
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGILE VS HYPER AGILE 
en studie av agilitet i metoder för 

datamodellering 
 

 

Examensarbete inom ämnet 
Informationssystemsutveckling 
15 Högskolepoäng 
Vårterminen 2012 
 
 
Författare:  Martin Svensson 
 
Handledare: Mattias Strand 
Examinator: Mikael Berndtsson 
 
Granskat av: Hans Hultgren  
             Patrik Lager 



Sammanfattning 
Inom utvecklingen av de flesta typer av datorsystem används datormodeller för 
att strukturera lagringen och användningen av data. Likaså finns det flera olika 
datamodelleringsmetoder att välja bland för detta ändamål. I samarbete med ett 
företag har en fallstudie genomförts med syfte att undersöka hur agiliteten i två 
av dessa metoder påverkar utvecklingen av ett Data Warehouse (DW). 
 
De två datamodelleringsmetoder som undersökts är Data Vaulting och Hyper 
Agility och arbetet har fokuserat på att undersöka skillnaderna mellan dessa när 
det gäller mängden ETL-kod som måste skrivas, funktionaliteten i 
datatransformationerna, möjligheten till att uppdatera systemstrukturen samt 
den totala kostnaden för utvecklingen av DW-lösningen. Inom ramen för 
fallstudien har en litteraturstudie genomförts och kombinerats med material 
från sex intervjuer, där respondenterna varit konsulter såväl som 
företagsrepresentanter.  
 
Resultaten av fallstudien visar att respektive metods agilitet har en stor 
påverkan på den kod som utvecklas. Ju högre agilitet metoden har desto mindre 
kod, tid och andra resurser som krävs. Dock medför även en förhöjd agilitet 
större komplexitet samt eventuell risk för ett misslyckat utvecklingsprojekt. 
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1. Introduktion 
Business Intelligence (BI) definieras på olika sätt, men jag kommer i denna 
rapport att definiera det som ”…a broad category of technologies, applications and 
processes for gathering, storing, accessing, and analyzing data to help its users 
make better decisions.” (Watson et al., 2010). Flera aspekter av denna definition 
kan diskuteras då BI ofta kan associeras med applikationer, såsom 
dashboards/scorecards eller analyser i form av prognoser. I detta arbete 
kommer dock BI att användas utifrån den lite vidare definitionen som ges av 
Watson et al. (2010). Med andra ord, BI inkluderar både att sätta in data såväl 
som att hämta ut data (genom tekniker eller applikationer som möter 
organisationens affärsmål)(Watson et al., 2010). 
 
BI är idag ett vedertaget begrepp och var 2007 den största teknologiska 
prioriteten för organisationer i USA (Watson et al., 2007). Ett par exempel på 
organisationer i vår vardag som kan ha stor nytta av BI utan att vi lägger någon 
större vikt vid det är livsmedelskedjor och försäkringsbolag. 
Användningsområdena innefattar bland annat direktriktad reklam, kampanjer 
och även planlösningen i en butik. Försäkringsbolagen å sin sida kan använda BI 
för att kategorisera sina kunder och därigenom bestämma kostnaderna för olika 
premier beroende på kundens egenskaper och vilken försäkring som ska köpas. 
BI kan alltså förändra hur organisationer och beslutshantering samt hur jobb 
hanteras (Watson et al., 2007).  
 
Notera dock att trots att data, oavsett källa, kan användas för BI, använder de 
flesta organisationer ett Data Warehouse (Eng. Data Warehouse (DW), för 
tydlighet kommer DW att användas som begrepp) som främsta källa för input av 
data. DW har kallats för dataraffinaderi, därför att precis som ett oljeraffinaderi, 
som skapar flera produkter av ett råmaterial, konverterar DW data till 
information. Skulle detta appliceras i en konventionell kunskapshierarki, så 
konverteras data först till information, innan det i sin tur kan konverteras till 
kunskap med hjälp av analytiska verktyg (Negash et al., 2008). Många stora 
organisationer ökar också sina investeringar inom utvecklingen av DW, vilket 
innebär en ständig utveckling av området (Watson et al., 2007). 
För denna rapport kommer DW att definieras som ”subject-oriented, integrated, 
nonvolatile and time-variant” (Inmon, et al 2008). Detta därför att denna 
definition av Bill Inmon är den generellt vedertagna för området och därigenom 
även det klara valet av definition. 
 
Sedan 90-talet har DWs betydelse i organisationer stadigt ökat i takt med att 
information att analysera och grunda framtida beslut på har blivit en allt 
värdefullare tillgång (Negash et al., 2008). De organisationerna med tillgång till 
den bästa informationen är mest sannolika att fatta ekonomiska och 
produktionsmässigt lönsamma beslut och har därigenom en fördel gentemot 
sina konkurrenter (Finne, 1997; Watson et al., 2010). Resultatet av detta är att 
med hjälp av den allra senaste informationen kan beslutsfattarna fatta allt bättre 
beslut (Watson et al., 2007). Trots detta har organisationer idag stora mängder 
data men är oftast fattiga på information då de inte kan omsätta den stora 
mängden data på ett effektivt sätt (Nilakanta et al., 2008). DW är lösningen på 
många av dessa problem, då det är speciellt framtaget för att samla in stora 
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mängder data från flera olika interna såväl som externa källor för att sedan 
möjliggöra avancerade analyser (Nilakanta et al., 2008; Watson et al., 2007). 
 
Det finns idag inget standardiserat sätt för att utveckla en DW-lösning. På 
marknaden finns det idag en uppsjö av olika utvecklingsmodeller som används, 
vilka i sin tur även kan kombineras med ett antal vedertagna arkitekturer som 
lösningen kan utvecklas efter. Generellt går det att säga att väldigt många 
utvecklingsprojekt följer en traditionell vattenfallsmodell, där respektive fas i 
utvecklingsprocessen genomförs i sekvens (Watson et al., 2005). 
 
Bristen med denna utvecklingsmodell är att den inte tillåter utvecklaren att gå 
tillbaka till resultaten från en tidigare fas och åtgärda ett identifierat problem 
eller ändra ett designval. Inom denna typ av utvecklingsmodell är dessutom sena 
ändringar förenade med ett stort resursuttag, där det brukar uttryckas att 
kostnaden växer exponentiellt för varje fas som genomförts (Pressman, 2010). 
De höga kostnaderna för sena ändringar, tillsammans med det faktum att 
ungefär 40% av alla DW-projekt misslyckas med att uppfylla sina designmål 
(Nilakanta et al., 2008) har ökat efterfrågan av mer agila utvecklingsmodeller för 
DW-utveckling (Brobst et al., 2008). 

1.1 Problemområde 
Grunden för problemområdets lades under HT2011 då ett företag från 
Stockholm var och gästföreläste på högskolan om Data Vault. Idén till ett 
eventuellt examensarbete skapades då och en kontakt har etablerats med företag 
för detta syfte. 
 
Inom ramen för behovet av ett mer agilt förhållningssätt vid utveckling av DW-
lösningar, har jag varit i kontakt med en systemleverantör som huvudsakligen 
utvecklar BI- och data warehouse-lösningar till större organisationer i Sverige. 
(Företaget har valt att vara anonymt och kommer därför hädanefter att refereras 
till som ”Företag A”. Omnämnda BI/DW-lösningar i rapporten kommer inte 
heller att namnges, utan kommer refereras till som System A, System B och så 
vidare.) 
 
I diskussioner med Företag As VD bekräftas bilden av att de flesta företag som 
utvecklar DW-lösningar följer en traditionell sekventiell utvecklingsmodell 
(vattenfallsmodellen). Då denna modell, som tidigare angivits, anses vara 
bristfällig vid utveckling av DW-lösningar (Watson, 2010), så arbetar Företag A i 
stor utsträckning med agila utvecklingsmodeller inom DW. Företag A arbetar 
främst med en utvecklingsmodell som heter Data Vault, men har även utvecklat 
en ännu mer agil modell som de kallar Hyper Agility. Inom dessa två säkras 
agiliteten på den för DW, mycket centrala datamodelleringsnivån. 
 
Agilitetsgraden i datamodelleringsmetoderna påverkar det resterande arbetet 
inom utvecklingsprojektet samt den resulterade slutprodukten. Bland de 
tydligaste faktorerna som påverkas, enligt Företag A, är systemets förmåga att 
hantera uppdateringar av datastrukturen, funktionaliteten av ETL-koden, 
mängden ETL-kod, samt kostnaden för utvecklingen av systemet. Dessa faktorer 
kan vara avgörande för om företag vill investera i denna typ av lösningar samt 
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vilka ekonomiska resurser som i sådana fall skulle krävas. I dagsläget är agila 
utvecklingsmodeller ingen vedertagen praxis även om de är på uppgång. Därför 
önskar Företag A undersöka vilka effekter en datamodelleringsmetods agilitet 
kan ha på ett DW och hur de faktorer som nämns ovan påverkar utvecklingen 
därav. 

1.2 Problemställning 
Utifrån tidigare presenterad argumentation har följande problemställning 
formulerats för detta arbete. 
 
Hur påverkar en datamodelleringsmetods agilitet utvecklingen av ett DW? 
 
För att kunna besvara problemställningen ovan måste följande frågeställningar 
besvaras. Dessa är baserade de på aspekter som lyfts fram av Företag A: 
 
1. Hur påverkas mängden kod i ETL-processen? 
 
2. Hur påverkas ETL-processernas funktionalitet?  
 
3. Hur kommer systemets möjligheter för uppdateringar att se ut? 
 
4. Hur kommer den totala kostnaden för systemets ETL-utveckling se ut? 

1.3 Avgränsning 
Det existerar flertalet olika datamodelleringsmetoder för databaser och DW-
lösningar där samtliga även har olika nivåer av agiltet. För att begränsa detta 
område kommer endast Data Vault och Hyper Agility att avhandlas. Dessa 
datamodelleringsmetoder har valts utefter de olika grader av agilitet de besitter 
och där en möjlig kontrast kopplad till agiliteten borde kunna tas fram. 

1.4 Förväntat resultat 
Jag förväntar mig att kunna påvisa att det existerar skillnader beroende på vilken 
datamodelleringsmetodik som använts för ett utvecklingsprojekt. Målet är att 
dessa skillnader kommer att kunna illustreras med mätvärden, vilka kommer tas 
fram och kontextualiseras via undersökningar hos Företag A och deras kunder. 
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2. Data Warehouse – en bakgrund 
DW är ett datadrivet beslutsstödsystem som kombinerar datainsamling, lagring 
och Knowledge Management som input till beslutshantering för snabbare och 
bättre beslut och har varit en väsentlig IT-strategikomponent sedan 90-talet för 
större företag (Nilakanta et al., 2008). Den generellt vedertagna definitionen för 
området myntades i början av 90-talet av områdets skapare Bill Inmon som 
säger att ett DW är ”subject-oriented, integrated, time-variant and nonvolatile” 
(Nilakanta et al., 2008; Inmon et al., 2008). Utvecklingen av DW har gått från att 
DW bidrar till organisationers framgång till att vara en grundförutsättning för 
många för att ens kunna verka inom sin marknad. Denna typ av organisationer 
kallas BI-baserade organisationer på grund av den väsentliga betydelsen ett DW 
har. Området har utvecklats från att användas av endast specialister till av 
många olika typer av användare, samtidigt som fokus för DW har vidgats och 
börjar nu riktas mer mot realtidstillämpningar (Watson et al., 2010). Detta är 
nästa logiska steg i takt med att affärsprocesser effektiviseras (Negash et al., 
2008), att gå från uppdateringar varje månad till uppdateringar varje timme. 
Främsta hindret här är dock att kunna hålla fortsatt hög nivå på datakvaliteten 
(March et al., 2007). 
 

 
Figur 1 (Baserad på Watson et al., 2010) Best practises of BI environment. Bilden 
illustrerar hur Business Intelligence på bästa sätt appliceras i en organisation där 
DW har en central roll för att möjliggöra detta. 
 
DWs är i grunden databaser i databaserade miljöer (Negash et al., 2008), men 
skiljer sig från operationella databaser då de är ämnesorienterade, integrerade, 
tidsvarierande, konstanta, summerade samt genomför OLAP (El-Sappagh, et al. 
2011)(OnLine Analaytic Processing, en applikation som genomför avancerade 
analyser)(Nilakanta et al., 2008). Dock finns det de, enlig Patrik Lager (personlig 
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kontakt, 23 mars, 2012), som anser att summerad data är en förlegad definition 
som inte längre anses specifikt korrekt samt inte går att applicera på dagens 
operationella DW lösningar. Enligt Lechtenbörger och Vossen (2003) skiljer sig 
DW från operationella databaser i åtminstone två viktiga aspekter, vilka är att ett 
DW integrerar information från ett redan tidigare existerande system, i form av 
allt ifrån intern data, data från extern dataleverantör eller från en affärspartner 
(Watson et al., 2007), samt att DW används för analyssyften, medan ordinarie 
databaser kräver hög prestanda och korta responstider för ofta redan 
fördefinierade transaktioner (Lechtenbörger et al., 2003). 
 
När det kommer till arkitekturen av ett DW finns det två grundläggande 
klassiska filosofier om hur det ska se ut, Data Mart Design och Enterprise-Wide 
DW Design. En Data Mart är en mindre version av ett DW med ett fokus på ett 
specifikt funktionellt område (Watson et al., 2007), exempelvis 
ekonomihanteringen. Målet med detta är att skapa många mindre individuella 
Data Marts i en bottom-up approach, vilka kopplas samman och resulterar i 
strukturen av en ”Data Mart Bus” arkitektur. Alltså att samtliga Data Marts 
inkluderas i en större miljö eller en ”bus” (Nilakanta et al., 2008).  
 

Kimball Bus Architecture 

 
Figur 2 ( baserad på www.informationweek.com) illustrerar hur data från 
källsystemen från vänster extraheras och ”tvättas” för hög data kvalitet innan de 
integreras med data martsen till höger, vilka var för sig fungerar som ett mindre 
DW med fokus på endast ett affärsmål. 
 
Ett Enterprise-Wide DW är en sammansättning av samtliga av dessa Data Marts i 
Kimballs data mart bus-struktur (Nilakanta et al., 2008). 

http://www.informationweek.com/
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Figur 3 (baserad på simranjindal.wordpress.com) illustrerar hur data från olika 
operationella källsystem extraheras till ett staging area datan ”tvättas” så att all 
data följer samma standard innan det laddas in i DW. När informationen finns på 
plats i DW kan olika rapporter genereras för underlag till beslut. Olika former av 
analyser kan även genomföras i form av OLAP och data mining. 
 
Sedan ett decennium tillbaka har det varit en pågående diskussion om vilken av 
dessa strukturer som är bäst, även om det existerar flera grundvarianter av 
strukturer än dessa samt flertalet hybrider dem emellan (Watson et al., 2005). 
Många faktorer påverkar den slutliga arkitekturen av ett DW system, bland 
annat storleken, typen och designfilosofin som används. Därtill tillkommer den 
kritiska faktorn av rätt sponsring av ett utvecklingsprojekt beroende på vilken 
arkitektur av ett DW som ska skapas (Watson, 2010). Det finns med andra ord 
ingen uniform struktur eller lösning som alltid fungerar oavsett omständigheter 
(Nilakanta et al., 2008; Watson et al., 2005). Det finns dock enligt Watson 
tillfällen då vissa strukturer är bättre än andra. När behovet att dela med sig av 
integrerad information mellan organisationsenheter, låga begränsningar för 
resurstillgängligheter och sponsring på höga organisationsnivåer så är ”bus” 
arkitektur att föredra. Om det däremot är stort behov av informationsintegrering 
mellan organisatoriska enheter, då synen på DW är strategisk och IT-personalen 
ansedda förmåga är hög väljs vanligtvis en enterprise-wide lösning (Watson et 
al., 2005). 
 
Den vanligaste metoden för hur informationen länkas, analyseras och 
presenteras i ett DW är förmodligen så kallat löst kopplad. Det vill säga att 
informationen är vitt tillgänglig inom organisationen för analytiker och 



 10 

beslutsfattare att använda analytiska applikationer mot, samt manipulera och 
presentera information. Informationen är oftast kopplad till ett specifikt område 
såsom exempelvis produktionshantering. De flesta organisationer med ett DW 
hantera sina analyser på ett liknande sätt då det för analytiker är relativt lätt att 
presentera stora mängder sammanställd data genom tabeller och scorecards för 
beslutsfattare (Davenport, 2008). 
 
I kontrast till metoden med löst kopplad information finns även automatiserad 
beslutsfattning, vilket är den närmast länkad informationsstruktur man kan 
uppnå. Automatiserad beslutsfattning går ut på att visa frekvent återkommande 
beslut där ansvaret flyttas över till DW och uppnås med inbyggda beslutsregler 
och algoritmer, vilket har lett till att många organisationer drastiskt minskat tid 
för beslutsfattning. Denna typ av beslutsfattning är ingen ny företeelse utan 
skapades redan på 80-talet, och appliceringen av denna beslutsfattningsteknik 
expanderar ständigt (Davenport, 2008). 
 
Trots att DW lagt grunden till många organisationers framgångar är det 
fortfarande en ganska ny teknik i ständig utveckling som fortfarande kan 
förbättras. En del av dessa förbättringsområden innefattar hantering av både 
strukturerad och halv-strukturerad data, dokumenthantering för bland annat 
lagliga dokument samt utbildning för fler anställda då DW-hanteringen rör sig 
mer åt större massor av användare (Negash et al., 2008). 

2.1 ETL 
ETL står för Extract, Transform och Load, vilket innebär att dessa funktioner 
hämtar och omvandlar relevant data från källsystemen till användbar 
information i DW. ETL styr bland annat från vilket källsystem vilken data som 
ska hämtas, hur ofta den ska hämtas beroende på förändringar, vid vilken tid 
data kan hämtas samt undantagshantering av data som inte kan extraheras från 
källsystemet. I och med att data hämtas från flera källor behöver den 
transformeras till en gemensam standard för att kunna tillämpas i ett DW. Utan 
ETL-processer för ett DW skulle eventuell data som laddas in med största 
sannolikhet inte kunna användas för analyser då redundant data skulle 
förekomma i många olika former samt att någon datakvalitet inte skulle existera. 
Det är detta som är ETL främsta syfte att förebygga (Ponniah, 2010). Till hjälp 
finns avancerade verktyg för denna process, men trots detta krävs det mänsklig 
övervakning och administrering (Nilakanta et al., 2008). Detta gör att ETL-
processen är den viktigaste, största och mest krävande processen att skapa vad 
gäller resurser i ett utvecklingsprojekt med ett DW som slutprodukt (Ponniah, 
2010). Det kräver ungefär 80% av resurserna i form av tid och kraft samt står för 
mer än 50% av oväntade projektkostnader. Orsaken till detta grundas i bland 
annat dålig datakvalitet i källsystemen, politik gällande ägandeskap till datan 
samt äldre teknik i källsystem som fortfarande är i användning (Watson et al., 
2007). 
 
 ETL-processer är uppdelade i tre områden: datainhämtning, datalagring samt 
informationsleverans. Data inhämtning är tack vare namnet ganska 
självförklarande. Det är här datan från källsystemen extraheras (Ponniah, 2010). 
Extraheringen kan delas upp i två steg, en initial extrahering och en inkrementell 
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extrahering. Den initiala extraheringen innebär att man hämtar data från 
angivna källsystem för att sedan populera ett DW för första gången sedan det 
skapats. Detta betyder att denna typ av extrahering endast genomförs en gång 
till skillnad från den inkrementella extraheringen som genomförs med jämna 
mellanrum för att hålla ett DW uppdaterat (El-Sappagh et al., 2011). I 
datalagringen genomförs städningen av datan som hämtats så att all data 
slutligen följer en uniform struktur som är korrekt, komplett, konsekvent, och 
otvetydig, med andra ord håller hög kvalitet (El-Sappagh et al., 2011). Slutligen 
har vi informationsleverans där all data laddas in i DW (Ponniah, 2010). 
 
Samtliga regler för hur ETL-processen fungerar, begränsas och hanteras styrs av 
Metadatan och fungerar kort och gott som en karta eller beskrivning av hela 
ETL-processen (Watson et al., 2007). 

2.2 Agilitet 
Konceptet agilitet har sitt ursprung i slutet av 80-talet inom produktion i USA. 
Därefter kom det även att innefatta logistik för material/varor/produkter, affärs 
nätverk, informationssystem och även mjukvaruutveckling. Trots att begreppet 
använts så länge finns det ingen riktigt vedertagen definition på vad det innebär. 
De flesta agilitetskoncept är adaptioner av andra tidigare element som flexibilitet 
och ”leanness”. Definitionen baseras på dessa element för att förklara agilitet 
som att kunna, proaktivt eller reaktivt, hantera förändringar genom hög kvalitet, 
ekonomiska komponenter och relationer inom omgivningen (Imache, 2012).  
Agilitet kan definieras utefter egenskaper som finns i agila organisationer såsom 
avläsa, lära, anpassningsbarhet, motståndskraft mot modifiering (eng. 
resilience)(en agilitet vilken kan absorbera nya förändringar utan att behöva 
ändra sin struktur), kvickhet, uppfinningsrikedom, flexibilitet, samtidhet (eng 
concurrency) och effektivitet (Imache, 2012). Med detta menas att en 
framgångsrik organisation ständigt måste ha en viss agilitet för att kunna 
anpassa sig efter alla förändringar på marknaden för att försäkra sig om sin egen 
överlevnad och konkurrenskraft (Imache, 2012).  
 
Utbyggnader och iterationer används med förväntningar om att utveckling 
kommer att ske istället för att anta att förändringar inte kommer inträffa. Det 
innebär dock inte att resurser ska avdelas till eventuella framtida 
användningsområden då risken finns att behoven redan ändrats innan 
implementationen är gjord. Detta är en princip som inom agila communities 
kallas för YAGNI (you are’nt going to need it), vilket innebär att värdet med agil 
utveckling ligger i simpel design och utveckling istället för att planera för mycket 
för en framtid med flyktiga krav. Detta är en fundamental del av iterativ 
utveckling och leverans (Brobst et al., 2008). 
 
Inom mjukvaruutveckling existerar det även agila utvecklingsmetoder i kontrast 
mot mer sekventiella utvecklingsmetoder som vattenfallsmodellen (Pressman, 
2010), där vidare utveckling grundas på artefakter som skapats i föregående 
faser inom projektet (Brobst et al., 2008). Till skillnad mot det sekventiella 
upplägget riktar sig agil utveckling till att anamma förändringar då det anses mer 
effektivt än att försöka förhindra det. Detta är särskilt användbart inom DW då 
användbara artefakter såsom kravspecifikationer är flyktiga. 
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En generell definition på agilitet i DW är hur snabbt och i vilken utsträckning ett 
DW kan anpassa sig till förändring, där en förändring innebär en utbyggnad, i 
form av exempelvis nya attribut eller marts, av ett redan existerande system 
(www.GeneseeAcademy.com). Denna definition kommer delvis ligga till grund 
för detta arbete med det tillägget att jag även kommer definiera agilitet som 
motståndskraft mot förändring. Detta kan verka motsägelsefullt, men med detta 
menar jag att ett system redan har en så hög agil struktur att den inte längre 
behöver utveckla sig för att kunna hantera förändringar utan endast behöver 
absorbera dem istället. Exempelvis om nya attribut läggs till i systemet kan 
systemet absorbera dem utan att behöva genomgå någon form av 
omkonstruktion. 

2.3 Datamodelleringsmetod 
Datamodellering används som komplement till kravmodellering för att kunna 
hantera behovet av att skapa, utvidga eller skapa gränssnitt till databas eller om 
komplexa strukturer behöver konstrueras och manipuleras. En 
mjukvaruutvecklare eller analytiker definierar objekten som ska hanteras av 
systemet, relationerna mellan objekten samt annan relevant information för 
relationerna (Pressman, 2010).  
 
Att modellera data för en databas görs oftast genom relationsdatamodellering 
och detsamma gäller vid modellering av data till ett DW. Härefter kommer 
dimensionell modellering, Data Vault och Hyper Agility avhandlas. Samtliga är 
olika typer av modeller som kan användas för att modellera ett DW. Varje modell 
skiljer sig även från de andra i vilken grad av agilitet de besitter. Upplägget är 
sådant att modellerna avhandlas utefter den grad av agilitet de har med början 
på den minst agila, dimensionell modellering, därefter kommer Data Vault och 
till sist Hyper Agility med, som namnet antyder, den största agiliteten. 

2.3.1 Dimensionell modellering 
Dimensionell modellering är ett alternativ till ER(Entity Relationship)-
modellering och används ofta för att konceptualisera DW databaser (Jones, et al. 
2008). Det främsta tillämpningsområdet är analytiska applikationer, vilket gör 
dimensionell modellering optimalt för data marts, även om det kan tillämpas på 
ett helt DW också. Namnet kommer från de affärsdimensioner som integreras 
med den logiska modellen (Ponniah, 2010). 
 
Grunden för dimensionell modellering är ett information package diagram, vilket 
innebär att den dimensionella modellen består av specifika data strukturer som 
behövs för att presentera affärs-dimensionerna. 
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Dimensions 

Time Product 
Payment 
Method 

Customer 
Demographics Dealer 

Year Model Name Finance Type Age Dealer Name 

Month Model Year 
Term 
(Months) Gender City 

Date 
Package 
Styling Interest Rate Income Rate State 

Day of 
Week Product Line Agent Marital Status 

Single Brand 
Flag 

Day of 
Month 

Product 
Category   Household Size 

Date First 
Operation 

Season     Vehicles Owned   

Holiday 
Flag     Home Value   

      Own or Rent   

Facts: Actual Sale Price, Options Price, Full Price, Dealer Add-ons, Dealer Credits, 
Dealer Invoice, 

Down Payment, Proceeds, Finance     

 
Figur 4 (baserad på Ponniah, 2010, s.228) illustrerar ett exempel med en 
biltillverkare och vilken information deras DW innehåller samt vilken 
information de vill kunna få fram med hjälp av detta DW.  
 
Varje kolumn i information package diagrammet som visas ovan representerar 
en dimension, där varje dimension är uppdelad i kategorier och hierarkier. Ett 
tydligt exempel på kategorier finns i dimensionen för customer demographics 
där allt handlar om olika typer av kunduppgifter men har delats upp utefter vad 
som anses vara viktigast från biltillverkarens perspektiv, alltså hierarkier. Med 
andra ord vilken ålder, kön och inkomst etc. som är deras största målgrupp så de 
därifrån kan fokusera på denna målgrupp eller även expandera till andra 
målgrupper. Utöver hierarkier och kategorier förekommer något som kallas 
granularitet i information package diagram (Ponniah, 2010). Granulariteten 
syftar till detaljnivån data i systemet ska besitta (Nilakanta et al., 2008), 
exempelvis om försäljning för en affärskedja ska visas per butik eller region eller 
om tiden ska presenteras i dagar, månader eller år.  Som generell regel brukar 
det förespråkas att största möjliga detaljnivå ska väljas för att möjliggöra största 
flexibilitet vid sökningar av information i systemet. Detta innebär dock att 
prestandan med största sannolikhet försämras vid stora mängder data. För att 
undvika detta kan mjukvaruutvecklaren aggregera fakta eller skapa en 
aggregerad faktatabell (Jones et al., 2008). 
 
Slutligen innehåller även ett information package diagram så kallade facts, 
mätvärden, vilka representerar den information som, i detta fall, en biltillverkare 
skulle vilja ta reda på. Exempelvis hur många bilar av en specifik modell en 
särskild återförsäljare sålt under första kvartalet 2011 (Ponniah, 2010). 
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Figur 5 (baserad på www.ibm.com) representerar ett så kallat STAR-schema, 
vilket direkt utgår från ett information package diagram. Notera dock att det 
STAR-schema som illustreras ovan inte är baserat på det information package 
diagram som figur 4 (baserad på Ponniah, 2010) visar.  
 
Ett STAR-schema är uppbyggt på det sätt att de mätvärden, eller facts, som 
angivits i information package diagram, sätts i en tabell som placeras i mitten av 
modellen. Därefter placeras samtliga dimensioner ut runtom facts-tabellen i 
egna separata tabeller. Denna representation görs för att på bästa sätt visa 
användaren att alla dimensioner har lika stor möjlighet att användas i en fråga 
mot databasen för att analysera attributen i facts-tabellen (Ponniah, 2010). 

2.3.2 Data Vault 
Data Vault är en agil datamodelleringsmetod specifikt framtagen för att tillämpas 
i ett EDW (Enterprise-wide Data Warehouse) med bland annat inkluderande 
funktionalitet såsom full spårbarhet samt en konstruktion som snabbt kan 
anpassa sig efter nya affärsbehov och källsystem utan dyra omkonstruktioner 
(DataVaultAcademy.com). 
 
Denna modelleringsmetod appliceras på samma ställe i ett DW som exempelvis 
dimensionell modellering. Det vill säga i den del av ETL-processen där data 
hämtats, tvättats till hög kvalitet av samma standard till att datan ska laddas in i 
DW. DV utgör alltså grundstrukturen till DW där ny data laddas in (Graziano, 
2011). 
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Till skillnad från logiska datamodeller i 3NF (tredje Normal Form) och 
dimensionell modellering struktureras nycklar, relationer och attribut på ett 
annat sätt. Tabeller i 3NF och dimensionella tabeller innehåller unikt 
identifierande nycklar och relationer i form av främmande nycklar samt attribut 
där all information lagras. Data Vault däremot delar upp dessa funktionaliteter i 
sina egna entiteter. Först kommer Huber, där all information om nyckeln och 
endast nyckeln lagras. Detta innefattar en Business Key, en unikt identifierbar 
nyckel i DW (Surrogate Key), en tidstämpel samt en Record Source, som anger 
från vilket källsystem nyckeln ursprungligen är hämtad från. Därefter kommer 
Länkarna som hanterar vars enda funktion är att hantera relationerna mellan två 
eller fler Huber. En Länk innehåller två eller fler främmande nycklar beroende på 
hur många Huber den är kopplad till, en Surrgoate Key för DWt, samt Record 
Source för källsystem. Dessa två typer av entiteter utgör grundstommen i Data 
Vault och kallas även för Data Vault Backbone. Det går att likna vid en databas 
som ännu inte populerats med information utan visar endast hur affärsnycklar 
relaterar till varandra. Denna funktionalitet är till stor hjälp för modellerare om 
de vill skapa sig en överblick av en modell, då det utan Satelliter inte blir lika 
stora modeller att överblicka samt manuellt utläsa Satelliter, Länkar och Hubar 
för att avgöra vad som är relevant. Slutligen finns även entiteten Satelliter, där all 
beskrivande data gällande affärsnyckeln sparas och ger kontext till hela 
modellen. Satelliter i sin tur innehåller en Business Key Foreign Key, som 
identifierar vilken entitet Satelliten är fäst på, en tidsstämpel för historik, 
kontextdata, med andra ord all lagrad information, samt Record Source för 
spårbarhet till källsystemen. Till skillnad från Hubar och Länkar, vars strikta 
relationer kräver att en Länk alltid ska finnas mellan två eller fler Hubar, kan en 
Satellit appliceras på både Hubar och Länkar med den enda restriktionen att en 
Satellit endast får appliceras på en annan entitet och inte flera 
(DataVaultAcademy.com). 
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Figur 6 (baserad på ravos.com.au). Exempel på Data Vault modell med två 
relaterade Huber samt Satelliter. 
 
Ytterligare en utmärkande skillnad mot logiska datamodeller är att Data Vault 
modeller inte behöver ta hänsyn till kardinaliteten i en relation mellan olika 
entiteter som en logisk modell. Det vill säga relationen är 1:1, 1:M eller M:M, 
vilket används för att bland annat visa att ett system har flera användare, alltså 
en 1:M relation. Alla relationer i Data Vault har M:M relationer som default, som 
en av de framträdande delarna av agiliteten, då modellen hanterar samtliga 
relationer som M:M innebär detta att en organisation kan ändra sin kardinalitet 
utan att Data Vault behöver ändra sin fysiska modell (DataVaultAcademy.com).  
 
Tack vare Data Vaults agilitet, som innebär lägre projektrisker samt mer 
frekventa leverabler, vilket i sin tur möjliggör snabb och lätt expansion av ett 
redan existerande system och används särskilt för att kunna bygga ett DW 
inkrementellt. Det vill säga ett steg i taget. Detta innebär generellt att endast 
tillräcklig funktionalitet för en första data mart implementeras i ett DW under 
pågående konstruktion. Anledningen till att detta inte görs med exempelvis en 
dimensionell approach är problem med prestanda och hög kostnad för 
omkonstruktioner bland annat. Med Data Vault är det inget problem då 
strukturen möjliggör utbyggnad efter behov. Med andra ord kan ett DW 
utvecklas från ett data mart-perspektiv, där en mart i taget levereras och allt 
eftersom nya marts skapas byggs DWt ut. Denna utvecklingsprincip genererar 
också ofta bättre resultat än DWs konstruerade med den så kallade ”Boil the 
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ocean”-metoden, vilken innebär att ett helt DW skapas i en enda leverabel innan 
konstruktionen av data marts påbörjas. Detta kräver en mycket tydlig bild av 
slutprodukten redan i början av konstruktionen för att kunna generera ett bra 
resultat. I kontrast till denna princip kan Data Vault byggas ut och uppdateras 
allt eftersom genom systemets konstruktion för att på bästa sätt fånga upp alla 
nya krav, vilka kan dyka upp när och var som helst (DataVaultAcademy.com). 

2.3.3 Hyper Agility 
En datastruktur för att presentera kunskap är den så kallade Association List. 
Denna struktur med härkomst från AI (artificiell intelligens) forskning, består av 
objekt uppdelade i par för att beskriva en entitet där varje par är uppdelade i 
attribut och värden. Detta innebär att en person kan beskrivas med följande par 
((namn, John)(ålder, 25)etc.). En databas som lagrar information i med denna 
struktur kallas för Entity Value Attribute (EAV) databas (Nadkarni, 1997), eller 
Name Value Pairs (Kim, et al. 2011). Denna typ av databaser används ofta inom 
sjukvården för patientjournaler, då en patient kan ha tusentals negativa 
testvärden och endast ett fåtal relevanta positiva värden. Vid tillfällen som detta 
är det inte ens möjligt att tilldela varje värde en kolumn i en databastabell 
(Nadkarni, 1997). 
 

  EmployeeValues 

emp_nr emp_attribute value 

101 first_name David 

101 last_name Bristol 

101 date_of_birth 11/2/1946 

102 first_name Mary 

102 last_name Manning 

102 date_of_birth 10/10/1951 

103 first_name Alistair 

103 last_name Ross 

103 date_of_birth 5/21/1966 

Figur 7 (baserad på www.simple-talk.com) Exempel på EAV tabell 
 
 Figur 7 (baserad på www.simple-talk.com) visar ett exempel på hur EAV 
hanterar anställdas personuppgifter i ett företag. I kolumnen längst till vänster 
ser vi den identifierade nyckeln som visar vilken person uppgifterna tillhör. I 
kolumnen i mitten finner vi attributnamnet och längst till höger värdet för 
attributet. Denna struktur möjliggör lagring av många attribut i endast två 
kolumner (Dinu et al., 2007). För att förhindra att mer lagringsutrymme än 
nödvändigt tas upp lagras ej tomma värden eller null-värden (Dinu et al., 2006). 
Exemplet i bilden hanterar endast tre attribut medan kapaciteten för flera 
hundra existerar. I en ”vanlig”, mest förekommande struktur, av en databastabell 
hade varje attribut haft en egen kolumn, vilket med många attribut hade 
resulterat i långa responstider för sökningar. Strukturens simplicitet är dock en 
trade-off mot metadatans simplicitet, då även om det angivna exemplet i figur 7 
(baserad på www.simple-talk.com) har en tydlig och lätt struktur att följa skulle 
nycklarna lika gärna vara utspridda i tabellen samt hantera många fler attribut. 

http://www.simple-talk.com/
http://www.simple-talk.com/
http://www.simple-talk.com/
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Det är då metadatans uppgift att hålla reda på alla attributvärden till rätt nycklar, 
något som i större databaser är nästintill omöjligt för en människa. På grund av 
denna tunga förlitan på metadatan används termen metadata-driven (Dinu et al., 
2007). 
 
Dock för att kunna tillämpa sig av EAV i många analytiska applikationer krävs 
det att EAV-tabellerna omvandlas till ”vanliga” databastabeller med en kolumn 
per attribut. Denna process kallas för pivoting. Trots att det finns flera 
algoritmer som kan hantera denna process måste det noga testas mot flera olika 
DBMS (DataBase Management System) för bästa resultat, samt kollas upp med 
jämna mellanrum allteftersom DBMS-versionerna uppdateras. (Dinu et al., 
2006). 
 
Eftersom behovet av denna metod sällan uppstår är EAV sällan applicerad på 
”affärs”- databaser (Dinu et al., 2006). Dock används EAV modellering med fördel 
ibland annat följande situationer. Då data är gles (eng. sparse), heterogen, har 
många attribut och nya tillägg av attribut görs regelbundet. Detta gäller ofta 
databaser med lagring av kliniska data inom sjukvården. Ett annat tillfälle är då 
det finns många klasser och flertalet av dessa klasser har endast ett fåtal 
instanser, även om attributen för dessa klasser nödvändigtvis inte är utspridda 
(eng sparse). De används inom ontologi/taxonomi samt inom vissa 
biovetenskapliga scheman såsom neuro-vetenskap (Dinu et al., 2007). 
 
Strukturen för EAV är den avgörande skillnaden mellan Data Vault och Hyper 
Agility, då båda använder grundstrukturen för Data Vault, även kallat Data Vault 
Backbone, vilket identifierar affärsnycklarna och relationerna dem emellan i ett 
DW med hjälp av Huber och Länkar. Precis som i Data Vault sparar Hyper Agility 
informationen i Satelliter. Men till skillnad från Data Vault där flera Satelliter per 
Hub eller Länk kan förekomma har Hyper Agility endast en Satellit per 
Hub/Länk och därtill skiljer sig även strukturerna av Satelliterna åt. Data Vault-
Satelliter har en ordinär databasstruktur på sina satelliter med en kolumn per 
attribut medan Hyper Agility-Satelliterna har en EAV-struktur med kolumner för 
exempelvis nyckel, LDTS (Load Date Time Stamp), attribut och värden. Detta 
medför en typ av agilitet, motståndskraft mot förändring (eng. resilience), vilket 
innebär att strukturen redan är så flexibel att den inte behöver ändra sig för att 
kunna hantera nya förändringar utan endast behöver absorbera dem med sin 
nuvarande struktur (Lager, 2012).  
 
Även om Data Vault har en riktigt agil struktur kan den inte absorbera nya 
förändringar på riktigt samma sätt som Hyper Agility. Istället hanteras 
införandet av nya attribut genom att antingen skapa nya satelliter eller lägga till 
de nytillkomna attributen i en redan existerande satellit. Detta kräver med andra 
ord mer arbete än en Hyper Agility-lösning, men samtidigt mycket mindre arbete 
än vad en dimensionell lösning skulle kräva (Lager, 2012). 
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Figur 8 (Lager, 2012) En överblick av de olika aritekturlager ett DW består av. 
 
Utöver skillnaderna i satellitstruktur skiljer sig även Hyper Agility från såväl 
Data Vault som andra DW-lösningar genom att informationen som integreras i 
DW inte sorteras efter Business Keys utan istället utefter vilket källsystem de 
extraherats från. Även attributnamn från källsystemen konsolideras, precis som 
attributvärden vilka laddas i sin ”råa” form. Den enda riktiga integration som 
genomförs är den gemensamma lagringen i data strukturen. Detta medför att 
flera källsystem kan inneha samma information som laddas in i DW och lagras i 
separata poster. Det kan tyckas att detta är en stor nackdel för Hyper Agility 
lösningen med redundant lagring, vilket kan försvåra querys mot DW. Lösning 
för detta problem är att Meta Data Lagret bestämmer bland annat hur data 
presenteras för användare och struktureras när det laddas in i DW. Alltså kan 
data med samma värde och betydelse från separata källsystem och olika 
attributnamn presenteras som en post vid en query (Lager, 2012). 
 
I och med att data laddas in i DW i källunikt rå-format innebär detta att en 
organisation kan ändra källnycklar eller innebörden av ett attribut utan att 
behöva ladda om data. Istället genomförs förändringarna i metadatan och kan 
genomföras närhelst skulle vara nödvändigt. Resultatet blir att en Hyper Agility 
lösnings absorberande struktur och metadatans flexibilitet innebär obefintlig 
nyutveckling(re-engineering) av kod, resurser samt arbetskraft och därigenom 
även kostnader för organisationen (Lager, 2012). 
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3. Metod 
Då arbetet fokuserar på olika grader av agilitet i datamodelleringsmetoder vid 
utveckling av DW-lösningar och utförs i samarbete med Företag A, var det 
naturligt att använda en fallstudie som metodologisk utgångspunkt. En fallstudie 
innebär en djupgående undersökning av ett fenomen (i detta fall agilitet i 
datamodelleringsmetoder) i dess naturliga miljö och har föreslagits vara särskilt 
passande när det finns en önskan att förstå ett fenomen inom ett område som 
ännu inte är helt kartlagd (Berndtsson, et al. 2008). 
 
För att kunna uppfylla syftet med arbetet och därigenom besvara de uppställda 
frågeställningarna (angivna i kapitel 1.2) krävs det att relevant material samlas 
in. I detta specifika fall kommer materialet för fallstudien samlas in med hjälp av 
ett antal olika, vedertagna materialinsamlingstekniker. Dessa tekniker är av 
kvalitativ natur därför att inom det område studien genomförs är kompetens 
väldigt centraliserad på grund av de nyligen utvecklade teknikerna som används. 
Med andra ord skulle det vara oerhört tidsödande att försöka identifiera ett 
större urval av personer för en kvalitativ undersökning. Lägg också till att den 
Hyper Agility-lösningen, som Företag A utvecklar åt en av sina kunder, i 
skrivandets stund, är den enda i sitt slag, är tillgången till möjliga informanter 
mycket begränsad. Denna kund (hädanefter benämnd som Kund A) har därför 
valts ut för denna fallstudie. Kund A är dessutom synnerligen lämplig, då de är en 
organisation med olika implementationer av agila DW-lösningar vilket är ett 
krav för att kunna jämföra datamodelleringsmetoders agilitets påverkan på 
utvecklingen av ett DW. Kontraster mellan systemen borde därför vara mer 
påtagliga än om separata organisationer skulle jämföras med varandra. Utöver 
detta har både konsulter från Företag A samt utvecklare från Kund A ingått som 
respondenter för fallstudiens intervjuer, då kompetens och perspektiv möjligen 
kan skilja sig åt dem emellan, för att möjliggöra en mer holistisk bild av de 
berörda DW-lösningarna. 
 
Följande materialinsamlingstekniker har använts inom ramen för fallstudie: 

 Litteraturstudier 
 Utbildning via Företag A 
 Intervjuer 

3.1 Litteraturstudier 
Datamodellering för DW-lösningar är ett relativt nytt fenomen och litteraturen 
inom detta område är, som tidigare angivits, relativt begränsad. Ändock, för att 
samla in det material som redan finns beskriven i litteraturen, kommer en 
litteraturstudie att genomföras. Detta för att ge en vetenskapligt förankrad 
kontext till det andra material som kommer att samlas in. 
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 ACM portal IEEE Xplore LibHub ScienceDirect 

Data 
Warehouse 

4454st 2887st 2386st 359st 

Data 
Warehouse 
modeling 

2015st 178st 199st 145st 

Agile Data 
Warehouse 

158st 14st 2st 12st 

Agile 
modeling 

1768st 1150st 190st 77st 

Data Vault 369st 130st 345st 261st 

Data Vault 
modeling 

29st 21st 6st 50st 

Data 
Warehouse + 
Data Vault 

13st 1st 0st 139st 

Hyper Agility 47st 2st 2st 14st 

Data 
Warehouse + 
Hyper Agility 

5st 4238st 0st 13st 

Name Value 
Pairs 

23712st 43st 15st 2797st 

Entity 
Attribute 
Value 

10889st 68st 60st 891st 

 
Tabellen ovan illustrerar den mängd sökresultat i de fyra överstående 
databaserna med de sökord som finns angivna till vänster i tabellen. Här 
framkommer det tydligt hur sökresultaten är fördelade mellan sökdatabaserna 
och även i vissa fall hur mycket information som fanns tillgänglig den 10 maj då 
tabellen sammanställdes. Observera att det är i vissa fall, då tabellen endast visar 
antalet sökträffar och inte antalet relevanta träffar för fallstudien. Detta är extra 
tydligt för Data Vault, Hyper Agility, Name Value Pairs (NVP) samt Entity 
Attribute Value (EAV). Precis som tidigare angivet finns det områden inom DW 
som är mindre dokumenterade än andra, och dessa områden faller i den 
kategorin. 
 
När det gäller Data Vault finns ett homonymt begrepp, samma namn men olika 
innebörd, inom informationssäkerhet, vilket dessa artiklar handlar om och 
därför inte är relevanta för studien. Även Hyper Agility är svårt att finna 
information om, även i jämförelse med Data Vault, men inte av samma anledning. 
Orsaken till detta är att det är en nyligen utvecklad DW-lösning, vilken varit i 
bruk i ungefär ett år och är fortfarande under utveckling. För att lösa detta 
problem har eftersökningar på NVP, även kallat EAV, gjorts. Som bekant är 
Hyper Agility grundat i en Data Vault-struktur fast med en lagringsstruktur tagen 
från NVP. Som det går att utläsa från tabellen, var detta lättare sagt än gjort, då 
även artiklar berörande språkforskning i form av historik kring tilltalsnamn till 
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språkutveckling återfanns främst i sökdatabasen ACM portal. I IEEE kopplades 
stor del av artiklarna till kodande om än mestadels irrelevant material och i 
ScienceDirect riktades det i få relevanta fall till patientsystem i sjukhus innan det 
gick över till diskussioner om relationer mellan entiteter. 
 
Den litteratur som ingått i min litteraturstudie har till stor del bestått av 
vetenskapliga artiklar, vilka främst eftersökts via sökdatabasen ScienceDirect. 
Detta då jag av tidigare erfarenheter av eftersökningar av artiklar funnit denna 
sökdatabas som en av dem med mest relevanta artiklar inom Data Warehouse 
samt att den har bästa tillgången till fulltextversioner utan kostnad. De sökord 
jag använt mig av framkommer i den tidigare presenterade tabellen. Eventuella 
varianter av dessa sökord har även förekommit och förutom ScienceDirects 
databas har även en del artiklar googlats fram. Som komplement för artiklarna i 
litteraturstudien har även en del läroböcker använts både inom det studerade 
området av DW men även för närbesläktade områden såsom 
informationssystemsutveckling. 
 
Vad gäller litteraturen för Hyper Agility har endast två whitepapers återfunnits 
via Företag As hemsida författad av en av de två upphovsmännen, vars expertis 
utöver litteraturen även varit min främsta källa till Hyper Agility. Denna lösning 
finns än så länge endast implementerad hos Kund A. Detta tillsammans med att 
det är en så ny lösning är största orsaken till den nästintill obefintliga 
litteraturen, vilket gjort att jag fått förlita mig på whitepapers och expertisen 
inom Företag A. 
 
Även litteratur inom Data Vault är i dagsläget klart bristande och svårtillgänglig 
utan goda resurser.  

3.2 Internutbildning i Data Vault 
Då material och information finns tillgängligt om Data Vault för de med mer 
resurser än jag personligen haft tillgång till under denna studie har jag fått gå en 
intern utbildning hos Företag A inom just detta ämne. Företag A har nämligen ett 
nära samarbete med ett amerikanskt företag som erbjuder utbildningar inom 
detta område och anordnande en placering åt mig vid ett av deras 
utbildningstillfällen. Strukturen för utbildningen var sådan att man tilldelas en 
användare till deras hemsida där de tillhandahåller ett visst antal förinspelade 
videoföreläsningar. Dessa föreläsningar ligger sedan till grund för två heldagars 
seminarier på Företag As kontor och avslutas med ett certifierande slutprov för 
Data Vault-modellerare. 

3.3 Intervjuer 
Intervjuer, vilket är en kvalitativ metod där djup information samlas in från ett 
mindre antal källor, valdes framför enkäter, som faller inom kvantitativa 
metoder där mer översiktlig information samlas in från en större grupp 
(Berndtsson et al., 2008). Detta val har främst gjorts på området för studien och 
där information och kompetens inom detta återfinns hos en mindre del av IT-
branschen. Detta i sin tur innebär även att större kunskap inom området kan 
vara svårare att finna i en större testgrupp. Jag har därför resonerat att det borde 
vara mer givande att kunna identifiera ett mindre antal personer med djup 
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kunskap inom området att använda till respondenter för intervjuerna istället för 
ett större antal personer med en mer ytlig kompetensgrad inom området. 
 
Intervjuer innebär insamling av information, fakta, åsikter m.m. genom muntlig 
kommunikation två personer emellan. Ofta kan det vara bra att för den som 
intervjuar att komma förberedd och påläst inom området samt även 
organisationen i fråga för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. En intervju i sig 
kan genomföras på flera olika sätt, främst med fokus på vilken struktur intervjun 
kommer ha, vilken i sin tur kommer med olika för- och nackdelar (Berndtsson et 
al., 2008). En strukturerad intervju har ett tydligt redan förbestämt mönster och 
frågor som ska avhandlas under intervjun, där ofta begränsade svarsalternativ 
kan förekomma. De främsta problemen här är att kunna förutspå alla möjliga 
svar en respondent kan ge under intervjun så att det finns frågor som täcker upp 
detta samtidigt som den insamlade informationen då även riskerar sämre 
kvalitet och mindre omfattning om antalet möjliga och tillåtna svar under 
intervjun begränsas. Motsatsen till en strukturerad intervju är en så kallad 
ostrukturerad intervju, vilken innebär att en mer öppen, konverserande intervju 
där frågor till respondenten inte tagits fram i förväg utan kommer fram allt 
eftersom samtalet går vidare. Denna struktur är dock mer krävande för båda 
parter då eventuell bakgrundsinformation innan intervjun är begränsad. 
Slutligen existerar en kombination av dessa två strukturer, en så kallad semi-
strukturerad intervju där de viktigaste frågorna eller huvudpunkterna för 
intervjun tagits fram i förväg för att ha något att utgå ifrån samt försäkra att 
inget viktigt förbises samtidigt som intervjun gärna behandlar öppna 
frågor(Benyon et al., 2005). 
 
Jag har beslutat mig för att använda mig av en semistrukturerad strukturerad 
intervju då ostrukturerade intervjuer med fördel endast genomförs om man har 
god erfarenhet av att både intervjua samt kompetens om problemområdet. 
Därtill kan även en strukturerad intervju vara svår att genomföra då samtliga 
svarsalternativ ska förutses i förväg tillsammans med en överhängande risk till 
bristande utdelning av information om inte tillräckliga frågor förberetts. Därför 
har valet fallit på semi-strukturerade, då frågorna som förbereds täcker upp 
samtliga relevanta delar av området samtidigt som en friare struktur med 
följdfrågor uppmuntras. 
 
Genomförandet av studien kan delas upp i två delar, även om dessa delprocesser 
sällan kunnat separeras. Första delprocessen har inneburit omfattande 
litteraturstudier och även utbildning för att kunna vara inläst på området. Därtill 
tillkommer intervjuerna av respondenterna och konsulterna i Företag A för att 
tillämpa mina nyförvärvade kunskaper inom området för studiens syfte. 

3.3.1 Intervjuer med kundorganisationer 
Då information om redan existerande DW-lösningar och erfarenheter hur 
agiliteten hos en datamodelleringsmetodik påverkar utvecklingen av ett DW 
endast återfinns hos aktiva organisationer kommer intervjuer att genomföras 
med kunder och samarbetspartners till Företag A. 
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3.3.1.1 Val av respondenter 
Respondenter med stor kompetens inom dessa system har identifierats 
tillsammans med Företag A och kommer att benämnas som Utvecklare A, 
Utvecklare B och så vidare. Även konsulter från Företag A kommer intervjuas då 
de är ansvariga för uppkomsten av den Hyper Agility-lösning som är i bruk hos 
Kund A. 

3.3.1.2 Framtagning av frågor till kundorganisationer 
Då denna studie främst grundar sina resultat på intervjuer är det av avgörande 
vikt med genomgående domänkunskaper för att kunna ställa frågor inom rätt 
ram för studien samt att även kunna tolka slutresultatet rätt. Detta har legat till 
grund för att införskaffa mig nya och fördjupade kunskaper om DW, de olika 
metoderna samt andra delar vilka kan vara relevanta. Införskaffandet 
genomfördes genom de tidigare beskrivna processerna, dels genom läsning av 
litteratur inom området, men även genom utbildning och samtal med 
konsulterna i Företag A. 
 
Som utgångspunkt till intervjuerna användes frågeställningarna som centrala 
delar av den semi-strukturerade intervjumallen, vilka identifierats i kap 1.2 och 
därefter har även relaterade frågor evolverat fram. Dessa frågor togs fram för att 
besvara hur det praktiska läget för parametrarna i frågeställningarna behandlas. 
Frågornas svar tillsammans med de ingående studierna av området kan sedan 
användas till grund för studiens slutresultat. 
 
I och med att urvalet av respondenter till stor del har genomförts av Företag A 
behandlar vissa frågor generella delar inom området dels för att kunna få en 
liten insikt till hur väl deras kompetens relaterar till studiens syfte, men även 
också för min egen del då min kompetens om det praktiska läget av DW-
utveckling kan kompletteras.  

3.3.1.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes varade mellan 16 och 32 minuter med ett 
medelvärde på 21.5 minuter och genomfördes under loppet av sex dagar. Tiden 
för intervjuerna har endast avgränsats till intervjufrågorna och inkluderar inte 
eventuella hälsningsfraser eller genomgång av vad intervjun och studien samt 
förfarandet med transkriberingar hanteras. 
 
Intervjuerna genomfördes under två tillfällen med tre intervjuer per tillfälle på 
plats hos Kund A. Samtliga intervjuer bandades efter godkännande från 
respektive respondent. Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades 
sedan materialet utifrån de inspelningar som gjorts under intervjuerna. Därefter 
skickades transkriberingarna till respektive respondent för validering. Endast en 
av respondenterna ville göra ett tillägg för att förtydliga ett av sina svar på en 
teknisk fråga som angivets under intervjun. 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Då studiens resultat främst grundas på de genomförda intervjuerna har 
forskningsetiska principer tillämpats. Dessa innebär bland annat att 
respondenten innan en intervju ska vara medveten om studiens syfte innan 
studien påbörjas, vilket faller under ett så kallat hederlighetskrav. Detta krav 
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innebär att forskaren i fråga inte ska förvränga, förfalska eller ge vilseledande 
information eller syfte för studien. Därför började jag vid varje möte med ny 
respondent, innan intervjun startades att förklara studiens syfte och 
genomförande av intervju samt behandlingen av kommande transkriberingar 
(www.codex.vr.se). 
 
Under dessa principer tillkommer även att få ett uttalat samtycke från 
respondenterna att de vill delta i studien innan en intervju påbörjas och därtill 
ligger genomgången till grund för att respondenten ska vara tillräckligt insatt i 
studiens syfte för att kunna lämna ett samtycke. Detta samtycke kan för övrigt 
även tas tillbaka av respondenten när den än så önskar hoppa av studien. Detta 
faller under kravet för samtycke (www.codex.vr.se). 
 
Nästa krav är det så kallade konfidentialitetskravet, vilket i grunden innebär att 
samtliga inblandade respondenter eller intressenter i studien ska behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär att transkriberingarna som presenteras i bilagorna 
har anonymiserats. Alltså att samtliga namn på respondenter, företag, 
avdelningar samt projekt har tilldelats nya namn. För denna studie innebär det 
också att respondenterna kan ge sina personliga åsikter utan att frukta 
eventuella påföljder från sin yrkesomgivning (www.codex.vr.se).  
 
Slutligen ska alla riktiga namn och personuppgifter som samlats in från 
respondenter eller dylikt behandlas så att de endast tillämpas under 
forskningssyften. Detta faller under nyttjandekravet och innebär att jag inte får 
använda denna studie för exempelvis industrispionage, efter mina nyförvärvade 
kunskaper om Kund As Hyper Agility-lösning för att behålla de etiska grunderna 
för rapporten (www.codex.vr.se). 
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4. Analys och resultat 
Analysen är uppdelad i fyra delar utifrån de frågeställningar som finns angivna i 
kapitel 1.2. Avslutningsvis kommer en sammanfattning och sammanställning av 
resultaten av fallstudien att presenteras. Då inget tidigare publicerat material, 
som jämför Data Vaulting och Hyper Agility, hittats under litteraturstudien är det 
svårt att grunda resultatet av analysen i relaterat arbete. Dock, i de enstaka fall 
där resultat har framkommit, där kopplingar kan hittas till annat material, så har 
dessa använts och angivits. 

4.1 Hur påverkas mängden kod i ETL-processen? 
En analys av respondenternas svar visar på ett antal påtagliga skillnader 
observerats mellan Data Vault och Hyper Agility, när det gäller kodstruktur och 
vilken mängd kod som krävs för de två datamodelleringsmetoderna. 
 
Samtliga respondenter är eniga om att Data Vault och Hyper Agility på många 
sätt är lika sett till koden. Detta då båda metoder har samma grundstomme, i 
detta fall en så kallad Data Vault backbone (www.DataVaultAcademy.com). Detta 
innebär att båda metoderna är modulärt uppbyggda med två typer av entiteter, 
Hubar och Länkar, vilket gör båda approacher agila genom generisk kod 
tillsammans med den modulära uppbyggnaden. Skillnaderna uppenbaras först i 
hur metoderna lagrar sin information. Båda använder sig av så kallade Satelliter, 
men strukturen i dessa Satelliter skiljer sig väldigt mycket från varandra.  
 
Data Vault har en ordinär tabellstruktur, med främmande nycklar som 
bestämmer relationen till en Hub eller Länk, i sina satelliter medan strukturen i 
Hyper Agility-Satelliterna baseras på Name Value Pairs (NVP)(bland annat även 
känt som Entity Attribute Value). Dessa strukturskillnader uttrycks i kod genom 
att trots Data Vaults generiska mappning för grundstommen (backbone), måste 
varje Satellit ha en enskild mappning. Även här är samtliga respondenter eniga 
att den största arbetsbelastningen för Data Vault hamnar här då en Data Vault-
metod med sin ordinära tabellstruktur i Satelliterna resulterar i många tabeller, 
vilket innebär mycket mer jobb än Hyper Agility. 
 
Hyper Agilitys NVP struktur, data lagras med nyckel, attribut och värde, på sina 
Satelliter innebär, till skillnad från Data Vault, att även koden för Satelliterna är 
generisk, vilket enligt Konsult C innebär att det går ”…otroligt snabbt att 
utveckla” i. Resultatet av detta blir att om ett nytt attribut tillkommer kan samma 
kod som tidigare absorbera även ny typ av information, medan samma händelse 
i Data Vault kräver en omarbetning av kod. Detta resulterar i färre tabeller men 
med ett större djup än vad tabellerna i Data Vault har. Så även om Data Vault 
resulterar i fler tabeller är dessa mer överskådliga i jämförelse med Hyper 
Agility.  
 
Trots vinsten i mindre mängd kod, Konsult B framhöll en uppskattning på 
ungefär 5 gånger mer kod i Data Vault än Hyper Agility, i och med att färre 
mappningar för satelliterna krävs, är koden i Hyper Agility mer komplex och svår 
att överblicka. En bidragande nackdel till detta är även att Hyper Agility kan vara 
ytterst svår att felsöka vid eventuella problem. 

http://www.datavaultacademy.com/
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4.2 Hur påverkas ETL-processerna funktionalitet? 
En analys av tillgänglig litteratur, i form av vetenskapliga artiklar och läroböcker, 
samt respondenternas svar visar på ett antal påtagliga skillnader mellan Data 
Vault och Hyper Agility. Dessa skillnader avser framför allt deras strukturer och 
vilka funktionaliteter som skiljer de olika datamodelleringsmetoderna åt. 
 
Då det redan klargjorts att backbonen, eller grundstommen, i båda approacher 
är av Data Vault-struktur kommer eventuella skillnader återigen att först 
identifieras i hanteringen av Satelliterna och deras egenskaper.  
 
Konsult D uppmärksammar ett av Data Vaults ledord, ”all the data all the time” 
(DataVaultAcademy.com), vilket innebär att all data alltid laddas till DW och då 
helst i sin atomära (eng. atomic) form. Med atomär form menas med största 
detaljnivå av datan, exempelvis att försäljningsdata baseras per produkt och inte 
per butik. Att all data alltid laddas till DW innebär, enligt Konsult B, även väldigt 
mycket redundans då inte endast eventuella förändringar som inträffat sedan 
den senaste gången data laddades sparas utan även all annan data också. Alltså, 
ju äldre datan är desto fler gånger kommer den att lagras i DW. Den lagras i en ny 
tabell varje gång data laddas in i DW, tillsammans med eventuella förändringar. 
Detta tillsammans med Data Vaults många tabeller resulterar i stora mängder 
data. 
 
Precis som Data Vault är Hyper Agility mer inriktat på lagringskapacitet än 
prestanda, men går annorlunda till väga för att lagra sin information. Hyper 
Agility absorberar, som bekant, ny information utan någon ändring i kod eller 
annan manuellt hantering av datan, men den lagrar heller inte någon redundant 
information utan endast nytillkommen information, enligt Konsult B. Med andra 
ord genomförs en process var gång ny data laddas till DW, vilken jämför den 
laddade datan med redan lagrad data för att slutligen endast lagra den data som 
inte redan existerar i DW. Detta håller visserligen ned mängden data som lagras, 
men förhindrar inte det faktum att lagring av data kan pågå oövervakat i Hyper 
Agility. Det innebär att det är mycket svårare att kontrollera hur mycket ny data 
som tillkommer ett DW. 

4.3 Hur kommer systemets möjligheter för uppdateringar att se ut? 
Genom analys av tillgänglig litteratur samt respondenternas svar har ett antal 
påtagliga skillnader observerats mellan Data Vault och Hyper Agility i deras 
struktur och vilka möjligheter till uppdateringar de båda 
datamodelleringsmetoderna besitter. 
 
Data Vault och Hyper Agility har, som bekant, väldigt lik struktur i stor 
utsträckning, med att båda är mer inriktade på lagringskapacitet än 
accessprestanda, vilket främst Konsulterna i Företag A framhåller. Dock har de 
fortfarande två distinkta skillnader i ett av grundkraven, under vilket tidsspann 
nya förändringar ska genomföras i systemet. Data Vault har generellt sett ett 
krav på att kunna införa nya förändringar, såsom källor eller nya attribut till 
systemet, på tre månader. Samma typ av kundkrav används även för Hyper 
Agility, men istället för tre månader ligger kravet på åtta timmar, motsvarigheten 
till en arbetsdag. Detta krav kan uppfyllas tack vare Hyper Agilityns extremt 
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generiska kod, vilken med sin NVP-struktur i Satelliterna har förmågan 
absorbera nya typer av information utan att behöva genomgå en manuell 
hantering, vilket Data Vault behöver. Enligt Konsult C är det den manuella 
hanteringen, såsom datamodellering och uppsättning av tabeller, vid införandet 
av nya typer av data, som automatiskt förbigås och därigenom sparar mycket tid. 

4.4 Hur kommer den totala kostnaden för systemets ETL-utveckling se ut? 
Denna fråga har på många sätt varit den svåraste att finna ett svar på då de 
flesta, om inte alla, respondenter som intervjuats för denna fallstudie har haft 
begränsad eller obefintlig insikt i budgetkostnader för de projekt de varit 
delaktiga i. 
 
Till en början var det endast Konsult A som vågade sig på gissningar av belopp 
för olika typer av projekt. Där framkom det att Projekt A, den idag enda aktiva 
Hyper Agility-lösningen, hade en budget på 100 miljoner kronor. Men i och med 
att det än så länge är den enda Hyper Agility-lösning som ännu implementerats 
har stora mängder av summan lagts på analyser av denna systemutveckling. 
Därtill framhöll Konsult A en uppskattning av en budget på 5-10 miljoner för att 
utveckla kommande Hyper Agility-lösningar. Dessa lösningars budget skulle då 
vara ungefär 30-40% billigare än en generell Data Vault-lösning. 
 
Då endast en av respondenterna i början kunde ge någon typ av användbar 
information i denna fråga behövdes förmodligen inriktningen på frågan ändras, 
till ett mer resursperspektiv istället för ett budgetperspektiv för att kunna nå en 
större framgång. Därtill fanns även en oro att om endast en respondent i de 
första tre intervjuerna kunde ge uppskattade svar, fanns en överhängande risk 
för samma utdelning med nästkommande respondenter. 
 
Denna problemställning har då antagit ett mer resursinriktat perspektiv, som 
kollar på vilka resurser, främst då med fokus i antal personalmedlemmar, som 
krävs för att utveckla såväl som att förvalta DWs med Data Vault respektive 
Hyper Agility-metoder. Nedan följer ett par exempel angivna av respondenterna 
som svar på denna fråga. 
 
Tydliga skillnader mellan dessa två metoder framgår relativt tydligt då fokus 
ligger på resurstillgångar för utvecklingen av ett DW. Konsult B framhåller i en 
jämförelse att om det i en klassisk metod, med logiska modeller i grunden, skulle 
kräva 30 stycken utvecklare behövs endast hälften så många, 15 stycken, för en 
Data Vault-metod. Appliceras samma exempel även på Hyper Agility skulle 
antalet i personalkraft minskas ned till 5 stycken. Dock vid förvaltning framhåller 
Konsult B att ungefär samma mängd resurser skulle krävas för att förvalta de två 
olika systemen, Data Vault och Hyper Agility. Detta därför att trots att Hyper 
Agility kräver mindre modellering och har färre flöden samt kan vidareutvecklas 
dubbelt så snabbt (enligt Konsult B) än Data Vault i förvaltning och övervakning, 
är den koden mycket mer komplex och därför svårare att förstå. Med andra ord 
är det högre krav på kompetensen i förvaltning av Hyper Agility för att kunna 
hantera och felsöka den kod som används. 
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Utvecklare B, som är aktiv i den implementerade Hyper Agility-lösningen hos 
Kund A, påpekar även han att det krävs mycket fler resurser med en Data Vault-
metod kontra Hyper Agility. Han menar att hälften av de åtta personer som i 
dagsläget jobbar med ETL-delen i systemet skulle kunna läsa in 15 filer från en 
källa på två dagar. Skulle samma mängd data läsas in med lika stor 
personalstyrka fast med en Data Vault-metod istället, skulle det ta 15 veckor i 
jämförelse. Detta är främst på grund av att ett nytt flöde måste skapas för varje 
fil i Data Vault medan Hyper Agility oftast kan absorbera ny typ av data utan 
några nya flöden eller ändring av kod, med undantag av införandet av nya källor. 
Något exempel på resurstillgångar för förvaltning av de olika systemen framgick 
dock inte i denna intervju. 
 
Även Konsult C delar samma uppfattning som både Konsult B och Utvecklare B 
med mindre resursåtgång i Hyper Agility, då Konsult C själv varit med i ett 
testprojekt föregående Projekt A där samma lösning implementerats med både 
Data Vault- och Hyper Agility-metoder för att kolla om några skillnader hade 
kunnat påvisas. Resultatet från detta testprojekt visade att det grovt uppskattat 
gick dubbelt så snabbt att skapa ett DW med Hyper Agility än med Data Vault. 
Dock var de deltagande utvecklarna redan familjära med datan som skulle 
implementeras då Data Vault-versionen skapades först. Detta kan ha bidragit till 
en snabbare utveckling av Hyper Agility-lösningen än vad som annars skulle ha 
varit möjlig. Dock anser även Konsult C att förvaltningen av ett DW med en 
Hyper Agility-metod kräver färre resurser än Data Vault. Samma typer, roller, av 
personal krävs men inte alls lika många i antal. 
 
Endast Utvecklare A och Konsult D vågade inte ge några uppskattningar i denna 
fråga, främst på bristande praktisk erfarenhet av de båda metoderna för att våga 
ge ett budgetförslag eller en jämförelse mellan metoderna i mängden resurser. 

4.5 Sammanfattning av resultaten 
Efter analyser genom litteraturstudier och respondenters svar vid intervjuer har 
följande för- och nackdelar kunnat identifieras med metoderna för Data Vault 
och Hyper Agility. 
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 Data Vault Hyper Agility 

Hur påverkas mängden 
ETL-kod? 

 Mycket generisk 
och 
återanvändbar 
kod 

 Ny kod för varje 
Satellit 

 Många Satelliter 

 Genomgående 
generisk och 
återanvändbar 
kod 

 Komplex och 
svåröverskådlig 
kod 

 En Satellit per 
Hub 

Hur påverkas ETL-
processernas 
funktionalitet? 

 All data lagras 
alltid varje gång 

 Ny instans av 
Satellit varje gång 
ny data laddas 

 Mycket och 
redundant data 

 Nya attribut 
måste kodas in 

 Endast nya 
värden lagras 

 Instanser av 
Hubar istället för 
Satelliter 

 Ingen redundant 
data 

 Nya attribut 
lagras 
automatiskt 

 Svårt kontrollera 
mängden data 
som lagras 

Hur kommer systemets 
möjligheter för 
uppdateringar att se ut? 

 Generisk kod i 
Hubar och Länkar 

 Separata flöden 
måste skapas för 
varje Satellit 

 Generisk kod i alla 
entiteter 

 Satelliter 
absorberar ny typ 
av data utan 
ändringar 

Hur mycket resurser krävs 
under utvecklingen? 

 15st utvecklare 
 15 filer på 15 

veckor 
 Dubbla resurser 

jämfört med 
Hyper Agility 

 5st utvecklare 
 15 filer på två 

dagar 
 Hälften av 

resurser jämfört 
med Data Vault 

Hur mycket resurser krävs 
under förvaltningen? 

 Många flöden att 
övervaka 

 Fler resurser än 
Hyper Agility 

 Få flöden 
 Komplex och 

svårförståelig 
 Krav på högre 

kompetens 
 Samma 

yrkesroller som 
Data Vault men 
färre antal timmar 
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Tabellen ovan är en sammanställning av de resultat som tagits fram för studien 
genom analyser av litteraturstudier och intervjuer. Observera dock att de siffror 
som finns angivna under delfrågan för hur mycket resurser krävs under 
utvecklingen är hämtade från de exempel som angivits under intervjuerna och 
därmed får ses som kvalificerade gissningar eller uppskattningar av ett fåtal 
respondenter som dessutom delar erfarenheter från samma projekt (särskilt 
med avseende på Hyper Agility där det bara finns en känd lösning). För att 
entydigt klargöra skillnader i resursåtgång krävs mer arbete. Siffrorna är endast 
uppskattningar gjorda av respondenterna utefter deras egna erfarenheter, men 
däremot inte sagt att de skulle kunna variera. 
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5. Slutsatser 
Resultatet av arbetet visar att trots att de två datamodelleringsmetoderna har en 
gemensam grundstruktur, så har de olika styrkor och svagheter, där olika 
omständigheter styr huruvida de är lämpliga eller inte att använda. 
 
Vad gäller mängden ETL-kod har samtliga respondenter uttryckt att Hyper 
Agility är både snabbare att förvalta och utveckla i. Detta har sin grund i att 
Hyper agility har mer generisk kod än vad Data Vault har och därför kräver 
mindre arbete, både vad gäller programmering och modellering, enligt 
majoriteten av respondenterna. Dock visar resultatet att Hyper Agility även 
uppvisar ett antal brister/presterar sämre än Data Vault när det gäller mängden 
ETL-kod. Visserligen har den mer generisk kod och går snabbare att utveckla i 
därigenom, men på grund av sin ovanliga lagringsstruktur bidrar det även till 
mer komplex kod, vilken även är svårare att felsöka jämfört med Data Vault. 
Därigenom läggs större krav på högre kompetens från utvecklarna för att kunna 
genomföra detta. 
 
Även lagringsprocesserna utifrån ETL-processernas funktionalitet hanteras olika 
beroende på metodernas lagringsstrukturer. Data Vault lagrar all data hela tiden, 
vilket medför både mycket och redundant data tillsamman med mer arbete, 
medan Hyper agility lagrar endast nya förändringar automatiskt, utan manuell 
hantering. Detta gör att Hyper Agility vinner mycket tid under utvecklingen av 
ett DW och har även möjligheter att göra likadant under förvaltningen. Återigen 
handlar det om resurser i tid och kompetens, bland annat i mängden kod samt 
kodens komplexitet, vilket medför längre utvecklingstid samt fler svårigheter för 
felsökningar. 
 
Ännu är Hyper Agility i sin linda och finns i dagsläget endast implementerade 
hos en enda kund. Detta driver på kostnaden för utvecklingen av denna typ av 
lösning, då det i dagsläget är lite som att ”bygga båten mitt i sjön”. Dock påtalar 
konsulterna att kostnaderna kan förmodas att minska drastiskt framöver för 
denna typ av lösning, då metoden blir mer och mer använd och där 
erfarenheterna från Projekt A kan omsättas i kunskaper och ett mer 
standardiserat utvecklingspaket. Likväl, i dagsläget bör kostnaderna som är 
förknippade med denna typ av lösning starkt beaktas, då det för många kanske 
inte är ekonomiskt motiverbart utifrån de behov man har att utveckla en DW-
lösning baserat på Hyper Agility. Majoriteten av respondenterna anser även, 
bortsett från ekonomiska aspekter, att Hyper Agility och Data Vault kan 
tillämpas inom alla branscher oavsett storlek. Samtidigt anser de att en Hyper 
Agility-lösning bäst tillämpas i en organisation med rörliga källor, vilka ofta 
kommer med nya typer av data. Konsult C går dock så långt som att inte 
rekommendera en Hyper Agility-lösning såvida inte ett grundkrav att kunna 
genomföra nya ändringar, tillägg av ny typ av data, inom en liknande tidsram av 
åtta timmar existerar. Detta då de eventuella vinster som kan göras ej väger över 
nackdelarna med komplexiteten i dessa fall. 
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Resultatet av jämförelsen mellan Data Vault och Hyper Agility visar också att 
trots att Hyper Agility har många fördelar gentemot Data Vault genom mindre 
mängd kod såväl som lagringsutrymme, att den är lättare att uppdatera samt 
kräver mindre resurser både under utveckling och förvaltning, är trots allt Data 
Vault både billigare, i dagsläget, samt lättare att förstå. Alltså att de ekonomiska 
resurserna likväl som kompetensresurserna är färre för en Data Vault-lösning. 
Detta till trots anser jag att Hyper Agility har goda möjligheter att bli en framtida 
vedertagen lösning för agila DWs även då Data Vault används allt oftare i dagens 
nyutvecklade DW-lösningar. 
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion om vald metod och process 
Då DW/BI-lösningar kan anses var relativt nya system, vilka är under ständig 
utveckling, tycker jag att det är ett ytterst intressant område att undersöka och 
förhoppningsvis även kunna bidra till dess vidare utveckling. Eftersom området 
ännu inte är så uttömligt beskrivet i vetenskapliga källor valdes en kvalitativ 
undersökningsmetod, då kompetens och yrkeserfarenhet från dessa system är 
begränsad. Alltså genomfördes en fallstudie med litteraturstudier samt 
intervjuer av ett mindre antal respondenter med stor erfarenhet av området. På 
många sätt har detta varit ett bra val för de flesta av delfrågorna i 
problemställningen. Dock var det ganska svårt att få fram givande resultat 
gällande budgeten för ETL-utveckling, då detta låg utanför de flesta 
respondenters arbetsområden. Hade en kvantitativ undersökningsmetod 
använts kanske detta gett bättre initiala resultat. Ändock existerar risken att 
kvaliteten för resterande resultat på delfrågor kunnat försämras med en större 
testgrupp utan samma spetskompetens som de nuvarande respondenterna. 
Detta är dock en avvägning som gjorts samtidigt som det inte utesluts att en 
framtida kvantitativ undersökning kan bidra med nya insikter för den 
genomförda fallstudien. 
 
Den genomförda litteraturstudien har påverkats av detta genom att de främsta 
informationskällorna för de båda datamodelleringsmetoderna har varit en 
datamodelleringsutbildning för Data Vault genom Företag A samt två 
whitepapers tillsammans med vetenskapliga artiklar om relaterade metoder för 
Hyper Agility. Även om Data Vault är mer känt än Hyper Agility samt även har 
långt mer tillgänglig och existerande information, har denna metod sitt ursprung 
i USA där det i en klar majoritet av fall krävs monetära resurser för att få tillgång 
till information. Resurser vilka jag, som student, inte besitter. Därför var det i 
samråd med Företag A det beslutades att jag skulle få gå en kurs i Data Vault-
modellering med en utbildningstid på en ungefärligt sammanlagd vecka. 
 
Litteraturstudien för Hyper Agility, grundades på det material som publicerats 
av en av upphovsmännen då det till dagens datum är de enda publicerade 
texterna om en renodlad Hyper Agility-lösning. Det kan diskuteras mycket om 
relevansens av whitepapers i en akademisk studie, men jag har ändå valt att låta 
dem ingå i min studie av den simpla anledningen att är det enda material som 
ännu existerar om denna lösning. Däremot inte sagt att litteraturstudien för 
Hyper Agility endast grundats på två stycken whitepapers. Då Hyper Agility kan 
ses som en hybrid mellan två olika metoder, Data Vault och NVP, har 
nyförvärvade kunskaper inom Data Vault samt vetenskapliga artiklar om NVP 
applicerats på denna litteraturstudie.  
 
När det gäller valet av intervjurespondenter var det ett bra val att ta med både 
ett utvecklarperspektiv från anställda på Kund A samt Konsulter från Företag A 
och B. Detta ger resultaten från fallstudien en mer holistisk bild än vad som 
skulle vara möjligt med endast respondenter från Kund A. Särskilt tydligt blev 
detta i frågan om budgetkostnader för de olika datamodelleringsmetoderna, då 
utvecklarna inte lika stor övergripande bild av de projekt de var delaktiga i på 
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samma sätt som konsulterna och sällan eller aldrig är lika delaktiga eller 
medvetna om den tilldelade budgeten för olika projekt.  
 
Flertalet resultat, såsom mängden kod, ETL-funktionalitet samt uppdateringar, 
kunde urskiljas redan i den litteratur som framkom under fallstudien, även om 
sambandet mellan datamodelleringsmetoden först klargjordes under 
intervjuerna. Detta genom att litteratur inom fallstudien inte innehöll några 
jämförelser mellan Data Vault och Hyper Agility, utan slutsatserna grundades på 
analyser av metoderna som sedan ställdes mot varandra för att uppdaga 
samband dem emellan. Dessa samband blev, som tidigare angivet, förstärkta 
samt även klargjorda genom intervjuerna och respondenternas erfarenheter 
inom området och där mätvärden även försökte fastslås. Med andra ord skulle 
sambanden mellan de två datamodelleringsmetoderna fortfarande endast vara 
teorier om kompletterande information inte införskaffats via intervjuer. Dock 
var de framtagna mätvärdena av en så stor bredd att jag inte vågade sätta fasta 
siffror, såsom exempelvis 5 gånger mer Kod i Data Vault än Hyper Agility, utifrån 
en kvalitativ undersökning. Trots detta var samtliga respondenter, med 
undantag för Konsult D som inte ville göra en uppskattning, eniga om vilket håll 
resultaten lutade åt. Därför anser jag resultaten för dessa tre delfrågor som 
validerade. 
 
Precis som de första tre delfrågorna, där inga mätvärden omnämns i litteraturen, 
fanns det ingen information att finna om den totala budgeten för ETL-utveckling 
utefter vilken datamodelleringsmetod som använts. Därför var det mycket 
givande att intervjua flera olika yrkesroller och därigenom få tillgång till flera 
olika perspektiv inom denna fråga. Detta då om endast en yrkesroll hade ingått i 
gruppen med respondenter hade förmodligen inget svar på denna fråga 
återfunnits då kompetensen inom detta område varierade mellan 
respondenterna. Därtill om intervjuer inte ingått i fallstudien hade inte denna 
fråga kunnat besvaras utefter studiens resurser i form av tid och omfattning. 
Däremot inte sagt att besvarandet av den totala budgeten var en lätt uppgift. På 
grund av de skiftande erfarenheterna gällande budgetering för projekt fick 
perspektivet på denna fråga ändras från konkret budget mer till resurser istället, 
då samtliga respondenter lättare kunde relatera till detta. De antal resurser som 
framkommit som resultat för denna fallstudie kan sedan användas för att 
beräkna de ekonomiska resurser som skulle krävas och därigenom även kunna 
ta fram en budget. Några beräkningar för denna studie har dock inte genomförts 
då resultaten även har varit av för stor bredd för att kunna valideras. 
 
Notera att i bakgrunden har även datamodelleringsmetoden dimensionell 
modellering tagits med som en referenspunkt för främst hur modellering av 
output data från DW hanteras. Dock kan även denna modellering appliceras på 
ett DW i sig även om denna studie inte innefattar en undersökningen om hur ofta 
det förekommer eller metoden i sig utöver den funktion den uppfyller som 
bakgrundsinformation. Detta främst då tidsresurser inte fanns tillgängliga inom 
denna fallstudie. 
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6.2 Diskussion kring resultaten av fallstudien i relation till 
problemställningen 
Som nämndes i problemområdet var studiens syfte att ta reda på vilka effekter 
en datamodelleringsmetod agilitet kan ha på ett DW och den genomförda 
fallstudien påvisar intressanta skillnader mellan de två utvalda 
datamodelleringsmetoderna. Initialt hade jag även en ambition att ta fram 
kvantifierbara mätvärden för att kunna påvisa skillnader, men denna idé fick 
överges. Även om vissa mätvärden framkommit under fallstudiens gång så 
baseras de endast på respondenternas egna erfarenheter och uppskattningar. 
Detta gör att eventuella mätvärdena i många fall drastiskt skulle skilja sig åt, 
vilket i sin tur skulle göra det ytterst svår att validera dem. Dock, med resultatet 
av detta arbete som grund skulle det gå att fortsätta arbeta för att etablera/ta 
fram olika mätvärden som jämförelsepunkter (mer om detta i stycke 7.4). 
 
Jag anser att jag uppfyllt studiens syfte med att besvara problemställningen:  
Hur påverkar en datamodelleringsmetods agilitet utvecklingen av ett DW? 
Detta då jag kan påvisa skillnader mellan dessa modelleringsmetoder, vilka 
relateras till dess agilitet. Av de två metoderna anses Hyper Agility vara den mer 
agila och utifrån det tillsammans med fallstudiens resultat (vilka återfinns i en 
tabell i stycke 6. Slutsatser) kan man utläsa att mindre mängd kod krävs vid 
utvecklingen av Hyper agility i jämförelse med Data Vault, då Hyper Agility har 
en mer generisk kodstruktur. Därtill innebär det även att Hyper agilitys ETL-
funktionalitet blir mer flexibel och möjligheterna till uppdateringar ökar då 
mindre mängd kod behöver utvecklas för samma funktionalitet, samt att färre 
resurser (i form av personal) krävs för utveckling, vilket i sin tur innebär en 
lägre budget. Dock går det även att utläsa att ju högre agilitet desto mer 
komplicerad blir koden och därigenom även svårare att felsöka då problem 
uppstår. Detta skulle kunna innebära att om projektstyrning är bristande i 
utvecklingen av en Hyper Agility-lösning är risken för misslyckande större än för 
utvecklingen av en Data Vault-lösning. Därtill krävs goda resurser, främst av 
kompetens, gällande dessa typer av projekt. 

6.3 Diskussion kring resultaten av fallstudien i ett vidare perspektiv 
Kompetens och erfarenhet kring dessa system är centraliserad kring en mindre 
grupp professionella utvecklare. Lägg därtill att studien fokuserar på 
datamodelleringsmetoder Data Vault och Hyper Agility, vilka i sin tur är relativt 
nya tillämpningar inom Sverige, och då resulterar i att kompetensen om dessa 
beläggs i en än mindre grupp utvecklare än tidigare. Denna slutsats stöder även 
Hans Hultgren (personlig kontakt, 23 mars, 2012), som menar att ungefär 1% 
som känner till DW, känner till Data Vault. Och av dem som känner till Data 
Vault, är det ungefär 1% som känner till Hyper Agility. Detta innebär alltså att 
1/100 inom DW känner till Data Vault samt att 1/10000 inom DW känner till 
Hyper Agility och att finna respondenter som inte endast känner till dessa 
metoder utan även har erfarenhet av dem kan i sig bli en omfattande uppgift för 
en eventuell kvantitativ studie. 
 
Resultaten av denna fallstudie är främst riktade till så kallade IT proffs, 
människor som är yrkesaktiva inom IT, och då särskilt de som är aktiva inom 
BI/DW. Dels därför att de redan är bekanta med området i sig men även för att 
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kunna upplysa dem om påverkan agiliteten av en metod kan ha på slutresultatet 
för ett projekt. Därtill inte menat att resultatet endast riktar sig till utvecklare 
inom detta område, utan att även mer administrativ personal, högre upp i 
organisationshierarkierna även ska kunna ta del av dem. Detta innebär alltså att 
resultaten kan tas del av vid flera olika tillfällen, men det mest framträdande och 
förmodligen det mest tillämpbara är i början av nya projekt. Exempelvis om ett 
konsultbolag har fått ett uppdrag av en kund att leverera en BI-lösning där 
datamodelleringsmetoden för projektet ännu inte är bestämt kan konsulterna i 
detta fall påvisa vinsterna i utveckling såväl som resurser i förhållande till 
modellernas agilitet. 
 
Förhoppningsvis kan även dessa resultat medföra en högre medvetenhet till 
andra typer av branscher och organisationer, vilka i föregående exempel skulle 
ha antagit rollen som kundorganisation. Med andra ord organisationer vars 
främsta verksamhet inte rör informationsteknologi, men som hat beslutat sig för 
att investera i ett DW. Att dessa organisationer själva kan skaffa sig en 
medvetenhet om agilitet inom datamodellering för att kunna tillämpa det på ett 
kommande DW-projekt eller rent av kanske hämta inspiration av agiliteten från 
dessa datamodelleringsmetoder för att tillämpa det på andra områden inom 
organisationen. Med andra ord hoppas jag att resultaten av fallstudien kan bidra 
med insikt utifrån båda perspektiv, konsulternas såväl som 
kundorganisationernas. 
 
Därtill anser jag att denna rapport kan vara en bra grund för fortsatt forskning 
inom området och särskilt då på forskning med samma mål, att kunna ta fram 
mätvärden för skillnader dem emellan och deras effekter på ett DW. Detta då, 
som tidigare angivit, jag anser att framtagning av verifierbara mätvärden inom 
denna fallstudie inte var allt för avlägsen. Dock inte uteslutet att detta arbete kan 
vara bidragande inom ämnet i stort, då det i dagsläget finns väldigt lite skrivet 
kring Data Vault och Hyper Agility samt kombinationen av dessa. Detta innebär 
att resultaten av detta arbete kan ligga till grund för en stor del av den framtida 
forskningen inom området, särskilt då arbetet kommer vara en av de första inom 
Hyper Agility. Även om den bristande tillgängligheten av information inom 
ämnet tidvis försvårat arbetet har det även varit väldigt intressant att undersöka 
ett område med så stor framgång samt kopplat till en helt ny DW-lösning, där 
man även kan få en känsla av att vara en bidragande faktor till områdets 
utveckling. 
 
För all forskning är det även viktigt att betänka andra etiska aspekter, utöver de 
forskningsetiska principer som redogjorts för tidigare (s. 25), däremot kan det 
vara svårt att tillämpa på denna fallstudie. Om arbetet endast haft fokus på hur 
data används hade den förmodligen största aspekten varit integritet för 
privatpersoner. Detta genom dagens teknologi erbjuder en skrämmande lätthet 
och effektivitet av samla in, lagra, söka, jämföra, hämta och dela personlig 
information. Information vilken kan, av olika orsaker, vara ”känslig”. En av 
teknikerna som tillämpas på detta är data mining (Bynum, 2008), analyser som 
genomförs på stora mängder data för att finna länkar och samband en människa 
inte skulle kunna urskilja, vilket ofta tillämpas på data från DW-lösningar. Data 
från exempelvis en kunds köphistorik i en livsmedelsaffär eller liknande. 
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Därigenom kommer frågan, hur djupgående analyser har organisationer etiskt 
rätt att genomföra på data insamlad från privatpersoner? Teoretiskt sett kan 
tillräckligt djupgående analyser klargöra en persons civilstatus via köphistoriken 
samt även om civilstatusen skulle ändras eller om man är förälder eller ej. Var 
går då den etiska gränsen för vilka slutsatser som är tillåtna att dra, då det i 
dagsläget inom handels kartlägger köphistorik för att kunna direkt rikta reklam 
och kampanjer till sina kunder. Detta är en fråga som i olika former pågått sedan 
60-talet (Bynum, 2008) och kommer förmodligen att pågå minst lika länge till. 
Dock är det en fråga som måste beaktas vid utvecklingen av DW-lösningar, vilka 
bidrar till en ökad tillgång till sammanställd data. 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 
Det finns många intressanta aspekter att undersöka i ett så snabbt och ständigt 
utvecklande område som BI/DW. Den studie jag genomfört är relativt liten och 
skulle kunna utökas att innefatta många fler datamodelleringsmetoder som är 
tillämpbara inom DW med samma slutmål för att validera de resultat som 
framkommit härav. Även fortsatt arbete inom ramen för en mer kvantitativ 
studie, för att ytterligare validera resultateten framtagna i denna studie, skulle 
kunna bidra till etableringen av specifika mätvärden som kan kontrastera dessa 
datamodelleringsmetoder. 
 
Utöver detta framkom det under intervjuerna två intressanta aspekter vilka 
fortsatta studier skulle kunna undersöka vidare. Den första är, identifierad av 
utvecklare B, att utvecklingen gällande metadata riktas mer till att flyttas ut från 
IT till kunden som äger ett eller flera källsystem. Detta innebär att kunden själv 
ska bestämma vilken data eller attribut som ska hämtas från källsystem samt 
även hantera namngivningen av data. Det vore då intressant att kolla denna 
tillämpning på exempelvis Data Vault och Hyper Agility för att kunna utläsa 
eventuella skillnader eller vinster som kan göras beroende på systemets 
underliggande struktur. Även detta förslag har starka kopplingar eller liknande 
inriktning som min studie med underliggande strukturer och 
datamodelleringsmetoder, men är ändå bara en liten del av de många aspekter 
som kan innefattas i DW. 
 
Ett annat förslag till fortsatt arbete vore att följa utvecklingen av den Hyper 
Agility-lösning som finns i bruk hos Kund A, då den, som vid flertalet gånger 
tidigare angivet, i dagsläget är den enda i sitt slag. Därför vore det intressant med 
en studie som översåg utvecklingen av detta ständigt expanderande system. 
Därtill skulle en eventuell risk med Hyper Agility, identifierad av Konsult C, 
antingen bekräftas eller avfärdas. I system som Hyper Agility, där mängden data 
ständigt expanderar utan direkt övervakning finns risken att mängden data 
slutligen får så stora dimensioner att den blir ohanterlig. Frågan är då om en 
motsvarighet till Data Vault eller Hyper Agility måste utvecklas, men denna gång 
för att hämta ut data från DW istället för att sätta in den. Alltså om datamängden 
i Hyper Agility växer sig så stor att en specifik metod för att hämta ut data måste 
utvecklas precis som en metod för att sätta in data. 
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Bilaga 1: intervju 20 april – Företag A, Konsult A 
 
Ja, jag tänkte vi kunde börja med din yrkestitel. Vad brukar den benämnas som? 
 
Senior lösningsarkitekt. 
 
Ja, hur länge har du arbetat med BI och vilken erfarenhet har du? 
 
Jag har jobbat med Warehousing/BI-lösningar sedan 1999. Började på 
databassidan och gick mer över i då design av Warehouse-lösningar och ETL. Det 
var så det började. 
 
Ok. Hur kommer det sig att du började med det? Var det ren tur, eller? 
 
Det var lite av ett bananskal. 
 
Ja. 
 
Jag började som sagt som… jag började med mitt examensarbete på ett företag 
som hette Företag C och vi blev skickade till Skåne där man körde ett 
integreringsprojekt. Det var en bank då som bytte från ett system till ett annat, 
samtidigt så byggde man då ett CRM-system. Vilket då gjorde att vi kom i kontakt 
med Warehousing. Så på den vägen är det och sen så jag liksom hållit på med till 
och från hela tiden. 
 
Ok. Vad har du för arbetsuppgifter idag på ditt arbete. 
 
Jag är lösningsarkitekt eller Enterprise-arkitekt hos Kund A. Dock är jag ju 
konsult på ett bolag som heter Företag A.  
 
Men hur brukar en typisk arbetsuppgift för dig se ut? Vad kan det vara? 
 
Eh,nu.. jag har ju precis fått en ny typisk arbetsuppgift nu då, då dem har dragit 
igång ett nytt projekt som heter Projekt B, som handlar egentligen om när man 
gör en värdepappersaffärer internt i banken och man inte clearar dem över en 
börs. Till exempel du och jag som personer, banken ser till att vi gör en affär. Jag 
säljer Erikssonaktier till dig, vi går inte via börsen Den affären heter OTC. Då har 
man nu krävt från EU att alla clearing-institut eller banker då som gör OTC- 
affärer måste rapportera dem Och då är min roll i det här som Enterprise-
arkitekt att se till så att vi kan bygga en lösning och samla in all information och 
se till så att vi levererar i tid. Så jag är lösningsansvarig då då. 
 
Ja, ok. Eh… ska vi se här. Då går vi vidare lite till ETL. Vilket programmeringsspråk 
brukar mest förekomma i ditt arbete? 
 
Man kan säga så här, vi jobbar nästan uteslutande med ETL-produkter. 
 
Ja.  
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Från då olika leverantörer som Informatica Powercenter, IBM, SAP och 
databasleverantörerna då som Microsoft. Så att då är det ju då ETL-produkterna 
har ju oftast språk som påminner om C eller kanske SQL men man 
programmerar inte så mycket egentligen.  
 
Nej, ok. 
 
Den lilla biten som vi fortfarande skriver i kod skriver vi oftast i något som heter 
PL/SQL och är en Oracle-dialekt. 
 
Ok. 
 
En C-dialekt som är anpassat då efter Oracle-databaser. 
 
Ja. När det gäller Hyper Agility, hur många programmerare hade för den ETL-
processen där? 
 
Vi är, i mitt nuvarande projekt som jag sitter i är vi ungefär tio utvecklare. 
 
Är det kontinuerligt eller? 
 
Ja, det skulle jag nog säga är kontinuerligt. Hälften, jobbar med vad vi då kollar 
för Core, då de är då insamband till själva datalagret och den andra hälften 
jobbar med konsumentlagret. Alltså leveranser av information från datalagret till 
olika intressenter då då. 
 
Ja, ok. 
 
Så det är fifty-fifty. Så man har specialiserat sig även här då då. Dem fem är 
jätteduktiga på själva utplock av datalagret, dem andra är jätteduktiga på att 
stoppa in data i datalagret. 
 
Om du skulle jämföra Hyper Agility med Data Vault, hur kan de skilja sig åt? Eller 
skiljer den sig åt något? 
 
Eh… ja det gör den ju. Både ja och nej. Alltså, Data Vault gör ju så att ETL-koden i 
sig blir likartad med tanke på att strukturerna blir lika, så att man relativt lätt 
göra template-mappningar som det då kan kallas. Så att det är lätt att se mönster 
och lätt att dela ut template-mappningar till utvecklarna, ungefär på samma sätt. 
Men fortfarande så bygger man ju enskild kod. Varje mappning, populering av en 
enskild tabell är ju fortfarande en enskild mappning. 
 
Ja. 
 
I Hyper Agility kan man göra samma sak också, men när man då har kört ett tag 
inser man ju då att man kan bygga generiska mappningar. Vilket gör att man kan 
ha… flyttar man då data till en Hyper Agility Hub eller Satellit, så bygger du ett 
program för att populera en Hub så kan du som regel skriva ett generiskt 
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program som klarar av att populera alla typer av Hubar. Så att det blir ju 
betydligt mindre kod. 
 
Ja, ok. Hur lång tid brukar det ta för ett typiskt Data Warehouse-projekt att 
programmera just ETL-koden? 
 
Ska jag säga att.... nu kanske inte riktigt de projekt som Företag A, det bolag jag 
jobbar för, är typiska. Det är rätt stora Warehouse-implementationer, det rör sig 
om ett-tre år i bas-utveckling. 
 
Ja, ok. 
 
Och därefter är det kontinuerligt då på förvaltning och så är det så att man 
glömmer ju bort att Warehouses slutar aldrig att utvecklas. Det fortsätter ju bara 
att iterera egentligen. Det är ständig utveckling. Det är bara att det sker kanske 
inte i samma takt utan att det är i mindre utformning då då.  
 
Ja. Ska vi se här. Då kollar vi lite ETL-funktionalitet. Kan den vara direkt kopplad 
till programmeringsspråket eller verktyget man använder? 
 
Definitivt. Det är så att de flesta… oftast så pratar man om man kanske har en 
databas i ett datalager, så man pratar om en homogen miljö. Man vill liksom 
hamna i samma databas och då är det så att de flesta stora databaser som idag 
används har de egna språk för att utföra ETL-processen. Det kan vara språk eller 
det kan vara verktyg. Tar man två bra exempel på det är ju om man tar då 
Microsoft har ju bra SSIS, som är Microsofts ETL-produkt där det då ingår att 
man skriver kod i produkten.  
 
Ok.  
 
Och då även Oracle har sitt OPI då då, som är deras motsvarighet till ETL-
produkt. Dock är det ju självklart en nackdel att dem är ju kopplade till 
leverantörernas produkter, vilket gör ju att en ETL-produkt har ju till syfte att 
integrera många olika produkter. Vilket gör att dem inte är oberoende på sikt. 
Vilket gör att motarbetar det egna syftet med en ETL-produkt många gånger. 
 
Ja, ok. 
 
Exempel på det är ju Oracles OPI som är ju självklart, den ETL-produkten är ju 
självklart inte lika bra att jobba mot en SQL-server som den är att jobba mot en 
Oracle-databas. 
 
Ja. 
 
Det faller sig naturligt givetvis. 
 
Ja. Om vi ser till den Hyper Agility-lösning ni har här, är funktionaliteten kopplad 
till verktyget väldigt starkt då, eller? 
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Nej, där vi är nu då på Kund A, så har man valt en plattform generellt för hela 
banken som heter då Informatica Powercenter. 
 
Ja, ok. 
 
Som är en av de få fristående ETL-produkterna som finns kvar och den är också 
marknadsledande, vilket gör att den inte är kopplad till någon av dessa stora 
databasleverantörerna. Det gör också att vi… för oss spelar det inte så stor roll 
att det är DW2 som databas eller SQL-server eller Oracle för den delen. 
 
Ok. 
 
Men man har valt Oracle. Men vi använder inte några Oracle-specifika 
funktioner. 
 
Ska vi se här. Tänkte kolla lite möjligheter till uppdateringar eller re-engineering. 
Har det förkommit och används det ganska ofta här eller? 
 
Ja. 
 
Och då är med fokus gärna på Hyper Agility-lösningen.  
 
Alltså det som är i… det man måste förstå då är att det som är Hyper Agility är 
något som är väldigt nytt inom Kund A och det då ett specifikt projekt som då 
heter Projekt A.  
 
Ja, ok.  
 
Som använder sig av det här Hyper Agility som modelleringsteknologi eller 
paradigm. Det har att göra med att man har ett krav från verksamheten som 
säger att ny information som kommer från leverantörerna av information till 
exempel att vi får nya attribut på instrument eller att vi kanske får en ny basel-
rating på en portfölj så ska den kunna nå våra konsumenter på åtta timmar. 
 
Ja, ok. 
 
Och så tänker man klassisk så för att vi liksom ska nå våra konsumenter med nya 
attribut pratar vi månader i normala fall. Vi måste utveckla, vi måste bygga 
modeller, vi måste testa, vi måste deploya mellan de olika testmiljöerna och till 
slut når vi produktion. 
 
Ja. 
 
Det går inte i det här fallet. Det kan ju vara så nu för att till exempel om man nu 
ska åskådliggöra affärskravet med det här så kan det vara så att… det har ju varit 
två stora finanskriser här ganska nyligen. Och det kan ju vara så att det kommer 
nya attribut som säger vilken status ett bolag eller ett land är i och det kan ju 
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röra sig om att får inte affären den informationen då så kan man göra konkurs i 
praktiken. Kravet från verksamheten gör att vi måste vara snabbare. Därför har 
man då utvecklat det här Hyper Agility. 
 
Så det är ett steg i utvecklingen om man ser det så? För förekommer re-engineering 
ganska ofta inom Data Warehousing? 
 
Ja, jag kan ju bara svara för de lösningar som jag suttit i då. 
 
Ja.  
 
Det är ju så att man försöker ju bygga på samma mönster hela tiden, vilket gör 
att oavsett om man jobbar med klassisk Warehouse eller klassisk ETL-arkitektur 
så försöker man ju återanvända så gott som det går. Dock blir det ju aldrig i den 
utsträckningsgraden för oftast måste man ju liksom instantiera mappningar som 
blir specifik kod för att flytta mellan två punkter. Och byter du ut en punkt då så 
måste du ju ändra koden. 
 
Ja, ok. Hur mycket resurser brukar avdelas för eventuella re-engineerings i 
existerande BI-lösningar eller Data Warehouses? Om du har några siffror på det? 
 
Nä , jag skulle säga det att om man nu får kalla att återanvända arkitektur, skulle 
jag säga att vi återanvänder 90% av våra arkitekturer i varje lösning. Kodmässigt 
skulle jag väl kanske säga 30-40% i varje lösning i alla fall. Så det är ändå en rätt 
hög grad 
 
Lite mer in på kostnad. Vad det kan kosta att utveckla en ETL-process. Jag tänker 
mer den total kostnaden eller vad det kan ligga på per månad eller någonting 
sånt? 
 
Ja, det är ju självklart att det har ju med storleken att göra då. Tittar man på Kund 
A idag så är deras Warehouse-organisation med inklusive den projekt-portfölj 
man kör då kopplad till den här Warehouse-organisationen är 80 personer. Och 
räknar man då att det kostar ungefär en miljon per person så hamnar vi 
någonstans på ungefär på 80-100 miljoner om året för att driva dem projekt som 
SEB-banken gör. Nu är det ju så att man kör det programmet som jag kör Projekt 
A, det ligger utanför det här och där är vi 100 personer. 
 
Ja, ok. 
 
Så jag skulle… så där har vi ju ungefär 100 miljoner bara för det här projektet.  
 
Men kan kostnaden skilja sig mellan Hyper Agility och Data Vault-lösningar? 
 
Definitivt. Jag tror ju att man skulle säkert vinna 30-40% i kostnaderna i alla fall 
på att köra Hyper Agility kontra Data Vault. 
 
Händer det någon gång att budgeten överskrids? 
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Alldeles för ofta. 
 
Hur brukar det hanteras i sådana fall då? 
 
Oftast är det ju inte bara en sak att man drar över budget. Det är oftast en, det 
kallas för Change Management. Det innebär att under resans gång så förändras 
kravbilden, vilket gör att många gånger så sväller projekten X antal % när man 
väl drar igång för man inte hela kravbilden klar för sig starten. Så det är liksom, 
jag skulle snarare säga att det är det normala tillståndet att det är så än tvärtom 
då då. 
 
Ok. I runda slängar, vad har det kostat för denna Hyper Agility-lösning som SEB 
har? 
 
Hm, bra fråga. Projekt A-programmet som har liksom sponsrat lösningen har 
ungefär en budget på 100 miljoner, alltså för att bygga. Men det är ju bara en 
bråkdel som är själva utvecklingen av Hyper Agility- tänket eller lösningen. 
 
Ja. 
 
Det är mycket analyt…, 50% av det här är analytiker som jobbar med affären, så 
att någonstans skulle jag kanske gissa på mellan 5-10 miljoner då.  
 
Ja. 
 
Det är bara en gissning, en kvalificerad sådan. 
 
Tror du kostnaden kommer ligga där någonstans om Hyper Agility blir en 
vedertagen BI-lösning? 
 
Jag tror att det kommer att bli mycket billigare. Då tror jag att all, som dem stora 
leverantörerna, att man kommer liksom att skriva färdiga templates och färdiga 
program för det, vilket kommer göra att kostnaden kommer bli väldigt mycket 
mindre, men man måste ju ha klart för att i dem här stora projekten så är själva 
kodbiten/koddelen förhållandevis liten i ett utvecklingsprojekt. Skulle gissa på 
kanske max 30%. Upp till 50 om det är mycket, men inte mer än 50%. Resten är 
andra kostnader. 
 
Så den hyper Agility-lösningen som ni har, vad kan den ligga på? 
 
Ja, 5-10 miljoner, av 100 då, så det är en tiondel då av den totala 
projektbudgeten. 
 
Jag tror jag får tacka för mig och har jag fler frågor så hör jag av mig. 
 
Tack för det. 
 
….[tid 16:18 min] 
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Bilaga 2: intervju 20 april – Kund A, Utvecklare A 
 
Jag tänkte vi kunde börja med vad du har för yrkestitel? 
 
Ja, systemutvecklare brukar det kallas. Jag har väl egentligen inte modellerat 
arkitekt skulle jag inte kalla mig för, jag har mer kompletterat befintliga modeller 
och lagt till subsystem, men inte tagit fram komplett nya datamodeller. 
 
Nej, ok. 
 
Det är mycket programmering och utveckling och analys då förstås. 
 
Ja, ok. Vad har du för erfarenhet inom BI eller Warehousing, har du hållit på med 
det länge eller. 
 
Jag har hållit på med det som kallats Data Warehouse-system sedan 2000. Har 
väl jobbat i ett projekt där, ett annat där, ja det är väl fyra olika kunder kan man 
säga. 
 
Ja. 
 
Och på varje ställe har man kanske jobbat med olika delar med tiden då, så det 
har inte alltid varit inom samma del av Warehouset så, men mycket ETL, ja en del 
marts-framställanden också, men inte så mycket frontutveckling. Nej, det är mer 
back-end så att säga. 
 
Ja, ok. Hur länge har du varit på detta företaget, Kund A, och det nuvarande 
systemet du håller på med? 
 
Ja, det har jag varit sedan september 2000, så det blir väl ett och ett halvt år. 
 
Ja, ok. Eh, du menar… 
 
2010, sorry. 
 
Ja, då är jag med. Jag tänkte kolla lite när det gäller ETL-kodning, vad för 
programmeringsspråk brukar du använda eller är det ett särskilt verktyg. 
 
Det har ju nästan uteslutande varit Informatica Powercenter. 
 
Ja, ok. 
 
Delvis kanske lite script, som man kör på Unix-sidan, sorteringar, förberedande. 
Väldigt lite PL/SQL, jag har mest varit inne och kikat där, så i stort sätt 
Powercenter, då. 
 
Ja, ok. Hur många programmerare finns det i det projekt du arbetar i för tillfället. 
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Ja, jag sitter ju i ett förvaltningsprojekt, man kan väl säga att vi är en tre-fyra 
stycken då och vi tar ju in ärenden som kommer från verksamhet så att det är ju 
så här det är ju lite olika dignitet då då. 
 
Ja, ok. 
 
Uppdragen, och det är som det är just nu. Tidigare jobbade jag i ett annat projekt 
och då var vi tre utvecklare och en testare som gjorde, han utvecklade inte utan 
han gjorde mycket av testandet som, ja, vad ska jag säga, var ganska modul-likt 
testande och ingick nästan som en del av utvecklingen då.  
 
Ja, ok. 
 
Ja, så att tre stycken kan det väl ha varit. 
 
Ja. Hur stor är denna förvaltningsgrupp eller projektet, hur många är med där? 
 
Ja, är har vi då dels en del som sker i Oracle-plattformen och där använder man 
Powercenter mycket fast man slår även mot DW2 och sen är det en stor del som 
är utvecklad i COBOL och körs på stordatorn och där är det väl egentligen inte så 
många utvecklare men ett par stycken där också. Och så är det leveransansvarig 
så säg att vi är väl totalt sex-sju personer i det här förvaltningsgrupperingen då, 
som kanske inte är att jämföra med ett projekt.  
 
Ska vi se, har du programmerat något ed en underliggande Data Vault-struktur vid 
något tillfälle? 
 
Ja, jag gjorde lite av det i ett projekt som jag gjorde förra året. Kan ha varit, jag 
var väl med där i två-tre månader. 
 
Ja, ok. 
 
Och det projektet är inte klart men det ska tas upp och fortsättas med igen. 
 
Finn det några påtagliga skillnader mellan en Data Vault struktur i grunden och en 
logisk struktur i grunden när man programmerar ETL? 
 
Ja, det blir ju mer joinar och mer tabeller, ganska logiskt, i Data Vault 
sammanhanget då. I vårt fall handlade det kanske där om att man tog kanske in 
fem filer i XML-format och dem lagrades i fem olika staging steg då, där varje fil 
resulterade, jag ska inte säga hur många, men kanske upp emot tiotal tabeller 
kanske och därifrån gick man till staging. Ja, vi hade en struktur som man tog 
filen ograverat in och delade upp dem i dem moduler, det var ju en XML-fil som 
man delade upp i dem modulerna. Sedan gjorde man Data Vault komponenter av 
alltihopa och som tredje steg historiserade man allt och satte surrogatnycklar på 
det hela. Så att ja, alla dem tre stegen innefattade ju alla dem tabeller som då, ja, 
det blev ju att man. Det blev ju många småsteg som skulle köras. Det var ganska 
små jobb som skulle köras men det blev ju mycket pusselbitar som måste sys 
ihop så att säga.  
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Ja. 
 
Till skillnad från mer traditionellt eller andra ytterligheten, då är det ju… ja, det 
blir också en hel del tabeller men det blir inte alls lika många och man använder 
kanske inte lika mycket surrogatnycklar heller. 
 
Nej. 
 
I den gamla klassiska eller vad man säger då då. 
 
Vilken av dem två föredrar du, är det den klassiska eller är Data Vault, från ett 
personligt perspektiv bara? 
 
Ja, alltså, det är väl lite olika. På ett tidigare projekt som jag jobbade, inte här då, 
då hade vi en modell, det var inte ren Data Vault, men det var agil eller vad man 
ska säga, flexibel, så att man hade hyfsat normaliserat grundlagret då. Det 
handlade ju då om att ta in balanser då till exempel. Dem kom i enda platt 
struktur och sen så denormaliserar man den och ställer den på höjden då så att 
säga. Men om man ville lägga på en ny balans behövde man inte ändra i modellen 
utan man lade bara till en ny rad med en ny typ. 
 
Ja, ok. 
 
Det var ju, det var en viss grad mot Data Vault, men det var inte alls så 
uppsplittat i hubar och satelliter. Det tyckte jag var ganska lagom trivsamt. 
Däremot att utveckla Data Vault, det har jag inget emot. Det är ganska 
strukturerat, det blir ganska många komponenter och däremot att söka ut 
informationen manuellt om man gör ad-hoc frågor, då blir det lätt att man får 
göra ganska mycket joinar så att det blir stora SQL-satser.  
 
Ja, ok. 
 
Som, ja, det är ju inte svårt, men det tar ju lite tid. Istället för att bara gör en 
sökning i en tabell kanske man får joina ihop en fyra-fem stycken för att få fram 
samma resultat. 
 
Ja, sedan kopplande lite till funktionalitet i ETL, skulle du säga att det är kopplat 
till programmeringsspråket man använder eller verktyget man använder? 
 
Nu har jag ju inte använt mycket annat än Powercenter egentligen men jag kan 
inte tänka mig, nej funktionaliteten känns inte som att den är beroende på 
verktyget. Det är väl en vanesak, alltså alla verktyg har väl sina för och nackdelar 
egentligen då. Men resultatet är ju databasen och dess tabeller och innehåll. Ja, så 
att det är modellen i botten, hur man populerar och hur man hämtar ut datan, 
det är det egentligen. 
 
Det senaste eller det nuvarande projektet du är med i, är det logisk data grund eller 
var det med Data Vault-grund? 
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Ja, det som jag håller på med, det här förvaltningsprojektet, det är ju inte Data 
Vault. 
 
Nej, ok. Det är mer traditionellt? 
 
Ja, och där kan man säga att vi hämtar data från ett antal marter i stora drag, så 
jag är ju inte med här och tar in data från källsystemen. Det sker liksom tidigare 
och det sker i COBOL i stordatormiljön då. Så jag är mer med och genererar 
utleveranser som ska till olika rapporteringar fast i olika former av flat-filer då 
och tabeller också.  
 
Ja, ok. 
 
Så att det är inte Data Vault helt enkelt. 
 
Då hoppar vi vidare då eftersom jag hade några följdfrågor på det tidigare. I och 
med det förvaltningsprojekt ni är med i hanterar ni många uppdateringar, alltså 
re-engineering, som att ni lägger till attribut och så, händer det ofta? 
 
Just i det projekt som jag är med i, så är jag ju inte med, jag läser ju alltså inte in 
data från källsystemen utan jag går mer mot marterna och det är det lite svår att 
säga. Där är det inte så mycket att vi re-engineerar, men om man tänker… om jag 
får backa till det här Data Vault-projektet som jag satt i, i höstas? 
 
Ja, det kan vi göra. 
 
Där visade det sig att, ja, man tog in en fil och sen så kom ju nästa fil som 
innehöll, ja, inte samma information, men många bitar var ju snarlika och där 
handlar det om, där kopierade man kod för den vart ju ganska så lik kan man 
säga. 
 
Ja.  
 
Vilket gör ju att man kan, ja, det gick ju snabbt att gå på nästa. Det är ju alltid 
jobbigast att göra första flödet, självklart, sen så om man upptäcker att det är 
något som behöver ändras så får man ju gå tillbaka så att säga. Det var ju 
kopierad kod ofta. Man hade kanske kunnat göra fler Common-objekt på fler 
ställen då. Så det fanns ju viss återvinning kan man ju säga. 
 
Skedde på regelbunden basis eller var det ganska ovanligt? 
 
Det var ju ett nytt projekt så det hade ju inte kommit i sjön och där kanske 
genom tuffare tag kanske man vill lägga på någonting och liksom återanvända 
det och det var ju inte fallet i just det här projektet. 
 
Nej. 
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Men jag kan tänka mig, om jag får backa till ett annat projekt som jag hade hos en 
annan kund. Där gjorde vi så att vi tog in liknande typ av information fast från 
olika källor. Det handlar om viss kontoinformation, avtalsinformation från 
bank/finans-miljö, där satte vi standarden så att säga för anslutande system där 
dem fick leverera sin data enligt vårt gränssnitt . 
 
Ja, ok. 
 
För det man hade gjort först var att det var så bråttom, så vi sa leverera det ni 
har, vi spjälkar upp det och reder ut det så att säga. Och då blev det ju stuprör så 
att varje ny leverans blev som ett nytt projekt. Man fick gör om en massa 
valideringar och kontroller som är ganska basic. Man fick göra från scratch, fast 
tabellerna och kolumnerna hette lite annorlunda. Väldigt irritersamt. Eller i varje 
fall drygt. Så att till slut införde vi ett generellt gränssnitt, vilket egentligen 
kanske innebar att vi flyttade över extract-delen av ETL, kanske en viss del av 
transform till källsystemen. Så att dem fick själva anpassa sitt system för sin 
leverans till vårt gränssnitt. Och det där fick vi ganska bra snurr på, så att när det 
kom nya system behövde vi egentligen bara sätta upp nya valideringsregler som 
hade det parameteriserat. Och nu var det ju så att vi var ju väldigt hemma i vårt 
gränssnitt, men ibland kunde det vara svårt att förklara det för leveranssystem, 
så det var ju mycket att dem fick gå tillbaka och ändra om sin kod för att det var 
liksom olika skärningar. Dem såg inte på saker och ting som vi gjorde, särskilt 
som det var från utlandet, utländska system. Kanske hade andra regelverk och 
krav på sig som gjorde att det var svårt att mappa in det hela. Men flyttade ju 
mycket av jobbet till mappningsövningarna som skedde innan själva 
konstruktionen då så vi stämde av, vad är det här ni levererar, vi kallar det för 
det, då för ni döpa det till det och så vidare. 
 
Ja. 
 
Och där fick man ofta uppfinna nya typer för det fanns inga sådana sen tidigare. 
Ofta behövde man inte modellera om ER-modellen, så det var ganska fiffigt. Men 
som sagt det beror ju på, ibland var det skiftande kvalitet på vad de levererade 
och hur snabbt de kunde ändra och förstå vårt gränssnitt liksom. Så där ska jag 
säga att det var ganska… modellen var ju väldigt generell och så pass 
normaliserad att den kunde svälja de flesta leveranssystem förutsatt att dem 
anpassade sig till vårt gränssnitt då. 
 
Hur mycket resurser har i tidigare projekt, för din del, för just re-engineering? 
 
Ja, då får du utveckla lite vad du menar. 
 
Har man haft en särskild budget att hålla sig inom om det dyker upp 
strukturförändringar och annat? Att man har det på förhand, som redan avdelat 
för det. 
 
Ja, om man säger förvaltningsprojektet som jag jobbar i, där är det ju egentligen 
förändringar och så, men jag upplever att många av dem förändringarna är, att 
dem kommer ifrån mottagarsidan. Utsidan så att säga. Säg att dem vill ha 
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ytterligare information och så. Just här kan jag inte säga hur mycket som 
påverkar hur in-systemet påverkar sin struktur, men just förvaltningsbiten här, 
den har ju en viss, jag vet inte, det är väl en del, ett par tre personer på heltid. Det 
är ju mycket utredningar och man måste undersöka ifall saker och ting är 
möjliga. Sen kanske dem vill ifrågasätta något mätvärde och kanske ändra 
reglerna och se hur det slår och kanske gör en testleverans och jämföra med 
verksamheten om hur blev det här. Så jag har svårt att säga hur stor budget det 
är uppskattat för det då. 
 
Ja, ok. Det är ju inte lätt att veta alla gånger heller. 
 
Nej, ofta som ETL-utvecklare, man sitter ju i ett projekt där man kanske inte är 
inblandad i just budgetplaneringen och resursavsättningen och så där. 
 
Då kan ju dem kommande frågorna bli lite svåra att svar på också. 
 
Ja, ok. 
 
Vad tror du totalkostnaden av utvecklingen av en ETL? 
 
Ooh, ja det är nästan omöjligt att svara på alltså. Det brukar ju bli mer än vad 
man trott. Jag kan ju bara tycka att, risken att man tar in för stort scope från 
början så att man bör kanske begränsa sig till en mindre del och leverera det så 
att säga innan man täcker upp allt. Men hur mycket, det har jag väldigt svår för 
att säga.  
 
Jo, det kan jag förstå. Men vad skulle du tycka var acceptabelt för ett medelstort 
projekt, om du har någon kolla på vad det brukar ligga i runda slängar? 
 
Kostnad? 
 
Ja. 
 
Jag kan väl mer gissa på antal resurser där, hur många människor. Där kan jag ju 
tycka att man bör ju vara minst två ETL-utvecklare känner jag, åtminstone någon 
att bolla med sådär, men sen så tror jag ju inte att det är bra om det är alldeles 
för många heller. Men tidigare har vi väl varit fyra-fem personer som har jobbat 
kanske heltid, men återigen, ja, det är svårt att säga vad det skulle kunna kosta. 
Det är ju ganska långa projekt innan dem går i sjön, oftast provsätter man en 
liten del och sen kommer nästa och så där. Så det är ju bara att ta den 
timkostnaden man har på företaget, det är ju en tre-fyra personer i utveckling, 
sen kommer det ju test och kravare och dem som ska ta hand om fronten och, ja, 
mindre än en tre-fyra månader är väl… jag jobbar ju inom bank/finans och dem 
har ju ganska stora system, det är mycket transaktionsintensivt ofta och jag bara 
med en massa om och if… 
 
Jo, jag förstår, det är inte lätt att uppskatta alla gånger. 
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Ibland kan det vara yttre krav, om man säger så. Myndighetskrav, då måste man 
ju bara hinna klart till ett visst datum, då kan det ju ibland bli lite, ta får man ju ta 
fler folk liksom, men det är svår, ju fler människor betyder ju inte att det blir 
bättre kvalitet. Det är ju viktigt att ha kraven tydliga…. 
 
Har du någon gång varit med om att en budget har överskridits annars? 
 
Ja, det tycker jag att man har hört talas om till och från. Det är nog inte ovanligt. 
 
Har du koll på hur man kan tänkas hantera ett sådant tillfälle? 
 
Ja, det finns exempel när man lägger projekten på is, så det är väl inte direkt att 
lösa problemen. 
 
Nej. 
 
Man har väl minskat scopet, senarelagt det förstås då, men det är klart om man 
överskrider budget räcker det inte med att senarelägga det. 
 
Nej. 
 
Man kan ju inte heller leverera något som, det är ju det här med tid, kvalitet och, 
ja, vad det nu är, kostnad. Dem tre måste man ju bolla runt med. Men ja, det är 
nog inte ovanligt att man drar över budgeten och det får ju ticka och så. Drar det 
över för mycket då blir det väl en nödbroms eller en omdirigering, minskat scope 
helt enkelt. 
 
Ja. Men det händer ändå att man lägger hela projekt på is? 
 
Ja. 
 
Utan att det tas upp igen? 
 
Ja, utan att det tas upp, det finns säkert också dem fallen. Jag har väl inte… jag har 
väl klarat mig ganska bra vad jag vet. Det sista jag jobbade med här i höstas hade 
man lagt på is, men det har man ju tagit upp nu precis och då har jag tyvärr inte 
möjlighet att fortsätta i det. Det är synd. Risken med att man lägger det på is är 
att resurserna som jobbade med det då inte finns kvar när det är dags att 
fortsätta förstås. 
 
Ja. 
 
Och då tappar man väldigt mycket fart. 
 
Ja. Särskilt i början när man ska komma igång igen. 
 
Ja, verkligen. Och nu får ju jag vara med i… i det här fallet så, det blir andra 
resurser som får fortsätta där jag slutade. 
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Ja. 
 
Jag har ingen möjlighet att delta, men jag försöker. Jag får vara med på något 
möte hit och dit så där. Det är lite bekymmersamt och lite olyckligt men jaja. 
 
Har du någon koll på vad det har kostat på ett ungefär, det system du sitter och 
förvaltar för tillfället? 
 
Nej, det har jag faktiskt inte. Det system som jag förvaltar tog sju fram 2005. Och 
det var just Basel II kapitaltäcknings-, nya kapitaltäckningsregler, som var 
ganska stort och det var ju problematiskt så att till vida att reglerna beslutades i 
Basel i en Baselgrupp, spriddes över hela världen och varje lands 
finansinspektion skulle tolka dem, kreditinstitut skulle tolka dem och sen skulle 
man lämna in ansökan. Och det var liksom rörliga mål och vissa saker fick man 
tolka efter det landets lagar. Så att det där måste ju ha kostat en hel del, och sen 
ska väl bankerna tjäna på det också, men… vad det har kostat, det vågar jag 
faktiskt inte svara på.  
 
Nej, ok. Det är nog vad jag har för tillfället, så jag får tacka för din medverkan. 
 
Tack själv. 
 
…[tid 23:03 min] 
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Bilaga 3: intervju 26 april – Företag A, Konsult B 
 
Så, jag tänkte att vi börjar med en bakgrund, vad har du för yrkestitel? 
 
Senior Specialist. 
 
Ja. Ok. Vad har du för erfarenhet inom Business Intelligence och Data Warehouse? 
 
Jag har jobbat med Data Warehouse och Business Intelligence i åtta år nu.  
 
Ja, ok.  
 
I olika former, men jag har jobbat egentligen inom alla områden ifrån kodning, 
design, arkitektur, strategi. 
 
Ja, ok. Vad kan vara en typisk arbetsuppgift i dagsläget för dig? 
 
Det beror ju på projekt, men i den jag sitter i idag så är jag ju designer, arkitekt 
och utvecklare i ett. Så att jag tar fram den arkitekturella grundlösningen, 
designar själva system och sen implementerar det om det behövs. Så jag kan 
jobba egentligen med alla delar. 
 
Ja, lite av varje. 
 
Ja, jag sitter ofta med i modellerings-, vad ska man säga, modelleringsmönsters-
utredningar, hur modelleringsmönster ska användas. 
 
Ja, ok. Och hur länge har du varit i samarbete med Kund A? 
 
I… två och ett halvt år. 
 
Ja, ok. Jag tänkte vi går över lite till ETL-kod. Skulle du säga att finns en särskild 
skillnad mellan system kodat med Data Vault-struktur och ett med Hyper Agility-
struktur? 
 
Ja, det gör det. Ska jag… 
 
Ja, gärna utveckla lite. 
 
Ja, i och med att den stora skillnaden är att ett Data Vault-modelleringsmönster 
bygger på att satelliterna är så att säga attributifierade. Varje enskilt attribut är 
en egen och därmed så blir tabellen bred då. Bredden räknas per kolumn. Medan 
i en Hyper Agility-lösning är satelliten i en Name Value- format, vilket innebär att 
varje attribut är sin egen rad. Detta innebär att när ett nytt attribut kommer in i 
lösningen så för Data Vault så skulle man behöva förändra ETL-koden och man 
skulle behöva förändra tabellerna. Det behöver man inte göra i en Hyper Agil-
lösning, utan där kommer samma kod och samma tabell ta emot nya attribut 
utan någon förändring. 
 



 57 

Rent kodmässigt, vad är, skulle du säga, för- och nackdelar i ett system med Data 
Vault? 
 
Data Vaults fördelar ligger i förståelse och… Nu står vi jämförelse till Hyper 
Agility, alltså? Eller rent generellt? 
 
Vi tar det i nästa fråga, först tar vi Data Vault, bara för- och nackdelar egentligen. 
 
Data Vaults fördelar är just förståelse, flexibilitet i att koden, när man bygger ett 
Data Vault blir modulär och enkel att förändra och att lägga till förändringar i. 
Nackdelar med Data Vault är, om man ska se det som en nackdel, men den är 
föränderlig. Alltså den är förändringsbenägen i och med sin designprincip så gör 
det att små förändringar på källsidan genererar förändringar på DV-sidan. Men 
det har man då försökt och begränsa problemet med det genom att göra själva 
lösningen lätt att förändra i. Men den är föränderlig.  
 
Ja. 
 
Dessutom så ligger…. Det blir oftast väldigt många tabeller i en Vault-lösning, 
vilket kan generera… det genererar inte problem men Data Vault är inte så bra 
utifrån ett analyshänseende. Så att göra analytiska frågor emot, på grund av att 
det är många tabeller och det blir många joinar och man byter index. Man hoppar 
mellan olika typer av index och det gör att databasmotorn inte arbetar så 
effektivt. Men då ska man samtidigt ha klart för sig att Data Vault-delen, DV-
delen, är inte tänkt för analys utan för lagring av integrerad information och så 
ska man egentligen bygga marter på det då.  
 
Ja, ok. Samma fråga fast gällande Hyper Agility då. För- och nackdelar? 
 
Hyper Agilityns fördelar ligger i sin förmåga att kunna svälja nya attribut. Ta 
informationsförändringar utan att… nya informationskrav skapar väldigt sällan 
förändringar i kod och tabeller, vilket gör, vilket gör att den blir extremt… låg 
underhållskostnad i en sån för att det blir inte underhållnings-, 
underhållsprojekt eller uppdrag för förändring. Nackdelen är förståelse. Man har 
väldigt svårt att förstå modellen och den är extremt svår att felsöka. 
 
Ja, ok. Om vi tar både Data Vault och Hyper Agility mot varandra, likheter och 
olikheter? Kodmässigt? 
 
Hyper Agility-lösningen bygger ju på ett, vad ska man säga, ett Data Vault-
backbone, där man arbetar med Hubar och Länkar, precis som i Data Vault. 
Skillnaden ligger i att en Hyper Agility-lösning jobbar inte med vad man kallar 
för affärsnycklar i dess bemärkelse, för att i en Vault-lösning så letar man efter 
den affärsnyckel som representerar ett visst informationsobjekt. Till exempel om 
vi skulle leta reda på vad är kund för något. Då skulle det ha en egen Hub för 
kundnyckeln och så vidare. Men i en Hyper Agilitylösning så lägger man sig på en 
högre abstraktionsgrad för att kunna ta in nya sorters typer av information inom 
samma lösning så att till exempel så om att du har en… I en Hyper Agility-lösning 
så skulle du ha mer en generisk Hub som kanske, som man brukar prata om som 
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kallas för IP eller Involved Party eller Party-Hub, som du skulle kunna hantera 
och klassificera kunder, leverantörer, olika sorters av motparter. Och det skulle 
då en Hyper Agility-lösning, man skulle kunna lägg till nya typer av 
informationsobjekt utan att förändras på den nivån, på Hub-nivån för att till 
exempel, om du skulle lägga till leverantör i en Data Vault-lösning så skulle det 
bli en ny Hub med Satelliter. Men i en Hyper Agility-lösning så skulle det bara 
klassas som en viss typ av information och läggas in i samma Hub som IP då. 
 
Ja, ok. Eh… 
 
Vi tar frågan igen, jag svävade ut där. 
 
Jag tror nog att jag tappade tråden där lite också, men vi kan gå vidare annars. 
 
Nej, men ta du frågan igen ska du se. Det var något… 
 
Ja, jag hade inte den uppskriven utan den var bara… 
 
Ja, ok, den bara kom. 
 
Ja, typ som en följdfråga. 
 
Ja, ok. 
 
Om vi tar just ETL lite, om du jämför Data Vault mot Hyper Agility, skiljer det sig i 
ETL-processen när man kodar den bara. 
 
Ja och nej. Alltså precis som i Data Vault så har Hyper Agility lösningen tre 
sorters tabeller och det är Satelliter, Länkar och Hubar, så att i grund och botten 
skiljer dem sig inte åt utan man sätter upp ungefär samma typ av mappningar 
konceptuellt. Men Satellit-mappningarna är då generiska i Hyper Agility-
lösningen medan dem är mer specifika i en Vault-lösning på grund av att varje 
attribut måste finnas i källa och i mål i själva ETL-mappningen. 
 
Skulle du då teoretiskt sett ta längre tid att utveckla en ETL-process för Data Vault 
än för Hyper Agility? Krävas mer resurser exmeplvis? 
 
Nej, ja, alltså det är två, det är lite delad frågan, för att när du bygger systemet 
första gången då skulle det kräva ungefär lika mycket folk, men det är 
förändringsbenägenheten i Vault som skulle generera att det skulle behöva 
skapa ny kod och nya tabeller under Vaultets livstid. Men i Hyper Agility-
lösninge skulle du mer eller mindre modellera den en gång och implementera 
den en gång och så skulle den vara stabil över tiden. 
 
Ja. 
 
Så det är där skillnaden ligger. Resurserna kommer inte i det initiella projektet 
eller resursskillnaderna kommer alltså inte in i det initiella projektet utan det 
kommer i…. 
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Mer förvaltningsfas då? 
 
Mer förvaltningsfas, men ska man ju också ha klart för sig att i och med att Vault 
är orienterat runt affärsnycklar så blir det ju fler tabeller, fler Hubar, fler 
Satelliter, vilket genererar ju då mer kod. Så att ja, på så vis blir det resurser som 
går åt och det blir mer kod som behöver skapas. så är det. 
 
Då ska vi kolla lite på ETL-funktionalitet, är det kopplat till specifikt kodspråk 
eller? 
 
Hyper Agilityn? 
 
Ja, och Data Vault. Har ni ett specifikt språk för det eller? 
 
Nej. Allt utgår från SQL eftersom det egentligen är relationsdatabaser man jobbar 
i. Men rent verktygsmässigt så är det agnostiskt, det är alltså oberoende av 
verktyg. 
 
Ja. Ska vi se här. Lite till möjligheter till uppdateringar. Hur det hanteras i Hyper 
Agility kontra Data Vault? Tillförandet av nya attribut och så till exempel? 
 
Det här är ju intressant för att i en Data Vault-lösning så lägger man ju 
kolumnerna så att säga bredvid varandra. 
 
Ja. 
 
Det innebär att… och så har du ett datum, ett record i den tabellen som 
historiserar då. Det innebär då att om ett attribut ändrar sig, en kolumn ändrar 
sig, läggs det upp en ny rad för alla kolumner. Det gör att du måste jämföra 
föregående record med dagens record för att se vilken kolumn det var som 
ändrades. Det kan du inte se direkt. 
 
Nej. 
 
I en Hyper Agility-lösning så är ju varje kolumn sitt eget attribut, vilket innebär 
att förändringen fångas precist. Alltså att det i kolumnen som ändras är det enda 
som ändras. Eftersom det är bara en kolumn per rad. Så att för en mer exakt, vad 
ska man säga, en mer precis förändringsgrad. Du får färre… du ändrar bara det 
som ändras, så att det skapas inte en ny rad för saker och ting inte har ändrats. 
Så kan man säga. 
 
Ja, ok. 
 
Du skapar bara en ny rad för det som har ändrats, verkligen har ändrats. 
 
Men i Hyper Agility, det finns ingen risk för redundant data, att den lagras om en 
ändring sker och så lagras samma information två gånger? 
 



 60 

Nej, det är precis det som är skillnaden här då. I en Vault-lösning så lagrar du 
samma kolumner, som ligger på en rad, flera gånger även om bara en av 
kolumnerna ändras, vilket gör att du lagrar den om och om igen med samma 
värde. Medan i en Hyper Agility-lösning lagrar du endast en ny rad för det värde 
som har förändrats. 
 
Ja, ok. Ska vi se. Hur ofta händer det i Data Vault, är det vanligt förkommande då? 
 
Att? 
 
Att nya attribut tillkommer? 
 
Ok, för det första jag diskuterade här nu, det var ju mer delta-hantering av 
information som flödar in från källan. Men om vi tittar på förändringsgraden av 
att nya attribut dyker som man måste då förändra tabeller. 
 
Ja. 
 
Ja, den förändringsgraden är ju helt olika beroende på hur moget det är. Hur lång 
tid det har funnits, hur mycket data som man redan har tagit in så man kanske 
inte behöver ta in något mer så ofta, hur mycket projekt som vill ha Warehouset 
och nya informationsgrader, så att det är väldigt svårt att säga. Men kan utgå 
ifrån det här uttrycket som är väldigt vanligt att man säger, att ett Warehouse 
som inte förändras är ett dött Warehouse. 
 
Ja, ok. 
 
Så att ett Warehouse ska verkligen vara aktivt i en organisation. Så att det syns 
att organisationen använder sig av Warehouset. Det som bevisar det egentligen, 
det är att det ställs nya krav hela tiden. 
 
Ja, ok. 
 
Och det innebär förändringar. 
 
Sen lite, jag ska inte säga budgetfrågor, men resursfrågor gällande Data Vault och 
Hyper Agility. Vilket skulle krävas, kanske inte mest att utveckla utan mer, jo säg 
att vi tar mest att utveckla till att börja med. Hur många personer eller anställda 
till exempel vid ett tillfälle krävs det för att utveckla ett Data Vault eller ett Hyper 
Agility system? 
 
Jag skulle vilja säga att eftersom Hyper Agilityn är extremt abstrakt i sina Hubar, 
alltså den här väldigt hög abstraktionsgrad, det är supertyper av businessnycklar 
så att säga, aggregeringar. Så om man säger att en Hyper Agility-lösning kanske 
har åtta Hubar, så har nog troligen ett Vault, närmare en 30-50 Hubar och 
därmed länkar emellan dem. Och skillnaden är också att det är explicita länkar i 
Data Vault, vilket gör att man inte kan ha en länk som beskriver flera olika typer 
av relationer utan varje länk är sin unika relation, vilket innebär att det blir 
många fler länkar och sen som sagt var blir det flera Satelliter också. Så jag skulle 
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vilja säga… det man kan utveckla som fem utvecklare i en Hyper Agility-lösning, 
skulle du nog behöva femton utvecklare till att leverera inom samma tidsram i 
Data Vault. 
 
Hur skulle du säga att det är kopplat till en struktur med 3NF, hur många 
utvecklare där? 
 
Om det är riktig 3NF så pratar vi nog 30 utvecklare för då bryts det ju ned till 
normaliseringsgrad tre och då kommer du få en jävla massa tabeller. 
 
Om vi tar nästan samma fråga fast med Data Vault och Hyper Agility fast under 
förvaltningsfasen istället, hur många, inte utvecklare, men hur många som 
övervakar systemet behövs det? 
 
Jag skulle nog säga att det behövs ungefär samma antal utefter övervakning i 
driftsfrågorna. Och det skulle jag då säga att på grund av att en Hyper Agility-
lösning är långt svårare att förstå och felsöka det väger nog upp antalet flöden 
som löper i ett Vault mot att det är färre flöden så kommer du liksom att behöva 
flera som gräver i problematiken i en Hyper Agility-lösning. Flera per flöde så att 
säga om du förstår, så det jämnar nog ut sig ganska mycket rent driftsmässigt. 
 
Ja, ok. 
 
Så det är nog ungefär samma. 
 
Tror du det kommer vara ungefär så i framtiden också om Hyper Agility blir en 
vedertagen BI-lösning? Jag att det kan bli lättare att få utbildning inom Hyper 
Agility och så, kan det då minska antalet personer i en förvaltningsfas? 
 
Ja, alltså, Hyper Agility-lösningen skulle definitivt kräva en, vad ska man säga, en 
mer specialiserad utbildning än en Vault-drift. 
 
Ja, ok. 
 
I och med att Vault ligger mer som tabellstruktur som man oftast är van vid att se 
hur tabeller ser ut, medan Hyper Agility-lösningen med sitt Name Value-koncept 
och metadata-styrning är långt mer komplex och svårare att förstå och svårare 
att angripa när det är felsökning. 
 
Ja, ok. 
 
Självklart så skulle man kunna, när man blir bättre och bättre på att jobba inom 
en Hyper Agility-lösning, ju enklare har man ju att förstå vad som går fel och hur 
man felsöker. Men jag skulle vilja påstå att det blir, förvaltningsmässigt så är det 
inte effektivare än Vault, alltså rent driftsmässigt. Det kommer man nog inte 
undan. Komplexitet genererar liksom behov av förståelse som kan kräva fler 
personer. 
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Ja. I dagsläget här på SEB, hur många skulle du säga arbetar med Projekt A 
gentemot ett genomsnittligt Data Warehouse-projekt? givetvis Projekt A är 
fortfarande under utveckling, så det är lite fler där kanske? 
 
Ja, eftersom det fortfarande är full utveckling där nu, så är vi ju… var det i 
förhållande? 
 
Ja. 
 
Ja, på de tidsramar vi har är det ju säkerligen en tredjedel i utvecklingsteamet 
gentemot vad det skulle vara i ett vanligt Warehouse-projekt. 
 
Ja, ok. 
 
Vi är ju ytterst få utvecklare och vi bygger ju ett helt Warehoouse. Alltså inte ett 
informationsområde utan hela… 
 
Hela systemet? 
 
Hela systemet, egentligen. 
 
Så det är ett ganska stort projekt i jämförelse med i vanliga fall då? 
 
Jaja, normalt sett så kan man ju bygga ett Warehouse eller om man bygger Vault- 
mässigt så bygger man ju oftast en iterativ lösning, där man först lägger upp en 
Hub, kanske en produkt, och sen så lägger man upp en annan för order och det 
itereras runt. Här har vi egentligen satt modellen för hela Enterprise-delen. 
 
Ja, ok. 
 
Så att den förändras inte nu utan den… 
 
Nej, ni har backbonen färdig så att säga? 
 
Ja, precis. Så nu är det bara, det vi sysslar med nu är egentligen tolkningar av 
källdata, så att säga, för att läsa in det på rätt sätt. Och det kommer man inte ifrån 
vad för lösning man än gör. 
 
Nej. 
 
Man tolkar vad källdata, så att säga, står för. Men annars är det ju väldigt lite… vi 
ska ju ansluta en källa nu och då är det ju mycket, så att säga, instantieringar av 
existerande kod, som återanvänds igen och igen. Så att det som vi ska bygga nu, 
som vi kanske bygger på en vecka, skulle säkert ta två månader att bygga i en 
vanlig lösning. 
 
Och ändå är ni bara en tredjedel mot ett vanligt projekt? 
 
Ja.  
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Är det främsta nuvarande uppgiften för er på Företag A här på Kund A eller är ni 
uppdelade? 
 
Nej, vi är uppdelade. Det sitter några stycken inne på det klassiska Avdelning A 
och så är vi tre-fyra, nej fyra som sitter här. 
 
Ja, ok. 
 
Men det är största delen, av dem på Företag A är vi flest på det här systemet. 
 
Tänker lite generellt om Företag A också, är det bara Kund A för tillfället eller är 
det flera uppdrag också? 
 
Ja, vi är spridda över… vi är på retail-sidan, vi är i klädbranschen, vi är i andra 
banker och restaurang också. 
 
Ok, så ni specialiserar er inte bara på bank och finans då? 
 
Nej, vi jobbar där vi behövs. Och Telecom också är vi inblandade i. 
 
Ja, ok. Om vi skulle försöka oss på budgetfrågor då kanske. Jämförelsevis med Data 
Vault och Hyper Agility igen, vad skulle det kunna kosta att utveckla såna system? 
Och det är ju inte lättaste frågan, jag är medveten om det. 
 
Nej, satt och tänkte här om jag kunde ge dig något slags schablons-hantering 
där… 
 
Om vi går tillbaka till det spåret med hur många utvecklare kanske? 
 
Hm, om man säger att det skulle ta… nu är det inte riktigt det jag sa här förut, 
men säg att det tar, att det är fem gånger så mycket kod som ska skrivas i en 
Vault-lösning. Men den är lit enklare att skriva än vad det går i… 
 
Den går lite snabbare? 
 
Går lite snabbare, så säg att det ungefär halva tiden, men eftersom det är så 
många flöden… 
 
Det är ju ändå två och en halv gånger så lång tid då? 
 
Ja, jag skulle säga om någonting skulle ta två veckor i en Hyper Agility-lösning så 
skulle det nog ta fyra veckor i den och då skulle det nog också dubbla mängden 
personal eller utvecklare för att hinna på den tiden, så att säga, som Hyper 
Agility lösningen blir klar på. Och sen så säger vi att en konsult kostar 1000kr. 
 
Ja. 
 
Så kan du räkna på det… 
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I timmen? 
 
Ja, så kan du räkna på skillnaden sen vad det blir för pengar. 
 
Ja, men det blir ju ändå dubbla kostnaden i alla fall. 
 
Sen så tar det ju inte två veckor att bygga ett Warehouse. 
 
Nej nej. 
 
Men räkna med dubbla tiden. Men det är utvecklingskostnader, så att säga, sen 
finns det ju mycket runt-omkring-kostnader i Warehouse också. 
Informationsintegrering, utredningar hittan dittan. 
 
Sen en liten personlig reflektering för dig då. Tror du jag har missat någonting i 
denna intervjun, vad skulle kunna vara mer intressant? 
 
Jag tycker att man ska lyfta fram att Hyper Agility lösningen är, om jag inte har 
gjort det tydligt tidigare, att den är väldigt komplex att arbeta i. Väldigt svårt att 
förstå vad som händer i datat och, som sagt var, svår att felsöka. Men när man en 
gång har fått motorn att snurra där i så är det väldigt enkelt att hantera, lägga till 
nya källor, så att man återskapar bara samma kod igen. 
 
Finns det större vinster i Hyper Agility än vad det gör i Data Vault? 
 
Hur tänkte du? 
 
Om jag spånar vidare på det du sa att om man väl fått kolla på en Hyper Agility-
lösning, om man exempelvis ska gå vidare och gör nya såna lösningar, det kanske 
lönar sig i slutändan med en Hyper Agility-lösning i jämförelse med en Data Vault 
lösning. 
 
Ja, alltså, helt klart. Skulle vi bygga en till sån här lösning, då skulle vi ha mycket 
klart för oss, som vi inte hade klart för oss när vi byggde den på SEB för det är 
första gången den har byggts så version två skulle ju. Vi vet mycket mer nu om 
hur vi skulle angripa vissa problem som vi inte visste då. Sen så skulle jag vilja 
lägga till en sak också, det är att Hyper Agility-lösningen har helt annan 
performance-profil när det gäller access av data än vad Vault har. Vault är mer 
perofrmance-orienterat. 
 
Ja, ok. 
 
Det är mycket mycket svårare att skriva, det är otroligt mycket svårare att skriva 
SQL mot Hyper Agility-lösningen utan det är väldigt maskindriven kod. Alltså 
man ska jobba med verktyg som lyfter data och bearbetar datat i 
informationsflöden, medan en Data Vault-lösning är mycket mera förståelig och 
mycket enklare att skriva en SQL emot. 
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Skulle du säga att denna Hyper Agility-lösningen är specifikt riktad mot 
bank/finans eller funkar den i alla typer av branscher som kan nyttja ett Data 
Warehouse? 
 
Det funkar i alla typer av branscher. Helt neutralt i bransch. 
 
Ja. Hur är det kopplat till, måste det vara en specifik storlek på organisationen som 
använder lösningen? 
 
Nej. Det behövs inte. Sen kan man ha olika behov av, alltså Hyper Agility-
lösningen är som sagt performance-begränsande i många lägen. I vissa lägen, 
inte många lägen. 
 
Syftar mer på lagringsprestanda på? 
 
Precis, lagringsprestanda kontra accessprestanda. Och accessen bör så mycket 
som möjligt ske via maskinkod och inte via SQL liksom.  
 
Ja, ok. 
 
Alltså att man lyfter datat och bearbetar det i en maskin istället för att göra 
bearbetningen i SQL. 
 
Ja, jag tror inte jag har något mer om inte du har det? 
 
Hm, jag funderar här om det var något som jag skulle lägga till. Nej, jag har nog 
inget just så här just nu som jag kan komma på. 
 
Nej, då får jag tacka för din medverkan här i alla fall. 
 
Ja. 
 
…[tid 32:58 min] 
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Bilaga 4: intervju 26 april – Kund A, Utvecklare B 
 
Jag tänkte vi börjar lite med din bakgrund, vad har du för yrkestitel idag? 
 
Ja, vad ska man kalla sig, jag kallar mig väl för Data Warehouse-konsult. DW/BI 
konsult, skulle jag vilja kalla mig för. 
 
Vad har du för erfarenhet inom business Intelligence och Data Warehouse? 
 
Ja, det är som jag sa, jag halkade in på det här jobbet 1998 egentligen. Kom in i 
ett projekt där man jobbar i ett datalager för Företag D, svenska Företag D. 
 
Ja. 
 
Så att sen dess har jag jobbat med datalager i olika former. Allt ifrån förvaltning, 
utveckling, jobba med krav, utveckla ETL-flöden, rapporter. Hela kedjan 
egentligen. 
 
Och har kommit i kontakt med lite Data Vault också då? 
 
Ja, nu i det här projektet på Kund A då. 
 
Ja, ok. 
 
Så att sen ett år tillbaka ganska precis. 
 
Ja.  
 
Jag satt ju här på banken sen 2010, men då var det ju mer den här klassiska 
lösningen. Så att senaste året med Data Vault. 
 
Ja, ska vi gå vidare lite på ETL-kodning då kanske? 
 
Hm. 
 
Vilka programmeringsspråk har du suttit i när det gäller det eller kanske… 
 
Vilka verktyg? 
 
Ja, verktyg mer. 
 
Här på banken är det Informaticas Powercenter, sen så har jag jobbat ganska 
mycket med Microsofts SSIS, innan dess hade dem ju det som dem kallade för 
DTS och jag har även jobbat med, nu ska vi se, KOGNOS, kommer inte ihåg vad 
deras verktyg heter men. Sen så fanns det ett verktyg som hette Brio 
[BrioQuery]. 
 
Jaha, inte leksaksmärket då? 
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Nej, inte tågen men jag vet inte, jag läste vid något tillfälle att det var uppköpt, så 
jag vet inte om det existerar som eget märke då men. Men i första hand är det 
Informatica Powercenter och Microsoft SSIS. 
 
Ja, ok. 
 
Plus vanlig traditionell skriva stored procedures också. 
 
Ja. Lite mer om Data Vault, vad skulle du säga är fördelar och nackdelar rent 
kodningsmässigt? 
 
Kodningsmässigt så är det väl, som vi använder det blir det ju väldigt mycket. 
Man kan använda det mycket transparent då, att återanvända mycket kod 
egentligen. Det är väl den stora. Men det beror också mycket på att vi använde 
Name Value-struktur på tabellerna. 
 
Ja, du pratar Hyper Agility-lösningen då? 
 
Ja. 
 
Projekt A? 
 
Ja, precis. Så där ser ju egentligen alla tabeller likadana ut. Därav är det ju 
enklare att återanvända koden då. 
 
Någon nackdel då med det här Projekt A? Kodningsmässigt då? 
 
Ja, kodningsmässigt vet jag inte om det är någon nackdel egentligen. Det problem 
som jag sett, man vill ju behålla den här flexibiliteten ändå ut i konsumentledet 
också. 
 
Ja. 
 
Där får man ju problem med prestandan också då och plocka ut datat. 
 
Ja, ok. Det är mer riktat mot lagring då istället? 
 
Precis. Det är ju liksom optimerat för att pumpa in data snabbt och effektivt. 
Costen kommer ju när man ska plocka ut och titta på det.  
 
Ja, det är klart. 
 
Alternativet är då att driva upp datat och göra den denormaliserad, men då 
tappar man den här flexibiliteten att kunna ta in nya attribut från de här 
källorna. Så att det är ju ett val man har gjort.  
 
Lite mer åt Data Vault. Har du någon praktisk erfarenhet av det, alltså med Data 
Vault-Satelliter och inte med Name Value Pair-Satelliterna? 
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Ja, vi har ju bara byggt med Named Value Pairs? 
 
Ja, ok. 
 
Så att sen, sen så har jag ju gått dem här, ja vad ska man säga, dem här korta 
utbildningar som man har haft. 
 
Ja, ok. 
 
Där man har beskrivit den här Data Vault-principen utan Named Value-struktur. 
 
Ja. 
 
Och det kan man ju säga att det är ju förvaltningsmässigt, när man ska bygga till 
och bygga ut, så är det ju otroligt flexibelt. 
 
Ja. 
 
Så det är den stora fördelen. 
 
Du har ingen mer just praktisk erfarenhet med just Data Vault så att det blir 
mer…? 
 
Nej, inte på det sättet. 
 
Nej, ok. Ska vi se. Om du skulle jämföra Data Vault och Hyper Agility, vilka skulle 
vara de största skillnaderna där emellan? 
 
Ja, det är väl framför allt det här att vi är flexibla när det gäller det här att källan 
kan skicka nya attribut. Och det är ju anledningen till at vi har valt, just här på 
banken. 
 
Hyper Agility-strukturen då? 
 
Ja, precis. 
 
Men, har Hyper Agility- strukturen någon, skiljer den sig åt från vanlig Data Vault 
skulle du tycka? 
 
Nej, inte om det är det du syftar på att vi har gjort den här Name Value-
strukturen istället för att platta ut den i kolumner. 
 
Ja. 
 
Det är ju just att vi får den här flexibiliteten, men det blir ju en cost som jag ser 
det när man ska läsa data då. Vi får ju väldigt stora tabeller i form av rader då.  
 
Ja, ok. Då blir dem inte breda, men dem blir djupa om man säger så. 
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Ja, precis. Plus att vi kan ju inte, det går ju inte att indexera på samma sätt som en 
normal tabell då.  
 
Nej. 
 
Så att det är väl nackdelen som jag ser det. Och det blir ju väldigt mycket tabeller. 
Det är det lite svåra att bilda sig en överblick över datamodellen eftersom det 
blir väldigt mycket tabeller då.  
 
Ja. Då ska vi se. Lite mer om själva ETL-funktionaliteten. Skulle du säga att 
funktionaliteten är kopplad till vissa kodspråk eller verktyg? Att det kan skilja sig 
åt beroende på vilket verktyg man använder? 
 
Generellt eller? 
 
Generellt, ja. 
 
Dem verktyg jag har erfarenhet av så bygger dem ju, i mångt och mycket på, 
alltså det finns ju alltid SQL-kodning i botten kan man säga, sen så har ju alla sina 
dialekter på script-språk då. Hur man skriver funktioner och så vidare, så att där 
skiljer dem ju sig åt lite grann. Informatica har ju sitt sätt att skriva funktioner 
på, tittar man på Microsoft, så u dem anammat mycket från C#-programmering 
då i sättet att skriva funktioner på. Så att visst, det är skillnader. 
 
Vad är det för språk ni använt för detta projektet? Projekt A? 
 
Utanför ETL-språket? 
 
Ja.  
 
Ja, det är ju SQL-kodning mot Oracle. 
 
Annars är det Powercenter? 
 
Annars är det Powercenter, ja. Vi använder ju lite Pearl-skriptning när vi läser in 
filer då. Så att lite UNIX-script använder vi. 
 
Ok. 
 
Det är ju egentligen där vi, vi får ju in alla källdatafiler med traditionella 
kolumner. Den vrider vi script-mässigt ned till en Named Value-struktur. 
 
Ja, ok. 
 
Därefter läser i in det med Powercenter in i tabeller då. 
 
Ska vi se. Om du kan jämföra Hyper Agiltiy och Data Vault tror du ETL-
funktionaliteten skiljer sig åt där? 
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Ja, det gör den ju. Återanvändbarheten är ju högre i Hyper Agilityn, som vi 
använder den. 
 
Ja.  
 
Mycket på grund av att tabellerna ser likadana ut. 
 
Ja, det är samma struktur hel vägen, typ? 
 
Ja, precis. Så att där är det ju en klar vinst då. Särskilt här då vi kanske läser in en 
källa som kanske levererar 60 filer. Kan vi då bygga ett generellt program som 
klarar alla dem här filerna så har vi ju vunnit otroligt mycket. 
 
Där är förvaltningen inte alls lika kostsam i resurser då? 
 
Nej, precis. Sen är det mer en konfigureringsfråga, som styr vilken fil och så 
vidare, som vi ska läsa in. Så att där är vinsten stor. 
 
Ja. Ska vi se, kollar lite på möjligheten till uppdateringar, uppkomsten av nya 
attribut och så vidare. Hur hanteras det i Hyper Agility? 
 
Helt automatiskt. 
 
Ja, ok. 
 
Ja, det är där stora vinsten är. På banken här, och inte bara här säkert, på stora 
organisationer generellt, så vill man ta in ett nytt attribut. Alltså en ny kolumn i 
en fil som ska flöda hela vägen, ändå ut till en konsument, så här tror jag man 
räknar ungefär tre månader på en sån process. Allt ifrån att tillsätta resurser. Det 
ska igenom alla miljöer och produktionssättas. Här var kravet på att det skulle 
flöda igenom på åtta timmar. 
 
Ja, ok. 
 
Ja, och det är nog det viktigaste kravet som det känns i hela det här projektet. Att 
på åtta timmar så ska ett nytt attribut vara synlig för en konsument. 
 
Då är det många nya ändringar hela tiden i Projekt A då? Alltså attributmässigt 
då? 
 
Ja, precis. Det rör sig ganska frekvent då.  
 
Ja, ok. 
 
Och med tanke på att vi har då, nu ska vi se, mellan 15 och 20 källor som 
levererar data och dem levererar allt ifrån en handfull filer till en 50-60 filer per 
leverantör då. Så att i den teknik vi har valt nu så flödar ju det här igenom 
automatiskt. Eller en liten modifikation kanske på det, men verksamheten måste 
ju in och göra en konfigurering på det nya attributet. Sen har vi ju flyttat ut det i 
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och med att verksamheten har ju ett gränssnitt mot den här metadata-modellen 
som vi använder. Så att det blir att attribut kommer att synas i ett gränssnitt. Där 
måste någon gå in, en data manager gå in och tala om att det här attributet ska vi 
använda och det är av typen sträng och det ska heta si och så. Så att det ligger 
helt och hållet utanför själva dataförvaltningen då. 
 
Ja, ok. Ska vi se. Då behöver inte särskilt stora resurser avdelas till detta då 
egentligen? 
 
Nej, när det gäller IT, så ingenting. Utan allting hamnar på verksamheten. 
 
Jag vet inte hur väl du känner till Data Vault-projekten här på företaget men, hur 
stor skillnad skulle du kunna tänka dig det är i resurstilldelnad för att hantera 
tillkomst av nya attribut. 
 
Jättestor skillnad. Absolut. Nu har man ju haft en cost kanske när man bygger det 
här. Så det blir ju högre cost i att bygga det. 
 
Men det är nytt? 
 
Ja, precis. Men i förvaltning kommer man att ta igen jättemycket tid. Helt klart. 
 
Om du skulle uppskatta, hur många personer tror du det krävs för att förvalta 
Hyper Agility-systemet gentemot ett generellt Data Vault-system? 
 
Ja, oj. Det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt vad man ska säga där men, 
egentligen kanske det är samma styrka som drar runt det här i förvaltning, bara 
att klappa om och se att det fungerar. Skulle man sen då behöva jobba med det 
här att lägga till nya attribut eller hantera förändringar så skulle du säkert 
behöva… Ja, det ska vara en utvecklare och en testare och någon som leder, 
säkert tre roller som ska finnas tillgängliga för att utföra det här. Tidsmässigt är 
det beroende på vad för förändringar man pratar om men. Och dem här behövs 
ju inte alls i den här modellen som vi använder.  
 
Nej, det sker automatiskt då? 
 
Ja, det sker automatiskt, så att den är liksom noll där. 
 
Ska vi se här. Ska vi försöka oss på lite budgetkostnader då kanske? Det är svårt 
har jag fått reda på av erfarenhet här då men… Vad skulle du säga att det här 
Hyper Agility. Projektet kostar per månad om du kan uppskatta det? 
 
Ja, oj. Ja, ska man ringa in själva, vi har ju själva projektet består ju av både TL-
utvecklare plus att vi har ju en del som sitter och bygger utleveranser också. 
 
Ja. 
 
Men själva ETL-delen, själva core-delen så är vi väl då en, ja är vi en sex sju 
stycken? Åtta kanske? Åtta stycke som sitter och jobbar med det här. 
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Ja, ok. 
 
Ja, och det har ju pågått… men det här är ju också att det här är ju lite av ett pilot-
projekt också då. Man körde ju en ganska lång, ja, test av det här, som ett pilot-
projekt innan man drog igång det på allvar. 
 
Ja.  
 
Så att det kanske har varit igång i ett och ett halvt år nu, mera på riktigt, eller vad 
man ska säga då. 
 
Ja. 
 
Och vi är ungefär åtta stycken då som en stomme, som har suttit och jobbat med 
det här då. 
 
Ja, ok. 
 
Sen så har det kommit till en del tillfälligt. Gjort vissa ingrepp då. 
 
Hur många tror du det skulle behövas i ett Data Vault-projekt om man ska dra en 
jämförelse där emellan? 
 
Ja, antingen får man stoppa in mer folk om man ska köra det på samma tid då 
eller också får man hålla på längre naturligtvis. 
 
Det är mycket mer kod då kanske? 
 
Ja, vad ska man tänka sig att det kan skiljas, det är ju mycket det som jag sa 
återanvändbarheten som vi kan utnyttja oss av då. 
 
Som inte finns i Data Vault på samma vis eller i samma utsträckning då? 
 
Nej, precis. Så då får man bygga egentligen ett flöde per leverans då. Kan ju bara 
ta ett exempel nu så har vi ju en källa som ska läsas in där vi har 15 filer. Och vi 
räknar väl med att dra in dem, vi har ju delat upp datalagringen i ett staging-area 
och ett CDW då. Alltså ett Data Warehouse-lager då. Så att dra in det här i 
staging-lagret, och det är där den mesta logiken ligger, så, ja, på fyra personer så 
ska vi ta in det här på kanske två dagar ungefär. Skulle vi sitta och bygga det här 
flöde för flöde, å skulle vi nog kanske få räkna en vecka per fil. Alltså, 15 
manveckor då för att läsa in det här. Och nu gör det kanske på två dagar. 
 
På fyra pers eller vad sa du? 
 
Ja, precis. Ja, åtta, max åtta mandagar skulle jag tro. 
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Ska vi se här. Finns det något tillfälle, vid någon situation då en Hyper Agility-
lösning är extra användbar att implementera? Är den speciellt tillämpbar för ett 
speciellt tillfälle? 
 
Ja, det är väl när man har källor som är väldigt rörliga då, som i det här fallet. 
 
Detta är ju bank/finans, men skulle det funka i andra branscher också? 
 
Ja, absolut. Det tror jag säkert. Men i synnerhet i det man vet med sig att man har 
att det är rörligt, att det är mycket förändringar som sker.  
 
Går det även att implementera i olika storlekar, måste det vara en riktigt stor 
systemlösning för att det ska vara lönsamt eller går det även i mindre varianter? 
 
Ja, det är klart att det är väl kanske en lite högre cost att implementera, men 
förvaltningen blir ju väldigt mycket enklare då.  
 
Ja, man vinner på det i slutändan kanske? 
 
Ja, precis. 
 
Ja, jag har väl en lite reflekterande fråga till dig då. Finns det någonting som jag 
inte tagit upp, som du tror kan vara till nytta för mig att få reda på? 
 
Det man fokuserar väldigt mycket på också, inte bara här kanske utan generellt 
hur man ser på, så är det att man vill flytta ut den här metadata, den Master Data 
hanteringen utanför IT. 
 
Ja, ok. 
 
Och det är ju lite av det här som vi gör också, att kunna ta in nya attribut utan att 
det kräver någonting från IT. Utan då har man byggt ett gränssnitt för 
användarna så att dem kan gå in och göra konfigureringar på nya attribut och 
tala om att det här är ett numeriskt fält och det kan också vara så att samma 
attribut kommer in från flera olika källor, till exempel namn på ett värdepapper, 
namn på en aktie som kan heta Eriksson från ena leverantören. Den kan heta ERS 
från en annan leverantör, fast det här är egentligen samma attribut och då har 
man gjort så att man kan gå in och skapa ett grupperande attribut, som kanske 
heter värdepapper. 
 
Ja, ok. 
 
Så när det då kommer in, sen så kanske det kommer in ytterligare en källa som 
också levererar namn på värdepapper. Där heter den Eriksson B och då kan 
användarna själva gå in och tala om att det här ska vi mappa ihop med fältet 
värdepapper. Och det är framför allt då att det ät den här vinsten att ingen från 
IT behöver, annars är det ett jobb att behöva sitta koda det här, att tala om att 
det här attributet hör ihop med det här grupperande attributet. Det lägger man 
helt ut på användarna själva då. 
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Ja, ok. 
 
Och det där, där finns det ju standardverktyg ute på marknaden för också, så det 
är ju någonting man försöker sträva efter.  
 
Så det blir ännu mindre förvaltning för utvecklarna egentligen? 
 
Ja, precis. Och det är ju samma sak med värden. Det kan ju vara så att valutakod 
kommer in från ena hållet, heter det bara SE och från en annan leverantör så 
heter det SEK och från en tredje heter det SEC med C, så det kan vara… och då vill 
man ha ett, man vill ju bestämma att det här ska alltid heta SEK. Såna regler, dem 
lägger man ju ut på användarna själva. Det får dem hantera via ett gränssnitt. 
 
Ja, ok. 
 
Så att det är också något som IT skulle vara inblandat i annars då. Så att det är 
något man försöker rent generellt att, man försöker att knuffa ut såna här typer 
av arbeten på verksamheten själva. 
 
Ja, ok.  
 
Så att, ja, det är väl en sån kanske. 
 
Om inte du har någonting annat som kan vara bara att ta upp så… 
 
Vad sa jag förresten, om det här med att om jag skulle ta in 15 filer så tar det 
ungefär en veckas tid per fil, 15 veckor. 
 
Ja.  
 
Jag vet inte om jag sa dagar på den men… 
 
Jo, du sa veckor. 
 
Ja, jag gjorde det, ja. Precis. Så ser man vilken stor vinst man har där på… 
 
Ja, det var åtta mansdagar gentemot 15 mansveckor. 
 
Ja, precis. Där har man ju en klar fördel. 
 
Jo, men då får jag nog tacka för din medverkan faktiskt. 
 
Ja, var så god. 
 
Tack så mycket. 
 
…[tid 24:11 min] 
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Bilaga 5: intervju 26 april – Företag A, Konsult C 
 
Jag tänkte vi börjar lite med din bakgrund, vad har du för yrkestitel? 
 
Min yrkestitel nu är ju, min officiella titel är ju Senior Konsult. 
 
Ja, ok. 
 
Men sen min faktiska titel här på Kund A, där jag är uthyrd ju, är ju utvecklare. 
 
Ja, ok. Vad har du för erfarenhet av Business Intelligence och Data Vault? 
 
Ja, jag har jobbat med… jag har börjat jobba med stora databaser och stora 
datamängder utan nödvändigtvis Data Warehousing. 
 
Ja, ok. 
 
För då över tio år sen och jag har jobbat med Data Warehousing i fem år kanske, 
fem-sex år. Bussiness Intelligence, alltså i min värld är Data Warehousing back-
end och Business Intelligence front-end då. Aldrig jobbat med Business 
Intelligence, jag har hållt mig väldigt långt borta från rapporter, kuber och sånt 
fluff. 
 
Ja, ok. Medvetet eller? 
 
Ja, precis. Och vad gäller Data Vault, så har jag ju, så certifierade jag mig på det 
för över ett år sen och har suttit i ett par olika projekt som använder sig av Data 
Vault.  
 
Ja, ok. Du är även bekant med Hyper Agility lite också eller? 
 
Ja, det är samma där, jag har suttit i ett par projekt som använder Hyper Agility.  
 
Hur ser en typisk arbetsuppgift idag ut? 
 
Idag? Ja, idag… en typisk arbetsuppgift är ju att utveckla ETL-kod för att beskriva 
mappningar som laddar från källor in till ett Data Warehouse för en SOR eller en 
Mart eller vad det nu kan vara för någonting. Och en annan typisk arbetsuppgift 
är att hjälp till at modellera delar av Data Warehouset här och där beroende på 
vad som behövs.  
 
Hur länge har du varit här i samarbete med SEB? 
 
Nu har jag varit på Kund A i ett år och ett par månader. Ett år och tre månader 
någonting tror jag. 
 
Ja, ok. Jag tänkte vi går vidare lite till ETL-kod. Kan det styra ETL-funktionalitet på 
något vis. 
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Ja, o ja. Det är ju vi ETL-utvecklare som bestämmer hur det ska fungera och om 
man jobbar, som vi gör i Informatica och med Oracle, så är det ju vi som 
utvecklare som är ansvariga för när vi ska exekvera saker i databasen, när det 
ska exekveras uppe i Informatica i minnet, hur vis ska exekvera det. Det finns ju 
alla möjliga, det finns ju jättemånga olika sätt att bygga en laddning på, så att det 
är ju jag som utvecklare som bestämmer vad som är bäst för det specifika 
scenariot. 
 
Med tanke på Data Vault, vad är fördelar och nackdelar när det gäller ETL-
kodning? 
 
En definitiv fördel med Data Vault vad gäller ETL-kodning är att du kan skriva 
extremt generisk kod, så att du skriver egentligen mappningen en gång. Du 
skriver en Hub-mappning och sen kan du använda den för alla Hubar. Sen så 
skriver du en Två-Länk, en Länk-mappning som laddar en Länk-tabell för två 
nycklar och den kan du använda för alla, så att det enda du behöver utveckla 
specifikt, per Target-tabell eller vad man ska säga, är ju Satellit-mappningarna. 
Och det är ju en definitiv fördel med Data Vault.  
 
Någon nackdel med Data Vault då om du kan komma på någon? 
 
Ur ett ETL-utvecklingsperspektiv så tycker jag inte att det är… möjligen skulle en 
nackdel vara att det kan bli, men det är ju inte nödvändigtvis bara ur ETL… Men 
om man säger att man laddar från ett Data Vault in till en Mart så kan det vara 
lite mer komplex kod som behöver skrivas när du ska ha ut det för att du 
behöver joina in Länkar och Hubar och Satelliter för att få det du behöver. Men 
det är definitivt mindre nackdel jämfört med vinsterna.  
 
Ja. Samma fråga fast med Hyper Agility då, fördelar och nackdelar? 
 
Fördelar med Hyper Agility är ju att du har ännu högra grad av 
återanvändbarhet. Du kan till och med, även Satelliterna har en enda mappning 
som du kör allting genom och bara parametersätter i och med att du inte har 
några kolumnnamn eller krav utöver Name Value bara. Det är ju en definitiv 
fördel, otroligt återanvändbar kod, otroligt snabbt att utveckla. En definitiv 
nackdel med Hyper Agility är ju att det är ju väldigt, nackdelen med Hyper Agility 
är ju förståelsen och lösbarheten på datat. Det blir ju enormt komplext att titta 
på tabeller och det blir svårt att avgöra vad som eventuellt gått fel eller inte och 
så vidare i och med att det byggs för att ta in allt, liksom. I ännu högre grad så blir 
det svårare för att du måste ju vrida på det hela tiden, vilket är en prestanda-
nackdel. Så det är ju egentligen, det är ju samma fördelar och nackdelar med 
Hyper Agility som med Data Vault. Det är bara det att dem är förstärkta. Ännu 
mera återanvändbart, ännu mer prestandakrävande att få ut datat. 
 
Ska vi se. Om vi skulle kolla på tidsmässiga aspekter, vilket tror du tar längst tid att 
utveckla, en ETL för Data Vault eller en för Hyper Agility? 
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Dat tar ju längre tid att utveckla en ETL för Data Vault helt enkelt för att du 
måste skriva mappningarna för Satelliterna. Med det är inte, men båda två är ju 
väldigt mycket snabbar jämfört med klassisk ETL-utveckling. 
 
Ja. Om vi kollar lite ETL-processers funktionalitet, finns det några tydliga skillnader 
mellan Data Vault och Hyper Agility där? 
 
Hur tänker du då med funktionalitet? Alltså… 
 
Hur man exempelvis laddar in data i datalagret. 
 
Nej, du laddar ju in data på ungefär samma sätt. Alltså Hyper Agility är ju en typ 
av Data Vault. Du har ju samma struktur med Hubar, Länka och Satelliter så att 
det är ju egentligen ingen funktionsskillnad på hur man laddar in data 
nödvändigtvis. 
 
Nej, ok. 
 
Utan det handlar egentligen bara om återanvändbarheten av koden och att du… 
Det som är, är att ju förändringar, tillkommer det förändringar behöver du 
fortfarande ändra en Satellit i klassisk Data Vault eller lägga till ett nytt värde 
eller liknande och du slipper ju det, det ramlar ju bara in per automatik om du 
använder Hyper Agility. Men du måste fortfarande någonstans ta hand om själva 
utplocket. Det är väl det som är den funktionella skillnaden, man tittar på 
förändringar över tid. Men i övrigt så, du gör ju på samma sätt när man 
schemalägger ett jobb och i vilken ordning man kör dem, Hubar först, Länkar sen 
och sen Satelliter och så vidare.  
 
[avbruten av kollega till konsulten] 
 
fortsätta lite gällande ETL-funktionalitet… 
 
ja, just det, att… men man laddar det ju i samma ordning, så att på den nivån 
tycker jag inte att det är någon direkt funktionell skillnad.  
 
Nej. 
 
Det är ju samma typ av flöden, lika många flöden, det är bara det att det är 
mindre återanvändbarhet i koden i Data Vault helt enkelt.  
 
Finns det något särskilt tillfälle då du skulle rekommendera att använda Hyper 
Agility som lösning gentemot Data Vault som lösning? 
 
Ja, Hyper Agility är väldigt specifik. Löser ett väldigt specifikt kundkrav eller 
affärskrav. Jag skulle egentligen inte rekommendera att man använder Hyper 
Agility om man inte har krav. Antingen krav på sig att leverera liksom inom en 
dag, ett nytt värde måste komma ut inom en dag. Har man det kravet på sig så 
har man inget alternativ. Då måste man nästan köra Hyper Agility för att liksom 
få ut det och det kräver också att man har kunniga engagerade beställare, 
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kunder. Det är dem som måste klassificera datat när den kommer in, attributen. 
Har man inte det kravet utan man tycker att ja, det kan ta en vecka eller två 
veckor för att få in ett nytt attribut, då ser jag egentligen inte något direkt syfte 
att lägga på den komplexiteten som Hyper Agility är. För du har ingen direkt 
vinst av det. Men, så det är för extrema fall och då är det en väldigt bar teknik. 
 
Ja. Måste Hyper Agility vara i en specifik storlek för att vara lönsam, om man säger 
så, rent resursmässigt? 
 
Nej, det skulle jag inte påstå att den behöver va. Det är klart att behöver du, att 
du ska ladda en enda tabell då spelar det ju ingen roll, men det är ju trots allt så 
att ska jag ladda en enda tabell och ha kvar det här kravet på att ny kolumn ska 
in på en, på två timmar. Ja då spelar det ingen roll att det bara är en tabell, då 
måste jag ändå köra någon form av Hyper Agility-variant på det för att få in det. 
Poängen med Hyper Agility är ju egentligen att man går förbi det steg som 
brukar ta längst tid, vilket är datamodellering och att sätta upp tabellerna. Ja. Det 
är ju det den går förbi egentligen. 
 
Ja. Då kan vi hopp lite frågor här för det har ju möjlighet till uppdateringar och 
tillkomster av nya attribut utan då går det bara förbi all annan manuell hantering 
egentligen? 
 
Ja, precis. Dem ramlar ju in automatiskt. Den manuella hanteringen kommer ju 
när du ska plocka dem nya attributen. Du måste klassificera upp dem, du måste 
se till så att dem laddar till rätt Marter och så vidare. Men det är ju ett arbete du 
ändå måste göra även du tar i klassisk Data Vault eller för den delen Kimball, 
Inmon eller någon annan approach. 
 
Ja, när det gäller förvaltningsfas av Hyper Agility, hur mycket resurser krävs det i 
jämförelse med Data Vault i förvaltning? 
 
Jag skulle att det är klart att det krävs något, det kanske inte krävs mindre 
resurser i Hyper Agility helt enkelt för att du inte behöver modellera nya 
attribut. Det är det du slipper. Däremot så kanske kräver det ju en högre 
kompetensgrad hos resurserna, helt enkelt därför att är du inte van att titta på 
såna här Name Value Pair eller Key Value Pair och Hyper Agility-data så är det 
svårt. Då är det svårt att förstå om man inte är van vid det. 
 
Om du skulle göra en uppskattning, hur många personer skulle det krävas för att 
förvalta ett Hyper Agility gentemot ett Data Vault. 
 
Oj. Det beror helt på storleken skulle jag säga. 
 
Ja, ok. 
 
Storlek, datamängder, det är ju såna saker det handlar om, men då är det mer 
kanske driftsövervakning och såna saker, så att tar man bort den biten att ta 
hand om saker som går sönder, att saker som helt enkelt bara förvalta i den 
mening man pratar bara om att nyutveckla. 
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Ja.  
 
Det är, jag skulle vilja påstå att det är ungefär lika mycket resurser du behöver. 
Det är bara det att du, resurserna behöver inte lägga lika mycket tid därför att 
dem behöver bara göra det sista steget, att plocka ut data. Dem behöver inte göra 
det första steget, att plocka in det också för det sker per automatik. Men det är 
samma typ av resurser. 
 
Så resurs i personal är samma men resurs i tid är betydligt mindre? 
 
Betydligt mindre och det i sin tur gör ju att du kan ta bort en eller ett par 
personer. 
 
Ja. Ska vi se här. Försöka oss på några budgetfrågor. Jag har ju hört att det är 
ganska svårt att uppskatta. 
 
Oerhört svårt ja. 
 
Men om man skulle ta ett ganska generellt Data Vault-projekt gentemot ett 
generellt Hyper Agility-projekt om ett sådant hade funnits, hur många personer 
krävs det för att utveckla dem olika typerna? 
 
Då ska vi se, jag har ju faktiskt en, ett ganska bra exempel där vi utvecklade en 
lösning i Data Vault och där vi sen laddar från den lösningen med motsvarande 
tabeller fast i Hyper Agility. Så där vi i princip gjort samma sak fast det är samma 
data egentligen, fast en är Hyper Agility och en är Data Vault. Det gick snabbare, 
det gick på ungefär halva tiden att utveckla Hyper Agility-delen jämfört… nu är 
det ju visserligen så att vi kände till datat och visste vad det var, så vi behövde 
inte gör lika mycket källundersökningar, men det gick snabbar att utveckla, helt 
enkelt därför att vi behövde skriva mindre kod. Och ju mindre kod du skriver 
desto mindre buggar skriver du. Alla skriver buggar. Alltid. Det är någon liten 
miss, det ska vara lika med eller mindre än eller ja vad som helst. Men ju mindre 
kod, desto färre buggar. Ju färre buggar, desto mindre testkörning, desto färre tid 
som går åt och försöka liksom kontrollera datakvalitet och så vidare. Så jag skulle 
nog säga på ungefär halva tiden. 
 
Hur många personer var ni i det här test-projektet? 
 
Ja, det var ju faktiskt lika många personer, vi var samma personer. Så vi var tre 
utvecklare och det var, det var lika många datamodellerare också. 
Datamodelleringen gick också på ungefär halva tiden om inte ännu snabbare. Där 
var det ju verkligen vinster. Och vi var lika många utvecklare som sagt, men 
utvecklarna la inte alls lika mycket tid. Så att jag skulle säga ungefär hälften så 
många personer eller hälften så mycket tid.  
 
Jag har väl en reflekterande fråga också, är det någonting som jag inte har tagit 
upp här i intervjun som du tycker kan vara viktigt för mig att få reda på? 
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Ja, en sak som kan vara viktig att ta med är just förvaltningsbarheten och vi har 
ju varit inne på det, men det är värt att verkligen ta upp det. Har man ett Hyper 
Agility, så det är väldigt automatiserat förvaltningsbart fram till själva Hyper 
Agility-lagret. Men ut från Hyper Agility-lagret så kan det bli väldigt komplext, 
framför allt eftersom data växer relativt okontrollerat när du har ett Hyper 
Agility-lager. Det finns ingen direkt, precis som för alla Data Warehouse 
egentligen, det finns ingen direkt kontroll på hur många rader som ramlar in 
eller hur många nya attribut som ramlar in framför allt. Och hur många olika 
namn-attribut du har i ett Hyper Agility, det bestämmer ju i princip hur bred 
Mart-tabellen sen blir, som laddas från den när du vrider den. Och ju bredare 
tabell desto tyngre laddning. Så att jag skulle säga, nu har vi inte så många Hyper 
Agility-lager som har kört så länge. Det stora Hyper Agility-lagret här har ju gått i 
produktion fortfarande ganska nyligen. Så vi vet ju egentligen inte hur 
förvaltningsbart i längden det blir och hur hanterbart i längden det blir med ett 
Hyper Agility-lager då man pratar från lagret och vidare till traditionella Marter 
då man har vridit datat. För att just den här vridningen är väldigt tung och den 
blir ju bara tyngre när du har fler attribut och när du har fler historiska rader per 
attribut och allt i samma tabell. Då blir det väldigt, då blir det ”meckigt”. Så det 
tror jag är en potentiell risk för framtiden att helt enkelt det blir så stort att man 
måste börja titta på nya sätt att plocka ut data. 
 
Ja, det blir så väldigt mycket information att hantera. 
 
Ja, och då kan det helt plötsligt, då kan det bli, i värsta fall, nu målar jag fan på 
väggen här, då kanske man behöver lägga all den tid man sparade in på att inte 
behöva skriva återanvändbar kod och så vidare för att få in det i lagret. Den 
utvecklingstiden kanske man måste lägga på att skiva ett komplicerade och 
stagade flöden för att få ut det, liksom gör den här vridningen i flera steg och ut 
och lagrar i mellan-tabeller och så där, i värsta fall. Men det är ju någonting som 
ingen i världen kan svara på just nu. Vi har, vi kan ju ha väldigt bra gissningar 
men om ett par år så tror jag vi ser exakt vad som effekten blir. 
 
Ja, ok. 
 
I praktiken. Men än så länge så ser det fullt möjligt ut. Men det tror jag är viktigt 
att ha med sig, ska man ladda in hundratals miljoner rader, så bör man funder på 
om Hyper Agility är rätt. För det blir ju, är det tio kolumner då blir det tusentals 
miljoner rader. 
 
Ja, det blir lite svårt att förvalta det sen. 
 
Precis, det blir svårt att förvalta. Jag tror framför allt att det blir svårt att få ut 
data på ett effektivt och inom tidsramarna acceptabelt sätt i längden.  
 
Jag har nog ingenting mer så om du inte har någon ytterligare grej? 
 
Snabbt och smidigt, vad gött! 
 
…[tid 18:17 min] 
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Bilaga 6: intervju 20 april – Företag B, Konsult D 
 
Jag tänkte vi börjar med, vilken yrkestitel har du? 
 
Vilken yrkestitel? Jag är konsult, som jobbar på ett eget bolag. Jag vette sjutton 
vad Kund A kallar mig. 
 
Ja, ok. 
 
Jag skulle kalla mig konsult eller IT-konsult. 
 
Ja, men det duger det också. 
 
Ja, precis. 
 
Vad har du för erfarenhet av Business Intelligence och Data Warehousing? 
 
Jag har ju då jobbat med Data Warehouse-lösningar, dels har jag ju suttit här på 
Kund A ganska länge och så innan det var jag ju inblandad i ett antal projekt 
redan på, ja vad kan det va, ja, börja på 1990-talet. Har ju varit med på Avdelning 
A då. Dem första gångerna jag satt här var 1998 fram till 2001 sen har suttit är 
sedan 2004 igen då, så jag har varit här ganska länge och har ju byggt upp många 
av dessa lösningar som finns här på BIW. Så att både då genom mer teknisk och 
även design-synvinkel. 
 
Ja, nästan hela spektrat? 
 
Ja, inte så jättemycket vad det gäller affärsidé utan mer när det gäller teknisk 
implementering och arkitektur och mer tekniska saker, så att … 
 
Vad har du för typisk arbetsuppgift idag? 
 
Ja, det undrar jag också. Jag jobbar både som utvecklare och på något sätt så 
stödjer jag mycket av dem andra utvecklarna också. 
 
Ja. 
 
Så att precis som Lasse så sitter jag i den här gamla [ej uppfattat ord], som 
ansvarar för att stödja resterande avdelningar på Avdelning A. Och teknisk, 
arkitektur och lösningsmässigt kan man säga. Hur man gör lösningar på ett 
smart och effektivt sätt. 
 
Ja. 
 
Och sen så sitter jag som sagt väldigt mycket i projekt också då, så att det är inte 
bara stödja utan även mycket praktiskt och konkret arbete också då.  
 
Sitter du i något projekt idag? 
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Ja, just nu sitter jag väldigt mycket i Projekt B. det är ju bankens system för, vad 
ska man säga, bokföring och uppföljning av ekonomisk rapportering och såna 
saker.  
 
Ja, är det en BI-lösning det också eller? 
 
Ja, den är utvecklad inom Avdelning A och den organisationen så att säga, sen så 
är den också i sin natur ganska operationell. Så att det är en liten hybrid, 
möjligtvis, mellan Data Warehouse och operationellt system. 
 
Ja.  
 
Kanske lite på samma sätt som Projekt A är det. Så att Projekt B har ju funnits 
ganska länge. Första versionen utvecklades i början av 2000-talet, och nu håller 
på och… då var det en specifikt svensk lösning sen även de senaste åren har vi 
även implementerat för den tyska delen Kund A och den litauiska delen och nu 
håller vi på att förena den gamla svenska delen i den globala lösningen. 
 
Ja, ok. 
 
Så att det är det vi håller på med just nu. 
 
Ja, jag tänkte kolla lite gällande ETL-kod. Har du suttit i något särskilt 
programmeringsspråk eller med ett särskilt verktyg? 
 
Ja, det som vi har utvecklat Projekt B i, det är väldigt traditionellt, så att där har 
man inget ETL-verktyg utan där har man bara ett vanligt programmeringsspråk. 
Och Projekt B är till stora delar… det är stordator-baserat, så att det är COBOL 
och IC3+, som det heter.  
 
Ja, ok. 
 
Sen så har jag faktiskt också nere på Avdelning A jobbat i Powercenter, så jag har 
varit med… man byggde bas bland annat, våran första installation då vi använde 
Powercenter. Så jag var med på dem här pilot-projekterna då man drog in 
Powercenter. 
 
Hur många programmerare finns det i dagsläget i det projekt du är på? 
 
Oj. Alltså det väldigt svårt att definiera med vad du menar programmerare. Det 
beror på hur man ser det. Det vi har byggt i Projekt B, det är ju väldigt generella 
komponenter som är återanvändningsbara. 
 
Ja. 
 
Så att oftast det vi gör numera, det är att vi tar in nya källor. Så vi tar in nya källor 
och då är det inte speciellt mycket programmering. Så att det är att ta in dem och 
sätta upp nya flöden, att återanvända delar av samma befintliga program. Så att 
vi kan säga att såna som jobbar med sån saker, alltså mer tekniskt sett ta in nya 
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flöden och göra nya ändringar i program, det kan kanske var i Projekt B fyra-fem 
stycken. Så att som sagt så är det mycket test som, det är den stora delen med en 
ny källa att se till att den funkar och att en leverans håller hela vägen ner till 
marts. Så att jättemycket programmering är det egentligen inte längre. Jag gissar 
att det är exakt samma sak du har pratat med dem här på Projekt A om. 
 
Ja. 
 
Dem har byggt en massa program och sen så är dem återanvändningsbara. 
 
Ja. 
 
Det är bara liksom att lägga till nya källor.  
 
Ja. Om man gör en jämförelse mellan en mer traditionell lösning och Data Vault, 
vilket anser du krävs mest programmeringsresurser? 
 
Oj, ja, jag kan ju Data Vault. Jag har ju inte jobbat mycket med utvecklingen av 
Data Vault, så att bilden jag har är att jag har ganska bra koll på vad Data Vault är 
och innebär, men jag har inte jobbat så mycket praktiskt med utveckling i Data 
Vault-projekt. Så att jag har lite svårt att bedöma det.  
 
Ja. 
 
Jag vet faktiskt inte, jag har nog inget riktigt bra svar på det. 
 
Nej, ok. 
 
Så att det som driver utveckling på Data Vault, det är ju inte så mycket 
modelleringstiderna som konceptet att man ska ta in alla data från alla källor. 
 
Ja. 
 
Det är den delen av Data Vault-konceptet som gör att det kan bli ganska mycket 
programmering. 
 
Ja. 
 
Men det har ju egentligen inte så mycket med modelleringstekniken att göra, så 
att det ärju liksom en annan aspekt av Data Vault egentligen. Så jag tror inte att 
det är mer eller mindre programmering baserat på att man modellerar i Data 
Vault, det tror jag inte. 
 
Nej, ok. Lite gällande ETL-processers funktionalitet då, är det kopplat till vilket 
programmeringsspråk eller vilket verktyg man använder? 
 
Vad då menar du? 
 
Kan funktionaliteten skilja sig åt beroende på vilket språk…. 
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Ja, på något sätt är det ju så att har man språket eller utvecklingsverktyget som 
Powercenter så är det ju på en hög nivå och det är ju alltid så att ju högre upp du 
kommer liksom desto mer begränsad är du i din funktionalitet. Du kan ju göra 
mycket mer i maskinkod än om du skriver i Assembler och så vidare. 
 
Jaja. 
 
Det är ju samma sak där. Det är ju en gradskillnad. Det är priset man får betala 
för att faktiskt skriva mindre kod att du har mindre funktionalitet och 
förhoppningsvis är det tillräckligt bra funktionalitet för att lösa en stor del av de 
behov man har. Så att det ju självklart att de utvecklingsspråk som Powercenter 
har mindre funktionalitet än du har i COBOL, vill jag påstå. 
 
Ja.  
 
För som sagt du kan ju göra mer specifika saker, ju längre ned, ju närmare 
maskinen du kommer. Så att då har du en högre kostnad å andra sidan. 
 
Hur ser funktionaliteten ut för det projekt du sitter i för tillfället? 
 
Vad då menar du, funktionaliteten för…? 
 
Har den någon typ av ETL-funktionalitet? 
 
Jaja, visst, det har den ju definitivt. Vi tar ju in bara på den svenska delen tar vi in 
en 40-50 olika källor som ska transformeras ned till ett generellt lager. Där vi ju 
väldigt hårt gått mot standardfiler istället för att liksom sätta funktionaliteten 
hos oss för att förstå respektive systems data så levererar respektive system på 
ett standard-format. Ur vår synvinkel så är det mycket bättre för då slipper ju vi 
komplexiteten av att förstå systemen. Men å andra sidan, problemet med den 
lösningen är ju att om vi behöver mer data ifrån källorna så måste vi varje gång 
gå tillbaka till dem och det är ju en sån sak man pratat mycket om i Data Vault 
om all the data all the time. Det är ju också det konceptet. Det är ju fördelen med 
den lösningen, då har all den datan på en gång. Vad all data nu innebär för alla 
data innebär ju sällan all data. Så att standardfiler är ju enkla för oss och det går 
ju snabbt att lägga till nya källor, samtidigt om man behöver mer data så har man 
ett stort problem. Det är ju liksom en avvägning. Men så funkar alltså det projekt 
jag jobbar i just nu att det är standardfiler. 
 
Ok. 
 
Det gör ju så att man väldigt effektivt kan använda samma program. Om det 
kommer nya källor så är det inga nya program vi behöver utan man levererar på 
ett standardformat. 
 
Tänkte kolla lite på uppdateringar, re-engineering och omkonstruktioner och 
struktur i datasystemen. Använder ni det och i så fall hur hanterar ni det? 
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Vad tänkte du mer på automatisk re-factoring och sådana saker? 
 
Ja, eller om ni behöver hämta nya attribut eller någonting sånt. 
 
Ja? 
 
Hur hanterar ni den processen? 
 
Ja, den hanterar man väl sådär. Problemet är när man behöver nya fält och nya 
attribut ut från källorna. 
 
Ja. 
 
Då har man ett problem om man hanterar standardfiler och går ut till dem här 60 
källorna och säger att ni måste leverera dem här tre filerna… fälten också. 
 
Ja. 
 
Men som sagt ska man göra mer interna ändringar, liksom hos oss, då tycker jag 
vi har en ganska bra process där vi relativt enkelt kan få in nya fält. Åtminstone 
under teknisk synvinkel. Problematiken ligger ju i att det tar långt tid att 
definiera vad man vill ha och liksom fånga kraven, göra om lösningen så att alla 
är överens. Det är ju det jag tycker är stora problemet. Att rent tekniskt göra det 
är inga stora grejor egentligen. Problematiken är som sagt när man går ut till 
källor och vill ha mer information ifrån dem. 
 
Ja. 
 
Eftersom det är så många källor då och det kommer att ta dem en stund att ha 
alla 60 källor. Det är ju svårt att hålla de synkroniserat. Så därför har vi ju också 
att när vi jobbar med den standardfilen så har vi versionshantering så att källa X 
kan leverera på version 4.1 och källa 2 på 4.2. och det hanterar vi ju för vi 
supportar X antal versioner av dem här leveranserna samtidigt. 
 
Ja, ok. 
 
Så att det är också nästan ett krav för vi kan inte säga åt alla dessa 60 källor att 
från det här datumet måste alla källor leverera på den här standardfilen utan 
dem måste kunna ligga på olika versioner under viss tid. Så att det är ju också ett 
krav faktiskt, just den här bakåt-kompabiliteten. Så att som sagt det är det jag ser 
som problematiken med att få ut kraven till alla källor. Och som sagt 
designprocessen och modelleringsprocessen tar ibland lite lång tid att få in nya 
krav. 
 
Inträffar det ofta att ni behöver genomföra dem här ändringarna? 
 
När det gäller vårat interna format så tror jag att du vill ha en typ av version en 
eller två gånger om året, beroende lite på hur kraven ser ut. 
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Ja.  
 
Tycker det är en målsättning. Så att som sagt jag tycker det funkar ganska bra 
med den här förutom att kravinsamling kan ta lite tid ibland. 
 
Jo, men det är klart. 
 
Alla ska säga sitt och diskutera. Några tycker si och andra tycker så slår det [ej 
uppfattat ord]. 
 
Ja. Och alla ska vara nöjda… Finns det någon särskild budget eller resurs avdelad 
för omstruktureringar och liknande? 
 
Nej, det gör det ju inte egentligen och det är ju oftast det som är 
grundproblematiken när det gäller resurser att de är oftast projektdrivna, så om 
projekt A säger att vi behöver fältet och projekt B som använder detta datat dem 
kanske också behöver det och det beror på dem som först kommer med kravet 
som får betala då det inte finns någon generell finansiering för den här typen av 
ändringar. Det är ju ett jätteproblem, att faktiskt ha svårt att driva 
omstruktureringar och liksom rent förbättringsåtgärder som inte direkt gör 
nytta för vissa specifika kundgrupper. För allting betalas nästan av specifika 
projekt, det finns ju sällan några generella pengar, vilket är ett problem och gör 
saker oftast inte minder smarta lösningar.  
 
Ja. 
 
För den här gruppen, dem som betalar, dem vill ha det på ett visst sätt och sen så 
kanske vore det mycket bättre att göra det på ett annat sätt för den totala 
lösningen, men där finns det inga pengar mer och det är ett litet problem.  
 
Några budgetfrågor, lite till då. Enligt din erfarenhet vad kan budgeten för 
utvecklingen av en ETL kosta? 
 
Oj! 
 
Ja, det är lite svåra frågor. 
 
Ja, men på vilken nivå…. 
 
På ett medelstort Data Warehouse-projekt kanske? 
 
Vad menar du egentligen? ETL kostnaden för själva verktyget eller själva 
utvecklingen….? 
 
Själva utvecklingen är det då. 
 
Ja, det där tror jag inte man kan sätta ett pris på. Det beror ju på kanske 2500 
parametrar. Nej, men det beror på en massa parametrar så det är svårt att 
liksom sätta något svar egentligen. 
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Ja, och det kan vara väldigt flytande också kanske? 
 
Ja, precis. Så det tror jag är svårt att ge något vettigt svar på faktiskt. 
 
Men om du skulle säga mellan tummen och pekfingret, vad skulle du anse vara ett 
acceptabelt pris? 
 
Nej, det känns inte liksom meningsfyllt för det beror på, så jag tror inte man kan 
ge svar på en sån fråga. Då måste du precisera exakt storlekar och omfattning 
och inleveranssystem och… 
 
Ja. 
 
Annars blir det nästan omöjligt. Så att det tror jag är svårt. Är det någon annan 
som gett något bra svar på den frågan? 
 
Ja, Konsult A försökte sig på några gissningar i alla fall… 
 
Jaja han svamlar ju så mycket… 
 
Du har varit med om att budgeten överskridits vid något tillfälle kanske? 
 
Ja, det har jag varit, det har det ju gjort. 
 
Hur hanterar ni det då? 
 
Ja, jag vet inte hur man hanterar det. Det får man ju gå upp till den styrelsegrupp 
som hanterar projektet, så får dem försöka säga att sådär får ni inte göra eller 
kanske får ni sluta. Så att det får ju hanteras på något sätt från fall till fall. 
 
Har det hänt i det nuvarande projektet du är delaktig i? 
 
Ja. Det har det väl hänt, faktiskt. Och än så länge är ju styrgruppen med på det jag 
tycker, för oftast är det så att det här med att budget överskrids, det kan bero på 
två saker. Antingen är det klassiska som [ej uppfattat ord] eller att det 
tillkommer nya krav som man inte förstått från början och kan man då 
specificera att det här kravet är faktiskt nytt och det har kommit till, då är det ju 
sällan ett problem om då verksamheten gått med på att vi vill ju ha det här också. 
Så att det är ju en sån sak som är jätteviktig liksom när man följer upp och jobbar 
med projekt att man faktiskt först tidigt definierar vad är det för scope vi har och 
sen alla nya krav måste ju dokumenteras så att man faktiskt för står att det här 
är nya krav. 
 
Ja. 
 
Så att i sådana fall tycker jag inte att det är något stort problem när man inser det 
och det inser man ju ofta i projekt så man har kanske inte hela bilden från början. 
Sen så om man får en större förståelse så inser man ju att det här måste vi ju 
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åtgärda det här också och det får man liksom ta efterhand i ett projekt. så det 
tror jag sällan är något problem om verksamheten är med och förstår att det här 
är nya krav, då tror jag att dem kan acceptera det. 
 
Ja. 
 
Som sagt det är därför det är jätteviktigt att ha den löpande dialogen så att det 
inte kommer två veckor före produktionssättningen, att det helt plötsligt lir 50% 
dyrare. Det är ju inte så populärt. 
 
Nej, det kan jag förstå. 
 
Så att den löpande dialogen tror jag är jätteviktig. 
 
Ja. Det var väl det jag hade idag. 
 
Ok. 
 
Det kan hända att det kommer något mail senare. 
 
Ja, precis. Då så, lycka till. 
 
Tack. 
 
…[tid 16:09 min] 
 


