möjlighet 

att se. All annan information blev då osynlig för användaren. 

Distrikt

DistriktID
Distrikt

{ SHOW SLICE 
WHERE DISTRIKT == 
USER.DISTRIKT FOR 
ROLE Företag }

 

FIGUR 28 KONCEPTUELL MODELL FÖR ÅTKOMSTKONTROLL FÖR DISTRIKT 

5.2.7 Systemets arkitektur 

Systemet som helhet strukturerades till att följa en traditionell arkitektur för BI-system, med de 

komponenter som beskrivs i 3.1 Business Intelligence. Datakällorna bestämdes till att vara de 

operationella databaserna i Ritz. Från dessa hämtades data till en staging area för rensning och 

behandling i ETL-processen, varefter denna data lades in i BI-lösningens data warehouse. Detta data 

warehouse användes sedan som grund för en OLAP-databas vilken kunde användas vid förfrågningar 

från Excel och SSRS. Utveckling utav presentationsgränssnitt i Excel, SSRS och andra tycker utav query- 

och rapportverktyg ingick inte i detta arbete, men användes för att testa systemets funktionalitet. 

Nedan presenteras en konceptuell skiss som illustrerar hur de olika komponenterna relaterade till 

varandra. 
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FIGUR 29 ÖVERBLICK AV SYSTEMETS ARKITEKTUR 

 

5.3 Implementation 

För att implementera den design som beskrivits i ovanstående kapitel utvecklades en ETL-process i 

Microsoft SSIS. Denna syftade till att föra över data till de databastabeller som låg till grund för fakta 

och dimensioner i det data warehouse som utvecklats. Detta data warehouse användes till att fylla 

prototypens OLAP-kub med data enligt designen i avsnitt 5.2. 

5.3.1 ETL 

ETL-processen skapades genom tre separata paket i SSIS; ett paket för generering av dimensioner, ett 

paket var för överföring av data till sotningarnas faktatabell och ett paket för överföring av data till 

brandskyddskontrollernas faktatabell. En kombination av SSIS-komponenter användes, där mycket 

kunde utföras genom sekvenser av olika redan existerande komponenter. Även C#-skript användes då 

mer avancerad logik krävdes för att antingen generera eller behandla data.  

I syfte att öka flexibiliteten på lösningen, något som är viktigt ur ett förvaltning- och 

vidareutvecklingsperspektiv, har parametrar och variabler använts i så stor grad som möjligt för viktig 

information, i motsats till hårdkodade queries. Exempel på detta är anslutningarna till databaser och 

namnen på tabeller. Detta innebar att käll-, staging-, samt destinationsdatabaserna kunnat bytas ut 

genom att ändra parametervärdet. Se Figur 31, Figur 32 och Figur 33 för skärmdumpar av de olika SSIS-

paketen samt Figur 30 Projektparametrar för projektparametrarna. 

Nedan presenteras de olika paketen och deras funktioner mer i detalj. 
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FIGUR 30 PROJEKTPARAMETRAR 
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FIGUR 31 PAKETET DIMENSIONSGENERERING 

Dimensionsgenereringen hämtade och omorganiserade data från Ritz för att kunna skapa exempelvis 

dimensionerna DimUtförare och DimObjekt, men genererade även dimensioner med data som inte 

hämtades från Ritz; DimDatum, DimUppdragsstyp samt DimBedomning. Då information hämtades 

direkt från Ritz användes en de-normaliseringsprocess där olika tabeller successivt joinas med 

varandra, för att i slutet endast innehålla den data som OLAP-kuben behöver.  

Datumdimensionen DimDatum skapades genom att generera information om alla datum mellan ett 

start- och ett slutdatum. Detta åstadkoms genom att i ett C#-script iterera över alla datum från start 

till slut och skapa nödvändiga data som beskrev varje datum. Ytterligare datum genererades då data 

som representeras som datum i andra tabeller påträffades. Om dessa inte redan fanns representerade 

i datumtabellen skapades dem och lades in. 
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För att kunna identifiera dimensionsdata unikt, och för att förenkla användningen av dimensionerna i 

relation tillfakta, genererades för varje rad i dimensionstabellerna en surrogatnyckel i form av ett 

heltal. Att använda en surrogatnyckel istället för en naturlig nyckel möjliggör för dynamisk förändring 

av data i dimensioner utan att faktatabellen eller andra dimensioner behöver ändras. På detta sätt 

uppnåddes alltså en mer stabil och modulär design som kan modifieras med små medel. Dessutom 

kopplades data i data warehouse bort från det ursprungliga källsystemet, vilket gjorde att framtida 

förändringar i källan ej behöver påverka BI-lösningen i lika hög grad. 

I dimensionerna genererades även en rad med heltalsnyckeln -1, som används i de fall information om 

dimensionens värde saknades för vissa fakta och representerade att dimensionsvärdet var okänt. Till 

exempel, om en sotning ej har ett angivet sotningsdatum sätts nyckeln i faktatabellen för den 

sotningen till -1, vilket då indikerar ”okänt datum”. Detta gjordes för att undvika nycklar med null-

värden i faktatabellerna. Det möjliggjorde även att de okända värdenas representation kunde ändras 

efter behov genom att modifiera dimensionen.  

 

FIGUR 32 PAKETET FIRST TIME LOAD – SOTNING 

Då dimensionstabellerna var genererade kunde ETL-processen ta hand om faktatabellerna. Då 

faktatabeller är beroende utav sina relationer till dimensionerna konstruerades lösningen på ett sådant 

vis att dimensionstabellerna skapas först, för att visa på vilka sätt fakta kan beskrivas. På detta vis 

tydliggörs avsaknaden av data i en dimension då faktatabellerna genereras, eftersom constraints för 

främmande nycklar inte kommer att uppfyllas. Alternativt kan då det värde som saknas för ett fakta 

genereras och sättas in i dimensionstabellen. Detta var till exempel fallet då ett datum för sotning och 
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brandskydd inte fanns representerat i dimensionstabellen. Detta genererades då under staging-

processen. 

I SSIS-paketet för faktatabellen rörande sotning hämtades data från Ritz och lades in i två 

stagingtabeller. Dessa matchades ihop med data i dimensionerna för att kunna lägga till de korrekta 

dimensionsnycklarna, samt kombinerades ihop för att tillsammans utgöra faktatabellen för sotning. 



5.3 Implementation  Kapitel 5. Resultat 

43 
 

 

FIGUR 33 PAKETET FIRST TIME LOAD – BRANDSKYDDSKONTROLL 
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Brandskyddsprotokollen fanns lagrade i Ritz som XML-strängar, vilket gjorde att ETL-förfarandet skiljde 

sig jämfört med det för sotning. Läsning av XML-strängar var mer komplext och krävde speciell logik. 

Detta gjorde, jämfört med sotningspaketet, att fler skriptkomponenter behövde användas istället för 

övriga komponenter i SSIS. 

För brandskyddskontrollerna lästes först brandskyddsprotokollen i XML-format in i fysiska 

databastabeller via en scriptkomponent. Därefter kunde dessa data behandlas på samma sätt som 

övriga data. 

5.3.2 Kub 
Då merparten av dimensionerna var gemensamma för de olika faktatyperna skapades en OLAP-kub 

som innehöll all data (istället för alternativet att skapa flera kuber). Se Figur 34, Figur 35 och Figur 36 

för beskrivning av hur tabellerna relaterar för respektive fakta, Figur 36 för tabellerna för 

brandskyddsbedömningar, Figur 37 för tabellerna för åtkomstkontroll samt Figur 39 för beskrivning av 

tabellernas sammansättning för hela kuben samtidigt. 

Figur 34 visar sammansättningen av tabeller för sotning: faktatabellen i mitten samt 

dimensionstabellerna som kopplats till fakta runtomkring i ett star schema. Den något mer komplexa 

sammansättningen mellan dimensionerna motiveras med att Objekt innehåller attribut som 

representeras av datum. Dessa har då specificerats som relationer till datumdimensionen, för att 

kunna analysera även objekten utifrån olika tidsparametrar. 
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FIGUR 34 TABELLERNA FÖR SOTNING 

Ett star schema rörande brandskyddskontroller, vilket redovisas i Figur 35, implementerades i enlighet 

med 5.2.3 Välj dimensioner och krävde en mer komplex organisation. Faktatabellen för 

brandskyddskontroller var, på samma sätt som för sotning, central och sammankopplad med 

dimensionerna för objekt, utförandestatus, utförare samt datum, som synes i Figur 35 nedan.  

Dock tillkom här tabeller för resultatet av brandskyddskontroller, det vill säga bedömningar på 

protokollpositioner. Dessa ansluter till tabellen för brandskyddskontroll, vilka syns i Figur 36 Tabellerna 

för brandskyddsbedömningar.  
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FIGUR 35 TABELLERNA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL 
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FIGUR 36 TABELLERNA FÖR BRANDSKYDDSBEDÖMNINGAR 

På grund av många-till-många förhållandet mellan brandskyddskontroller och protokollpositioner 

krävdes flera tabeller för att sammanlänka dem. Brandskyddskontroll-tabellen sammanlänkades 

genom Bedömningsgrupp-tabellen med en tabell kallad Bedömningar. Bedömningar innehöll grupper 

av protokollpositioner med tillhörande protokollposition (främmande nyckel till Protokollposition) och 

kontrollutfall, som kopplats ihop med kuben genom tabellen Bedömningsgrupp. Eftersom kuben skulle 

stödja uppräkning av protokollpositioner fördelat på positionernas bedömning krävdes ytterligare en 

tabell, Bedömning, som var en dimension för bedömningar och som möjliggjorde denna uppräkning. 
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FIGUR 37 TABELLERNA FÖR ÅTKOMSTKONTROLL 

Eftersom information om distrikt fanns representerad i objektdimensionen och alla fakta i kuben var 

knutna till objektdimensionen var det passande att koppla åtkomstkontrollen till objektdimensionen. 

Kuben använde sig av dynamisk säkerhet för åtkomstkontrollen, vilket innebar att varje gång en 

förfrågan gjordes mot kuben kontrollerade kuben om den inloggade användaren hade tillgång till data 

från det distrikt som förfrågan frågade efter. Detta implementerades genom en tabell med användare, 

Säkerhet, vars användare knöts samman till distrikt som de hade behörighet till i DistriktSäkerhet. 

Distriktsäkerhet kopplades till distrikten i DimDistrikt, som var en egen tabell som var kopplad till 

Objekt-tabellen. Även om DimDistrikt rent fysiskt låg i en annan tabell än objekten var DimDistrikt del 

av objektdimensionen för kuben. Varje gång en förfrågan mot kuben gjordes utvärderades en MDX-

förfrågan som ses i Figur 38 nedan. 
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FIGUR 38 MDX-FÖRFRÅGAN FÖR DYNAMISK SÄKERHET OCH ÅTKOMSTKONTROLL. 

MDX-förfrågan gav vid varje förfrågan användaren tillgång till de distrikt i objektdimensionen som 

fanns i säkerhetstabellen DistriktSäkerhet tillsammans med användaren. Eftersom alla fakta i kuben 

var knutna till objektdimensionen gav detta konsekvenser i övriga delar av kuben också, och 

användaren kunde endast se de data som var kopplade till användarens distrikt. 
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FIGUR 39 TABELLER FÖR HELA KUBEN 

I Figur 39 syns hur alla tabeller i kuben kopplades samman. BSKPositionBedomning som syns i figuren 

var en vy av sammankopplingen av Brandskyddskontroll och de tre bedömningstabellerna samt 

Protokollposition. Detta möjliggjorde måttet Kontrollutfall, som var en uppräkning av antalet rader i 

vyn BSKPositionBedomning och som beskrev antalet protokollpositioner som fått bedömningarna 1 

eller 2 (det vill säga anmodan respektive föreläggande). 

 



5.3 Implementation  Kapitel 5. Resultat 

51 
 

 

FIGUR 40 DIMENSION USAGE 

Figur 40 Dimension usage beskriver hur mått och dimensioner sammanlänkades i kuben. Värt att 

notera är att objekt som främst användes som dimension för beskrivning av sotningar och 

brandskyddskontroller även användes som mått, då antalet objekt av olika typ ibland kan vara av 

intresse. Även måttet kontrollutfall var något speciellt då det inte var en egen affärsprocess som 

sotning och brandskyddskontroll, utan istället var resultatet av brandskyddskontroller. Detta mått 

skapades via en vy av sammankopplingen av brandskyddskontroller med bedömningstabellerna och 

Protokollposition, och kunde därmed via brandskyddskontrollen kopplas till även datum-, objekt- samt 

utföraredimensionerna. 

5.3.3 Användning av prototypen 

Svar på exempelfrågor 

Nedan redovisas exempel på hur kuben användes som källa till en PowerPivot-tabell i Excel för att 

svara på de exempelfrågor som ställts av Nethouse: 

Hur många objekt finns fördelat på objekttyp och status? 
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FIGUR 41 ANTAL OBJEKT FÖRDELAT PÅ OBJEKTTYPGRUPP OCH STATUS 

Svaret på frågan gavs genom att välja Objekt som fakta (values), eller mått, och samtidigt analysera 

dessa objekt med en likadan dimensionstabell, Objekt. Detta eftersom objekten analyseras utifrån 

objektens egna egenskaper, alltså ur de synvinklar som står att finna i objekttabellen. Inom 

objekttabellen fanns att finna båda de attribut som begränsar urvalet av objekt: objektstatus samt 

objekttyp.  

Hierarkin Objekttyp rullas dock upp enligt Objekt->Objekttyp->Objekttypgrupp, och en ”drill-down” 

kan ses i Figur 41 nedan. Där visas alla objekttyper och hur många objekt som finns fördelade på 

respektive status. 
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FIGUR 42 ANTAL OBJEKT FÖRDELAT PÅ OBJEKTTYP OCH STATUS 

Hur många brandskyddskontroller har utförts under en tidsperiod, fördelat på intervall (frist)? 

För svaret på denna fråga väljs Antal brandskyddskontroller som fakta, då det är detta som skall 

räknas. Detta antal analyseras därefter utifrån datumdimensionen samt objektdimensionen.  

Då frist kan innebära både brandskyddsfrist och sotningsfrist finns möjlighet att analysera båda dessa. 

Funktionerna är analoga. Precis som för ovanstående fråga krävs en drill-down, men nu för 

datumdimensionen. År 2014 kan expanderas för att visa data på halvårs-, kvartals-, månadsnivå, ända 

ned till individuella dagar. 
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FIGUR 43 ANTAL BRANDSKYDDSKONTROLLER FÖRDELAT PÅ FRIST OCH TID 
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FIGUR 44 ANTAL BRANDSKYDDSKONTROLLER FÖRDELAT PÅ FRIST OCH TID I DETALJ 

 

Hur många brandskyddskontroller har utförts under en tidsperiod? 

Denna fråga besvaras på samma sätt som ovanstående, men utan indelning av objekt enligt olika 

frister. 

Hur många sotningar har utförts under en tidsperiod? 

Denna fråga besvaras på samma sätt som ovanstående, men med Antal brandskyddskontroller utbytt 

mot Antal sotningar. 

Hur många avvikelser har noterats för brandskyddskontroller under en tidsperiod fördelat på 

position och avvikelse?  

I Figur 45 Antal anmärkningar fördelat på protokollposition visas hur Antal avvikelser analyseras 

utifrån vilken protokollposition de utfärdats på, samt filtrerat på tidsperiod. Även hierarkin för 

protokollpositionsdimensionen kan ses (till exempel Bränslehantering --> Drift och skötsel --> 

Värmeanläggning). 
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FIGUR 45 ANTAL ANMÄRKNINGAR FÖRDELAT PÅ PROTOKOLLPOSITION 

 

Hur många förelägganden har utfärdats under en tidsperiod? 

Då föreläggande är en del utav bedömningsdimensionen krävs att denna dimension inkluderas i 

förfrågningen, samtidigt som datumdimensionen gör det. Nedan kan ses att det totala antalet 

anmärkningar för 2014 var 148, varav en anmärkning var ett föreläggande. Precis som i ovanstående 

fråga används Antal avvikelser som fakta. 
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FIGUR 46 ANTAL FÖRELÄGGANDEN SOM UTFÄRDATS UNDER EN VISS TIDSPERIOD 

 

Exempel på effekter av åtkomstkontroll 

Nedan visas exempel på hur två olika användare presenteras data som svar på frågan ”Hur många 

anmodan och förelägganden har skett?”. Den ena användaren har endast tillgång till distrikten med ID 

1 och 2, medan den andra användaren har tillgång till alla distrikt. 
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FIGUR 47 ANTAL ANMODAN OCH FÖRELÄGGANDE FÖR ALLA DISTRIKT 

Användaren klickade i Figur 47 på måttet ”Antal avvikelser” och dimensionshierarkierna ”Indelning 

efter fastighetstyp” (där distriktID finns) samt ”Bedömning” (där bristen beskrivs som anmodan eller 

föreläggande). Användaren hade tillgång till alla distrikt och det syns 116 anmodan från distriktet med 

ID 1 och 31 anmodan och 1 föreläggande från distriktet med ID 6. 
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FIGUR 48 ANTAL ANMODAN OCH FÖRELÄGGANDEN FÖR DISTRIKT 1 OCH 2 

Denna användare gjorde samma val som användaren ovan men hade endast tillgång till distrikten med 

ID 1 och 2, varför endast de 116 anmodan från distrikt 1 är synliga för användaren, men de övriga 32 

förblir dolda. 
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6 Diskussion 
Här diskuteras brister och förtjänster av examensarbetets metod och resultat samt arbetets betydelse 

i ett vidare sammanhang. 

6.1 Metod 
Den största bristen och det svåraste med arbetet var avsaknaden av en gedigen kravställningsprocess. 

Anledningen till att det inte blev någon var främst att Nethouse bedömde det som en dålig tidpunkt 

att belasta SSR med ytterligare IT-relaterat arbete medan uppstarten av Ritz var i full gång. Eftersom 

kravställning ej genomförts finns det en risk att prototypen kräver mycket ombearbetning inför 

produktionsrelease. Eftersom prototypen främst designats för att kunna svara på kontrollfrågor från 

länsstyrelser, vilket bör vara basinformation, anser vi att vi minimerat risken att systemet skulle vara 

olämpligt för att utveckla vidare med syfte att skapa ett fullödigt BI-verktyg åt sotarföretagen.  

En annan svårighet med arbetet var att det fanns få metodologiska ramverk att följa, vilket minskar 

replikerbarheten. I den mån vi funnit någon metodik har vi använt den, exempelvis Kimballs och Ross 

fyrstegsmetod för multidimensionell modellering som beskrivs i avsnitt 3.2.3 

Dimensionsmodelleringsprocessen (Kimball & Ross, The data warehouse toolkit, 2002). För ETL-

processen hittade fann vi dock inga liknande verktyg att använda, då ETL i så hög grad är 

applikationsspecifikt. Det vi använde oss av från teoribildningen var tips om vilka moduler som kunde 

ingå i lösningen, vilket fanns beskrivet i The Data Warehouse Lifecycle Toolkit (Kimball, Ross, 

Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2002). Avsaknaden av en uttalad process att följa gjorde att designen 

av ETL-delen av systemet utformades iterativt och samtidigt som pågående utveckling av andra delar, 

vilket säkerligen påverkade vårt resultat och krävde mer tid än om vi haft en färdig design att arbeta 

mot. 

En brist med metoden var att det saknas en väl genomförd utvärdering av systemet, mer än validering 

av svar på de frågor som systemet skall kunna ge. Främst uteblev den på grund av arbetets redan vida 

omfattning, men också på grund av att det fanns väldigt lite material att tillgå kring detta. Som 

beskrivet av Kimball et al. (2002) läggs i BI-världen mycket fokus på slutanvändarna, så exempelvis 

användartestning hade säkerligen stärkt examensarbetet. Införandet av användartestning hade dock, 

som redan nämnts, gjort examensarbetet alltför spretigt och brett.  

Det iterativa arbetssättet och projektplaneringen har i stort fungerat till arbetets fördel. Eftersom 

målformuleringen avgränsats till att stödja sådana frågor som ställs i kontrollsyfte från länsstyrelser 

anser vi att målet nåtts, även om målbilden från början varit otydlig. Genom att arbeta iterativt har då 

en bättre och mer fokuserad målformulering kunnat tas fram under projektets gång, vilket gynnat 

resultatet i slutet. 

Större delen utav den tidsåtgång som krävts under utvecklandet av detta system lades på ETL-

processen. En uppskattning som angivits i teoriavsnittet om ETL anges cirka 70 % som en riktlinje i 

denna typ av projekt, och uppskattningsvis har även detta system krävt att en så stor andel utav tiden 

lades på ETL-processen. Även utveckling av en OLAP-kub tog en hel del utav tiden, medan förstudien i 

jämförelse varit relativt enkel. En anledning till att just ETL generellt sett är den mest tidskrävande 

fasen är att små ändringar i design som sker iterativt måste propagera genom hela ETL-processen, och 

flera olika komponenter kan tvingas ändras. Samtidigt finns på många ställen i ETL-processen potential 

till prestandaförbättringar. Algoritmer, indexeringar och andra metoder för att minska tiden kan göra 

att överföringen av data effektiviseras mycket, och en hel del tid kan läggas på att förbättra sådana 

saker. I detta arbete har inte dessa åtgärder fått särskilt mycket uppmärksamhet. Trots det har en del 
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utav processen genom korrekt indexering utav en tabell minskat i tid från över en timme till runt 9 

minuter. Små åtgärder kan alltså förbättra systemet avsevärt.  

Då systemet utvecklats inom ramarna för Microsofts programvaror finns en risk att resultaten och 

metoderna färgats av Microsofts filosofi för beslutsstödslösningar (se avsnitt 2.3 Microsoft SQL Server 

2012). Till exempel kan deras programvaror vara optimerade för en viss typ utav arbetsflöde, arkitektur 

eller dylikt och har säkerligen påverkat arbetssättet. Sett ur den kontext att examensarbetet är 

avgränsat till att arbeta just inom Microsofts programvaror för BI är detta dock inget problem. 

6.2 Resultat 
Valet av den multidimensionella datamodellen var en direkt konsekvens av att Nethouses SQL Server 

licens inte inkluderade tabulära eller PowerPivot for Sharepoint-lösningar. Det är svårt att sia om 

resultatet i det fall en annan datamodell valts, men klart är att den skulle sett annorlunda ut. En 

möjlighet hade varit att, istället för att bygga ett centralt data warehouse, göra vyer mot Ritz databas 

och göra förfrågningar direkt mot dessa. Detta hade dock inte uppfyllt kraven om att inte belasta 

verksamhetssystemet, som beskrivet av Inmon (Building the data warehouse, 2005), mer på grund av 

användning av BI-lösningen. 

BI-system kan utformas på olika sätt, och säkert kunde den multidimensionella designen sett 

annorlunda ut. Vi tror att prototypen, även om det inte är den enda eller kanske ens den bästa 

lösningen, åtminstone är ett rimligt sätt att lösa de problem som vi ställts inför, och har genom att 

kontrollera med BI-kunniga anställda på Nethouse fått stöd för den åsikten. Vissa problem vi ställts 

inför har ingen elegant lösning (exempelvis många-till-mångarelationer) men har lösts så gott det går. 

Exempelvis brandskyddskontrollernas bedömningar på olika protokollpositioner var ett problem som 

krävde en något ovanlig lösning och där vi tvingades lämna det klassiska star schemat, som presenterat 

av Pedersen och Jensen (Multidimensional Database Technology, 2001).  

Utvärdering skedde här mellan två alternativ, dels det som nu implementerats, och dels genom 

ytterligare normalisering av protokollpositionerna in i tabellen för brandskyddskontroller. Det senare 

valdes bort till förmån för användbarhet. I den nuvarande lösningen representeras en 

brandskyddskontroll på ett objekt av en rad i tabellen. Detta är ett direkt resultat av vår 

granularitetsdeklaration, som beskrivet av Kimball och Ross (2002), där vi valt att betrakta våra fakta 

som händelser, som beskrivet av Kimball et al. (2002). 

Med den alternativa lösningen skulle en rad i tabellen representera ett utfall på en kontrollpunkt i en 

brandskyddskontroll. Dessa rader skulle sedan behöva aggregeras uppåt med relativt komplex logik 

för att kunna representera en brandskyddskontroll. Detta ger stort utrymme till möjliga fel, samt 

försvårar förståelsen för systemet för slutanvändaren. En annan nackdel med denna metod var 

dupliceringen av data. I denna lösning skulle varje rad i den nuvarande faktatabellen multipliceras med 

antalet protokollpositioner, vilket är uppåt 30 stycken. Storleken ökar alltså markant på faktatabellen 

och även om de extra lagringskostnaderna vore acceptabla blir användbarheten sämre. Det valda 

alternativet tedde sig alltså som det bästa, även om det inte heller kan tyckas användarvänligt vis första 

anblicken. Anledningen till att detta varit komplext är att data presenterats på olika detaljnivåer och 

att vi försökt följa Kimballs (The data warehouse toolkit, 2002) råd om att lagra data på den mest 

detaljerade nivån. 

Även säkerhetstabellerna ställde krav på prototypen och tvingade oss att (fysiskt, om inte konceptuellt) 

bryta ut distriktsinformationen ur objektdimensionen. Prototypen kan lösa den sortens frågor som den 

designats för, till exempel kontrollfrågor från länsstyrelser, och i vår mening är den konstruerad på så 

sätt att den ska gå att vidareutveckla relativt smidigt. 
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Åtkomstkontrollen var en intressant aspekt av arbetet. Det förefaller som om antalet användare i BI-

projekt (fortfarande) ofta är relativt få, som beskrivet av Priebe och Pernul (A Pragmatic Approach to 

Conceptual Modeling of OLAP Security, 2001) då roller och grupper av användare är det främsta 

verktyget för att stödja åtkomstkontroll i SSAS. Detta var inte lämpligt i vårt fall eftersom det framtida 

antalet användare var relativt stort och deras åtkomst till data skiljde sig så kraftigt åt. På så sätt var 

den dynamiska säkerhet som implementerades en bra lösning på problemet. Ett problem med SSAS är 

att det nästan uteslutande använder sig av Windows-autentisering, vilket skapar problem om 

användarna befinner sig på olika domäner. Detta problem är fortfarande inte åtgärdat för prototypen, 

men det finns kunskap på andra Nethouse-kontor om hur detta kan genomföras för den framtida 

vidareutvecklingen. 

Prototypen har avgränsats ganska kraftigt, speciellt med tanke på hur stora och långvariga BI-projekt 

kan vara, enligt till exempel Kimball et. al (The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, 2002). Eftersom vi 

bara är två personer och som från början hade väldigt begränsad kunskap om BI var den tillgängliga 

tiden en viktig begränsning. Därför finns flertalet komponenter som typiskt ingår i BI-system inte med 

i prototypen. Även om vi till viss del undersökt hur inkrementell laddning skulle kunna utföras 

genomförs i prototypen i dagsläget endast en förstagångsladdning av kuben.  

Något som säkerligen också påverkat designen är mjukvaran som den designats för, det vill säga 

Microsofts BI-paket. Ett problem som upptäcktes sent i arbetet var att SSAS endast tillåter 

auktorisering genom Windows-konton, vilket gjorde det svårt att ansluta till kuben genom Ritz-konton 

och kanske kunde undvikits i annan programvara. Annan programvara hade säkert också kunnat 

användas och prototypens utformning hade säkert påverkats i någon mån. 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang  
I vanliga fall utgör utvecklingen av BI-system troligen ett relativt begränsat underlag för etiska spörsmål 

och diskussioner. Oftast består informationen i sådana system av företagsspecifik data som förvisso 

vore av affärsmässiga konsekvenser för företaget om den föll i obehöriga händer men som inte har 

någon eller åtminstone begränsad direkt påverkan på externa aktörer. I fallet Ritz och 

examensarbetets prototyp finns data om fastigheter, fastighetsägare och brukare (de som bor i 

fastigheten) samt om olika företag och deras anställda. Alla dessa är på ett eller annat sätt externa 

aktörer vilket gör frågor om lagring, presentation av och behörighet till data aktuella ur ett etiskt 

perspektiv.  

Exempel på information som kräver särskilt beaktande är personuppgifter om anställda på 

sotarföretagen och brukare av lägenheter. Anställda blir genom anslutning till verksamhetssystemet i 

någon mån övervakade i sitt yrkesutövande men har åtminstone vetskap om att de inkluderas i 

systemet. Privatpersonerna som brukar lägenheter har varken valt eller kanske ens vetskap om att 

data om dem lagras. I Ritz finns för känslig data i regel bara information om nuvarande förhållanden 

(en ögonblicksbild) men i och med att den utvecklade prototypen använder sig av ett data warehouse 

finns möjlighet att spara historik. Detta möjliggör till exempel skapandet av historik för sotares 

anställningar såväl som privatpersoners boendeförhållanden. Även om detta torde vara ett tydligt och 

felaktigt ingrepp i de berörda människornas privatliv finns det troligen fler användningsområden för 

dessa data som ger upphov till frågor med mindre tydliga svar.  

Ytterligare en aspekt som kräver åtanke är det faktum att det är så mycket lättare att betrakta data i 

prototypen än i Ritz. Även om det (hittills) inte finns någon data i prototypen som inte finns i 

verksamhetssystemet är det långt mycket enklare att vrida och vända på data i prototypen, vilket även 

gör det enklare att få en djupare bild av data. Mycket av informationen är i verksamhetssystemet 
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otillgänglig för användarna eller åtminstone omöjlig att ta del av i aggregerad form, vilket i dessa 

sammanhang ofta är den mest intressanta formen.  

Sammantaget gör dessa förutsättningar att det är oerhört viktigt att systemet är säkert för obehörig 

användning. I skrivande stund kan prototypen endast nås från Nethouses nätverk och då av användare 

med rätt databasbehörigheter samt lösenord, vilket gör att risken för obehörig användning är liten. I 

framtiden är däremot tanken att den vidareutvecklade versionen ska kunna nås av exempelvis sotare 

och länsstyrelseanställda från externa nätverk, vilket ställer höga krav på säkerhet och 

åtkomstkontroll. För att uppfylla personuppgiftslagen och även andra lagar och regler gällande 

affärsdata krävs utredningar om vem som har rätt till vilken data samt de tekniska lösningarna för att 

möjliggöra detta. 
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7 Slutsatser 
Här beskrivs de slutsatser som arbetet har medfört, svar på frågeställningar samt utvärdering av 

huruvida målen med examensarbetet har uppnåtts. Även förslag till framtida arbete läggs fram. 

7.1 Syfte 
Detta examensarbetes syfte var att utveckla en prototyp för en beslutsstödslösning för integrering med 

Ritz. Lösningen skulle kunna hämta, preparera och lagra data från Ritz databaser för att möjliggöra en 

flexibel tillgång till dessa inom ramen för beslutsstöd.  

Detta syfte har uppnåtts då en prototyp utvecklats med Ritz databasmodell och sotarföretagens 

affärsverksamhet i åtanke. Data hämtas från källsystemet, rensas och lagras i ett data warehouse. Data 

från detta warehouse presenteras sedan som en multidimensionell lösning i en instans av SSAS. Denna 

kan ta emot uppkopplingar från flertalet typer av programvaror, varför lösningen kan sägas vara 

dynamisk. 

7.2 Frågeställningar 
För att utreda vad som är en lämplig design för en beslutsstödslösning i Nethouses fall skulle följande 

frågeställningar besvaras: 

 Hur ska extraheringen och överföringen av data ur verksamhetssystemet till 

beslutsstödslösningen utformas för att bibehålla kunskapen om vem som har äganderätt till 

vilken data? 

 På vilket sätt ska lösningen konstrueras för att begränsa användarnas åtkomst till endast de 

data de har rätt till? 

 Hur ska lösningen konstrueras för att stödja förändringar i vem som har rätt till vilken data? 

Svaret på den första frågeställningen var att det egentligen inte ställdes så höga krav på att bibehålla 

någon kunskap om vem som äger vilken data. Det viktigaste visade sig vara att den transform och 

omorganisation av data som sker i ETL-processen sker på ett riktigt sätt och inte falsifierade data. När 

så var fallet räckte det att känna till det geografiska område inom vilket de var verksamma för att kunna 

begränsa användarnas åtkomst på ett riktigt sätt. Om inte sotningar, brandskydd och objekt kunnat 

kopplas till en geografisk plats hade det däremot inte varit möjligt att genomföra på detta sätt. 

Svaret på den andra frågeställningen var att skapa en tabell med information om användarnamn och 

vilka distrikt de hade tillgång till för sotning respektive brandskydd och koppla ihop denna med 

objektdimensionen. På grund av sin koppling till objektdimensionen kunde denna säkerhetstabell 

kopplas ihop med övriga mått och dimensioner och därigenom koppla vilket distrikt informationen 

hörde till. Sammantaget möjliggjorde detta att prototypen dynamiskt kunde begränsa data för 

användarna med endast en specificerad roll i SSAS.  

Svaret på den tredje frågeställningen är egentligen samma som för den andra. Eftersom användarnas 

behörigheter fanns samlade i en tabell, kunde denna lätt uppdateras i det fall användares behörigheter 

förändrades. 
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7.3 Framtida arbete 
Hittills har prototypen, även om den använt produktionsdata, endast körts på utvecklingsdatorerna. 

Nästa steg bör vara att testa och om nödvändigt vidareutveckla prototypen så att den kan köras i 

produktionsmiljö i molnet. 

En självklar vidareutveckling av prototypen är att lägga till fler funktioner för BI för sotarföretagen. 

Affärsprocesser som skulle kunna modelleras är till exempel artikelförsäljning samt åtaganden och 

övriga arbeten. Även inkrementell (förslagsvis nattlig) laddning av ny data till kuben skulle öka 

prototypens värde och eftersom detta i skrivande stund inte görs finns ingen historik lagrad i kuben. 

Historik är något som särskiljer ett BI-system och ger det möjlighet till analyser utöver vad 

verksamhetssystem stödjer och borde därmed prioriteras högt bland alternativen för vidareutveckling.  

En annan viktig vidareutveckling vore att lägga till moduler i ETL-paketen för att validera data. 

Användare måste kunna lita på att data i kuben de använder är korrekt eftersom dessa ofta används 

som underlag till viktiga beslut. I dagsläget är det inte omöjligt att logikfel i ETL-fasen påverkar datas 

korrekthet i kuben, vilket innebär att utvecklingen av valideringsmoduler borde prioriteras. 

I dagsläget används endast SSAS, Excel eller statiska rapporter för att presentera data. En 

vidareutveckling för att förenkla användningen av systemet vore att införliva presentationen av data i 

Ritz GUI på internet.  

Mer långsiktigt arbete för ett system med information som den i prototypen kan vi bara gissa om. 

Eventuellt skulle prototypen kunna kopplas ihop med ett geografiskt informationssystem (GIS) för att 

kunna visa data visuellt på kartor. Kanske skulle systemet i framtiden kunna kopplas ihop med något 

annat system med historisk information om bränder för att möjliggöra riskanalyser för objekt och 

områden, och därmed skapa förutsättningar för ett ännu effektivare brandförebyggande arbete. 

Eftersom data om bostäder är intressant i många sammanhang för många intressenter finns säkert fler 

givande möjligheter till vidareutveckling. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1. Språkdefinition av MDSCL 
Nedan definieras Priebes och Pernuls Multidimensional Security Constraint Language, MDSCL, i 

Backus-Naur-form. 

<hide cube statement> ::= HIDE CUBE <cube name> FOR ROLE <role name> 

<hide measure statement> ::= HIDE MEASURE <measure name> [ WHERE <slicing constraint> ] FOR 

ROLE <role name> 

<hide slice statement> ::= HIDE SLICE WHERE <slicing constraint> { AND <slicing constraint> } FOR 

ROLE <role name> 

<hide level statement> ::= HIDE LEVEL <string> [ WHERE <slicing constraint> ] FOR ROLE <role name> 

<slicing constraint> ::= <level name> <compare operator> <member name>  

<role name> ::= <legal name>  

<cube name> ::= <legal name>  

<measure name> ::= [ <cube name> "." ] <legal name>  

<level name> ::= <legal name>  

<member name> ::= """ <string> """  

<compare operator> ::= "=" | "!="  

<legal name> ::= <unquoted name> | <quoted name>  

<unquoted name> ::= <alpha> { <alpha> | <alphanumeric> }  

<quoted name> ::= "[" <string> "]"  

<string> ::= { <alpha> | <alphanumeric> | <space> } 
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Bilaga 2. Exempelfrågor från Länsstyrelsen i Gotlands län 
De inringade frågorna är exempel på frågor som bestlutstödslösningen skulle kunna besvara. 
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Bilaga 3. Exempelfrågor från Nethouse 
 Hur många objekt finns fördelat på objekttyp och status? 

 Hur många sotningar har utförts under en tidsperiod? 

o Skall kunna fördelas på objekttyp och intervall (frist)? 

 Hur många brandskyddskontroller har utförts under en tidsperiod? 

o Skall kunna fördelas på intervall? 

 Hur många avvikelser har noterats för brandskyddskontroller under en tidsperiod fördelat på 

position och avvikelse?  

 Hur många förelägganden har utfärdats under en tidsperiod? 

 Hur många förelägganden av en viss typ har utfärdats under en tidsperiod? 
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Bilaga 4. Tabellspecifikationer 
Sotning 

 

Brandskyddskontroll 

 

 

Table name: FaktaSotning

Table type: FaktaSotning

Number of Entries 100 000 000

Estimated size (MB): 5 054,4738770

Estimated size (GB) 4,9360096

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp

Storlek 

(bytes) Nyckel

Främmande nyckel 

till Null? Defaultvärde Okänt värde Exempelvärde Källsystem

Schema, 

källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

Arbetsorder unik identifierare för arbetsorder (max 36 

tecken) från Ritz.

uniqueidentife

r

16 Primärnyckel, Naturlig nyckel - Nej - - A813A49E-05C8-47F9-

ABAC-A29100B68A26

Ritz dbo ArbetsOrder Id uniqueidentifi

er

ArbetsorderNummer Räknare för arbetsordrar bigint 8 - - Ja NULL NULL 469509 Ritz dbo ArbetsOrder ArbetsOrderNo bigint

Objekt Objektet arbetsordern genomfördes på int 4 Primärnyckel, Främmande 

nyckel

DimObjekt Nej -1 -1 1, 35468 Ritz dbo ArbetsOrderObjekt ObjektId int

Tidsatgang Hur lång tid sotningen tagit numeric(15,4) 9 - - Ja NULL NULL 42.9100, 60.0000 Ritz dbo ArbetsOrderObjekt TidsAtgang numeric(15,4)

UppdragsTyp Vilken typ av uppdrag arbetsordern är int 4 Främmande nyckel DimUppdragstyp Nej -1 -1 1,2,3,-1 Ritz dbo ArbetsOrderObjekt UppdragsTyp int

UtforandeDatum Datumet då arbetsordern genomfördes int 4 Primärnyckel, Främmande 

nyckel

DimDatum Nej -1 -1 321,12312 Ritz dbo ArbetsOrder Starttid datetime2(7)

UtforandeStatus I vilket stadie utförandet är i int 4 Främmande nyckel DimUtforandeStatus Nej -1 -1 Sökt Ritz dbo ArbetsOrderObjekt UtforandeStatusId int

Utforare Vem och vilket företag som utfört 

arbetsordern

int 4 Primärnyckel, Främmande 

nyckel

DimUtförare Nej -1 -1 354, 21 Ritz dbo ArbetsOrderUtforare UtforareId 0

Mål Källa

Table name: FaktaBrandskyddskontroll

Table type: Fakta

Number of entries: 100 000 000

Estimated size (MB): 5817,41333

Estimated size (GB): 5,681067705

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel Främmande nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

Arbetsorder unik identifierare för arbetsorder (max 36 tecken) 

från Ritz.

uniqueidentifer 16 Primärnyckel, Naturlig 

nyckel

- Nej - - A813A49E-05C8-47F9-ABAC-

A29100B68A26

Ritz dbo ArbetsOrder Id uniqueidentifier

ArbetsorderNummer Värde från Ritz räknare för arbetsordrar bigint 8 - - - - - 469509 Ritz dbo ArbetsOrder ArbetsOrderNo bigint

Bedomning Referens till en grupp värden som håller 

bedömningar för olika 

brandskyddskontrollpositioner i ett 

brandskyddsprotokoll

bigint 8 Främmande nyckel DimBedomningGrupp Nej -1 -1 1,2,3… Ritz

DiarieID nvarchar(30)

Objekt Objektet arbetsordern genomfördes på int 4 Primärnyckel, 

Främmande nyckel

DimObjekt Nej -1 -1 1, 35468 Ritz dbo Brandskyddprotokoll/Arb

etsOrderObjekt

ProtokollData/ObjektId String (XML)/int

Tidsatgang Hur lång tid brandskyddskontrollen tagit numeric(15,4) 9 - - Ja NULL NULL 42.9100, 60.0000 Ritz dbo ArbetsOrderObjekt TidsAtgang numeric(15,4)

UppdragsTyp Vilken typ av uppdrag arbetsordern är (Bsk, sot) int 4 Främmande nyckel DimUppdragstyp Nej -1 -1 1,2,3,-1 Ritz dbo ArbetsOrderObjekt UppdragsTyp int

UtforandeDatum Datumet då arbetsordern genomfördes int 4 Främmande nyckel DimDatum Nej -1 -1 321,12312 Ritz dbo ArbetsOrder Starttid datetime2(7)

UtforandeStatus I vilket stadie utförandet är i int 4 Främmande nyckel DimUtforandeStatus Nej -1 -1 Sökt Ritz dbo ArbetsOrderObjekt UtforandeStatusId int

Utforare Vem och vilket företag som utfört arbetsordern int 4 Främmande nyckel DimUtförare Nej -1 -1 354, 21 Ritz dbo ArbetsOrderUtforare UtforareId int

Mål Källa



 

74 
 

Kontrollbedömningar 

 

Utförare 

 

 

Table name: FaktaBedomning

Table type: Fakta

Number of Entries 1 000 000

Estimated size (MB): 12,3977661

Estimated size (GB) 0,0121072

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel Främmande nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

GruppKey
Identifierar en grupp av 

protokollpositioner som hänger ihop

bigint 8 Primärnyckel, Främmande 

nyckel

DimBedomningGrupp Nej - - 1,6,3123131 ETL-processen - - - -

ProtokollPositionKey
Vilken protokollposition som fått 

bedömningen

int 4 Primärnyckel, Främmande 

nyckel

DimProtokollPosition Nej - - 1,2,3,4 ETL-processen - - - -

BedomningKey

Den bedömning som 

protokollpositionen har fått i 

brandskyddskontrollen

tinyint 1 Främmande nyckel DimBedomning Nej -1 -1 0,1,2 Ritz dbo BrandskyddProtokoll ProtokollData XML

Mål Källa

Table name: DimUtforare

Table type: Dimension

Number of Entries 5000

Estimated size (MB): 8,7833405

Estimated size (GB) 0,0085775

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel

Främmande nyckel 

till Null? Defaultvärde Okänt värde Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

Efternamn Anställds efternamn nvarchar(50) 102 - - Ja NULL NULL Persson, Obama Ritz dbo Anvandare Efternamn nvarchar(50)

ForetagAdress Adress för företaget nvarchar(32) 66 - - Ja NULL NULL Sotarvägen 250 Ritz dbo Foretag Adress nvarchar(32)

ForetagBankgiro Företagets bankgiro nvarchar(9) 20 - - Ja NULL NULL 5555-5555 Ritz dbo Foretag Bankgiro nvarchar(9)

ForetagEpost Företagets Epost nvarchar(256) 514 - - Ja NULL NULL epost.epost@epost.com Ritz dbo Foretag Epost nvarchar(256)

ForetagFaxnummer Företagets faxnummer nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL 060-123456 Ritz dbo Foretag FaxNummer nvarchar(20)

ForetagID
Natural key från Ritz som identifierar 

företaget

int 4 Naturlig 

nyckel

- Ja - - 1,2,3 Ritz dbo Foretag Id int

ForetagMobil Företagets mobilnummer nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL 070-6543127 Ritz dbo Foretag Mobil nvarchar(20)

ForetagNamn Namnet på företaget nvarchar(50) 102 - - Ja NULL NULL Skorstensfejarna AB Ritz dbo Foretag Namn nvarchar(50)

ForetagOrganisationsnummer Företagets organisationsnummer nvarchar(11) 24 - - Ja NULL NULL 551234-4321 Ritz dbo Foretag Orgnr nvarchar(11)

ForetagOrt Ort för företaget nvarchar(27) 56 - - Ja NULL NULL Sotvalla Ritz dbo Foretag PostOrt nvarchar(27)

ForetagPlusgiro Företagets plusgiro nvarchar(9) 20 - - Ja NULL NULL Ritz dbo Foretag Plusgiro nvarchar(9)

ForetagPostnummer Postnummer för företaget nvarchar(9) 20 - - Ja NULL NULL 123 45 Ritz dbo Foretag PostNr nvarchar(9)

ForetagTelefonnummer Företagets telefonnummer nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL 060-123456 Ritz dbo Foretag TelefonNummer nvarchar(20)

Fornamn Anställds förnamn nvarchar(50) 102 - - Ja NULL NULL Per, Barack Ritz dbo Anvandare Fornamn nvarchar(50)

Namn Den anställdes hela namn derived 0 - - - - - Johan Johansson - - - - -

Skattesedel Företagets skattenummer nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL SE1234567812313 Ritz dbo Foretag Skattesedel nvarchar(30)

SkorstensFejareMastare
Namnet på sotarmästaren nvarchar(32) 66 - - Ja NULL NULL Johan Johansson Ritz dbo Foretag SkorstensFejareMastar

e

nvarchar(32)

UtforareEpost Anställds E-post nvarchar(256) 514 - - Ja NULL NULL Per.persson@email.com Ritz dbo Anvandare Epost nvarchar(256)

UtforareID

Natural key från Ritz som identifierar den 

anställde int

4 Naturlig 

nyckel

- Ja - - 1,2,3,… Ritz dbo Anvandare Id

int

UtforareKey Primary surrogate key int 4 Primärnyckel - Nej - - 1,2,3,… ETL-processen - - - -

UtforareMobil Anställds mobilnummer nvarchar(18) 36 - - Ja NULL NULL 070-3333333,0732134565 Ritz dbo Anvandare Mobil nvarchar(18)

Mål Källa
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Utförandestatus 

 

Uppdragstyp 

 

  

Table name: DimUtforandeStatus

Table type: Dimension

Number of Entries 7

Estimated size (MB): 0,0003338

Estimated size (GB) 0,0000003

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel

Främmande 

nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Access för Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

UtforandeStatusKey Primary surrogate key int

4 Primärnyckel, 

Surrogatnyckel

- Nej - - Alla 1,2,3 - - - -

-

UtforandeStatus Status för ett sotningsutförande nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL Alla Ej utförd, Sökt Ritz dbo UtforandeStatus Benamning nvarhcar(20)

UtforandeStatusKod Förkortning av utförandestatus nchar(2) 4 - - Ja NULL NULL Alla EU, SÖ Ritz dbo UtforandeStatus Kod nvarchar(2)

Mål Källa

Table name: DimUppdragstyp

Table type: Dimension

Number of Entries: 10

Estimated size (MB): 0,0006199

Estimated size (GB): 0,0000006

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp

Storlek 

(bytes) Nyckel

Främmande 

nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Access för Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

UppdragstypKey Primärnyckel tinyint 1 Primärnyckel - Nej - - Alla 1,2,3 - - - - -

Uppdragstyp Namn på uppdragstypen nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Alla Sotning, Övrigt ETL-Processen - - - -

UppdragsTypID
Det ID som givits 

uppdragstypen

smallint 2 Natural key - Ja NULL NULL Alla 1,2,3 Ritz dbo ArbetsOrder Uppdragstyp int

Mål Källa



 

76 
 

Protokollpositioner 

 

  

Table name: DimProtokollPosition

Table type: Dimension

Number of Entries 50

Estimated size (MB): 0,0097275

Estimated size (GB) 0,0000095

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel

Främmande 

nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Access för Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

ProtokollPositionKey
Tabellens primärnyckel. 

Genererad.

int 4 Primärnyckel, 

surrogatnyckel

- Nej - - Alla 1,2,3 - -

PositionBenamning
Textuellt namn på 

protokollpositionen

nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Alla Eldstadsplan, 

Sotbeläggning

Ritz dbo BrandskyddPosition Benamning nvarchar(30)

PositionNummer
Positionens 

identifikationsnummer

numeric(4,2) 5 - - Ja NULL NULL Alla 1.10,2.20,3.10 Ritz dbo BrandskyddPosition PositionNr numeric(4,2)

SektionBenamning
Textuellt namn på 

protokollsektionen

nvarchar(20) 62 - - Ja NULL NULL Alla Eldstad, Imkanal Ritz dbo BrandskyddSektion Benamning nvarchar(20)

SektionsNummer
Sektionens 

identifikationsnummer

numeric(4,2) 5 - - Ja NULL NULL Alla 1.00,2.00 Ritz dbo BrandskyddSektion SektionNr numeric(4,2)

ObjektTypGruppID
ID från Ritz för olika 

ObjektTypGrupper

int 4 Naturlig nyckel - Ja NULL NULL Alla 1,2,3 Ritz dbo ObjektTypGrupp Id int

ObjektTypGrupp
Textuell benämning på 

objekttypgruppen

nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Alla Värmeanläggning Ritz dbo ObjetTypGrupp Benamning nvarchar(30)

Mål Källa
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Objekt

 

Table name: DimObjekt

Table type: Dimension

Number of Entries 5 000 000

Estimated size (MB): 6 589,8895264

Estimated size (GB) 6,4354390

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel

Främmande 

nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

Adresslitterat Eventuellt tillägg till adressen nvarchar(6) 14 - - Ja NULL NULL Ritz dbo Fastighet AdressLitterat nvarchar(6)

Adresstillagg Eventuellt tillägg till adressen nvarchar(6) 14 - - Ja NULL NULL Ritz dbo Fastighet AdressTillagg nvarchar(6)

Brandskyddsfrist Fristen uttryckt i antal veckor smallint 2 - - Ja NULL NULL 1,52,104,208,416 Ritz dbo Frist Veckor int

BrandskyddsFristbeskrivning Beskrivning av fristens längd nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Var åttonde vecka, Varje år Ritz dbo Frist Benamning nvarchar(30)

Bransle Vilket bränsle objektet drivs av nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Eldningsolja, gas, ved Ritz dbo ObjektBransle Benamning nvarchar(30)

ByggnadsAr Vilket år fastigheten byggdes nvarchar(10) 22 - - Ja NULL NULL 1790, 1926 Ritz dbo Fastighet ByggnadsAr nvarchar(10)

Distrikt Vilket sotningsdistrikt objektet tillhör nvarchar(50) 102 - - Nej - - Lindesberg, Sundsvall Ritz dbo Distrikt Namn nvarchar(50)

Fabrikat Vilket fabrikat objektet är utav nvarchar(50) 102 - - Ja NULL NULL Ritz dbo Objekt Fabrikat nvarchar(50)

FastighetID Fastighetens ID-nummer i Ritz int
4

Naturlig 

nyckel - 1,2,3,… Ritz dbo Fastighet Id int

Fastighetsbeteckning

Namn för att identifiera en specifik fastighet

nvarchar(50)
102

- - Ja NULL NULL LINDESBY 2:6 Gårdshus, FISKEN 6 Ritz dbo Fastighet

FastighetsBeteckni

ng nvarchar(50)

Fastighetstyp

Anger vilken typ av fastighet objektet 

befinner sig i nvarchar(50)
102

- - Ja NULL NULL Fritidsboende, Fast boende Ritz dbo FastighetsTyp Namn nvarchar(50)

Gatunamn Gatans namn nvarchar(64) 130 - - Ja NULL NULL Kristinavägen, Platensvägen Ritz dbo Fastighet Adress nvarchar(64)

Gatunummer Fastighetens gatunummer smallint 2 - - Ja NULL NULL 4, 10, 53 Ritz dbo Fastighet AdressNummer int

KommandeBrandskyddskontroll
Beräknat datum för kommande 

brandskyddskontroll int
4

Främmande 

nyckel DimDatum Ja -1 -1 1,5,13 - - - - -

KommandeSotning
Beräknat datum för kommande sotning int

4
Främmande 

nyckel DimDatum Ja -1 -1 1,5,13 - - - - -

ObjektID
Objektets ID-nummer i Ritz

int
4

Naturlig 

nyckel -
Nej

- - 41231,51231 Ritz dbo Objekt id int

ObjektKey Surrogate primary key int 4 Primärnyckel - Nej 1,2,3

Objektstatus Objektets status nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL Egensotad, Obrukad Ritz dbo ObjektStatus Status nvarchar(20)

Objekttyp Beskriver av vilken typ objektet är nvarchar(50) 102 - - NULL NULL Varmluftspanna, rörspis Ritz dbo ObjektTyp Benamning nvarchar(50)

ObjektTypGrupp
Vilken grupp som objekt av denna typ kan 

delas in i nvarchar(30)
62

- - Ja NULL NULL

Värmeanläggning, Imkanal från 

större kök, Vedspis - primär Ritz dbo ObjektTypGrupp Benamning nvarchar(30)

Omrade

Namn på ett specifikt sotningsområde. Detta 

område definieras som ett intervall av 

registernummer nvarchar(40)

82

- - Ja NULL NULL Nossebro, Ortsjön-Armsjön Ritz dbo Omrade Namn nvarchar(40)

OmradeSlutRegisterNummer
Anger slutnumret för det område i vilket 

Objektet befinner sig real
4

- - Ja NULL NULL 1000, 9999 Ritz dbo Omrade TillRegNr float

OmradeStartRegisterNummer
Anger startnumret för det område i vilket 

Objektet befinner sig real
4

- - Ja 1000, 9999 Ritz dbo Omrade TillRegNr float

Ort Den postort objektet befinner sig i nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Lindesberg, Linköping Ritz dbo Fastighet Ort nvarchar(30)

Utrymme Vart objektet befinner sig i en fastighet nvarchar(50) 102 - - Ja NULL NULL Allrum, pannrum, Hall Ritz dbo ObjektUtrymme Benamning nvarchar(50)

Utrymmeskod
Beteckning för typen av utrymme i vilket 

objektet är placerat nvarchar(5)
12

- - Ja NULL NULL BIB, F, H-G Ritz dbo ObjektUtrymme UtrymmeKod nvarchar(5)

Postnummer
Postnumret för fastigheten objektet befinner 

sig i nvarchar(9)
20

- - Ja NULL NULL 857 31, 701 34 Ritz dbo Fastighet PostNr nvarchar(9)

Registernummer
Fastighetens registernummer

real
4

- - Ja NULL NULL 1005, 2004 Ritz dbo GangOrdning

Registreringsnumm

er float

SenastBrandskyddskontrollerad
Tidpunkt för senaste brandskyddskontroll int 4 Främmande 

nyckel

DimDatum Ja -1 -1 1,2,3 Ritz dbo Objekt SenastBSKDatum datetime

SenastSotad

Tidpunkt för senaste sotning int 4 Främmande 

nyckel

DimDatum Ja -1 -1 1,2,3 Ritz dbo Objekt SenastSotadDatum datetime

Sotningsfrist Sotningens frist uttryckt i antal veckor smallint 2 - - Ja NULL NULL 1,52,104,208,416 Ritz dbo Frist Veckor int

SotningsFristbeskrivning Beskrivning av fristens längd nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Var åttonde vecka, Varje år Ritz dbo Frist Benamning nvarchar(30)

Vaning
Vilken våning objektet befinner sig på

nvarchar(30)
62

- - Ja NULL NULL

Källarvåning, saknas, 

bottenvåning Ritz dbo ObjektVaning Benamning nvarchar(30)

Vaningskod Beteckning för olika våningar nvarchar(5) 12 - - Ja NULL NULL Kv, 2v Ritz dbo ObjektVaning Vankod nvarchar(5)

ObjektNummer

Ett nummer som anger objektets nummer 

inom en fastighet int 4 - - Ja NULL NULL 1,2,3,… Ritz dbo Objekt ObjektNr int

Mål Källa
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Datum 

 

Bedömning 

Table name: DimDatum

Table type: Dimension

Number of Entries 7300

Estimated size (MB): 1,7543793

Estimated size (GB) 0,0017133

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel

Främmande 

nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Access för Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

Ar Året som ett fyrsiffrigt tal smallint 2 - - Ja NULL NULL Alla 2011 ETL-processen - - - -

ArManad Anger år och månad, med månad som tal nvarchar(7) 16 - - Ja NULL NULL Alla 2011-12, 2014-05 ETL-processen - - - -

ArManadText
Anger år och månad, med månad som text nvarchar(8) 18 - - Ja NULL NULL Alla 2011-dec, 2010-mar ETL-processen - - - -

DagAr
Tal mellan 1-366 som anger dagens 

nummer under året

smallint 2 - - Ja NULL NULL Alla 1,200,365 ETL-processen - - - -

DagManad Tal från 1-31 som anger dag i en månad tinyint 1 - - Ja NULL NULL Alla 1,11,28,31 ETL-processen - - - -

DagVecka Anger dag i vecka (1-7) tinyint 1 - - Ja NULL NULL Alla 1,2,3,4,5,6,7 ETL-processen - - - -

DatumKey
Primärnyckel, surrogatnyckel, med format 

YYYYMMDD

int 4 Primärnyckel, 

Surrogatnyckel

- Nej - - Alla 20141011,20030101,… ETL-processen - - - -

DatumStampel Standard SQL datestamp date 3 - - Ja NULL NULL Alla 2014-03-11 ETL-processen - - - -

DatumText Anger datumet som en textsträng nvarchar(30) 62 - - Ja NULL NULL Alla Måndag 3/10-2014 ETL-processen - - - -

Halvar Anger vilket halvår datumet tillhör tinyint 1 - - Ja NULL NULL Alla 1,2 ETL-processen - - - -

HalvarText Halvåret formaterat som en text nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL Alla Första halvåret ETL-processen - - - -

Helgdagsindikator
Anger om datumet är en helgdag (Lördag 

och söndag)

bit 1 - - Ja NULL NULL Alla 0, 1 ETL-processen - - - -

Kvartal
Anger kvartalet som datumet tillhör som 

en siffra

tinyint 1 - - Ja NULL NULL Alla 1,2,3,4 ETL-processen - - - -

KvartalText Kvartalet formaterat som text nvarchar(20) 42 - - Ja NULL NULL Alla Första kvartalet ETL-processen - - - -

Manad
Tal från 1-12 som anger månad under året 

(1=januari, 12=december)

tinyint 1 - - Ja NULL NULL Alla 1,9,12 ETL-processen - - - -

ManadText Anger månad som textsträng nvarchar(10) 22 - - Ja NULL NULL Alla Januari, Juni, December ETL-processen - - - -

Vardagsindikator
Anger om datumet är en vardag (Måndag-

Fredag)

bit 0 - - Ja NULL NULL Alla 0, 1 ETL-processen - - - -

Vecka Anger kalendervecka som ett heltal tinyint 1 - - Ja NULL NULL Alla 1,10,52 ETL-processen - - - -

VeckaText Anger veckan som en textsträng nvarchar(4) 10 - - Ja NULL NULL Alla V.34 ETL-processen - - - -

Veckodag Anger veckodag som textsträng nvarchar(10) 22 - - Ja NULL NULL Alla Måndag, Onsdag, Lördag ETL-processen - - - -

Mål Källa

Table name: DimBedomning

Table type: Dimension

Number of Entries 4

Estimated size (MB): 0,0001106

Estimated size (GB) 0,0000001

Kolumnnamn Beskrivning Datatyp Storlek (bytes) Nyckel

Främmande 

nyckel till Null? Defaultvärde Okänt värde Access för Exempelvärde Källsystem Schema, källa Tabell, källa Kolumn, källa Datatyp i källa

Bedomning

Bedömningen vid en kontroll, 

med värden 0, 1 eller 2

tinyint 1 Primärnyckel - Nej - - Alla -1, 0, 1, 2 ETL-Processen - - - -

BedomningText
Bedömningen uttryckt i text nvarchar(13) 28 - - Ja - - Alla Godkänd, Anmodan, 

Föreläggande

ETL-Processen - - - -

Mål Källa
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Bilaga 5. Exempel på brandskyddsprotokoll 

 


