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Sammanfattning 

Studien har handlat om att ta fram riktlinjer för hur extrahering, transformering och 
inladdning (ETL) av kreditbedömningsinformation bör göras när det kommer till att införa ett 
Data Warehouse (DW). Ett kvalitativt angreppssätt har använts med både en fallstudie och en 
intervjustudie, där fallstudien genomfördes med Asitis AB som är en systemleverantör för 
finans- och reskontrafinansiering (factoring) för att undersöka potentiella affärsmöjligheter 
med ett DW med kreditbedömningsinformation. Intervjustudien användes för att samla in 
värdefull information från individer inom alla berörda problemområden, och användes sedan i 
fallstudien. Resultatet var både framgångsfaktorer och fallgropar för ETL-processen med 
kreditbedömningsinformation som kan fungera som stöd för organisationer med detta behov. 
Det har visat sig att ETL-processen för kreditbedömningsinformation utgör ett område med 
stor potential för affärsmöjligheter, där det krävs hög kompetens, domänkunskap, proaktivitet 
och juridisk kunskap vid genomförande av ETL-processen. 

Nyckelord/keywords: Data Warehouse, Credit Score, ETL, Business Intelligence, Credit 
Report Information. 
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1 Inledning 
Begreppet Data Warehouse (DW) var i början av 1990-talet relativt okänt, likväl dess 
funktionalitet. Vidare anser Reddy et al (2010) att detta är stor skillnad mot hur DW betraktas 
idag, där det har kommit att bli en grundkomponent i organisationer och en grundpelare i en 
ökande komplex informationssystemarkitektur och ökade datamängder. Inmon (2002, s. 23) 
definierar ett DW som: ”A data warehouse is a subject-oriented, integrated, nonvolatile, and 
time-variant collection of data in support of management’s decisions.”. 

En signifikant del av utvecklingstiden av ett DW läggs i en process kallad Extract-
Transformation-Load (ETL) (Watson & Wixom, 2007). Det kan sägas att ETL syftar till att 
extrahera, transformera och ladda in strukturerad och/eller ostrukturerad heterogen 
information till enhetligt och homogen data. Två appliceringsområden för ETL där ingen 
beskrivning har hittats idag är kreditvärdighet och kreditbedömning. Dessa två begrepp har de 
senaste 50 åren varit två prominenta sätt för organisationer att dels identifiera potentiella 
kunder, och dels som ett stöd vid kreditbeslut (Avery et al, 2004; Mester, 1997). Studien 
kommer vidare att undersöka vad för olika potentiella affärsmöjligheter som finns med att 
samla kreditbedömningsinformation i ett DW, där denna information samlas in med hjälp av 
en Business Intelligence-lösning. Studien kommer att genomföras med ett företag som tror att 
det finns potentiella affärsmöjligheter med att samla kreditbedömningsinformation i ett DW. 

Ponniah (2010) menar att konkurrensen och komplexiteten ökade för många stora 
organisationer under 1990-talet, vilket innebar nya krav på att fatta bättre strategiska beslut. 
Detta var startskottet för utveckling av analytiska applikationer som syftar till bättre beslut.  
Dessa applikationer brukar numera innefattas i begreppet Business Intelligence (BI). BI är ett 
sätt att samla in kunskap i en organisation baserat på information och data som kommer från 
kunders behov och egna beslut samt externa faktorer såsom konkurrenter och generella 
förutsättningar för en bransch. BI är fokuserat på kunskapsanskaffning genom att innefatta 
och stödja bättre beslutsfattning i en organisation. BI är även fokuserat på teknik genom att 
utifrån kunskap använda en bred uppsättning av teknologier och verktyg för att samla in, 
transformera, ladda in, lagra och analysera data (Dayal et al, 2009; Golfarelli et al, 2004; 
Ioana, 2008; Negash, 2004; Ponniah, 2010). 

Kreditvärdighet och kreditbedömningar utgör en särskilt känslig domän eftersom det finns 
juridiska aspekter att ta hänsyn till när det kommer till lagring och hantering av denna typ av 
information. Detta medför att det blir viktigt att beskriva ETL-processen för 
kreditbedömningsinformation och dess domän, eftersom det kräver särskilda 
hänsynstaganden. Beskrivning av ETL-processen för kreditvärdighet och kreditbedömningar 
har dessutom inte kunnat identifieras, vilket gör att det är viktigt att undersöka hur ETL bör 
utföras vid införande av ett DW i denna domän. Studien har därför fokuserat på att komma 
fram till riktlinjer för ETL-processen när det kommer till att samla 
kreditbedömningsinformation i DW. Dessa riktlinjer har tagit fram i samband med en 
systemleverantör för finans och reskontrafinansiering (factoring). Studien genomfördes med 
ett kvalitativt angreppssätt i form av en fallstudie och en intervjustudie. I fallstudien togs både 
riktlinjer för ETL-processen i en kreditbedömningskontext och potentiella affärsmöjligheter 
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fram när det kommer till att införa ett DW med kreditbedömningsinformation. Intervjustudien 
bestod av flera detaljerade intervjuer med individer inom berörda problemområden, och 
informationen från intervjuerna användes sedan i fallstudien för att komma fram till riktlinjer 
för ETL-processen när det kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. 

Resultatet i fallstudien var riktlinjer i form av framgångsfaktorer och fallgropar för ETL-
processen, och det har visat sig ha stor potential för organisationer med ett behov av att införa 
ett DW med kreditbedömningsinformation. Det har visat sig att en grundlig och väl 
genomförd förstudie för ETL-processen är en oerhörd framgångsfaktor likväl att ha god 
domänkunskap om kreditbedömningar. ETL-processen för kreditbedömningsinformation 
måste också beakta juridiska aspekter, där det har visat sig att transformationsfasen i ETL 
innebär utmaningar när det kommer till att hantera kreditbedömningsinformation som inte 
längre får lagras. Flera fallgropar har också identifierats, till exempel att inte lägga tillräckligt 
med resurser för fallstudie eller att inte utveckla ETL-processen med hög underhållbarhet och 
föränderlighet i åtanken. 

Rapporten följer med tre kapitel som beskriver huvudområdena ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Ett kapitel om Data Warehouse beskriver dess uppkomst, definition samt 
framgångsfaktorer vid implementering av DW. Kapitel 3 behandlar problemområdet ETL, 
dess uppkomst, definition samt detaljerad beskrivning av varje enskild del. Kapitel 4 
detaljerar huvudområdet BI, dess definition, koppling till DW samt kategorisering av olika 
BI-lösningar. Det sista problemområdet tas upp i kapitel 5, vilket handlar om kreditvärdighet 
och kreditbedömning. Detta kapitel syftar till att precisera vad dessa begrepp är, vad de 
används till, hur de påverkar organisationer samt hur dess koppling till DW ser ut. 
Problemområdet och problempreciseringen beskrivs i kapitel 6, där beskrivs även den 
frågeställning som studien fokuserat på samt förväntat resultat och avgränsningar. Kapitel 7 
tar upp studiens angreppssätt vilket inkluderar metodval och tillvägagångssätt för metoden. 
Kapitel 8 beskriver genomförandet för studien och hur insamling av data har gjorts. Kapitel 9 
beskriver analyseringen av insamlad data i kombination med forskningskällor för att grunda 
frågeställningarna. Kapitel 10 beskriver resultatet av studien. Det sista kapitlet i studien, 
kapitel 11, tar upp reflektioner som berör metod, etiska, vetenskapliga och samhälleliga 
aspekter samt framtida arbete inom området.  
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2 Data Warehouse 
Detta kapitel syftar till att beskriva områdena Data Warehouse (DW), vilket är ett essentiellt 
område för studien. Detta gör att kapitlet är viktigt för att få en bra bild av problemområdet.  
 
Framkomsten av DW har skett successivt sedan 1960-talet då operationella system började tas 
i bruk på allvar. Dessa systems uppgifter är att samla in, lagra och hantera all information som 
ingår i det dagliga arbetet och tillhörande rutiner (Ponniah, 2010). Nguyen & Tjoa (2003) 
definierar att ett DW i grunden är en databas med två speciella syften. Det första handlar om 
att samla in och lagra transaktionsdata från databaser. Det andra syftet handlar om att förse 
organisationer med information som möjliggör statistisk analysering och underlag för 
ledningsbeslut. Inmon (2002, s. 23) beskriver ett DW som: ”A data warehouse is a subject-
oriented, integrated, nonvolatile, and time-variant collection of data in support of 
management’s decisions.”. Inmon (2002) menar alltså att informationen i ett DW är en 
ämnesinriktad, integrerad, beständig samt tidsvarierande samling av data som användas vid 
underlag för ledningsbeslut. Samma definition återkommer i flera andra artiklar (Inmon, 
1991; Reddy et al, 2010; Watson & Wixom, 2007). Detta kan kontrasteras mot syftet av DW 
som Nguyen & Tjoa (2003) beskriver, där fokus ligger på insamling och lagring av data. 
Detta syfte beskriver inte egenskaperna för information i DW. Däremot nämns det att 
insamlingen och lagringen av data syftar till att möjliggöra statistisk analysering och underlag 
för ledningsbeslut, vilket är i linje med vad Inmon (2002) beskriver. 

Utifrån dessa definitioner kommer DW i denna studie definieras som ett sätt att samla 
information från delar av en organisation till ett och samma ställe där syftet är att förstå och 
tyda sin information för att fatta bättre organisatoriska beslut. Informationen har fyra 
karaktäriserande drag: den är ämnesinriktad, integrerad, beständig och tidsvarierande. (Inmon, 
2002; Nguyen & Tjoa, 2003; Reddy et al, 2010; Watson & Wixom, 2007). Ämnesinriktad 
(subject-oriented) är olika områden som en organisation vill lagra information om, det kan till 
exempel vara produkt, order eller tillverkare. (Inmon, 2002; Ponniah, 2010). Integrerat 
(integrated) innebär att information som återfinns i DW kommer från flera olika källor, vilket 
Inmon (2002) menar att den viktigaste egenskapen för ett DW. Beständig (nonvolatile) är att 
information i DW sällan uppdateras och innehåller ögonblicksbilder av data för varje gång 
den laddas in, vilket gör att data uppnår beständighet när den finns i ett DW (Ponniah, 2010). 
Tidsvarierande (time-variant) innebär att all data någon gång i tiden är korrekt. Detta gör att 
tiden sparas för varje enhet när den laddas in i DW (Inmon, 2002; Ponniah, 2010).  

DW har blivit en avgörande och viktig komponent för många organisationer, vilket enligt 
Ponniah (2010) kommer av den ökade konkurrens och komplexitet som många stora 
organisationer stod inför under 1990-talet. Detta ställde större och tuffare krav på ledningens 
affärsmål, beslutsfattande och riktning. För att möjliggöra detta behövdes en annan typ av 
information än den från operationella system. Lösningen på detta var att utveckla analytiska 
applikationer som har till syfte att hjälpa organisationers beslutsfattande. Dessa applikationer 
blev vad som senare kommer att innefattas i begreppet Business Intelligence (se kapitel 4).  
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2.1 Framgångsfaktorer vid implementering av DW 
Vid en implementation av DW är det många olika aspekter att beakta, som på ett eller annat sätt 
kan påverka utfallet av implementationen. Anledningen till att studera framgångsfaktorer vid 
implementering av DW menar AbuAli & Abu-Addose (2010) är för att det är kostsamma och 
riskabla projekt, vilket gör att tydliga riktlinjer för detta är viktigt att beakta. Vidare menar 
AbuAli & Abu-Addose (2010) att vägen till att framgångsrikt implementera DW sker på olika 
nivåer i en organisation. 

Denna studie kommer att fokuserar på de tekniska aspekterna för DW, varpå dessa faktorerna 
är motiverande för en utförlig beskrivning. AbuAli & Abu-Addose (2010) beskriver tre stycken 
olika tekniska faktorer (se Tabell 1). Den första tekniska faktorn handlar om att utforma ett 
användargränssnitt som är enkelt och samtidigt användbart. Det är viktigt för implementationen 
av DW, då det innebär en ökad flexibilitet för användarna. Det är därför av yttersta vikt att 
reflektera och avsätta tid till detta. 

Tekniska faktorer Beskrivning 

Utformning av 
användargränssnitt. 

Utveckla ett så enkelt användargränssnitt som möjligt, då det 
möjliggör en ökad flexibilitet för användarna. 

Tillgängliggöra 
tekniska resurser. 

Tillgängliggöra resurser såsom hårdvara och mjukvara, då detta 
krävs för att utfärda DW-projekt. 

Säkerställa 
datakvalité. 

Beakta kvalitén på den data som ska föras in i DW, då handlar om 
heterogen och annorlunda data. 

Tabell 1. Tekniska framgångsfaktorer för att implementera DW (AbuAli & Abu-Addose, 2010). 

En annan aspekt som är viktig att beakta är att kunna tillhandahålla tekniska resurser vid rätt 
tillfälle och rätt plats för att på ett så effektivt genomföra ett DW-projekt. Sedan är det också 
viktigt att beakta och säkerställa datakvalitén av data som ska föras in i DW.  Detta innebär att 
någon form av standard måste upprättas, det skulle då resultera i bättre datahantering, färre 
problem och eventuellt ett bättre system. 

Utöver tekniska faktorer beskriver AbuAli & Abu-Addose (2010) fyra andra typer av faktorer 
som direkt påverkar implementationen av DW, organisatoriska-, miljömässiga-, 
projektrelaterade- samt undervisningsfaktorer. Organisatoriska faktorer är av yttersta vikt vid 
implementation av DW, eftersom det påverkar stora delar av en organisation. Dessa faktorer är; 
storleken på organisationen, ledning och personalens stöd, medvetenhet om resistans mot 
förändring bland anställda samt medvetenhet om befintliga organisatoriska policies. De 
miljömässiga faktorerna innebär att en organisation verkar i en föränderlig miljö där 
sannoliheten för förändring är hög, dessa faktorer handlar om att vara medveten om konkurrens 
samt kompatibilitet gentemot partners, industristandarder och statliga regler. 

Projektrelaterade framgångsfaktorer berör DW-projektets plan, analys, genomförande och 
kontroll. Dessa faktorer är; projektmedlemmarnas kompetens, fördelning av organisatoriska 
resurser, slutanvändarnas inblandning och deltagande i DW-projektet, användning av extern 
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kompetens samt att tydligt definiera DW-projektets omfattning, prioriteringar och mål. De 
slutliga framgångsfaktorerna att beakta vid implementation av DW är undervisningsfaktorer. 
Dessa faktorer är: informera användarna om hur interaktionen med DW kommer gå till samt 
anställa individer som utbildar användarna. 

Alla faktorer som AbuAli & Abu-Addose (2010) beskriver hjälper till att bidra med att en 
implementation av DW blir så framgångsrik som möjligt. Om de uppfylls av organisationen 
innebär det att DW: blir enkelt att använda, snabbt och enkelt att komma åt information som 
både är rik och kvalitativ, ökar produktiviteten i organisationen samt skapar bättre underlag 
för beslut. 

Definitionen av DW och dess karaktäriserande egenskaper har hittills diskuterats och 
konkretiserats för att ge en god bild över hur information lagras i DW. Även tekniska 
framgångsfaktorer för implementering av DW har konkretiserats, vilket utgör kritiska faktorer 
för att framgångsrikt implementera DW i en verksamhet. Ett DW innebär utifrån ovannämnda 
framgångsfaktorer stora utmaningar när det kommer till att samla information från flera olika 
delar av en organisation på ett och samma ställe. Därför kommer studien beskriva Extract-
Transform-Loading (ETL), som konkretiserar vad för data som ska laddas in, hur denna data 
ska struktureras till ett och samma format samt hur den ska laddas in i ett DW.  
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3 ETL (Extract-Transformation-Load) 
Kimball & Ross (2002) beskriver processen att föra in data i ett DW för Extract-
Transformation-Load (ETL). Denna process innefattar allting från de operationella systemen 
till presentationen av data. Ett DW transformerar operationell rådata till ett standardiserat 
format för att göra det möjligt för användare att hämta viss information. Kimball & Ross 
(2002) lägger alltså stor vikt på att belysa storleken på ETL, men också på vad den innebär för 
DW rent funktionsmässigt. Vassiliadis & Simitsis (2009) beskriver ETL som den uppsättning 
processer som sker ”bakom kulisserna” av en DW-arkitektur. Vidare menar de att ETL 
innefattas av att identifiera, transformera tvätta och ladda in data i ett DW. Både Kimball & 
Ross (2002) samt Vassiliadis & Simitsis (2009) menar därmed att ETL utgörs av flera andra 
mindre processer för att framgångsrikt föra in data i ett DW. Watson & Wixom (2007) 
beskriver ETL som processen att ”föra in” data i ett DW. De beskriver att denna process 
innefattas av att extrahera data från operationella system, transformera den för lagring i DW 
samt inladdning av data. Vidare menar de att ETL-processen utgör mer än 80 procent av ett 
DW-projekts tid och resurser. Watson & Wixom (2007) belyser precis som Kimball & Ross 
(2002) hur stor del ETL-processen utgör i ett DW-projekt. Watson & Wixom (2007) beskriver 
likt det tidigare presenterade materialet ETL-processen med tre karaktäristiska egenskaper, 
extrahera, transformera och ladda in (se Figur 1). 

Utifrån dessa definitioner skapas en egen definition av ETL som denna studie använder sig 
av. ETL är en process inom DW-utveckling som innefattas av att extrahera, tranformera och 
ladda in strukturerad och/eller ostrukturerad heterogen information till enhetlig och homogen 
data. 

Extrahera innebär att välja ut information från olika system som ska finnas i DW, och  
transformera innebär att utifrån den information som valts ut strukturera om den så den 
appliceras i ett enda format. Detta kan innebära omformatering, summering, sammanfogning 
av data från flera olika källor samt normalisering och denormalisering för att uppnå ett 
satisfierande resultat. Slutligen innebär den sista fasen, inladdning, att ta den transformerade 
informationen och föra in den i DW för slutlig lagring (Kimball & Ross, 2002; Vassiliadis & 
Simitsis, 2009; Watson & Wixom, 2007). 

I det initiala skedet av DW var ETL ett okänt begrepp för de flesta insatta personer, och de få 
personer som hade arbetat med det ansåg att ETL-processen endast var en stödjande uppgift 
vid implementation av ett DW (Dayal et al, 2009). ETL hade länge inget särskilt namn utan 
var en programmeringsmässig rutin som enskilt inte hade någon betydelse. Det var först i 
början av 2000-talet som ETL utbrett blev sett som en mycket viktig del vid implementering 
av DW eftersom det är dyrt, arbetsintensivt och kritiskt för implementationen. För varje fas i 

Extract	   Transformation	   Load	  

Figur 1. Processbild för ETL-processen. 
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ETL innebär det olika typer av problem, vilket kräver olika typer av åtgärder. Nedan beskrivs 
ETL-processens alla tre steg i detalj (Ponniah, 2010; Vassiliadis & Simitsis, 2009). 

3.1 Extrahering (Extraction) 
Extrahering är, åtminstone konceptuellt, det enklaste steget i processen. Huvuduppgiften är att 
identifiera den korrekta delmängd av data som ska vidare i processen. Traditionellt sker detta 
steg när de operationella systemen är sysslolös, till exempel på natten (Vassiliadis & Simitsis, 
2009). 

Under extraheringsfasen arbetar projektdeltagare med att identifiera vilken data som bör föras 
in i DW, hur extraheringen bör gå till med hänsyn för de befintliga systemet samt 
prestandamässiga beaktningar för dessa. Vassiliadis & Simitsis (2009) beskriver tre olika 
strategier för hur extraheringen bör gå till (se Tabell 2). Den första strategin är den mest naiva, 
då all data behandlas som om det vore den initiala inladdningen till DW. Det innebär alltså 
redundant arbete eftersom data som redan återfinns i DW extraheras igen. 

Den andra strategin handlar om att extrahera ögonblicksbilder av informationen, vilket 
innebär att all information som redan extraherats en gång inte behöver göras om. Denna 
strategi är prestandamässigt effektivare än att extrahera all information varje gång, det kräver 
dock mer logik för att inte extrahera all information och ställer således högre krav på 
projektdeltagarna som implementerar DW. 

Strategi Beskrivning 

Extrahera all 
information. 

Behandla varje ny extrahering av data från operationella system  
som om det vore den initiala inladdningen av data till DW. 

Extrahera 
ögonblicksbilder av 
informationen. 

Eliminera redundant data i extraheringsfasen som redan extraheras 
till DW. Detta medför dock utökad logik för att avgöra vilken data 
som redan extraherats. 

Händelsebaserad 
extrahering. 

Utifrån händelser i de operationella systemen extrahera data. 

Tabell 2. Strategier för extraheringsfasen (Vassiliadis & Simitsis, 2009). 

Den tredje strategin är att utifrån händelser i de operationella systemen extrahera data. Detta 
kan till exempel tekniskt göras genom att implementera ”triggers” i databasen som extraherar 
informationen enligt uppsatta regler. Vidare kräver denna strategi viss ingripande i de 
operationella systemens konfigurationer. Det kan också innebära en potentiellt ökad 
belastning på systemen då extraheringsfunktionerna kan behöva behandla stora mängder data. 
Ponniah (2010) beskriver en svårighet för äldre system (legacy system) att applicera denna 
strategi, då många sådana system inte tillåter sådan konfiguration. 

Val av strategi kommer innebära att extraheringsfasen presterar på ett visst sätt, varpå 
Vassiliadis & Simitsis (2009) har identifierat två olika problem. Detta problem kan 
omformuleras till framgångsfaktorer då de är kritiska för hela ETL-processen. Problem som 



	   8  

kan uppstå i extraheringsfasen kan eskalera till ännu större problem i ett senare skede, 
exempelvis i transformationsfasen. Dessa framgångsfaktorer beskrivs i Tabell 3. 

Den första framgångsfaktorn är att se till att ha så låg systembelastning som möjligt. Det är 
därför viktigt att belasta systemen så lite som möjligt när data extraheras, eftersom det med 
stor sannolikhet är andra administrativa aktiviteter som också sker under samma tid. 

Framgångsfaktor Beskrivning 

Låg systembelastning. Hög systembelastning kan negativt påverka det 
operationella systemens prestanda. 

Låg systemkonfiguration 
och ingripande. 

Ha så låg systemkonfiguration och ingripande som möjligt, 
för att underlätta det administrativa arbetet i de 
operationella systemen. 

Tabell 3. Framgångsfaktorer för extraheringsfasen (Vassiliadis & Simitsis, 2009). 

Den andra framgångsfaktorn är att se till att ha så låg systemkonfiguration och ingripande 
som möjligt. Systemens konfigurationer ska vidröras så lite som möjligt eftersom detta kan 
innebära stora merkostnader för administratörerna av de operationella systemen (Vassiliadis 
& Simitsis, 2009). 

En stor del i extraheringsfasen handlar alltså om att överlägga för- och nackdelar med varje 
strategi samt välja en av dessa som passar för de olika operationella systemen. Det sista steget 
i extraheringsfasen är att komprimera och kryptera informationen från de operationella system 
på grund av nätverksprestanda respektive säkerhetsrisker. 

3.2 Transformation (Transformation) 
Extraherad information förs sedan vidare för transformation och tvättning. Informationen 
måste matcha mot schemat för DW som definierats i det initiala stadiet vid implementation av 
DW. Vassiliadis & Simitsis (2009) har identifierat tre typer av problem som 
transformationsfasen ska lösa. Problemen kan omformuleras till framgångsfaktorer, då de är 
så pass kritiska för hela ETL-processen, men framförallt för transformationsfasen (se Tabell 
4).  

Den första framgångsfaktorn är att vara medveten om olikheter av data samt den logiska 
uppbyggnaden av den. Semantiska problem kan till exempel vara objekt som har samma 
namn men används helt olika i datakällorna, eller synonymer till samma objekt vilket också 
måste lösas. Strukturella problem innebär att lösa konflikter som berör representationen av 
objekt, eftersom extraherad information kan vara logiskt olika uppbyggda. Detta kan lösas 
genom att exempelvis konvertera datatyper mellan extraherad information och DW. 
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Framgångsfaktor Beskrivning 

Vara medveten om olikheter och 
logisk uppbyggnad av data. 

Semantiska problem: Lös konflikter som berör 
namngivning av objekt, vilket enligt Ponniah (2010) 
alltid förekommer olikheter mellan olika datakällor. 

Strukturella problem: Lös konflikter som berör 
representation av objekt, eftersom information kan 
vara olika uppbyggda logiskt. 

Vara medveten om motsägelsefull 
och/eller duplicerad data. 

Lös konflikter med motsägelsefull och duplicerad 
data. 

Identifiera olikheter med 
formatering av data. 

Identifiera hur data är formaterat i alla datakällor och 
se till så att all data överensstämmer mot ett enhetligt 
sätt att representera informationen.  

Tabell 4. Framgångsfaktorer för transformationsfasen (Vassiliadis & Simitsis, 2009). 

Den andra framgångsfaktorn är vara medveten om att data kan te sig motsägelsefullt och/eller 
vara duplicerad. Det kan till exempel uppstå problem som berör detaljnivån på den 
extraherade informationen (Ponniah, 2010; Vassiliadis & Simitsis, 2009). Information i DW 
kan vara lagrad på olika aggregeringsnivå, vilket innebär problem i transformationsfasen 
(information lagrad med exempelvis ”försäljning per dag” eller ”försäljning per år”). 
Tidsaspekten för informationen i DW kan också innebära problem, till exempel att olika 
datakällor kan vara uppdaterade med olika definierade tidsintervall - viss information kan 
vara uppdaterad igår medan annan information kan vara uppdaterad från förra månaden. Den 
tredje framgångsfaktorn är att identifiera olikheter med formatering av data (Ponniah, 2010; 
Vassiliadis & Simitsis, 2009). Olikheter med formatering är väldigt vanligt vid 
datumrepresentation då detta kan se olika ut runtom i världen (exempelvis amerikanskt: 
”mm/dd/yy” jämfört med europeiskt: ”dd/mm/yy”). 

3.3 Laddning (Load) 
Det slutliga steget i ETL är laddning, vilket syftar till att ladda in den transformerade 
(homogena) informationen till tabeller i DW. Ponniah (2010) menar att det finns tre olika 
typer av inladdning: 

• Initial inladdning: Populera DW och dess tabeller med data för allra första gången. 
• Inkrementell inladdning: Populera DW med data som genomgår en pågående förändring. 

Detta kan då laddas in i perioder, vilket måste specificeras. 
• Full inladdning: Ta bort allt innehåll för en eller flera tabeller i DW och därefter fyll om 

de med ny data. Det som skiljer full inladdning mot initial inladdning är att initial 
inladdning laddar in data för alla tabeller. 

Vassiliadis & Simitsis (2009) menar också att det är viktigt att reflektera över hur 
laddningsfasen bör gå till. Tre olika typer av prestandamässiga problem beskrivs. Precis som 
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föregående faser kan dessa problem omformuleras till framgångsfaktorer, då de är kritiska för 
hela ETL-processen. Dessa framgångsfaktorer tas upp i Tabell 5. 

Den första framgångsfaktorn handlar om att i laddningsfasen vara medveten om prestandan vid 
inladdning av data. Vassiliadis & Simitsis (2009) beskriver att data kan laddas in i DW på två 
sätt, antingen genom inladdning som stora klumpar eller inladdning som en sekvens av rader. 
Det första sättet innebär att en stor mängd data laddas in vid samma tillfälle. En av de främsta 
anledningarna till att använda detta sättet är att det prestandamässigt är bättre än den andra 
strategin. Tiden det tar att ladda in data som en klump är lägre, och belastningen på systemet är 
inte konstant vilket gör att prestandan överlag blir bättre. Det andra sättet handlar om att ta ett 
visst antal rader och ladda in som en sekvens i taget. Detta sätt kan enligt Vassiliadis & 
Simitsis (2009) innebära sämre prestanda (hög overhead), då systemet konstant får arbeta med 
att serialisera en sekvens av rader. Den andra framgångsfaktorn handlar om att sätta upp regler 
för att kunna skilja mellan ny och uppdaterad data. Det är viktigt att kunna särskilja på data 
som laddas in i DW första gången och data som uppdateras. I exempelvis Oracle’s databaser 
kan detta tekniskt sätt lösas genom ett MERGE-kommando som sammanslår data. 

Framgångsfaktor Beskrivning 

Vara medveten om prestanda 
vid laddning av data.  

Identifiera hur data bör laddas in i DW, antingen som en 
klump eller som en sekvens av rader i taget. 

Sätta upp regler för att skilja 
mellan ny och uppdaterad data. 

Identifiera och sätt upp regler för hur ny och uppdaterad 
data ska skiljas, då detta måste behandlas olika i 
laddningsfasen. 

Vara medveten om 
laddningsfasens påverkan av 
det adminstrativa arbetet. 

Identifiera tydliga riktlinjer för hur den adminstrativa 
personalen ska underhålla och uppdatera de 
materialiserade vyerna samt indexering i DW. 

Tabell 5. Framgångsfaktorer för laddningsfasen (Vassiliadis & Simitsis, 2009). 

Den tredje framgångsfaktorn handlar om att vara medveten om laddningsfasens påverkan på 
det adminstrativa arbetet för personalen i DW-projektet. Vassiliadis & Simitsis (2009) 
beskriver att det till exempel kan handla om att den administrativa personalen måste 
underhålla och uppdatera de materialiserade vyerna i DW. Även indexering av dessa 
innefattas också. Uppdatering av index och/eller materialiserad vy medför högre 
arbetsbelastning, vilket innebär en högre overhead. Vassiliadis & Simitsis (2009) menar att ett 
medvetet val måste göras om vilken/vilka typ/er av inladdning/ar som ska användas, beroende 
på hårdvara, mjukvara och arkitektur på DW. 

Efter att ETL-processen genomförts har en organisation all sin information på ett och samma 
ställe. Nästa steg är att kunna analysera och omvandla informationen till kunskap för att 
organisationen ska ha nytta av den. Därför kommer studien beskriva Business Intelligence 
(BI), och hur det kan hjälpa verksamheten som stöd i organisatoriska beslut. 
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4 Business Intelligence 
Business Intelligence (BI) är väl utbrett inom IT-branschen både som begrepp och 
användning, och begreppet har föreslagits med ett omfattande antal definitioner. En handfull 
av dessa tas upp och diskuteras nedan. 

Golfarelli et al (2004) beskriver BI som en process för att omvandla data till information som 
i sin tur omvandlas till kunskap. De belyser vikten av kunskapsupptag där kunskap kommer 
från kundbehovet, beslutsfattande för kund, konkurrens från andra organisationer, 
förutsättningarna för den specifika branschen samt generella ekonomiska, teknologiska och 
kulturella trenden. Författarna definierar alltså BI med ett kunskapfokus, där vikten av 
kunskapsupptag är central. Negash (2004) väljer att definiera BI som ett sätt att hantera 
kunskap inom en organisation. Vidare menar Negash (2004) att BI även innefattar analytiska 
verktyg som möjliggör konkurrenskraftig och viktig information för beslutsfattare i en 
organisation. Denna definition skiljer sig från den första definition genom att belysa att BI 
möjliggör konkurrenskraftig information för att fatta beslut. Författaren väljer i kontrast till 
föregående författare att definiera BI med ett teknikfokus, där användningen av analytiska 
verktyg är central. 

Dayal et al (2009) definierar BI som ett paraplybegrepp som syftar till att kunna fatta bättre 
beslut i en organisation. De hävdar också att det innefattar insamling, integrering, analysering 
och presentation av stora datavolymer. Även Ioana (2008) väljer att definiera BI på detta sätt. 
Detta skiljer sig från den första definitionen av BI genom att ha ett större fokus på de tekniska 
funktioner som måste användas för att åstadkomma satisfierande beslutsfattande i 
organisationer. Definitionen har dock likheter med den definition som tidigare författare 
presenterat genom att ha ett tekniskt fokus i begreppet. Ponniah (2010) beskriver BI som en 
grupp av applikationer och teknologier som har till syfte att samla in, tvätta och lagra data. BI 
refererar även till de verktyg, tekniker och applikationer som används för att analysera den 
lagrade datan. Denna definition har många gemensamma delar med den tredje presenterade 
definitionen av BI, främst genom att beskriva BI som ett paraplybegrepp. 

Flera olika definitioner av BI har hittills tagits upp som beskriver BI med olika fokus på 
antingen kunskap eller teknik. Det finns därmed en spridning i hur begreppet BI definieras. 
Utifrån definitionerna kommer BI i denna studie definieras genom att beakta båda ett 
kunskap- och teknikfokus, eftersom det är viktigt för att få en fullständig och mångfacetterad 
uppfattning av begreppet. BI är ett sätt att samla kunskap i en organisation baserat på 
information och data som kommer från kundens behov och egna beslut samt externa faktorer 
såsom konkurrenter och generella förutsättningar för branschen. Det handlar också om att 
kunna omvandla denna kunskap till adekvata beslut som påverkar organisationen. Detta görs 
genom en bred uppsättning av teknologier och verktyg som utför insamling, transformering, 
inladdning, lagring och analysering av data. Det är sedan individer i organisationens uppgift 
att förstå och tyda denna information för att på så bra sätt som möjligt använda den i 
organisationen (Dayal et al, 2009; Golfarelli et al, 2004; Ioana, 2008; Negash, 2004; Ponniah, 
2010). 
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4.1 Koppling mellan DW och BI 
Såhär långt i studien har begreppen DW, ETL och BI kartlagts och klargjorts. För att kunna få 
en ännu bättre bild av begreppen är det viktigt att även förklara hur dessa begrepp relaterar till 
varandra. Figur 2 illustrerar hur begreppet DW och BI förhåller sig till varandra. Data som 
kommer från operationella system går igenom ETL-processen för inladdning till DW, och 
som därefter genererar information. Informationen kan sedan med hjälp av analysering, 
frågeställningar och rapportering resultera i underlag för att fatta organisatoriska beslut. DW 
kan sägas är en av de olika teknologierna som kan används i samband vid framtagning av en 
BI-lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

DW innebär stora utmaningar när kommer till tvättning av data, och ETL-processen innebär 
stor tids- och resursåtgång (Watson & Wixom, 2007). BI hjälper inte bara organisationer att 
fatta strategiska beslut, Davis (2006) menar att det även kan ske på andra nivåer i en 
organisation. 

4.2 Kategorisering av BI-lösningar 
Davis (2006) beskriver att BI-lösningar kan kategoriseras utifrån organisations distinkta 
nivåer, strategiskt, taktiskt och operationellt. Strategiskt BI menar Davis (2006) handlar om 
att försöka uppnå långsiktiga mål i en organisation. Det kan till exempel handla om att öka 
intäkter eller minska konstnader. Ioana (2008) menar att strategiskt BI används främst av 
högsta ledningen och finansanalytiker i syfte för att mäta hur väl en organisation ska uppnå 
sina strategiska mål. Taktiskt BI handlar i kontrast till strategiskt BI, om att fatta beslut som 
rör kortsiktiga organisatoriska mål (Davis, 2006). Vidare menar Ioana (2008) att taktiskt BI 
härleds från de strategiska målen i en organisation. Det kan till exempel handla om att 
analysera en marknadskampanj för en viss produkt. Operationellt BI handlar om att fatta 
adekvata beslut på operationell information som kommer från transaktionssystem. 
Operationellt BI möjliggör effektivt beslutsfattande, identifiering av nya trender samt snabbt 
agerande för organisationer (Ioana, 2008).  

Ett område som det idag saknas beskrivning av i kontexten för DW, ETL och BI är 
kreditvärdighet och kreditbedömning. Dessa två metoder har länge varit viktiga vid 
kreditbeslut för organisationer, och därför kommer studien vidare att beskriva dessa två 
begrepp mer utförligt.  

• Operationella	  
system	  

Data	  

• Data	  Warehouse	  

Information	  
• Analys	  
• Statistik	  
• Beslutsfattande	  

Kunskap	  

Figur 2. Illustration av kopplingen mellan DW och BI (baserat på 
Ponniah, 2010, s.19). 
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5 Kreditvärdighet & kreditbedömning 
Detta kapitel syftar till att beskriva områdena kreditvärdighet och kreditbedömning. Kapitlet 
ska även klargöra hur dessa begrepp förhåller sig till DW. Studien har genomförts i 
samarbete med en systemleverantör för finans- och reskontrafinansieringsbolag (factoring), 
där områdena kreditvärdighet och kreditbedömning är centrala. Det är därför viktigt att 
studera dessa forskningsområden separat, men också hur de förhåller sig till DW. 

5.1 Kreditvärdighet 
Konkurrens och strävan efter avkastning har successivt ökat vilket har lett till att 
kreditupplysnings- och finansieringsbolag söker effektivare vägar att nå kunder som är 
kreditvärdiga (Siddiqi, 2006). ”Credit score”, eller kreditvärdighet på svenska är en teknik 
som uppfyller detta. Den utvecklas under 1950-talet och använts främst för belåning av 
pengar till kunder. Det handlar om en metod för att utvärdera kreditrisken för en låntagare. 
Kreditvärdering beskrivs av Mester (1997, s. 4) som: ”Credit scoring is a statistical method 
used to predict the probability that a loan applicant or existing borrower will default or 
become delinquent”. 

Mester (1997) menar alltså att kreditvärdighet är en statistisk metod som används för att 
beräkna sannolikheten att en låntagare kommer att gå i konkurs. En kreditvärdering skapas 
med hjälp av att använda sig av historisk data och statistiska metoder för att karaktärisera en 
låntagares beteende. En stor anledning till varför det har blivit en allmänt använd metod för 
att utvärdera kreditrisken för låntagare är att det reducerar tiden för processen att godkänna 
lån och andra krediter. Mester (1997) beskriver vidare att kreditvärdighet används av 
finansbolag och banker vid både privata och företagslån. Dessa organisationer använder 
kreditvärdighet för att mäta om en specifik kund kommer att gå i konkurs den närmaste tiden. 
Vidare menar Siddiqi (2006) att den ökade konkurrensen och strävan efter avkastning har lett 
till att stora delar av kreditvärdighetsprocessen har automatiserats. Detta innebär utmaningar 
med att minska ned på kreditbeviljning för konkursbenägna kunder men att samtidigt försöka 
bevilja kredit till kunder som är kreditvärdiga. 

5.2 Kreditbedömning 
Avery et al (2004) beskriver kreditbedömning som en presentation av historisk 
kreditinformation för en viss individ. En kreditbedömning begärs av en privatperson eller 
organisation och det är kreditbedömningsintitutioner som kommunicerar med dessa för att 
tillhandahålla informationen. Kreditbedömning och kreditvärdighet används ofta vid 
identifiering av potentiella kunder samt prissättning av skade- och boendeförsäkring. 
Identifiering av potentiella kunder är ett användningsområde som är väl utbrett, och som gör 
det till ett väldigt stort område med många olika organisationer och branscher. 

En kreditbedömning innehåller information om en individs betalningshistorik, räkningar, lån 
och annan offentlig monetär information. Vidare menar Avery et al (2004) att 
kreditbedömning varit en stark faktor vid kreditgranskning och belåning väldigt länge. Avery 
et al (2004) beskriver två olika problem för kreditbedömningar. Dessa beskrivs i Tabell 6. Det 
första problemet handlar om att datafullständighet och integritet kan påverka utvärderingen av 
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en persons kreditvärdighet. Det kan vara så att all kreditinformation om en individ inte 
rapporteras till kreditupplysningsbolag. Det kan till exempel finnas vissa mindre firmor, 
belåning- och finansieringsbolag som inte rapporterar till kreditupplysningsbolag. Även 
privata försäljningar, lån och ärenden hos försäkringsbolag rapporteras sällan. 

Problem Beskrivning 

Datafullständighet 
och integritet. 

Datafullständigheten och integriteten kan påverka och/eller 
kompromissa utvärdering av en persons kreditvärdighet.  

Aktualitet. Aktualiteten av data är en aspekten som också kan vara ett problem 
för kreditbedömning, då det kan innebära att felaktiga 
kreditbedömningsbeslut fattas.  

Tabell 6. Problem inom kreditbedömningsprocessen (Avery et al, 2004). 

Det andra problemet handlar om att data som används i en kreditbedömning inte är aktuell, 
och kan således påverka kreditbedömningsprocessen. Detta problemet finns eftersom att 
information om ett kreditkonto reflekterar aktuellt saldo och balans för ett datum som är 
tidigare än vad som rapporteras till kreditupplysningsbolag. Detta kan då kompromissa 
kreditvärdigheten om till exempel information om sen betalning för en viss individ 
rapporteras in för sent. 

Furletti (2002) menar att organisationer kan använda sig av kreditbedömningar för både 
finansiella och icke-finansiella organisatoriska beslut rörande deras kunder. Vidare beskriver 
Furletti (2002) flera olika anledningar till varför organisationen vill använda sig av 
kreditbedömningar. Detta beskrivs i Tabell 7. Den första anledningen handlar om att avgöra 
lämpligheten för en viss produkt eller tjänst. En organisation måste vara medveten om syftet 
med en produkt eller tjänst, varpå denna anledning därmed kan göra att organisationen blir 
mer medveten om produkten eller tjänstens syfte, vilket också kan skapa nya tankar och idéer. 

Den andra anledningen är att organisationer med hjälp av kreditbedömningar kan avgöra om 
de ska anställa en viss individ. Detta eftersom kreditbedömningen innehåller information som 
kan säga en del om en individs beteende, både betalning- och icke-betalningsbeteende. Den 
tredje anledningen är att organisationer kan upptäcka kunder med ett dåligt 
betalningsbeteende. Detta innebär att en kreditbedömning exempelvis kan innehålla 
information om en kund har betalningsanmärkningar eller uteblivna betalningar. Den fjärde 
anledningen är att organisationer kan utvärdera och rikta produkter och specialerbjudanden. 
Utöver utvärdering av produkter och specialerbjudanden kan kreditbedömningar också hjälpa 
organisationer med att rikta produkter och specialerbjudanden till specifika kunder. 

Den femte anledningen handlar om att organisationer kan verifiera en kunds namn och adress 
med hjälp av kreditbedömningar. Då kan en organisation se så att namnet och adressen 
stämmer överens, då informationen i kreditbedömningen är hämtad externt. 
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Tabell 7. Anledningar till varför organisationer vill använda sig av kreditbedömningar (Furletti, 2002). 

Efter att ha gått igenom områdena kreditvärdighet och kreditbedömning kommer studien 
fortlöpa med en beskrivning av kreditvärdighet i en DW-kontext. Detta är viktigt eftersom det 
finns problem inom områdena, men också anledningar varför organisationer använder sig av 
dem. Motiveringen är att få en klarare bild av hur kreditvärdighet och kreditbedömning 
relaterar till DW. 

5.3 Relation till DW 
Inmon (2002) beskriver att kreditvärdighet kan användas i ett DW genom att möjliggöra ett 
effektivt beslutsstöd vid beviljning av lån. Detta innebär att all kreditinformation om en kund 
finns lagrad i DW. Detta kan till exempel vara återbetalningshistorik, ägande av bostad, 
egenkapital, bruttoinkomst och bruttokostnader. Inmon (2002) beskriver att det effektivaste 
sättet att implementera detta är att skapa en applikation som periodvis producerar en fil som 
kan identifiera en kund, dess maximala kreditmängd samt en särskilt godkännande 
kreditmängd. Detta innebär att beräkningar på data direkt i DW endast behöver göras om 
låneförfrågan är över den maximala kreditmängden som är specificerad i filen.  

Vidare menar Inmon (2002) att kostsamma beräkningar kan behöva göras om lånet anses vara 
stort. Dessa typer av beräkningar är prestandamässigt kostsamma i ett DW, då detta kan 
innehålla enorma mängder historisk data. Om personen däremot ansöker om ett lån som är av 
en liten karaktär, kanske inte någon vidare beräkning görs. Ifall det rör sig om ett väldigt stort 
lån krävs det många olika beräkningar.  

Anledning Beskrivning 

Avgöra lämpligheten för en 
viss produkt eller tjänst. 

Detta handlar om att som organisation reflektera över en 
viss produkt eller tjänst, och avgöra hur adekvat och 
rimlig den är. 

Avgöra om att anställa en viss 
individ. 

Kreditbedömningar kan hjälpa organisationer att avgöra 
om en viss individ bör bli anställd hos dem. 

Upptäcka kunder med ett 
dåligt betalningsbeteende. 

Kreditbedömningar innehåller information om en kunds 
betalningsbeteende, vilket är användbart för att kunna 
avgöra hur kunden bör behandlas. 

Utvärdera och rikta produkter 
och specialerbjudanden. 

En organisation kan med hjälp av kreditbedömningar 
utvärdera hur en produkt eller specialerbjudande säljer.  

Verifiera kunders namn och 
adress. 

En kreditbedömning innehåller information som en 
extern källa har samlat in, vilket kan hjälpa till att 
verifiera informationen som en organisation har om en 
kunds namn och adress. 
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6 Problemområde 
Kapitlet går ut på att klargöra vad för olika problem och utmaningar som finns i de tre stora 
ämnesområdena. Kapitlet ska också klargöra vad denna studie valt att fokusera på. 

Problemområdet berör ett antal olika ämnesområde, dessa har klargjorts i kapitel 2, 3, 4 och 5. 
Figur 3 beskriver att studien kommer att preciseras mot korsningen mellan de tre stora 
problemområdena: DW/BI, ETL samt kreditvärdighet och kreditbedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
Ett av de största problemen inom DW enligt Rahm & Do (2000) är tvättning av data. 
Problemet grundar sig i att kvalitén på data som förs in i ett DW är av olika kvalité. Det gör 
att de beslut som kan tas utifrån data i DW också blir av dålig kvalité. Datatvätt utgör en 
väldigt stor del av ETL-processen, och är således en del av den processen. Rahm & Do (2000) 
nämner vidare att datatvätt och ETL fått väldigt lite uppmärksamhet inom forskningen trots 
att det har visat sig vara ett av de största problemen inom DW. Watson & Wixom (2007) 
menar att ETL-processen kan utgöra upptill 80% av utvecklingstiden för ett DW. Orsaken till 
detta menar de är dålig kvalité på den data som kommer från de operationella system, policies 
som berör äganderätten för datan samt gamla system och teknologi (legacy system & 
technology). 

Inom området Business Intelligence (BI) beskriver Negash (2004) att det finns problem och 
utmaningar när en BI-lösning ska implementeras på flera organisatoriska nivåer. Eftersom att 
beslut fattas på många olika nivåer är inte de tidigare analysverktygen tillräckliga. Dessa 
utmaningar är: 

• Att på ett enkelt och smidigt sätt kunna skapa och konsumera BI-rapporter 
• Att på ett säkert sätt kunna tillhandahålla informationen 
• Att utveckla användarvänliga gränssnitt som är enkla att förstå och använda 

Ponniah (2010) beskriver att det finns problem inom området ETL som berör de operationella 
systemens datarepresentation. Det finns många olika faktorer som påverkar detta problem, 
dessa är: skiftande och olikartade system, äldre system med gamla programvaror (legacy 

Figur 3. Illustration av problemområdets precisering. 
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system), tvivelaktig datakvalité, anpassa ETL-processen utifrån systemens struktur baserat på 
organisationens affärsmöjligheter, semantiska olikheter vid representation av data samt 
kryptiska och svårtydda datarepresentationer. Alla dessa faktorer menar Ponniah (2010) är 
ytterst viktiga att redogöra för det tidiga skedet av ETL, då de utgör stora utmaningar för det 
fortsatta arbetet med DW. 

Inom områdena kreditvärdighet och kreditbedömning beskriver Avery et al (2004) problem 
som berör datafullständighet och integritet, vilket kan påverka och/eller kompromissa 
utvärderingen av en individs kreditvärdighet. De menar att detta problem innebär att inte all 
kreditinformation om en individ rapporteras till kreditupplysningsbolag. Vidare beskriver 
Avery et al (2004) att det finns ytterligare problem inom kreditbedömning som berör 
aktualiteten av den information som en individ kreditvärderas på. 

6.1 Problemprecisering 
Problemområdet beskriver flera olika problem i de berörda områdena för studien. Studien har 
valt att preciseras mot ett område som det ännu inte finns information om, nämligen riktlinjer 
för en ETL-process vid införandet av ett DW för att samla kreditbedömningsinformation. 
Sådana riktlinjer saknas idag. 

Det tidigare presenterade materialet om ETL beskriver att det är en tidskrävande och kritisk 
del vid utveckling av DW, men när det kommer till kreditbedömningsinformation och ETL 
räcker det inte att med det tidigare presenterade materialet. Kreditbedömningsinformation 
kräver kunskap om hur länge informationen får lagras då den innehåller historisk information 
för en viss individ, vilket är reglerat av lagar och regler. En anledning till varför sådana 
riktlinjer saknas kan vara att användningsområdet för kreditvärdighet och kreditbedömningar 
inte fullt har kartlagts. Utifrån det presenterade underlaget har följande frågeställning tagits 
fram för studien: 

Vilka riktlinjer kan identifieras rörande hur en ETL-process bör utföras vid införande 
av ett datalager i en BI-lösning för att samla kreditbedömningsinformation? 

Studiens frågeställning riktar fokus mot riktlinjer för integration av 
kreditbedömningsinformation, något som i dagsläget inte har undersökts tidigare. Riktlinjer 
som är viktiga att beakta för hela ETL-processen ska också klargöras, där alla riktlinjerna är 
tänkt att beröra de tekniska förutsättningarna för ETL-processen. Utifrån ovanstående 
frågeställning har två delfrågor tagits fram: 

1. Hur bör en ETL-process utföras som sammanför information för kreditbedömning i DW? 

Watson & Wixom (2007) beskriver att ETL utgör en signifikant del vid utvecklingen av DW, 
vilket också vidare motiverar att studera ETL-processen. ETL-processen beskrivs generellt av 
Vassiliadis & Simitsis (2009), men inte en kontext för att sammanföra 
kreditbedömningsinformation. Detta motiverar därmed vidare att undersöka hur ETL-
processen bör utföras i den kontexten i form av framgångsfaktorer. Boynton & Zmud (1984) 
beskriver att framgångsfaktorer är nyckelaktiviteter i en organisation som försäkrar framgång 
för denne. Utifrån denna definition kan framgångsfaktorer motiveras som lämpligt eftersom 
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de avgör framgången för organisationen, men också framgången för ETL-processen och DW-
implementationen. 
 
2. Vilka typer av problem kan uppstå i ETL-processen när det kommer till att sammanföra 

kreditbedömningsinformation i DW? 

Ponniah (2010) beskriver ett antal olika faktorer som är viktiga att beakta i det initiala skedet 
av ETL. Watson & Wixom (2007) beskriver även hur pass stor och viktig del ETL utgör i 
kontexten för DW. Avery et al (2004) beskriver olika problem med 
kreditupplysningsinformation för att kreditvärdera individer. Forskning om ETL och 
kreditbedömningar beskrivs endast generellt och för sig, vilket vidare motiverar studien då 
ETL och kreditbedömningar kommer att beskrivas ihop. 
 
Delfrågorna ska tillsammans uppfylla frågeställningen med studien, vilket konkretiseras 
genom att beskriva hur de olika delfrågorna uppfyller olika delar av frågeställningen. Den 
första delfrågan ger svar på framgångsfaktorer för ETL-processen när det kommer till att 
sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. Detta utgör en del av de riktlinjer som den 
övergripande frågeställningen beskriver. Den andra delfrågan ger svar på de resterande 
riktlinjerna i syftet, nämligen fallgropar som kan uppstå i en ETL-process för 
kreditbedömningar i DW. 

6.2 Avgränsningar 
Studien kommer att genomföras med ett företag, vilket innebär att resultatet och dess 
slutsatser kommer således baseras utifrån det samt forskningen inom området. Resultatet är 
därmed inte menat att vara generellt hållbart i sammanhanget, utan skall utgöra ett exempel på 
forskning inom området. En annan aspekt som också har avgränsats bort är 
användarperspektiv, dvs. hur och på vilket sätt användare kan använda ett DW med 
kreditbedömningsinformation. Persson (2011) beskriver i sin studie riktlinjer för 
automatiserade kreditbedömningar i en operationell BI-lösning, vilket ger en annan 
infallsvinkel på kreditbedömningar och BI jämfört med denna studie. Någon jämförelse med 
den studiens resultat har dock avgränsats bort i denna studie, och denna studie fokuserar 
således endast på riktlinjer för ETL-processen när det kommer till 
kreditbedömningsinformation i DW. 

6.3 Förväntat resultat 
Studien förväntas resultera i framgångsfaktorer och fallgropar för ETL-processen med fokus 
på en DW-implementation med kreditbedömningsinformation. För att göra det kommer jag 
behöva undersöka vad ett DW kan innebära för potentiella affärsmöjligheter för företaget 
samt deras kunder. Jag kommer behöva prata med individer som verkar inom de berörda 
problemområdena, och se hur ett DW med kreditbedömningsinformation skulle kunna 
användas. Det kommer även krävas att jag undersöker hur ETL praktiskt går till samt vad 
experter säger inom området. Jag förväntar mig att resultatet som studie ska komma fram till 
ska kunna användas för organisationer inom finans- och factoringbranschen med ett behov av 
att implementera ett DW med sammanförd kreditbedömningsinformation.  
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7 Metod 
Detta kapitel syftar till att beskriva vad för metod som valts samt tillvägagångsätt för studien. 
Kapitlet utgör navet i rapporten då studiens tillvägagångsätt tydligt kartläggs här. 

7.1 Metodval 
Utifrån problemområdet och problempreciseringen kommer en metod väljas för att kunna 
uppnå syftet med studien. Ett kvalitativt angreppssätt menar Creswell (2009) är ett 
angreppssätt som förlitar sig på text och bilder, ett unikt sätt att angripa dataanalys samt flera 
olika insamlingsstrategier. Frågeställningen som presenteras i studien syftar till att öka 
förståelsen för det valda området. Detta menar Berndtsson et al (2008) är typiska problem att 
applicera på ett kvalitativt angreppssätt. Studien har utförts i samband med ett företag, varpå 
en fallstudie kommer väljas. En intervjustudie har också identifierats som nödvändig för 
studien, då kompetens om problemområdet inom ramen för fallstudien saknas. Företaget 
kommer bidra i fallstudien med att möjliggöra studering av det specifika fallet. Företaget vill 
med fallstudien undersöka vad det kan finnas för potentiella affärsmöjligheter med att införa 
ett DW med kreditbedömningsinformation både för dem själv men också för deras kunder. 
Företaget kommer även bidra med individer som kan vara intressenta att ha med i 
intervjustudien, och som kan komma med värdefull information som kan beskriva det 
specifika fallet. Sluligen så kommer företaget bidra med grundläggande domänkunskap, då de 
uppfattar att detta är viktigt i sammanhanget. Berndtsson et al (2008) beskriver en fallstudie 
som: ”A case study project is undertaken as an in-depth exploration of a phenomenon in its 
natural setting.”. 

En fallstudie är ett projekt som går på djupet inom ett fenomen i dess naturliga miljö. Vidare 
menar Berndtsson et al (2008) att en fallstudie innehåller ett begränsat antal fall, och i vissa 
tillfällen endast ett fall. Utifrån problempreciseringen kan därmed en fallstudie motiveras, då 
företaget utgör ett specifikt fall, fenomenet i kontexten är att ta fram riktlinjer för hur en ETL-
process bör utföras när det kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation i ett 
DW. Eftersom att företaget är en verksam organisation uppfylls också kravet på att fallet 
undersöks i den naturliga miljön. En intervjustudie kommer användas för att undersöka de 
delfrågor som har identifierats i fallstudien. Intervjurespondenter har i samråd med företaget 
valts ut för deltagande i intervjustudien. Även andra intervjurespondenter som står utanför 
företaget kommer delta i intervjustudien som har lång erfarenhet inom områdena DW, ETL 
och BI. Detta eftersom kunskap om flera av de berörda problemområdena saknas även för de 
individer som valts ut tillsammans med företaget. Dessa respondenter kommer identifieras 
utifrån den tidigare erfarenheten från DW, ETL och BI för att möjliggöra så många olika 
infallsvinklar som möjligt. Intervjurespondenterna i intervjustudien ska på så sätt bidra med 
värdefull information till fallstudien. 

Ett kvalitativt angreppssätt använder sig generellt sett av flera olika typer av 
datainsamlingssätt. Creswell (2009) beskriver fyra olika datainsamlingssätt, intervju, 
observation, dokument och ljud/videomaterial. I denna studie förväntas intervjuer användas, 
då observation av problemet i dess miljö saknas och var ej genomförbart. Eftersom 
intervjurespondenter ska väljas ut från alla berörda problemområden så kommer all insamlad 
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information att betraktas och analyseras som en helhet. Den insamlade informationen från 
intervjuer kommer sedan att vägas ihop med det tidigare presenterade materialet. Därför kan 
intervjuer som enda datainsamlingssätt motiveras. 

För båda frågeställningarna i studien kommer intervjuer att användas, där frågeställningarnas 
övegripande syfte är att detaljera och konrektisera riktlinjer för ETL-processen när det 
kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. Den första frågeställningen 
beskriver hur ETL-processen bör utföras, vilket kommer göras i form av framgångsfaktorer. 
Den andra frågeställningen kommer beskriva vad för problem som kan uppstå i ETL-
processen när det kommer till kreditbedömningsinformation i DW, vilket kommer göras i 
form av fallgropar. Båda frågeställningarna kommer att trianguleras med det tidigare 
presenterade materialet samt intervjuer. Framgångsfaktorerna och fallgroparna kommer tas 
fram utifrån intervjurespondenternas svar för att sedan analyseras med det tidigare 
presenterade materialet. Det är viktigt att triangulera intervjuer med det tidigare presenterade 
materialet eftersom att det saknas beskrivning om ETL-processen när det kommer till att föra 
in kreditbedömningsinformation i ett DW i dagsläget. 

7.2 Intervjuer 
Intervjuer menar Creswell (2009) är ett datainsamlingssätt som har till syfte fånga upp 
värdefull information som inte direkt går att observera. Berndtsson et al (2008) kategoriserar 
intervjuer som antingen öppna, eller slutna. En öppen intervju är vanligt främst vid ett 
kvalitativt angreppssätt, och där forskaren har ingen eller ytterst liten kontroll över 
händelseförloppet av en intervju. En sluten intervju innebär att en uppsättning fördefinierade 
frågor ställs under intervjusessionen. 

Intervju kommer att utgöra navet i studiens datainsamling, där samtal med kunniga inom de 
berörda problemområdena konkretiserar och kontextualiserar deras uppfattning om det 
område som de är verksamma och kunniga inom. Intervjuer har valts på grund av att de 
möjliggör djupgående och detaljerade svar, snarare än en kvantitativ metod så som enkäter då 
detta skulle innebära mycket mindre detaljerad information fast mer kvantitativt. 
  
En öppen intervju kräver hög erfarenhet, detta saknades vid intervjutillfällena. En sluten 
intervju innebär att svaralternativ måste specificeras innan, vilket kan vara svårt att veta på 
förhand. Därför har en semi-öppen intervju valts, där öppna frågor har skapats och skickats i 
förväg till intervjurespondenterna via e-post. Detta gör att intervjurespondenten har möjlighet 
att fundera en stund innan intervjun, och på så sätt ge mer detaljade svar. Det är också en 
fördel med denna typ av intervju att intervjuaren har ett antal färdiga frågor att utgå ifrån, 
eftersom det gör att rimliga följdfrågor kan ställas allt eftersom att intervjun fortlöper. 
Intervjuer kommer att användas i alla frågeställningar för att komplettera det tidigare 
presenterade materialet samt för att se hur intervjurespondenterna uppfattar problemområdet. 
Riktlinjer som denna studie syftar till att komma fram saknas i dagsläget vilket gör att det är 
viktigt att sammanföra tankar och åsikter från individer med bakgrund i flera av 
problemområdena. 
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7.3 Hantering av validitet och reliabilitet 
Berndtsson et al (2008) menar att det är viktigt i ett projekt att på något sätt adressera validitet 
och reliabilitet. Validitet handlar om att klargöra relationen mellan vad som forskaren har 
tänkt undersöka och vad forskaren faktiskt undersöker.  

Två viktiga aspekter som berör validiteten av ett projekt är forskarens partiskhet och påverkan 
av den miljö som studien utförs på. Berndtsson et al (2008) beskriver att forskarens partiskhet 
kan ha stor påverkan på hur situationer, handlingar och beteende uppfattas. Det är därför 
viktigt för forskaren att klargöra hur dennes partiskhet kan komma att påverka hur studien 
framställs. I denna studie har ett speciellt fall valts, nämligen ett företag som utvecklar IT-
lösningar för organisationer inom finans- och factoringbranschen, där kontexten är att ta fram 
riktlinjer för hur en ETL-process bör implementeras i ett DW som ska innehålla 
kreditbedömningsinformation. Någon tidigare bakgrund inom den bransch som företaget 
verkar i saknas före studiens genomförande. Vad som undersöks i studien är ETL-processen 
och DW. Inom dessa områden fanns det grundläggande teoretisk och viss praktisk erfarenhet 
före studiens genomförande. 

Reliabilitet handlar hur pass noggranna mätningarna är i de metoder som väljs. Reliabilitet 
beskriver därmed hur robusta de valda metoderna är (Berndtsson et al, 2008). I denna studie 
har en intervjustudie genomförts, och ur ett reliabilitetsperspektiv innebär det att beskriva hur 
intervjuerna i intervjustudien har genomförts. Varje intervju förväntas genomföras på ett 
sådant sätt som uppmanar den intervjuade att beskriva och kontextualisera det 
problemområde som denne är verksam inom. Intervjuer kommer att genomföras med 
individer från alla de berörda problemområdena, vilket därmed gör att intervjuer som 
datainsamlingssätt blir robustare eftersom mycket mångfacetterad information förväntas 
samlas in. 

7.4 Etiska aspekter 
Ett metodologiskt ställningstagande som tagits är att anonymisera alla intervjurespondenter. 
Detta eftersom att om inte en anonymisering hade gjorts hade inneburit att majoriteten av 
intervjurespondenterna inte skulle kunna tänka sig att medverka. Eftersom att en majoritet av 
intervjurespondenterna önskar full anonymitet, har alla intervjurespondenter blivit behandlade 
med full anonymitet. Det kan tänka sig att reliabiliteten blir lägre när intervjurespondenterna 
är anonyma, eftersom då går inte dra samma slutsatser som om man skulle varit medveten om 
vilka individerna är.  
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8 Genomförande 
Detta kapitel syftar till att beskriva hur studien metodologiskt genomförts. Kapitlet ska också 
beskriva det företag som studien utförts i samband med. 

8.1 Asitis AB 
Studien har utförts i samarbete med Asitis AB, som tillhandahåller en systemplattform för 
finansieringsbolag. Dessa har ett behov att utifrån stora mängder data fatta både strategiska 
och operationella beslut. Utifrån samtal med Asitis AB finns det ett intresse för de och deras 
kunder att kunna se mönster i sin information, exempelvis betalningsmönster för specifika 
branscher eller betalningsbeteende för privatkunder med specifika demografiska attribut. För 
finansieringsbolag kan det också vara viktigt att väga ihop information från flera 
kreditupplysningsbolag med sin egen data, för att på så vis skapa sin egen 
upplysningsinformation. Det blir annorlunda information, som också kan vara av högre 
kvalité. Detta för att denna information bygger på affärstransaktionen mellan företaget och 
upplysningsbolaget, vilket ger en rikare information.  

Det system som Asitis AB underhåller och utvecklar används av finansieringsbolag, och 
hjälper dem att fatta beslut om kredit för slutkunder och klienter. Systemet kan automatisera 
beslutsfattandeprocessen i olika steg, och ett automatiserat beslut skall tillhandahållas i så hög 
utsträckning som möjligt utan manuell inblandning. Därför har studien ett underliggande syfte 
i att klargöra vad för utmaningar och problem som finns med att införa ett DW för 
automatiserad kreditbedömning. Asitis AB beskriver att de tror att det kan finnas potentiella 
affärsmöjligheter med att införa ett DW för automatiserad kreditbedömning. Det kan till 
exempel handla om att undersöka kreditbedömningsprocesserna i en organisation, där data i 
DW kan kartlägga trender eller mönster som kan hjälpa till att förbättra 
kreditbedömningsprocessen. Utifrån detta behov och underlaget i problemområdet (se kapitel 
6) preciserar studien en frågeställning att undersöka riktlinjer för ETL-processen i kontexten 
för kreditbedömningsinformation vid införandet av ett DW. Asitis AB beskriver likt det 
tidigare presenterade materialet, att de tror att ETL-processen kan innebära direkta 
utmaningar med att välja ut, tvätta och ladda in rätt information i kontexten för 
kreditbedömningsinformation. 

8.1.1 Behovet av kreditbedömningar enligt Asitis AB 
Asitis AB har lång erfarenhet av att utveckla och underhålla IT-lösningar för 
finansieringsbolag som hjälper dem i det dagliga beslutsfattande gällande beviljande eller 
nekande av kredit. Utifrån samtal med Asitis AB beskriver de tre anledningar till varför 
individer (privatpersoner och företag) använder sig av kredit; 

• Testning av en varas kvalité. Detta är något som är gemensamt för både privatpersoner 
och företag. Då kan kredit användas för att en individ ska ha tid och möjlighet att testa en 
vara eller tjänsts kvalité. En individ kan då avgöra om varan eller tjänsten är värd att 
betala för. För företag kan det dessutom vara viktigt att verifiera antal och sort av varan 
eller tjänsten. 
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• Likviditetsbrygga för att en individ eller ett företag inte har kontanter. Detta innebär att en 
individ eller ett företag använder sig av kredit då denne behöver eller måste ha en vara 
eller tjänst, men inte har pengar för den nu.  

• En individ eller ett företag vill dela upp betalningsbördan av en produkt/tjänst över en 
längre period (delbetalning). Detta är ett fenomen som kan vara fördelaktigt för båda 
parter som ingår i affärsförbindelsen. Kunden har möjlighet att köpa en vara eller tjänst 
som den inte har råd att betala på en gång, och försäljaren kan få en vara eller tjänst såld 
som den annars inte skulle få. Det är oftast inte säljaren som då lägger upp en 
delbetalningsplan, utan den som säljer varan eller tjänsten får pengar av ett finansbolag. 
Finansbolaget får intäkter på avgifter för avi:er som skickas ut samt ränta på köpet. 

En kreditbedömning innebär att två aktörer skall ingå i en affärsförbindelse, där en av 
parterna överlåter ett förtroende till motparten att lämna ut en vara eller tjänst utan att få betalt 
direkt. Asitis AB beskriver att det finns ett intressant problem med kreditbedömningar, 
nämligen hur ett DW bör byggas upp. Då innebär det en stor utmaning att avgöra vilken data 
som ska användas. För privatpersoner skickas alltid en omfrågandekopia om någon tagit en 
upplysning till individen. Detta för att en privatperson ska bli medveten om att någon 
undersöker dennes trovärdighet avseende personens inkomst, skuldsättning och 
betalningsförmåga. När det kommer till företag är det annorlunda, då kan upplysningar tas när 
som helst. För privatpersoner får informationen i en kreditupplysning inte lagras längre än sex 
månader, åtminstone inte i ursprungsformatet. Efter sex månader måste informationen 
antingen tas bort, alternativt maskas. Detta innebär att information som går att härleda till en 
specifik individ tas bort, men resterande information kan vara kvar. Det gör att den 
kvarvarande informationen fortfarande kan vara användbar i statistiska analyser. 

Kreditbedömningar i Sverige är ganska unikt på ett sätt, i vissa länder behöver man inte vara 
med i de centrala registren. Det är exempelvis inte lätt att ta reda på personnummer och dylikt 
i andra länder såsom Storbritannien, Tyskland osv. Det är en säkerhetsmekanism som sträcker 
sig till andra världskriget. Det ska inte kunna gå att spåra någon individ hursomhelst. 

Det är viktigt för studien att vara medveten om vad kreditbedömningar är samt vad det 
används till eftersom det utgör ett av de stora problemområdena. Kreditbedömningar används 
redan idag av ett brett spektrum av organisationer, och genom att förstå hur 
kreditbedömningar används idag kan denna kunskap vara till stor nytta när det kommer till att 
sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. Det är också viktigt att känna till 
kreditbedömningar eftersom studiens syftar till att komma fram till riktlinjer för ETL-
processen med kreditbedömningsinformation, något som det i dagsläget saknas beskrivning 
av.  

8.2 Val av intervjurespondenter 
Intervjurespondenter har valts ut utifrån två parametrar, kompetens och arbetsinriktning. 
Eftersom att fallstudien syftar till att komma fram till riktlinjer för hur ETL-processen bör 
utföras vid införande av DW i en kreditvärdighet- och kreditbedömningskontext är det viktigt 
att välja ut respondenter från de problemområden som studien berör. Det är detta som 
intervjustudien har berört, nämligen att samla in information från alla de berörda 
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problemområdena, och som senare kan användas som underlag till att besvara 
frågeställningarna i fallstudien. Myers & Newman (2007) menar att det är viktigt för en 
forskningstudie att intervjua respondenter från olika delar av en organisation. Vidare menar 
Myers & Newman (2007) att det är viktigt att som forskare vara medveten om att alla 
människor är olika.  

Intervjurespondenter har i denna studie valts ut från flera olika delar av problemområdet 
utifrån kompetens och arbetsinriktning. Kompentens ger bra riktlinjer och underlag för 
datainsamling där en kompetens går att koppla mot ett av problemområdena som studien 
berör. Arbetsinriktning ger också bra underlag för datainsamling, men också ökar 
medvetenheten kring hur intervjufrågorna formuleras och ställs genom att anpassa dem till 
vilken arbetsinriktning en grupp av intervjurespondenter har. Utifrån parametrarna har två 
intervjugrupper identifierats tillsammans med Asitis AB och handledare. Den ena gruppen är 
individer som har djup praktiskt och/eller teoretiskt erfarenhet av ETL samt implementering 
av DW och BI-lösningar. Den andra gruppen är individer som är verksamma inom finans- och 
factoringbranschen, med djup praktiskt och/eller teoretisk kunnande inom branschen. 

8.2.1 Intervjugrupp ett 
Intervjugrupp ett består av tre olika intervjurespondenter som har minst fem års erfarenhet 
inom Data Warehouse (DW), Business Intelligence (BI) och Extract-Transformation-Load 
(ETL). Alla intervjurespondenter i denna grupp har erfarenhet från alla ovanstående områden, 
dock så är ETL det primära arbetsområdet, varpå intervjurespondenter vidare kommer att 
benämnas som ETL1, ETL2 och så vidare. 

ETL1 arbetar idag ute hos en kund som applikationsägare för DW-projekt. ETL1 är anställd 
hos ett konsultföretag inom DW/BI-branschen, och har arbetat inom branschen i sex år. Det 
nuvarande arbetet handlar om att se till så att applikationer fungerar som de ska samt ha 
kontakt med berörda verksamheter. ETL1 har innan nuvarande arbetsuppgifter arbetat som 
ETL-utvecklare.  

ETL2 arbetar för tillfället som DW-arkitekt åt ett stort företag, men är anställd hos ett 
konsultföretag inom DW/BI-branschen. ETL2 har jobbat inom branschen i fem år där 
arbetsuppgifterna har berört såväl implementering, modellering som analysering av DW. 

ETL3 arbetar för närvarande som DW-arkitekt på ett av de största DW/BI-företagen i 
världen. Det huvudsakliga ansvaren i rollen ligger i att tillhandahålla lösningar för att 
implementera DW i verksamheter. ETL3 har över tio års erfarenhet av DW som bransch, och 
runt 14 års erfarenhet sammanlagt inom IT-branschen. 

8.2.2 Intervjugrupp två 
Intervjugrupp två består av fyra olika intervjurespondenter som har minst sex års erfarenhet 
inom kreditupplysningsbranschen. Intervjurespondenter från intervjugrupp två kommer vidare 
att benämnas som KB1, KB2 och så vidare. 

KB1 är ett kreditupplysningsbolag som är verksamma både nationellt och internationellt. 
Intervjurespondenten från KB1 har en ledande position inom företagets svenska marknaden. 
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Vidare så har intervjurespondenten arbetat inom KB1 i sex år. Tidigare befattningar inom 
KB1 inkluderar säljare och säljchef. 

KB2 är likt KB1 ett kreditupplysningsbolag som är verksamma både nationellt och 
internationellt. Intervjurespondenten som representerar KB2 har arbetat inom 
kreditupplysningsbranschen sedan 1980-talet, och är för närvarande chef för en 
utbildningsenhet inom KB2. 

KB3 är ett kreditupplysningsbolag som är verksamma inom Sverige. Intervjurespondenten 
som representerar KB3 har arbetat inom kreditupplysningsbranschen i tio år, och hävdar att 
branschen är väldigt IT-orienterad. Intervjurespondenten har en tidigare bakgrund som 
systemutvecklare, och har även många års erfarenhet inom IT-branschen.  

KB4 är ett kreditupplysningsbolag som är verksamma i Norge. Intervjurespondenten som 
representerar KB4 arbetar med företagets nyckelkunder som täcker ett stort spektrum av 
branscher. KB4 har arbetat inom kreditupplysningsbranschen i tretton år. 

8.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Sju intervjuer har genomförts där den längsta intervjun tog 37 minuter och den kortaste tog 23 
minuter. Den genomsnittliga tiden för alla intervjuer var 28 minuter. Två olika 
intervjugrupper användes för att fånga upp så mycket information om problemområdena som 
möjligt. Alla intervjuer genomfördes muntligt, där sex intervjuer genomfördes över telefon 
och en genomfördes personligt. Telefonintervjuer genomfördes då det inte fanns möjlighet för 
ett personligt möte. Telefonintervju möjliggör fördelar såsom geografisk position, följdfrågor 
samt kort tidsåtgång. Tidsperioden för genomförandet av alla intervjuer var en och en halv 
månad då vissa telefonintervjuer var svåra att boka in i samband med andra intervjuer. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades, förutom intervju med KB4 då 
inspelningsverktyget strulade vid tillfället för intervjun. Informationen i denna intervju 
härleds från noterade anteckningar istället. Berndtsson et al (2008) menar att det är viktigt för 
validiteten och reliabiliteten av studien att låta alla intervjurespondenter godkänna 
intervjutranskriberingen. Ett godkännande från en intervjurespondent innebär att forskaren 
kan bevisa för läsaren att seriösa och legitima slutsatser kan dras från intervjun, då ett 
godkännande från intervjurespondenter styrker att denne verkligen sagt så. Det gjorde det 
möjligt för intervjurespondenten att validera det som sagts, samt korrigera eventuella 
misstolkningar. Det möjliggjorde även följdfrågor som ger mer detaljerad beskrivning av ett 
visst ämne. 

8.3.1 Intervjuförberedelser 
Inför intervjuerna skapades två olika typer av frågor, som reflekterar de två intervjugrupperna. 
Varje intervjugrupp har sin egen kompetens och arbetsinriktning. Skillnaden på dessa två 
parametrar är så pass stor mellan grupperna att två olika typer av frågor skapades. 
Intervjugrupp två har till exempel en mer begränsad kompetens när det kommer till DW och 
ETL men desto djupare kompetens när det kommer till kreditbedömningar. Intervjugrupp ett 
har bred kunskap när det kommer till de tekniska aspekterna för att införa DW men ingen 
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arbetsinriktning mot kreditbedömningsinformation i den här kontexten. De intervjuer som 
genomfördes över telefon började med e-postkontakt där syftet av studien beskrevs, samt 
kortfattat vad intervjun är tänkt att handla om. När en kontakt etablerats bestämdes en tid för 
intervjun gemensamt över e-post. Det första individsskyddskravet, samtyckeskravet, uppfylls 
därmed genom att intervjurespondenter godkänner sin medverkan i studien. Samtidigt skickas 
även de förberedda frågorna till intervjurespondenten, så denne för möjlighet att förbereda sig 
inför intervjun. 

8.3.2 Intervjuförlopp & frågor 
I det initiala skedet av intervjun beskrevs författarens bakgrund, syftet med studien och 
intervjun samt vad resultatet av intervjun kommer användas till. Det är även i detta skede som 
de resterande tre individsskyddskrav beskrivs, informations-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet. Därefter ställdes två frågor om intervjurespondenten, vad denne arbetar med 
samt hur länge denne arbetat inom yrket. För intervjugrupp ett ställdes en fråga av allmän 
karaktär om DW och de främsta för- och nackdelarna med att implementera det i en 
verksamhet. Därefter ställdes en fråga om ifall intervjurespondenten varit delaktig i en DW-
implementation i en finansiell eller ekonomisk kontext.  En följdfråga ställdes även om 
intervjurespondenten har någon uppfattning om kreditbedömningsinformation i DW, och vad 
det skulle kunna innebära för en verksamhet. När dessa frågor ställts leder intervjun in till 
huvudämnet, nämligen ETL. Två frågor ställdes rörande genomförandet, framgångsfaktorer 
samt vanliga problem i ETL-processen. Intervjun rundas av med en fråga om framtida trender 
inom ETL. För intervjugrupp två ställdes en fråga rörande hur hanteringen och lagringen av 
kreditbedömningsinformation görs i dagsläget. Därefter ställdes en fråga rörande vad för 
potentiella affärsmöjligheter kreditbedömningsinformation i DW kan innebära. Slutligen 
ställdes två frågor rörande utmaningar och framgångskriterier med att hantera, lagra och 
integrera kreditbedömningsinformation i DW. 

8.3.3 Intervjusammanfattning 
Alla intervjuer fick ett godkännande för inspelning, och en transkribering skapades för varje 
intervju, förutom KB4 p.g.a. strul med inspelningsverktyget. För de intervjuer där 
intervjurespondenten endast ville godkänna en sammanfattad och mer lättläslig version av 
intervjun skapades en sammanfattning, således från transkriberingen. Sammanfattningen 
skickade till intervjurespondenten direkt efter att transkriberingen var färdig vilket 
minimerade risken för att respondenten skulle ha glömt av vad som sades under intervjun. 
Transkriberingen skickades till de intervjurespondenter som önskade att läsa igenom denna 
för godkännande. När intervjumaterialet fått godkännande påbörjades 
informationsreduceringsarbetet. Denna process innefattade att analysera transkriberingarna, 
hitta nyckelord och meningar som potentiellt kan användas i studien, skriva korta notiser och 
funderingar kring olika meningar samt börja konkretisera dessa till framgångsfaktorer och 
fallgropar. Två intervjurespondenter ville göra ändringar i transkriberingen, den ena ville 
ändra så att de olika företagsnamnen som nämndes inte står explicit. Den andre ville 
förtydliga om definitionen för hur kreditbedömningsinformation kan lagras i DW. Denne 
intervjurespondent ville också justera några feltolkningar som uppstått vid transkriberingen av 
intervjun.  
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9 Analys 
Analysen syftar till att konkretisera och presentera insamlad data, och detaljerat beskriva hur 
frågeställningarna härleds. Analysen är uppdelad i delkapitel som representerar analysering 
av frågeställningarna som presenteras i kapitel 6.1. 

9.1 Framgångsfaktorer för ETL-processen för att sammanföra 
kreditbedömningsinformation i DW 

Den första frågeställningen syftar till att konkretisera framgångsfaktorer för ETL-processen. 
Utifrån den insamlade informationen från intervjustudien samt det tidigare presenterade 
materialet identifieras ett antal framgångsfaktorer för ETL-processen när det kommer till att 
sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. 

9.1.1 Allmänna framgångsfaktorer för hela ETL-processen 
Det framgår av alla intervjurespondenter som återfinns i intervjugrupp ett att en förstudie för 
ETL-processen är av yttersta vikt vid införandet av ett DW. ETL1 beskriver att förstudien 
kartlägger vilka affärskrav och regler som finns samt hur ETL-processen ska förhålla sig till 
dessa. Det tidigare presenterade materialet indikerar inte att en förstudie är viktig när det 
kommer till ETL-processen, något som däremot ETL1, ETL2 och ETL3 hävdar. ETL2 
beskriver vikten av förstudie enligt följande: 

 ”Alltså att göra en bra förstudie är liksom A och O för att få ett lyckat 
projekt. Det är jätteviktigt. (…) det hänger ihop lite med sen att man har 
någon på, hos kunden som ansvarar för systemen. Och det, det kan man 
faktiskt se på dom kunderna, eller dom projekten som jag varit på, där dom 
har haft en dedikerad resurs som tar ansvar för hela liksom BI, 
Datalagerlösningen (…) där blir det ofta bättre resultat.” 

Det resonemang som ETL1, ETL2 och ETL3 har leder fram till följande framgångsfaktor: 

FF1. Definiera en förstudie som kartlägger affärskrav och affärsregler samt hur ett 
DW med kreditbedömningsinformation ska stödja dessa. 

KB3 resonerar kring huruvida det finns några specifika förutsättningar när det kommer till att 
genomföra ETL-processen med kreditbedömningar. KB3 beskriver att ETL-processen inte 
alltid är kristallklar, och kräver oftast av de som utför arbetet att de känner till området. ETL3 
beskriver att en av de viktigaste aspekterna med ETL-processen generellt är att förstå datat, 
vilket styrker det resonemang som KB3 för med att det är viktigt att känna till området. KB3 
förklarar: 

  ” (…) och det är inte helt kristallklart hur man ska mappa då på så vis, och 
det är ju det som egentligen är problemet, (…) Att använda ett verktyg i sig är 
ju inte det som är grundproblemet det, det är ju oftast att hitta kunskap för att 
göra detta då.” 
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KB3 menar alltså att det är av ytterst viktig när det kommer till kreditbedömningsinformation 
och ETL att ha en god kunskap om hur informationen ska sammanlänkas. KB4 beskriver att 
det är jätteviktigt att ha god domänkunskap för kreditbedömningar när det kommer till ETL-
processen. Vidare menar KB4 att domänkunskapen är avgörande för att se till så att endast 
korrekt, värdefull och användbar information förs in i ETL-processen. Detta resonemang 
leder till följande framgångsfaktor: 

FF2. Se till att alla individer som är inblandade i ETL-processen har god domänkunskap om 
kreditbedömningar och hur denna information bör sammanlänkas. 

ETL2 menar att det är viktigt att tidigt i ETL-processen identifiera de datakällor som ska 
användas samt vilken information som ska användas från dessa källor. Både ETL2 och ETL3 
kallar detta för dataprofilering. ETL3 resonerar vidare att dataprofileringen även innebär att i 
ett tidigt skede försöka urskilja det faktiska flödet av data. Även Asitis AB beskriver att det 
finns en stor utmaning i att avgöra vilken information ska användas och laddas in i DW. 
Identifiering av datakällor och selektion av information hänger ihop de affärskrav och 
affärsregler som FF1 syftar till. Det som är tydligt med det resonemang som både ETL2 och 
ETL3 har är att det är viktigt att utföra ETL-processen på ett iterativt sätt, där 
dataprofileringen i ett tidigt skede specificerar dataflödet på en låg nivå. Detta leder till 
följande framgångsfaktor: 

FF3. Utför en dataprofilering som utgår från affärskrav och affärsregler för vilka datakällor 
som ska användas samt vilken information som ska användas. 

KB3 resonerar att det även är viktigt i kontexten för kreditbedömningar att tydligt definiera 
informationen om kreditbedömningsinformationen i ETL-processen. KB3 resonerar enligt 
följande angående kreditbedömningsinformation i DW: 

  ” (…) men det är ju inte kreditupplysningen som sådan enbart, utan det är ju 
data om kreditupplysningen också. (…) Alltså vi får ju inte spara som jag sa 
innan då informationen för all evighet då, den kan inte va beständig för all 
evighet, utan däremot information om information kan vara beständigt då. 
(…) Alltså metadatat, som vi kallar det också då.” 

KB3 menar att det är viktigt att metadatan för kreditbedömningsinformationen är beständig på 
ett sätt så den går att lagra i ett DW. Vidare menar KB2 att kreditbedömningsinformation i 
DW kan möjliggöra flera olika typer av analyser, det skulle till exempel vara möjligt att 
identifiera nya marknader och nya kunder, identifiera vilka typer av kunder som är de mest 
lönsamma respektive mest olönsamma. Om metadatan i DW lagras på ett beständigt sätt kan 
dessa typer av statistiska analyser vara möjliga för kreditbedömningar i DW. Att lagra 
information i DW på detta sätt står i linje med definitionen av DW som presenteras av Inmon 
(2002), nämligen att data i ett DW är beständigt och uppdateras sällan. Detta leder till 
följande framgångsfaktor: 

FF4. Definiera metadata om kreditbedömningsinformation specifikt för ETL-processen så 
denna information kan lagras på ett beständigt sätt i DW. 
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Förutom vikten av att definiera metadata för kreditbedömningsinformation menar KB3 att det 
även är kritiskt att förstå denna metadata för att på så sätt kunna genomföra ETL-processen på 
ett framgångsrikt sätt. Detta står också i linje med vad som beskrivits i FF2, nämligen att det 
är viktigt för alla inblandade i ETL-processen att ha domänkunskap om kreditbedömningar. 
Detta leder till följande framgångsfaktor: 

FF5. Se till att alla individer som är inblandade i ETL-processen tydligt förstår metadatan 
för kreditbedömningsinformation. 

Dessa framgångsfaktorer har identifierats som kritiska för att framgångsrikt genomför ETL-
processen när det kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. De har 
nödvändigtvis inte ett helt tekniskt fokus, de utgör dock tekniska förutsättningar för ETL-
processen. 

9.1.2 Framgångsfaktorer för extraheringsfasen 
När det kommer till extraheringsfasen resonerar ETL1 om att det är viktigt att bestämma 
vilken information som ska extraheras. Detta hör ihop med FF3, nämligen att utifrån 
affärsregler och affärskrav avgöra vilken information som ska extraheras. ETL2 resonerar att 
det är viktigt i extraheringsfasen att undersöka och verifiera kvalitén av datakällorna. Detta 
står i linje med vad AbuAli & Abu-Addose (2010) beskriver som en teknisk faktor vid 
implementing av DW, nämligen att beakta kvalitén på den data som ska föras in i DW 
eftersom att det handlar om heterogen data. 

ETL2 beskriver att det ibland rentav kan vara nödvändigt att gå in i de olika systemen med 
ursprungsdatat och fixa till dess kvalité. Det kan då röra sig om att rensa bort irrelevant 
information som inte används eller strukturera om hur informationen ska extraheras. 
Vassiliadis & Simitsis (2009) håller inte med vad ETL2 menar i detta avseende, utan hävdar 
att ett lågt ingripande i dessa system är en framgångsfaktor för extraheringsfasen då ett sådant 
ingripande kan innebära stora merkostnader för administratörerna av de operationella 
systemen. ETL2 menar dock att det är viktigt att gå till roten med problemet, nämligen 
kvalitén på datat som kommer från de olika systemen med ursprungsdatat. Dessa resonemang 
som ETL2 för leder till följande framgångsfaktor för extraheringsfasen: 

FFE1. Utgå från dataprofileringen och undersök och verifiera att kvalitén på den data som 
kommer från de olika datakällorna är tillräckligt hög. 

KB2 resonerar kring hur deras kunder använder kreditbedömningsinformation. Denna 
information skulle då kunna föras in i ett DW och användas i såväl operationella som 
strategiska beslut. KB2 beskriver två olika användningsområden: 

 ”För i vår, i vår värld, alltså vi har ju vart… vi har ju väldigt många kunder 
som gör integrationer på… och det kan vara på olika sätt, dels är vanliga 
webbserviceanrop där man frågar one-by-one men sen har vi också större 
kunder som köper bulk alltså delar utav hela våran databas.” 
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Dessa två användningsområden kan härledas till Davis (2006) kategorisering av BI-lösningar. 
Enskilda webbserviceanrop kan i detta sammanhang funktionera som beslutsunderlag i ett 
operationellt beslut. En annan aspekt av kreditbedömningsinformation som enligt KB2 kan 
förbättra kreditbedömningsprocessen är s.k. betalningsindex. Detta syftar till att beskriva en 
specifik kunds betalningsförmåga, vilket kan vara användbar information vid kreditbeslut. 
Denna typ av parameter skulle utifrån KB2 kunna användas som underlag vid ett operationellt 
beslut. När det kommer till det andra användningsområdet uppfyller detta definitionen av vad 
Davis (2006) menar är Strategiskt BI. Denna typ av information skulle hypotetiskt sätt kunna 
användas av en KB2’s kunder för att möta deras strategiska mål. 

Furletti (2002) menar att kreditbedömningar bl.a. kan användas till att identifiera kunder med 
dåligt betalningsbeteende, detta är något som står i linje med KB2, då 
kreditbedömningsinformationen i DW potentiellt kan hjälpa deras kunder med att identifiera 
huruvida en viss individ är rimlig att investera i. Resonemanget som KB2 för leder fram till 
följande framgångsfaktor för extraheringsfasen: 

FFE2. Tydligt definiera hur kreditbedömningsinformationen ska användas i DW samt för 
vilka typer av beslut informationen är relevant för. 

KB3 beskriver att ett DW med kreditbedömningsinformation ganska snabbt kan bli väldigt 
komplext med mycket information. Detta tyder på att det är viktigt att kunna härleda sin 
information i DW tillbaka på en organisations produkter och tjänster. Detta gör att det blir 
kritiskt i extraheringsfasen att kunna verifiera att data härleds tillbaka till affärsregler och 
affärskraven, som FF2 beskriver. Om det går att härleda denna data som väljs ut från 
affärsregler och affärskrav blir det lättare att ta fram nya produkter och tjänster men också 
förbättra existerande produkter och tjänster. Detta resonemang leder fram till följande 
framgångsfaktor: 

FFE3. Definiera DW på ett sätt som gör det möjligt att tydligt verifiera att data härleds från 
de affärsregler och krav som finns. 

9.1.3 Framgångsfaktorer för transformationsfasen 
I transformationsfasen beskriver både ETL1 och KB3 att datakvalité är den absolut viktigaste 
aspekten att beakta. ETL1 menar att det är jätteviktigt att ta tag i datakvalitén först. Detta står 
även i linje med FFE1, där mycket tid kan vinnas på att verifiera datakvalitén redan i 
extraheringsfasen. ETL1 menar också att det är väldigt vanligt med problem i 
transformationsfasen som har med namngivningen av tabeller och dylikt att göra. Detta 
understryker också KB3 som ett vanligt problem. KB3 beskriver det på följande vis: 

 ” (…) antingen kontradiktioner eller att det finns, du vet felaktigheter då. Det 
gäller ju och hitta dom så snabbt som bara den då.” 

Det som ETL1 och KB3 menar står i linje med vad Vassiliadis & Simitsis (2009) beskriver 
som semantiska respektive strukturella problem i transformationsfasen. Utifrån dessa grunden 
tas följande framgångsfaktor fram för transformationsfasen: 
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FFT1. Tydligt identifiera och lösa semantiska och strukturella problem med de olika 
datakällorna i det initiala skedet av transformationsfasen. 

När det kommer till kreditbedömningsinformation menar KB2 att det finns lagar och regler 
för hur länge denna information får sparas, oavsett lagringsmedium. KB2 förklarar hur det går 
till idag: 

 ”Då rensas det med automatiskt. Det rensas, det försvinner ur våran databas, 
det får inte lov att ligga där.” 

Så som KB2 beskriver hur det går till idag innebär konkret att det finns definierade funktioner 
som körs varje dag och tar bort kreditbedömningsinformation som inte längre får sparas. 
Detta står även i linje med hur KB1 förklara hur det går till idag. Även KB3 menar att lagar 
och regler alltid måste följas inom kreditupplysningsbranschen. KB1 beskriver att 
kreditbedömningsinformation kan anonymiseras när den ursprungliga lagringstiden går ut. 
Det blir därmed viktigt för transformationsfasen att tydligt definiera metadata för 
kreditbedömningsinformationen så att den är beständig, vilket adresseras med FF4. KB1 
resonerar att beroende på hur kreditbedömningsinformation ska användas kan den antingen 
tas bort helt eller anonymiseras. Om kreditbedömningsinformationen anonymiseras innebär 
det att den fortfarande kan användas som underlag vid strategiska beslut, enligt Davis (2006) 
beskrivning av Strategiskt BI. Det styrker ytterligare att det är viktigt att identifiera vilka 
typer av beslut som kreditbedömningsinformationen ska användas i, vilket adresseras med 
FFE2. Utifrån resonemanget som både KB1, KB2 och KB3 har tas följande framgångsfaktor 
fram för transformationsfasen: 

FFT2. Definiera en funktion för att hantera kreditbedömningsinformation som juridiskt sett 
inte längre får lagras i DW. 

FFT2 syftar till att kreditbedömningsinformationen måste tas bort från DW enligt tidsramen 
för vad lagen säger. I detta fall kan inte kreditbedömningsinformation efter borttagning 
användas vidare som underlag för strategiska beslut. KB1 beskriver flera olika exempel på 
olika strategiska beslut med kreditbedömningsinformation i DW. Ett exempel är att sätta upp 
en kreditpolicy hos en kunds DW för att specificera hur olika typer av kreditbeslut skall fattas. 
Med hjälp av kreditbedömningsinformationen i DW kan kreditpolicyn utvärderas, och utfallet 
för policyn klargörs snabbt vilket gör att det möjligt för kunden att ständigt förbättra och 
effektivisera sin kreditpolicy. 

Om det däremot framkommer från FFE2 att ett behov för kreditbedömningsinformation som 
underlag för strategiska beslut ska FFT3 adressera denna framgångsfaktor, nämligen att: 

FFT3. Definiera en funktion som anonymiserar lagrad kreditbedömningsinformation som 
inte längre får vara kvar i ursprungsformatet i DW. 

När det kommer till att anonymisera kreditbedömningsinformation menar KB3 att det innebär 
att ta bort all information som har med en specifik individ att göra. Det handlar om att det inte 
ska gå att kunna identifiera en fysisk person baserad på kreditbedömningsinformationen. Det 
kan till exempel vara namn eller personnummer. 
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9.1.4 Framgångsfaktorer för laddningsfasen 
När det kommer till laddningsfasen beskriver KB3 att de i dagsläget har en stor utmaning med 
att läsa in information till DW på ett så effektivt sätt som möjligt. KB3 förklarar: 

 ” (…) så den stora utmaningen vi har egentligen det är att på vilket sätt vi 
ska läsa in datat på ett effektivt sätt då (…) så att inte det behöver göras så 
mycket programmering varenda gång det (…) sker förändringar hos 
leverantören eller (…) myndigheten då va. (…) Så vi vill ju gärna ha så 
automatiserade processer som möjligt då.” 

Denna problematik beskriver även ETL2, som pratar om att speciallösningar för ETL-
processen nästan alltid ställer till med problem. Problematiken bottnar i att ta fram ETL-
processen på ett sätt som innebär minimal förändring i de olika faserna ifall en viss datakälla 
förändras semantiskt eller strukturellt. Detta resonemang resulterar i följande framgångsfaktor 
för laddningsfasen: 

FFL1. Definiera tydliga regler för hur inläsning av data till DW kan göras så effektivt som 
möjligt med så låg teknisk inblandning som möjligt. 

Det är alltså viktigt att den tekniska inblandningen är så låg som möjligt. Om detta uppfylls 
ska det vara enkelt att bemöta dessa förändringar. KB3 resonerar även kring huruvida 
inladdningen av information bör göras på bästa sätt. Vassiliadis & Simitsis (2009) beskriver 
att det är viktigt i laddningsfasen att ha en tydlig strategi för hur inladdningen av information 
ska ske. Detta kan göras på två olika sätt, som en sekvens av rader eller som en klump. KB3 
beskriver att inläsningen av kreditbedömningsinformation kan göras genom att ladda in en 
klump av information, något som står i linje med en av strategierna som Vassiliadis & 
Simitsis (2009) beskriver. Detta resonemang leder till följande framgångsfaktor i 
laddningsfasen: 

FFL2. Ladda in kreditbedömningsinformation till DW som en klump för bästa prestanda. 

Denna strategi är också något som Vassiliadis & Simitsis (2009) stödjer, då det 
prestandamässigt är bättre än att ladda in som en sekvens av rader. 
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9.2 Fallgropar för ETL-processen när det kommer till att sammanföra 
kreditbedömningsinformation i DW 

Den andra frågeställningen syftar till att konkretisera fallgropar för ETL-processen när det 
kommer till kreditbedömningsinformation i DW. Detta har framkommit utifrån den insamlade 
informationen från intervjustudien samt det tidigare presenterade materialet.  

ETL1 beskriver att det finns individer som direkt eller indirekt arbetar med ETL-processen 
som förbiser vikten av att genomföra en utförlig fallstudie. Detta menar ETL1 kan innebära 
att ett helt DW-projekt havererar, och tillräckligt med resurser måste läggas på detta. Mer 
specifik pratar ETL1 om att det i vissa projekt kan innebära att affärskraven och 
affärsreglerna tas på för lätt, och att de kan vara svåra att utvinna. ETL1 resonerar: 

 ”Det svåraste är ju att få fram affärsreglerna. Ännu svårare är det om 
organisationer även har olika syn på affärsreglerna, då har du alltså… 
problem.” 

Även KB2 menar att det är viktigt att utförligt genomföra en förstudie, för att på så vis 
upptäcka potentiella problem som kan uppstå i ETL-processen. KB2 resonerar kring att det är 
viktigt att följa en standard för hur olika problem löses. Om det inte finns någon standard 
menar KB2 att det kan innebära att problem inom ETL-processen löses för stunden, men som 
i ett senare skede kan innebära stora förändringar i hela ETL-processen. Det blir därmed 
utifrån KB2’s resonemang avgörande för ETL-processen att tydligt kartlägga de olika 
problem som kan uppstå i ETL-processen, något som en förstudie kan möjliggöra. Utifrån 
detta resonemang tas följande fallgrop fram för ETL-processen: 

FG 1.  Att inte lägga tillräckligt med resurser på att genomföra en utförlig förstudie samt 
underskatta vikten av affärsreglerna och affärskraven. 

KB2 pratar om hur viktigt det är med att alla individer i en organisation har samma definition 
av affärsrelaterad information. Även informationen om informationen (dvs. metadatan) är 
minst lika viktig. Även KB3 beskriver att metadata är oerhört viktigt för ETL-processen, och 
särskilt när det kommer till kreditbedömningsinformation. Detta eftersom 
kreditbedömningsinformationen i sig inte får lagras under hur lång tid som helst, men det kan 
däremot metadatan om kreditbedömningsinformation. Utifrån detta resonemang tas följande 
fallgrop fram: 

FG 2.  Att inte lyckas uppnå konsensus om eller helt förbise definitionen av metadata för 
kreditbedömningsinformation i ETL-processen. 

ETL2 menar att när det kommer till kreditbedömningsinformation är jätteviktigt att vara 
medveten om att är känslig data som regleras av lagar och regler. Det är alltså avgörande för 
ETL-processen att var medveten om denna känsliga data samt hur hantering och lagringen av 
den bör ske enligt lagen. Även KB3 pratar om att det alltid finns lagar och regler som måste 
följas när det kommer kreditbedömningsinformation. Detta resonemang leder till följande 
fallgrop: 
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FG 3.  Att inte beakta kreditbedömningsinformation som känslig data och/eller missköta 
hanteringen och/eller lagringen av detta i ett DW. 

Under samtalet med KB3 klargörs definitionen av ett DW för att veta att denna definition 
delas med KB3 och studiens definition. Studiens definition förklaras genom att beskriva de 
fyra grundläggande egenskaperna som information i ett DW har, något som KB3 instämmer 
på och hävdar att det är ytterst viktigt att lagra kreditbedömningsinformation i DW på detta 
sätt. Dessa fyra egenskaper myntades av Inmon (2002), vilket KB3 hävdar är ytterst viktigt 
för att lagringen av kreditbedömningsinformation ska ske på bästa möjliga sätt. Det blir 
därmed ytterst viktigt för införandet av ett DW, och i synnerhet för ETL-processen att lagra 
informationen på detta sätt, för att det själva ETL-processen måste göra så att informationen 
lagras på detta sätt. KB3 förklarar:  

 ”Aa, och där har du ju egentligen den definitionen som jag sa, för att till 
exempel kunna bygga bra riskmodeller då. Då måste informationen sparas 
enligt dom kriterierna som du sa då…” 

KB3 beskriver att kreditbedömningsinformationen måste lagras på detta sätt för att 
riskmodeller ska bli så effektiva som möjligt. Riskmodellerna beskriver hur information från 
olika myndigheter sätts samman till kreditbedömningsinformation som bedömer vilka köp 
eller vilka individer/företag som ska godkännas eller avslås. Detta resonemang leder till 
följande fallgrop: 

FG 4.  Att lagra kreditbedömningsinformation som inte uppfyller de fyra egenskaperna för 
lagring i DW. 

ETL3 pratar om att det kan uppstå stora problem i ETL-processen om det inte beaktas att DW 
kan komma utökas med mer information, vilket ETL3 menar kan resultera i både 
prestandamässiga och underhållsmässiga problem. Prestandamässiga problem kan uppstå i 
ETL-processen vilket ETL3 menar kan bero på hur den är designad. Det blir därför en viktig 
aspekt att tänka på när ETL-processen utvecklas, att under utvecklingen testa sitt dataflöde 
och leta efter flaskhalsar som potentiellt kan innebära problem i framtiden. Detta resonemang 
leder till följande fallgrop: 

FG 5.  Att under utvecklingen av ETL-processen inte beakta att nya datakällor kan tillkomma 
samt att inte kontinuerligt testa dataflödet. 

ETL3 pratar också om underhållmässiga problem som kan uppstå i ETL-processen, ett 
exempel på detta är när ett DW växter och mer information tillkommer vilket sätter oerhörd 
press på underhållet av ETL-processen, eftersom information på något sätt måste in i 
dataflödet. Detta styrker också det resonemang som KB3 för, nämligen att 
kreditbedömningsinformationen inte får lagras i DW ”för alltid” utan måste antingen tas bort 
alternativt anonymiseras. Denna aspekt är något som står i linje med vad ETL3 pratar om 
underhållsmässiga problem, nämligen att vara medveten om att ETL-processen kan förändras 
i olika avseenden. Det blir därför, utifrån både KB3 och ETL3 en viktig aspekt att tänka på 
när det kommer till ETL-processen. Detta leder till följande fallgrop: 
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FG 6.  Att inte beakta vikten av att underhålla och ständigt se över hur underhållningen av 
ETL-process bör göras. 

Slutligen kan nämnas att KB3 belyser att det finns, förutom tekniska aspekter, även andra 
typer av aspekter som måste ta hänsyn till när det kommer till ETL-processen för 
kreditbedömningsinformation. KB3 beskriver det sammanfattat: 

 ”Det är ju mycket att ta hänsyn till tekniska, praktiska, legala och 
affärsmässiga kriterier då.” 

KB3 menar att när det kommer till kreditbedömningsinformation finns fyra olika aspekter 
som är viktiga att tänka på. De är alla kritiska för ETL-processen med 
kreditbedömningsinformation eftersom det är känslig data som måste behandlas utifrån lagar 
och regler. Förutom de aspekter som har med lagringen av kreditbedömningsinformation 
förklarar KB3 att det finns flera andra aspekter att ta hänsyn till i transformationsfasen. Detta 
leder till följande fallgrop: 

FG 7.  Att förbise någon eller några av följande aspekter i ETL-processen; tekniska, 
praktiska, legala och affärsmässiga, när det kommer till kreditbedömningsinformation i 
DW. 

De tekniska kriterierna som KB3 pratar om går att härleda till de framgångsfaktorer som 
Vassiliadis & Simitsis (2009) beskriver i transformationsfasen. Det handlar alltså om att 
beakta de olikheter som finns emellan datakällorna, identifiera semantiska och strukturella 
skillnader samt formateringen av informationen. 
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9.3 Sammanfattning av analys 
Intervjurespondenternas svar från de två frågeställningarna har lett till framgångsfaktorer och 
fallgropar för ETL-processen när det kommer till att sammanföra 
kreditbedömningsinformation i DW. Fem framgångsfaktorer är kritiska för hela ETL-
processen, dvs. de är inte bara kritiska för en enskild fas. Dessa fem framgångsfaktorer 
handlar om att genomföra en förstudie, ha goda domänkunskaper för kreditbedömningar, 
dataprofilering, definiera metadata för kreditbedömningsinformationen men också se till alla 
individer som är inblandade kan förstå denna metadata. När det kommer till hela ETL-
processen har det visat sig att ett gediget och grundligt förarbete är jätteviktigt, likaså att 
arbeta på ett proaktivt sätt för att förebygga oväntade problem. Kreditbedömningsinformation 
är enligt många av intervjurespondenterna känslig data som regleras av lagar och regler vilket 
kräver att ETL-processen utgår från dessa grunder. Framgångsfaktorer för extraheringsfasen 
handlar om att utgå från dataprofileringen och verifiera att datakällorna uppnår viss nivå av 
kvalité. Det har också visat sig viktigt att tydligt ha klart för sig vilka typer av beslut som 
kreditbedömningsinformationen kan vara användbara för i organisationen. Slutligen är det 
kritiskt i extraheringsfasen att definiera DW på ett sätt som gör det möjligt att verifiera att 
data härleds från organisationens affärsregler och krav, för att kunna ta fram nya produkter 
och tjänster men också för att verifiera att informationen används i någon affärsrelaterad 
aspekt. 

Framgångsfaktorer för transformationsfasen handlar om att identifiera och lösa semantiska 
och strukturella problem som finns med de olika datakällorna. Det har visat sig att det finns 
ett samband mellan datakvalité och semantiska samt strukturella problem. Om datakvalitén är 
tillräckligt hög i datakällorna minskar de semantiska och strukturella problemen. Vikten av att 
följa juridiska lagar om lagring för kreditbedömningsinformation är kritiskt för 
transformationsfasen, och det har visat sig att detta kan hanteras på två olika sätt. Det första 
sättet handlar om att ta bort all kreditbedömningsinformation från DW helt, och det andra 
sättet är att ha kvar information fast i anonymiserad form så det inte går att identifiera en 
fysisk individ. I laddningsfasen är det kritiskt att sätta upp tydliga regler för inläsningen av 
data, och hur det kan ske på ett så effektivt sätt som möjligt med så låg teknisk inblandning 
som möjligt. Det har visat sig att utveckla speciallösningar som löser ett specifikt problem för 
stunden förmodligen kommer innebära större och komplexa problem i ett senare skede. Det 
har även visat sig att kreditbedömningsinformation bör laddas in som en klump av data, 
snarare än en sekvens av rader, då det innebär bättre prestanda och lägre overhead. 

Fallgropar för ETL-processen har visat sig beröra fallstudiens resurser, konsensus om 
metadata för kreditbedömningsinformation, beaktning av känsligheten för 
kreditbedömningsinformationen, lagring av kreditbedömningsinformation i DW samt 
utveckla ETL-processen endast för dagens behov. En väl genomförd fallstudie har visat sig 
vara en framgångsfaktor för ETL-processen för kreditbedömningsinformation, men att inte 
lägga tillräckligt mycket resurser på detta kan innebära att hela DW-projekt fallerar. Det har 
även visat sig det är viktigt att utveckla ETL-processen på ett sätt som stöder föränderlighet 
och hög underhållbarhet, för att även i framtiden kunna förändra och uppdatera ETL-
processen på ett framgångsrikt sätt. Eftersom många av de framtagna framgångsfaktorerna 
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respektive fallgroparna inte har kunnat identifieras i det presenterade materialet är det viktigt 
att analysera varför det är så. Sedan har det också visat sig vara kritiskt för ETL-processen 
med kreditbedömningsinformation att beakta tekniska, praktiska, legala och affärsmässiga 
aspekter för att dels möta organisationens behov tekniskt, praktiskt och affärsmässigt men 
även följa de lagar och regler som berör kreditbedömningsinformation. Tabell 8 beskriver 
varifrån alla framgångsfaktorer härleds, antingen från det tidigare presenterade materialet 
och/eller intervjuer. En intressant aspekt är att alla allmänna framgångsfaktorer förutom en 
härleds endast från intervjuer. 

Tabell 8. Framgångsfaktorer när det kommer till att ETL-processen för att sammanföra 
kreditbedömningsinformation. 

Framgångsfaktorerna och fallgroparna tyder på flera olika aspekter. Först och främst utgör de 
riktlinjer för ETL-processen vid införandet av DW i en kreditbedömningskontext, något som i 
dagsläget inte finns beskrivet. Framgångsfaktorerna betyder för ETL-processen med 
kreditbedömningsinformation att det kräver ett noggrant överseende och kontinuerlig 
återkoppling för att ETL-processen inte ska avverka för mycket tid och resurser. Fallgroparna 
betyder för ETL-processen med kreditbedömningsinformation att det finns problem som på 
ett eller annat sätt kan innebära DW-projektets fall. De innebär också ett framtida 

Framgångsfaktor Litteratur Intervjuer 

FF1 - ETL1, ETL2 

FF2 - KB3, KB4 

FF3 - ETL2, ETL3 

FF4 Inmon (2002) KB2, KB3 

FF5 - KB3 

FFE1 AbuAli & Abu-Addose (2010) och   
Vassiliadis & Simitsis (2009) 

ETL1, ETL2 

FFE2 Davis (2009) och Furletti (2002) KB2 

FFE3 - KB3 

FFT1 Vassiliadis & Simitsis (2009) ETL1, KB3 

FFT2 Davis (2006) KB1, KB2, KB3 

FFT3 - KB1, KB2, KB3 

FFL1 - KB3, ETL2 

FFL2 Vassiliadis & Simitsis (2009) KB3 
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underhållsarbete för ETL-processen. Framgångsfaktorerna kan användas skarpt i DW-projekt 
där det övergripande målet är att införa ett DW där kreditbedömningsinformation på något 
sätt ska integreras. Då kan framgångsfaktorerna utgöra generella tips och råd för hela ETL-
processen men också för varje enskild fas. Fallgroparna kan vara användbara i skarpa DW-
projekt för att tydliggöra för utvecklarna i DW-projektet om vad för problem som kan uppstå 
samt att på ett proaktivt sätt se till så att dessa problem inte uppstår. Riktlinjer beskriver ett 
problemområde som det saknas inom, varpå denna studie är ett kunskapsbidrag både för 
vidare forskning men också för näringsliv där organisationer kan ha nytta av vid 
implementering av ett DW med kreditbedömningsinformation. En annan intressant aspekt är 
att FFE1 är framtagen utifrån intervjuerna, men där det tidigare presenterade materialet 
motsäger. Riktlinjerna skulle vara till hjälp för organisationer som på något sätt vill förbättra 
sina kreditbeslut med hjälp av ett DW. De skulle då kunna vara till hjälp för dessa 
organisationer att få bättre kunskap vid kreditbeslut i organisationen. 

Det tidigare presenterade materialet som beskriver ETL-processen gör detta endast genom 
aspekter som är viktiga att beakta i varje enskild fas, och inte ETL-processen som helhet. Det 
kan därmed vara en anledning till att de framtagna allmänna framgångsfaktorerna inte har 
kunnat härledas från de tidigare presenterade materialet. Flera av framgångsfaktorerna 
relaterar även till varandra, exempelvis FF3 beskriver att det är viktigt att utgå från affärskrav 
och affärsregler när datakällor väljs ut, vilket relaterar tillbaka mot FF1 som beskriver att det 
är viktigt att definiera en förstudie som kartlägger affärskrav och affärsregler. En ny sökning 
efter litteratur gjordes vilket innebar att några flera framgångsfaktorer gick att härleda från 
det. Denna studie visar att det faktiskt finns viktiga aspekter att beakta för hela ETL-
processen och det är något som kan vara intressant att studera vidare. Tabell 9 syftar till att 
tydliggöra spårbarheten av de olika fallgroparna. 

Tabell 9. Fallgropar för ETL-processen när det kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation i DW. 

 

Fallgrop Litteratur Intervjuer 

FG1 - ETL1, KB2 

FG2 - KB2, KB3 

FG3 - ETL2 

FG4 Inmon (2002) KB3 

FG5 - ETL3 

FG6 - ETL3, KB3 

FG7 Vassiliadis & Simitsis (2009) KB3 
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En intressant aspekt som skulle vara intressant att studera vidare på rör FFE1 eftersom det 
finns en konflikt mellan intervjurespondenternas svar och det tidigare presenterade materialet. 
Det kan därmed vara intressant att undersöka huruvida FFE1 faktiskt innebär en för- eller 
nackdel för extraheringsfasen. En tydlig analys som kan göras utifrån Tabell 9 är att få 
kopplingar till det tidigare presenterade materialet har kunnat göras. Vad detta beror på kan ha 
att göra med att fallgroparna är av en allmän karaktär dvs. det är fallgropar som är viktiga att 
beakta för hela ETL-processen. Anledningen till detta kan vara att det tidigare presenterade 
materialet inte explicit beskriver fallgropar med ETL-processen, utan mindre problem som 
kan uppstå för varje enskild fas. Denna studie visar på att det faktiskt finns fallgropar som är 
viktiga att beakta för hela ETL-processen, vilket är något som kan vara intressant att studera 
vidare. 

En annan aspekt av analysen för fallgroparna är att de inte är rena motsatser till de framtagna 
framgångsfaktorerna, detta hade annars inneburit att både fallgroparna och 
framgångsfaktorerna tagit ut varandra. Framgångsfaktorerna och fallgroparna relaterar till 
varandra på olika sätt genom att belysa olika aspekter, framgångsfaktorerna beskriver 
förutsättningarna för att genomföra ETL-processen på ett framgångsrikt sätt. Fallgroparna 
beskriver vilka problem som är viktiga att beakta för att ETL-processen inte negativt ska 
påverka det övergripandet DW-projektet resursmässigt eller tidsmässigt. 

En återkoppling till Asitis AB har gjorts för att låta dem prata och diskutera om resultatet för 
studien. De tror att resultatet skulle kunna användas som riktlinjer om eller när de går in i en 
process för att implementera DW. Många av riktlinjer menar de är självklara, men att det 
finns ett stort värde i att faktiskt ha dessa riktlinjer specificerade någonstans. Asitis AB säger 
att den mest intressanta aspekten i resultatet är metadata och dess betydelse för ETL-
processen i kontexten för kreditbedömningsinformation i DW. De har öppnat upp nya tankar 
och idéer för dem om att metadata är kritiskt när det kommer till 
kreditbedömningsinformation i DW, och att det inte är helt trivialt att definiera. Överlag 
tycker Asitis AB att det område som studien fokuserat på är väldigt intressant med stor 
potential att vara en framgångsrik komponent för deras kunder. 
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10  Resultat 
Detta kapitel syftar till att beskriva vad resultatet för studien blev, och hur de tidigare 
presenterade frågeställningarna besvaras. 

Den första frågeställningen: ”Hur bör en ETL-process utföras som sammanför information för 
kreditbedömning i DW?” besvaras genom att beskriva flera olika framgångsfaktorer som är 
kritiska för ETL-processen när det kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation 
i DW. Den andra frågeställningen: ”Vilka typer av problem kan uppstå i ETL-processen när 
det kommer till att sammanföra kreditbedömningsinformation i DW?” besvaras genom att 
beskriva fallgropar för ETL-processen i en kreditbedömningskontext och DW. Slutligen 
besvaras den övergripande frågeställningen: ”Vilka riktlinjer kan identifieras rörande hur en 
ETL-process bör utföras vid införande av ett datalager i en BI-lösning för att samla 
kreditbedömningsinformation?” med resultatet av de två delfrågorna, vilket är riktlinjer för 
ETL-processen vid implementering av DW i en BI-lösning för att samla 
kreditbedömningsinformation. 

Varje framgångsfaktor och fallgrop är viktig för att ETL-processen ska bli så framgångsrik 
som möjligt. Studiens resultat bidrar både till forskning men även näringsliv genom att ge en 
klarare bild av vad det finns för utmaningar med ETL-processen när det kommer till att 
sammanföra kreditbedömningsinformation i DW, vilket kan vara användbart för 
organisationer med ett sådant behov. Sådana organisationer skulle kunna använda studiens 
riktlinjer för att se till så alla aspekter som berör kreditbedömningsinformation i ETL-
processen täcks in, och att inga väsentliga aspekter av denna förläggs. Studiens resultat tyder 
på att särskilda beaktningar måste göras när det kommer till kreditbedömningsinformation i 
DW rörande hanteringen och lagringen av denna. Kreditbedömningsinformation innebär 
utmaningar kring hur denna information hanteras och lagras utifrån lagar och regler. Det 
innebär också utmaningar kring att definiera metadata för kreditbedömningsinformationen i 
DW på ett beständigt sätt, vilket gör att resultatet i studien bidrar till att öka förståelsen för 
hur dessa aspekter kan hanteras. 

Kreditbedömningsinformation i DW kan möjliggöra affärsmöjligheter genom ett statistiskt 
underlag för identifiering av nya kunder, lönsamma respektive olönsamma marknader och 
förbättra en organisations kreditbedömningsprocess. De framtagna framgångsfaktorer och 
fallgropar för ETL-processen kan därmed vara till hjälp för organisationer som vill införa ett 
DW med kreditbedömningsinformation. 

Fallstudien har resulterat i tretton framgångsfaktorer och sju fallgropar när det kommer till 
ETL-processen för kreditbedömningsinformation i DW.  

FF1. Definiera en förstudie som kartlägger affärskrav och affärsregler samt hur ett 
DW med kreditbedömningsinformation ska stödja dessa. 

FF2. Se till att alla individer som är inblandade i ETL-processen har god domänkunskap om 
kreditbedömningar och hur denna information bör sammanlänkas. 

FF3. Utför en dataprofilering som utgår från affärskrav och affärsregler för vilka datakällor 
som ska användas samt vilken information som ska användas. 
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FF4. Definiera metadata om kreditbedömningsinformation specifikt för ETL-processen så 
denna information kan lagras på ett beständigt sätt i DW. 

FF5. Se till att alla individer som är inblandade i ETL-processen tydligt förstår metadatan 
för kreditbedömningsinformation. 

Framgångsfaktorer för extraheringsfasen: 

FFE1. Utgå från dataprofileringen och undersök och verifiera att kvalitén på den data som 
kommer från de olika datakällorna är tillräckligt hög. 

FFE2. Tydligt definiera hur kreditbedömningsinformationen ska användas i DW samt för 
vilka typer av beslut informationen är relevant för. 

FFE3. Definiera DW på ett sätt som gör det möjligt att tydligt verifiera att data härleds från 
de affärsregler och krav som finns. 

Framgångsfaktorer för transformationsfasen: 

FFT1. Tydligt identifiera och lösa semantiska och strukturella problem med de olika 
datakällorna i det initiala skedet av transformationsfasen. 

FFT2. Definiera en funktion för att hantera kreditbedömningsinformation som juridiskt sett 
inte längre får lagras i DW. 

FFT3. Definiera en funktion som anonymiserar lagrad kreditbedömningsinformation som 
inte längre får vara kvar i ursprungsformatet i DW. 

Framgångsfaktorer för laddningsfasen: 

FFL1. Definiera tydliga regler för hur inläsning av data till DW kan göras så effektivt som 
möjligt med så låg teknisk inblandning som möjligt. 

FFL2. Ladda in kreditbedömningsinformation till DW som en klump för bästa prestanda. 

Fallgropar för ETL-processen: 

FG 1. Att inte lägga tillräckligt med resurser på att genomföra en utförlig fallstudie samt 
underskatta vikten av affärsreglerna och affärskraven. 

FG 2. Att inte lyckas uppnå konsensus om eller helt förbise definitionen av metadata för 
kreditbedömningsinformation i ETL-processen. 

FG 3. Att inte beakta kreditbedömningsinformation som känslig data och/eller missköta 
hanteringen och/eller lagringen av detta i ett DW. 

FG 4. Att lagra kreditbedömningsinformation som inte uppfyller de fyra egenskaperna för 
lagring i DW. 

FG 5. Att under utvecklingen av ETL-processen inte beakta att nya datakällor kan tillkomma 
samt att inte kontinuerligt testa dataflödet. 

FG 6. Att inte beakta vikten av att underhålla och ständigt se över hur underhållningen av 
ETL-process bör göras. 

FG 7. Att förbise någon eller några av följande aspekter i ETL-processen; tekniska, 
praktiska, legala och affärsmässiga, när det kommer till kreditbedömningsinformation 
i DW. 
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11 Diskussion 
Det viktigaste resultatet i studien är att ETL-processen för kreditbedömningsinformation i 
DW utgör ett område med potential för flera olika affärsmöjligheter, samt att det innebär hög 
kompetens, tydlig definition av metadata, domänkunskap, juridisk kunskap och proaktivitet 
av de individer som genomför ETL-processen. Studien tycker jag generellt gick bra, jag 
känner att jag både personligt lärt mig mycket kring ETL och kreditbedömningar men också 
att jag tillfört någonting till forskning och näringsliv för ETL, DW, BI och 
kreditbedömningar. Jag kände väldigt tidigt i studien att det som skulle undersökas var något 
som potentiellt skulle kunna vara användbart för organisationer som vill se över sina 
kreditbedömningsprocesser samt få bättre statistiskt underlag vid strategiska beslut. Sedan 
tyckte jag även att genomförandet av studien gick väldigt bra, alla intervjuer gick bra och det 
var oerhört lärorikt att vara ute på fältet och samla in information.  

Som tidigare nämnt tycker jag att studien generellt sätt gick bra, något som dock skulle kunna 
ha genomförts bättre var själva analyseringen av data. Väldigt mycket tid lades på först och 
främst att transkribera intervjuerna, för att få ett bra sätt visa varifrån riktlinjerna härleds från. 
Sedan analyserades transkriberingarna genom att reducera ned informationen till det mest 
väsentliga. Det gjorde att oerhört mycket tid lades på att genomföra och analysera 
intervjuerna. Om jag skulle göra om studien igen skulle jag försöka planera och strukturera 
mitt analysarbete bättre för att minska ned på den delen av studien. Jag tror förvisso att 
analysarbetet som det genomfördes nu har lett till att resultatet blivit mer gediget och att det 
även går att härleda framgångsfaktorerna och fallgroparna i resultatet till vad som faktiskt 
sades under intervjuerna. 

Det finns oerhört mycket litteratur som tar upp både ETL och DW men även 
kreditbedömningar, dock separat. Tanken med denna studie var att försöka fylla det hålet som 
finns, där både ETL, DW, BI och kreditbedömningar behandlas tillsammans. Rent 
vetenskapligt tror och hoppas jag att kreditbedömningar och DW blir mer berörda samtidigt i 
framtiden, då det framgått från de intervjuer som genomförts att detta är områden är högst 
aktuella just nu samt att det kan innebära stora affärsmöjligheter för företag. 

11.1 Val av metod 
När det kommer till val av metod tycker jag att metoden fyllde sitt syfte och det gav stor 
insikt i hur kreditbedömningsinformation faktiskt kan integreras i ett DW på ett framgångsrikt 
sätt. Fallstudien gjorde det möjligt att studera potentiella affärsmöjligheter med en sådan 
lösning, och intervjustudien gav väldigt detaljrik och informativa aspekter rörande ETL-
processen och kreditbedömningar. Det hade givetvis var jättebra ifall någon form av 
observation hade varit möjlig, dock fanns det inte möjlighet till detta. Jag tror att det hade 
kunnat ge ytterligare bra information om kreditbedömningsinformation i DW, då det faktiskt 
hade gått att studera ETL-processen och se hur den är strukturerad och utförd. 

Intervjuer som datainsamlingssätt fungerade väldigt bra, och jag tycker att de fångande upp 
tillräckligt med information för att få fram ett adekvat resultat för studien. Det hade 
förmodligen gått ännu bättre rent genomförandemässigt ifall intervjuerna inte var utspridda så 
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långt i tid, utan mer intensiv under en kortare period. Detta eftersom jag märkte på mig själv 
att de intervjuer som jag genomförde med kort intervall gick bättre i avseende för vilka typer 
av följdfrågor som ställdes. Majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon, vilket jag 
tyckte fungerade förvånansvärt bra. Innan studiens genomförande hade jag en uppfattning om 
att telefonintervjuer inte skulle ge lika bra information då det personliga mötet saknas. I 
slutändan tror jag dock att resultatet fick en större tyngd i och med att intervjuerna 
genomfördes under en längre period, det innebar att jag under hela den perioden kunde 
utvärdera och analysera intervjuerna både mer djupgående men också med ett öppnare sinne, 
vilket gjorde att all analysering genomfördes på ett iterativt sätt. 

Ifall en kvantitativ metod hade valts tror jag inte att jag hade fått fram tillräckligt djup och 
detaljerad information för ett grundat resultat för studien. Detta eftersom resultatet i större 
utsträckning hade varit baserat på kvantitativ data, till exempel att 40 av 50 respondenter 
anser att datakvalité är den absolut viktigaste aspekten i ETL-processen. Jag vill hävda till och 
med att studien hade blivit väldigt svår att genomföra med en kvantitativ metod, då det enligt 
min uppfattning saknas så pass många respondenter som är relevanta för området. 

En annan aspekt rörande metoden som jag tycker är relevant att diskutera är huruvida 
datainsamlingssättet har tillräckligt hög validitet och reliabilitet. Enligt litteraturen är det 
viktigt att triangulera den information som samlas in för att påvisa att samma information har 
samlats in med olika datainsamlingssätt. Inom ramen för studien har ingen observation av ett 
DW varit möjligt då det i dagsläget i finns något att observera. Däremot anser jag att min 
intervjustudie i sig triangulerats, då intervjuer genomförts under en längre period och med 
flera olika typer av intervjurespondenter med olika bakgrund och kompetens. 

Slutligen tycker jag att de valda intervjurespondenterna är viktigt att reflektera över. 
Intervjurespondenter i intervjugrupp två är alla kreditupplysningsbolag, vilket i sig tror jag 
gett stor tyngd på resultatet eftersom dessa kreditupplysningsbolag i många aspekter håller 
med varandra. Vad som däremot hade varit ännu bättre tror jag är ifall någon av Asitis AB’s 
kunder hade haft möjlighet att ställa upp i studien. Då tror jag att ett användarperspektiv också 
skulle kunna tas med i resultatet, vilket potentiellt skulle innebära ytterligare riktlinjer 
och/eller förbättringar av existerande riktlinjer. 

11.2 Etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter 
Ett DW som innehåller kreditbedömningsinformation kan innebära, om det inte genomförs 
och underhålls på rätt sätt, innebära att personliga och känsliga uppgifter exponeras. När det 
kommer till privatpersoner är detta en aspekt som är viktigt att ta upp, då en privatpersons 
personliga integritet kan kränkas av att lagra denna typ av information. Det är därför väldigt 
viktigt att de juridiska lagar som innefattar lagring av personuppgifter sköts så att inte detta 
problem uppstår. 

Kreditbedömningsinformation kan när det finns i ett DW innebära att 
kreditbedömningsprocessen blir mer optimerad och proaktiv. Det skulle till exempel då vara 
möjligt att kunna se vilka marknader som har en ökad tillväxt eller som tender att öka sin 
tillväxt de närmsta åren. Det ger stora möjligheter för företag som dagligen arbetar med 
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kreditbeslut, till exempel finansbolag. Därför tror jag att kreditbedömningsinformation i DW 
samhälleligt kan bidra till att effektivisera kreditbeslut och kreditbedömningsprocessen för de 
företag som tror att de har ett behov av ett DW med kreditbedömningsinformation.  

Studiens resultat har visat sig innebära en klarare bild av vad för aspekt som är viktiga att 
tänka på när det kommer till ETL-processen och kreditbedömningsinformation. Vetenskapligt 
tycker jag att detta tillförts till forskningen vilket öppnar upp för annan intressant forskning, 
exempelvis vilken DW-arkitektur som bäst lämpas för kreditbedömningsinformation.  Det 
finns även andra aspekter som är viktiga att beakta, till exempel att ETL-processen och DW 
med kreditbedömningsinformation innebär investering av ny teknologi men också mänskliga 
resurser. Det innebär att organisationer måste vara medvetna om detta, och att det kommer att 
påverka hur organisationen arbetar i dagsläget. 

11.3 Framtida arbete 
Framtida arbete inom ämnet är givetvis intressant att ta upp, och först och främst tror jag en 
studie som testar riktlinjerna från denna studie i en implementation är mest intressant. Detta 
eftersom det kan verifiera huruvida dessa riktlinjer håller vid en implementation, och även hur 
utfallet blir med en implementation som utgår från dessa riktlinjer. Denna studie har fokuserat 
på tekniska riktlinjer för införandet av DW med kreditbedömningsinformation, och något som 
skulle vara intressant är att ta fram andra riktlinjer som fokuserar på någon av de 
framgångsfaktorer som AbuAli & Abu-Addose (2010) nämner, exempelvis organisatoriska 
eller projektrelaterade faktorer.  
 
Vidare inom ämnet så är områdena Big Data och ELT väldigt intressanta. Big Data, som de 
senaste åren har vuxit och blivit väldigt viktigt för organisationer med enorma datamängder, 
tror jag kan finna ett syfte och plats inom ramen för kreditbedömningar. En aspekt då skulle 
till exempel vara att ta fram riktlinjer för att föra in kreditbedömningsinformation enligt Big 
Data-konceptet. Det skulle då även vara möjligt att jämföra och se hur det skiljer sig jämfört 
med ett vanligt DW. ELT, som område bygger egentligen på samma koncept som ETL, men 
vad som jag tror skulle vara intressant att göra är en jämförelse mellan ETL och ELT och se 
vilken teknik som är lämpligast när det kommer till kreditbedömningsinformation i DW. 
 
Något som jag personligen hade hoppats kunna genomföra i ramen för studien var en 
implementation eller test av riktlinjerna, dessvärre har all tid i ramen för denna studie gått till 
att ta fram riktlinjerna. Det är en intressant aspekt för företaget som jag tror kan innebära 
många potentiella affärsmöjligheter för organisationer som har ett behov av ett DW för 
kreditbedömningar. Jag tror även att om en implementation skulle visa sig skulle vara 
framgångsrik, skulle det kunna göra att riktlinjerna blir mer generellt hållbara. När det 
kommer till användning och nyttan med resultatet beskriver Asitis AB att det kan användas 
som riktlinjer om eller när de implementerar en DW-lösning med 
kreditbedömningsinformation. Generellt tror jag att nyttan med resultatet utgör ett bra 
exempel på att områdena ETL och kreditbedömningar faktiskt innebär potentiella 
appliceringsområden i näringslivet. Nytta med resultatet tror jag även är att få flera människor 
intresserade i de berörda områdena och hur det kan appliceras i ett skarpt DW-projekt. 
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Bilaga A – Intervju med respondent ETL1 
A: Kan du beskriva vad du arbetar med, och hur länge du har arbetat inom yrket? 
 
IR: Aa, mm, fan hur länge har jag jobbat som det här nu då. 6 år...öh, började som ETL-
utvecklare, jobbar mer idag som applikationsansvarig. Så, se till att applikationer fungerar 
bra, har kontakt med verksamheter och sådär. Men insikt i hur applikationer funkar, och är 
van vid att bygga applikationerna. 
 
A: Aa precis. Okej vad bra. Sen tänkte jag kolla lite med liksom lite allmänt om 
implementeringen av ett Data Warehouse, liksom baserat på dina teoretiska eller praktiska 
erfarenheter, vad är den största fördelen och nackdelen med att implementera ett data 
warehouse i en verksamhet egentligen? 
 
IR: Den allra största fördelen skulle jag säga är en central plats där du hämta och lagra din 
data på, få den tvättad och kvalitetssäkrad, oftast lagrar man transaktion för transaktion....  
 
A: Nackdel då till exempel? 
 
IR: Tekniskt svårigt, i stora data warehouse kan det vara långa ledtider också, det kan vara en  
nackdel. 
 
A: Har du varit med och implementerat ett DW i en finansiell kontext? 
 
IR: Nej inte sådär.  
 
A: Men jag tänkte lite om du bara funderar på det, hur tror du det skulle skilja sig jämfört med 
någon annan kontext? 
 
IR: Det enda jag kan tänka mig är att bankerna har väldigt hårda krav, och regler för hur man 
ska arbeta 
 
A: Aa, menar du liksom hur behandlingen av data och så eller? 
 
IR: Ja bland annat, behandlingen av data, vilka som ser datat och aa sånt där 
 
A: Aa precis 
 
IR: oftare är det ju känsligare data. 
 
A: för att gå kanske mot ETL-processen ,för er, hur brukar ETL gå till praktiskt? 
 
IR: Från vilken del tänker du? 
 
A: Jag tänker hela processen, från extraction och så.. 
 
IR: Det man brukar börja med är en förstudie...som definierar då kraven och vad är det vi vill 
vinna och vill göra. Sen där efter då går man in och, eller alltså när förstudien och 
analysarbetet är taget är det många frågor som kommer upp. alltså hur ska vi skicka data hur 
ska vi göra, öh, aa, vilket frekvens ska vi skicka datat på? det är många såna frågor man måste 
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reda ut innan man ger sig på att börja bygga. datakvalité, är en sån del som man brukar ta tag i 
det första man gör, öh, kan man få en uppfattning om datakvalitén så man inte stöter på 
nånting sent när man byggar så oj då, som kan ha med datakvalitén att göra. 
 
A: Så det här är egentligen innan man ens börjar och liksom titta på vilken data vi behöver 
extrahera till exempel då? 
 
IR: Precis, det är analysarbetet inför själva utförandet 
 
A: När ni väl har gjort, kartlagt det så att säga..hur om man tänker sig att allt går vägen, hur 
brukar det generellt gå till då? i ETL så att säga. 
 
IR: Menar du hur man sätter upp det tekniskt eller? 
 
A: Ja men alltså hur kommer ni fram till vilken, till exempel vilken information ska vi 
extrahera och liksom hur i transformeringsfasen till exempel vad kan det finnas för problem 
eller vanliga typer av problem som uppstår där? 
 
IR: Mm, vilken information man ska extrahera och vilka tabeller eller vad för något det kan 
vara i från, vilka affärsregler klargör man redan i analysfasen, liksom okej det är den 
information vi ska ta över och på det här sättet. vilka tabeller vill vi ha, och det är rådata som 
det ser ut. Man använder olika metoder, det finns olika sätt att göra det här på. allt beror på 
affärsreglerna som man satt upp i analysfasen. 
 
A: men så det finns inga generella utmaningar i varje steg som uppstår? 
 
IR: I extraheringsdelen finns det alltid problem, med själva extraheringen, tiden kan vara ett 
problem. Tiden för när man ska extrahera, extraheringstiden.  
 
A: Är det till exempel vanligt i transformeringsfasen att det kan vara semantiska problem som 
man måste lösa? namngivning av olika tabeller till exempel 
 
IR: Nä det brukar vi har rätt bra koll om man gjort det i analysen, det vi brukar försöka göra 
är att är att vi har ett dokument som ska mappa från källa till destinationer vad det nu må vara, 
datamart eller nån tabell eller ett datalager, i det här dokumentet har man med affärsreglerna 
som definierar datatyper, dataflöden, ska vi ha null-värden? är det någon nyckel av ett slag? 
hur hanterar vi dubbletter? det brukar oftast vara en arkitekturfråga då, alltså hur ska vi 
hantera dubbletter? hur gör vi det på bästa sätt? 
 
A: Aa precis. Sen när ni väl har satt upp själva dokumentet så att det är okej, när man sen ska 
ladda in information sen är det också överväganden om man tänker exempelvis 
performancemässiga aspekter som man måste tänka på? till exempel om man laddar in en stor 
klump av information eller om man liksom tar bara en sekvens av rader hela tiden? hur brukar 
det gå till? 
 
IR: Det vi försöker göra är att om man får testa sitt flöde, så tar man lite data då. självklart 
beror det på hur stor din datamängd är, är den totala datamängden 10 000 rader så kanske man 
tar hela alltet, men om det är väldigt mycket data så tar man bara en delmängd. det varierar 
lite. sen är det ju olika verksamheter har ju olika regler för det här. Din kund kanske inte 
tillåter färsk data, kanske bara får data från förra året. sen måste det alltid komma upp 
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nånting, typ om man definierat ett fält såhär men det var inte så. så aa, då måste man hantera 
det. Såna grejer kan ju alltid komma upp. det kan också vara så att den här typen av 
funktioner inte är så bra att använda, om du ska köra en update till exempel så kanske inte är 
så bra att använda en viss typ av funktion, såna ska man säga guidelines brukar vi också ha 
klart innan då. 
 
A: Kan man se dom här guidelines typ framgångsfaktorer eller på nåt vis att det är dom här 
olika faktorer som är avgörande för att ETL-processen ska bli så framgångsrik som möjligt? 
 
IR: Aa, generellt sätt ETL-flödet i sig brukar oftast inte vara problemet för ett projekt. det är 
klart, om du gjort din mappning och analys noggrant så har du väldigt mycket vunnet. Alltså 
vad är det för krav man har och hur ska vi hantera datat.  
 
A: Men alltså men själva analysen berör väl i och för sig kanske alla delar fast man bara  
analyserar det? 
 
IR: Precis, det berör alla delar. Det är den största faktor som väldigt många glömmer bort, 
men vissa fall förhandlar bort, eller lägger mindre tid på analystiden. Det är oftast man 
förhandlar om att analysfasen ska vara över en eller två veckor, det går inte med tre dar. Det 
är en väldigt stor faktor som annars kan göra att det fallerar. 
 
A: Det är bland det absolut viktigaste nästa då? 
 
IR: Absolut, det tror jag nog 
 
A: Sen tänkte jag vad ser du för framtida trender inom ETL eller inom den processen? 
 
IR: Jadu, bra fråga. Det blir ju mycket mer real-time laddningar, online-laddningar, det 
kanske man får tänka på hur man gör i ETL. 
 
A: Det är alltså egentligen att kunna ladda in information så fort det sker? 
 
IR: exakt, det är också rätt vanligt att man kör batch-vis en viss dag och tid. typ vi kör kl 12 
varje natt, det tar kanske fem-sex timmar. Stora bolag jobbar dom dygnet runt och har 
verksamheter i hela välrden, därför måste datan vara tillgänglig fortare. Men jag tror det 
kommer bli att folk vill ha det mer frekvent. 
 
A: Kan det vara så att det är andra, i en stor verksamhet, system som ligger och laddar in 
samtidigt? kan det bli performance-problem eller sådär? 
 
IR: Ja absolut, om du inte styr över ditt datalager själv så att säga, då måste man hantera det. 
 
A: Är det nånting man gör i analysfasen också och ser och kollar det innan då? 
 
IR: Ja absolut, det vanligaste är att man har, du har ett företag med flera olika avdelningar, då 
kör du en batch en gång. Men i stora verksamheter typ Volvo som har ett jättestort datalager, 
där har information jättemånga associationer, då måste man ha väldigt kontroll på när man 
och hur man gör saker och ting för att inte störa andra system. 
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A: Ah okej, öh, jag tror vi pratade lite om det förut, men vad är det vanligaste problemen som 
uppstår under ETL-processen. Men då kanske vi vända på det, vad är de vanligaste problemen 
som uppstår i analysfasen när man analyserar ETL-processens olika delar? 
 
IR: Då är det ju, det svåraste är ju att få fram affärsreglerna. Ännu svårare är det om 
organisationer även har olika syn på affärsreglerna, då har du alltså… problem. Oftast brukar 
det vara en sån grej som kräver mycket energi. Det kan också vara med personer. Ett fall där 
det kom in en kille, där vi hade gjort hela implementationen av systemet och, aa det här och 
det här ska också fixas. Det är också en sån faktor, alltså alla dom här olika böckerna förklarar 
att man ska ha med sponsorn och verksamheten när du gör ett system och bygger systemet. 
det är väldigt bra förankrat, många av verksamheter är inte förankrade i det man håller på det, 
därför har det inget intresse av det heller. De vet inte vad man håller på med, man kan inte få 
feedback som kan vara bra. 
 
A: Aa, så om det är problem som uppstår under utvecklingen då får man lösa dom enligt bästa 
förmåga då? 
 
IR: precis, 99% av fallen kommer alltid upp nån typ av problem som man ska lösa då, det 
vara datakvalité, det kan vara datatyperna så blivit felaktigt. En regel som man har satt upp 
stämmer inte alls. Oftast är det ju så att datum och sånt kan också vara problem. Formatet på 
datum måste man klargör hur det ser ut. Det är oftast så att ETL-verktyg har såna funktioner 
inbyggda, men det måste ändå klargöras. 
 
A: Okej, vad bra. Jag får tacka för att du ville svara på alla frågor. 
 
IR: Inga problem, absolut! 
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Bilaga B – Intervju med respondent ETL2 
A: Kan du beskriva lite vad du arbetar med just och hur länge har du arbetat inom yrket? 
 
IR: Öh, jag har jobbat på [Ett konsultbolag inom DW/BI-branschen] i fem år och innan dess 
så läste jag också systemvetarprogrammet på IT-universitet i Göteborg då. Öh, så jag har ju 
läst, eh, ett halvår ekonomi och sen systemvetenskap då. Så har jag jobbat med att bygga 
datalager och kuber då, öh, lite olika typer av kunder och branscher och... på [Ett konsultbolag 
inom DW/BI-branschen]. Just nu sitter jag och jobbar med, som datalagerarkitekt på ett stort 
bolag där vi konsoliderar ihop just ekonomidata för elva olika dotterbolag då, så att dom ska 
kunna på kontrolledningen sitta och analysera hela datan då, eller den finansiella strukturen på 
bolaget. Det jag gör är liksom att bygga datalager då, så sen brukar jag lämna ifrån mig så jag 
brukar inte sitta i, sitta med rapporter och gör liksom aldrig verksamhetsanalyser eller sånt 
där... utan jag tar fram datalager och sen levererar jag det till mina kollegor om man säger så. 
 
A: Aa precis... okej. Öh, men så jag tänkte liksom lite på baserat på din teoretiska bakgrund 
och även dina praktiska erfarenheter vad du är de första för och nackdelarna med att 
implementera ett Data Warehouse i en verksamhet? Alltså allmänt så. 
 
IR: Öh, alltså rent allmänt är det ju en väldigt bra datakvalitétsuppföljning man får för man 
läser ju in, eh, affärssystemets grunddata, man läser in kundregister, eh, leverantörsregister, 
kontoplaner. Och sen så läser man ju in då verifikationer då, dom som man har bokfört på, 
och, sedan när man då sitter och gör sina analyser och ser att, eh, under en viss månad så har 
vi haft försäljning på de här tre kunderna, och när man sitter då som kontroller i ett företag så 
kan man ju se att, att, eh, att två kundnummer är egentligen samma kund, att man har dubbla 
kunder i systemen eller att om man följer upp försäljningsstatistik per land så kanske man har 
knappat in i systemens att ett land heter Sverige, ett heter Sweden och ett heter SE, då får 
man, öh , uppföljning på tre olika länder som faktiskt är samma sak. 
 
A: Aa just det. 
 
IR: Aa alltså då kunna gå in i affärssystemen och, liksom rentav städa då, så att man städer 
upp i sina register så man kollar att man har en medlem per land, ett som heter Sverige och ett 
som heter Norge istället för att man ett land som heter tre olika saker. Oftast ser man ju det 
när man implementerar oavsett lösning liksom att, det är väldigt mycket skräp jämt, och det 
blir ju så för att det sitter människor som knappar i dom här systemen, och många system är 
väldigt förlåtande, att man kan skriva in väldigt mycket, det blir fel och, ett datalager kan då 
synliggöra detta på ett väldigt bra sätt. Så att det är en väldigt bra kvalitétsuppföljning man 
får. Sen får man också om man säger, "one version of the truth", man har en version av 
sanningen och, alltså det kanske låter som att man alltid har det på företag men man ser ofta 
när vi kommer till företag som inte har datalager och business intelligence att, öh, de har olika 
avdelningar och personer som sitter och tar ut data på olika sätt, vilket gör att man får ut olika 
typer av resultat helt enkelt.  
 
A: Sitta med Excel-ark till exempel? 
 
IR: Ja, precis. Att man kollar att den ena snubben tar ut data på måndag, och sen kommer han 
till mötet där den andra kollegan har, öh, tatt ut datan på tisdag. Då har dom olika värden, eh, 
eftersom de tagit ut datan på olika dagar. Då sitter dom också och jämför olika saker…Det är 
en enorm fördel att, att man har ett sätt att ta ut saker på och det kanske inte bara är datum. 
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utan det kanske är att den tidigare gruppen tagit ut data för försäljnings för Sverige, medan 
den andra tagit ut för både Sverige och Sweden för att få en komplett bild. Så att man, 
beroende på hur mycket man känner till strukturerna kan få till olika resultat. Så. Så det är det 
här med datakvalité, och att man har samma bild och att man har en kontroll över den datan 
man tar ut och tar ut, så att det. Vi tillämpar ofta, eller vi tillämpar alltid affärsregler på olika 
sätt att, om en verifikation är bokförd på ett visst konto så kan det vara plus eller om en 
verifikation är bokförd på ett annat konto så ska det vara minus, så man tänker länder och 
sådär. Det kanske man, om man bara tar ut en Excel-lista, glömmer av i vissa fall och det, det 
kan vara sånt också…som…att det blir bättre datakvalité och, förenklar det enormt för dom 
som jobbar med uppföljnings, att dom liksom bara kan ta ut en statisk rapport eller…eller en 
dynamisk rapport menar jag då där all logik redan är tillämpad då. Att dom bara gör urval på 
den typen av analys man vill göra. 
 
A: Aa precis. Vad ser du nån slags nackdel med det här? Alltså själva Data Warehouset. 
 
IR: Ja, alltså, det, eh, nackdel…som sådan 
 
A: Alltså kanske mer allmän karaktär också då tänkte jag. 
 
IR: Ah det är ju ett underhåll som krävs, det är ju klart att det gör det. så att man, man skapar 
ju sig ett helt nytt system kan man ju säga... att det ska laddas in kontinuerligt och det ska 
underhållas och gör man förändringar i bolagsstrukturen eller förändrar nån form av 
affärslogik så måste man ju gå in och ändra det i datalagret också för att det ska funka.  
 
A: Aa precis. 
 
IR: Alltså man får ju en underhållningsaspekt som man måste ta hänsyn till. Man kanske 
anställa en ny kille eller tjej som kan detta eller som har från en konsultfirma som har ansvar 
för det. det är ju en aspekt som man måste veta om då, sen, eh, sen blir det ju också så men, 
en nackdel….ah, det beror på hur man ser det för att när man då utvecklar såna här system blir 
kunderna väldigt, de använder ju ofta väldigt mycket till sin månadsrapporten och sådär, och 
är det då att  det ligger nere eller så, eller en laddning inte går som den ska så får dom ju inte 
ut sin månadsrapporten. Å andra sidan så hade dom ju, om dom inte haft datalagret och BI då 
kunnat ta ut en rapportering så snabbt ändå, för det är ju en nackdel om inte systemen snurrar 
men det kanske, eh, inte hade funkat ändå annars om man säger så så att. jag vet inte om det 
är en nackdel eller inte men, ah. 
 
A: Ah precis, Öh, Jag tänkte på det här. Har du varit med och implementerat ett Data 
Warehouse i en mer finansiell och ekonomisk kontext? 
 
IR: Ah, det är det ofta Försäljning och Ekonomi som, som vi följer upp hos våra kunder. 
 
A: Hur liksom, öh, hur skulle du säga att det skiljer sig? Är det någon skillnad då, exempelvis 
den data som hanteras. Att det är känslig data eller så. 
 
IR: Det är olika på respektive bolag vad som är känslig data, men det finns ju även lagar och 
regler för hur man får hantera data och så vidare. Öh, det finns ju det är med SOCS i USA, nu 
kan jag inte säga riktigt vad det innebär men, men, även om det är börsnoterande bolag och 
man sitter så har man ju ofta, har man tillgång till finansiell data så har man ofta information 
innan till och med ledningen har informationen om man säger så. Så det är väldigt viktigt att, 
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att informationen hantera på rätt sätt, så att det inte kommer till fel människor och så där. Det 
är ju nånting som man får sätta upp med behörighetsgrupper och behörighet och, eh, men det 
är ju samma sak om man kollar på Försäljning. Om du är ansvarig för en viss produkt kanske 
inte du ska få se andra produkters försäljning, så det är känsligt på olika sätt om man säger så. 
Men det är ju, öh, just med finans är det ju vissa lagar och regler som styr, att man ska.. ah. 
 
A: Jag tänkte på, öh, det kan inte va nåt med, exempelvis PUL eller så? 
 
IR: Det är ju så med PUL att man kanske ska ta hänsyn till om man jobbar med eh, ah 
kommunal verksamhet eller ah, kundlistan som då är människor som då är människor i det 
fallet, som kanske betalar för sin vård eller vad det nu kan va då eller. Det är ju också väldigt 
känslig data. Visst, det finns aspekter som man alltid måste ta hänsyn till. 
 
A: Om man går mer specifikt mot ETL i det sammanhanget, är det liksom någon som skiljer 
sig i själva ETL-processen?  
 
IR: Nae jag tror inte skiljer sig så mycket just finansiell data mot annan data, utan det är alltid 
ju, ETL är ju Extract-Transform och Load, det är ju hämta in datan från system, öh, behandla 
den utifrån företagets affärslogik, eh, och sen ladda upp det till ett datalager då. Och det, det 
är ju olika för varje kund, för varje lösning, men generellt sätt så är det ju ganska samma. Man 
läser in den, tvättar lite, lattjar med data och gör den representativ för dom som ska använda 
den. Nä skulle inte vilja säga att det skiljer sig, det är samma process och område. 
 
A: Aa precis. Hur brukar ETL-processen generellt sett gå till?   
 
IR: Först åker man alltid till kunderna och gör en, nån form av kravanalys där man fångar 
upp, vad har ni för affärsprocess, vi har fakturering och vi har betalning och så vidare, när 
man gjort det då så går man vidare då ah, då vill vi följa upp och fakturera ett belopp och så 
vidare, vad vill ni följa upp det på?, Ja, vi vill följa upp det på bolag per kostnadsstället, per 
tid, dag eller månad. Per anställd eller per kund eller land, då får man ju ut det här då. allt man 
vill analysera på, det är ju då om man säger dimensionen, och dimensionsmedlemmar. För 
dimensioner är ju någon form av masterdata då som är en kund, bolag osv. Sen har man fakta 
som ska tillhöra varje affärsprocess då. och det är ju fakturerat belopp, eller budgetar belopp 
eller, och så vidare då. Så det är, det är ju det första man får gå igenom då. Vad är det man vill 
följa upp och sen skapar man en modell där man ritar upp vilka dimensioner och vilka fakta 
man ska ha då.  
 
A: Ah, dimensionsmodellering? 
 
IR: Ah precis, det är dimensionsmodelleringen då. Sen när man gjort det då får man göra en 
dataprofilering för att se vart någonstans kan vi hämta den här datan. Var i systemen finns 
beloppen, var i systemen finns kunderna och sådär. Och sen så är det ju egentligen bara börja 
jobba när man gjort det jobbet. Då är det ju, öh, ah, då använder vi ETL-verktyg för att hämta 
in datat, extrahera data från källsystemen, och sen tvättar vi den då, lägger på den här logiken 
som har kommit fram till under kravinsamlingen då. Ah, hur dom vill presentera datat, och 
hur ska det slås ihop eller, beräknas på något sätt eller sådär. 
 
A: Ah precis 
 
IR: Sen laddar vi in det i själva datalagret då. Så det är ju själva ETL-processen. 
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A: Vad ser du att det finns för utmaning eller problem då i stegen så att säga då? 
 
IR: Det är alltid ett problem att få kunderna att förstå vad dom vill ha. För det är ofta att 
kunder tror att de vet vad de vill ha men när man sen presenterar en lösning säger de oftast 
"jaha, var det såhär vi kunde få det? Då vill vi ha det här också", eller "Vi vill ha det här 
istället!" och sådär. Alltså att göra en bra förstudie är liksom A och O för att få ett lyckat 
projekt. Det är jätteviktigt. Och det är också en väldigt stor utmaning, att sitta med dom som 
ska följa upp sin data och verkligen förstå och, hur detta funkar. 
 
A: Aa, att vara med i verksamheten så att säga? 
 
IR: Aa precis, att vara nära verksamheten är jätteviktigt, och se hur saker och ting funkar. 
Men också för att försöka få dom att förstå vad dom vill analysera på, det kan också va så att 
de sitter i gamla skosulor och tror att "såhär har vi alltid gjort, och såhär ska vi göra". Men det 
kanske finns bättre sätt följa upp saker på. Och när man ska införa ett nytt system då, som ett 
Data Warehouse och Business Intelligence är så, så är det bra att tänka så i dom banorna, 
"Hur är bäst att göra". Också bygga nånting som är lätt att underhålla i längden och som kan 
funka över åren osv.  
 
A: När det kommer till transformeringen tex.? Vad är de vanligaste problemen där? 
 
IR: Det är datakvalité helt klart, det är för mycket skräp i affärssystemen. Det är ju, det är det 
vi alltid ser, att, hur bra underhåll dom än har haft i sina system så är det skräp, mycket skräp. 
Det är ju så, man kan inte trolla, blir det skit in så blir det skit ut. Vi får presentera det vi kan 
läsa in.  
 
A: Kan det vara till exempel vara att data är duplicerad? eller är formateringen annorlunda? 
Är det vanligt till exempel? 
 
IR: Aa, det kan ju va om man till exempel kör från olika system. Då har man ju det problemet, 
vilket system ska fungera som masterdata då. om både har ekonomisystem och 
produktionssystem, öh, vilken masterdata är det som ska styra. Det är också nånting som man 
får va, får bestämma, och det är inte alltid så lätt. Produktionschefen tycker att deras data är 
rätt, ekonomichefen tycker att deras data är rätt, ska man bygga ett datalager som är till alla 
för att minska underhåll och sånt där, så vill man ju inte ha en kunddimension för 
produktionsdata och en kunddimension för ekonomidata utan man vill ju ha delade 
dimensioner. Och det är ju ofta ett problem, och då har man ju den här frågan, "Vem äger den 
här datan?", det är också en fråga som man får fråga verksamheten då. Det är ju ofta inte 
uppspecificerat i bolagen vem som äger processerna och vem som äger datat då. Det är alltså 
nåt man måste ta hänsyn till vid informationsprocessen, hur man ska hantera, så det är dålig 
kvalité. Man ska hantera det på något sätt genom att fånga upp det på en viss post, eller om 
man vill hantera det på nåt sätt, formatera och…och om man har dubbla värden för, man 
brukar sällan hitta dubbla värden från fakta för det brukar oftast komma från ett ställe. Men 
däremot kan man ha dubbla värden för masterdatan då.  
 
A: Men så extraheringsfasen är, brukar det ofta vara några problem i den fasen? 
 
IR: Aa, alltså, Nae. Det beror på vad man menar med problem men, nah, det brukar ofta bli 
ganska tydligt om man till exempel tittar på bok…ofta vill man ju ta bort intern, när man 
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handlar med interna, sina egna bolag, om man köper från sig själv om man säger så, om man 
har flera olika bolag, oså skyfflar man data mellan, ekonomisk data mellan sig själv, alltså 
"jag köper från grannavdelningen", för så är det ju ofta på bolag att man fakturera 
avdelningarna sinsemellan. Då kanske man då när man tittar på helheten vill bara kolla med 
hur den ekonomiska situationen ser ut i förhållande till andra bolag och inte, för det tar ju ofta 
ut varandra med internt försäljning för det som minus för den ena blir ju plus hos den andra 
så. På det totala beloppet spelar det ingen roll, öh, det är ju också ofta en grej, hur man ska 
hantera det där då. Ska man ha med data, eller ska man ha med dom verifikationerna som är 
internhandel eller ska man inte ha det då? Då får man å andra sidan inte helhetsbilden heller. 
Visst, det kan man ha frågor om ibland då. 
 
A: Men möjligen är det kanske så att förstudien klargör det ändå? Lite som du sa innan, man 
klargör vad företaget vill göra med Data Warehouset. 
 
IR: Aa precis. Och det kan ju utmynna till att man har en faktatabell eller en modell där man 
har helheten och så har man en modell som bara är extern data då. Och det är ju inte ovanligt 
att det är så. 
 
A: Slutligen då, men inladdningsfasen då. Vad finns det för utmaningar där då?  
 
IR: Aa det kan va så att man, om man vill fånga hela tiden då, gårdagens fakturering eller 
bokföring så måste man ju ladda efter dom är färdiga. Och innan dom börjar jobba igen dagen 
efter. Eller det måste vara klart innan de ska börja jobba, för då har man ju natten på sig och, 
har man verksamhet i både USA och Sverige och använder samma typ av system så, kan ju 
det vara ett problem. Det är väl sällan nåt problem med tidsspan, man brukar alltid hitta det på 
natten, öh.  
 
A: Men det kan inte vara så att det är andra system som ligger och kör, också på natten då? 
 
IR: aa, alltså vi försöker alltid ha en egen server för våra lösningar så att vi ska kunna ladda 
oberoende av nåt annat som sker på server. Så det är det bästa, om man har en egen server för 
data warehouset och business intelligence, för det är ju transaktioner hela tiden. Det är ganska 
stora jobb, stora datamängder som ska flyttas varje omgång när man extraherar data. Så det är 
ju lite ketchup-effekten, när man laddar så behövs jättemycket kraft, och, annars behövs typ 
ingen kraft. Så det... 
 
A: Men om man vänder på steken då, om du skulle försöka se framgångsfaktorer eller så i 
ETL-processen? 
 
IR: Alltså det är ju om man, det är ju att bygga så underhållsfritt som möjligt, att…det är ju så 
att speciallösningar skapar alltid problem. Så undvika speciallösningar och istället rätta i 
affärssystemen, eller grundsystemen, det är ju en framgångsfaktor tycker jag. Att inte försöka 
fippla för mycket med att manipulera data och förändra data som den borde va, utan istället gå 
till roten av problemen och rätta det i källsystemen. Det är en enorm framgångsfaktor. Ah, sen 
självklart såna här basala grejer kan man tycka, som att ha serverkapacitet som räcker. Det är 
också en framgångsfaktor faktiskt.  
 
A: Sen verkade det ju som att förstudien också verkar vara väldigt viktig för processen? 
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IR: Aa, aa precis. Den är jätteviktigt, det hänger ihop lite med sen att man har någon på, hos 
kunden som ansvarar för systemen. Och det, det kan man faktiskt se på dom kunderna, eller 
dom projekten som jag varit på, där dom har haft en dedikerad resurs som tar ansvar för hela 
liksom BI, Datalagerlösningen, öh, där blir det ofta bättre resultat. Än att dom bara tar in 
konsulter som bygger, och sen när det är färdigt så går konsulterna hem och så står dom där 
med en lösning som är jättebra, men när det händer något så vet ingen någonting. Att 
verksamheten är med är jätteviktigt, att dom är med och förstår vad som händer och att det 
finns någon som också tar ansvar för lösningen internt. Det är viktigt. 
 
A: Så... Om man ser till framtiden då. Vad ser du för trender inom ETL då? 
 
IR: Ah, jag vet inte riktigt. Just ETL är ju, att man kan hantera mer data och att, öh, ,man 
släpper ju faktiskt användarna in mer och mer i logiken. Så det blir ju bättre gränssnitt på alla 
verktyg hela tiden. En del säger ju att, några gurus säger ju att konsulter inom den här 
branschen kommer ju försvinna, så användarna kommer kunna bygga allting själva om ett tag. 
Jag tror ju inte det kommer blir så för det är ju ändå såpass avancerade lösningar som behöver 
byggas, jag tror inte det är en trend.  
 
A: Jag tänker exempelvis, jag har läst lite både om ETL men också runt om kring ETL. Jag 
har läst mycket till exempel om det här "Real-time BI"... 
 
IR: Aa, det är ju något som vi redan använder ganska mycket. Att man i realtid uppdaterar då 
kuber och datalager också då. Och det är ju också, kommer bli bättre för det är ju en definition 
av vad man kallar för realtid. En del tycker ju realtid är när man laddar om datalagret varje 
kvart, att man har det så färskt…Men det är ju en framtidsgrej. Att det kommer gå snabbare 
att ladda om, och ladda om i takt med att datorerna blir bättre och kraftfullare, och att 
verktygen blir mer an..eller inte anpassade, men att de kommer funka bättre. Ju snabbare det 
går att ladda om, ju oftare och ju mer frekvent kan du ladda om. Så visst, det är ju en grej som 
kommer att förändra sig. Då blir det ju mer realtid för, om man säger, för varje år som går. 
Och sen också det med att man kan använda extern data börjar ju komma nu, liksom 
Windows, eller Microsoft Azure. Microsoft har ju mycket data i molnet som man kan 
använda och hämta och, och det kan man också se vissa kunder som, som, om man jobbar 
med försäljning att man hämtar väder, alltså att man hämtar aktuellt väder för den dagen, så 
man se om det varit soligt eller regnigt till exempel. Så då kan man i sina analyser sen se då 
att om man säljer mer om det är soligt till exempel. Att man använder extern data då. Det är 
väl också en trend som man börjar kunna se, lite förändring på. Fast det har ju inget med 
finansiell data att göra, öhm. 
 
A: Nä precis. 
 
IR: Det väl i så fall ifall man kan hämta såna här index från nån myndighet eller institution 
nånstans. För att jämföra sig med, eller hämta extern data ifrån. Man har ju sällan 
konkurrenternas data så man kan jämföra sig mot det, så det är ju väldigt svårt. Men att det 
finns nån form av jämförelse av data som man kan ha. Konsumentindex eller.... 
 
A: Aa just det. Jag tänkte det på sista på, om du har någon fundering på, det som min studie 
handlar om mer specifikt. Att integrera kreditbedömningsinformation... Har du någon åsikt 
om det, om man tänker det i en Data Warehouse-kontext och ETL? 
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IR: Jag skulle kunna tänka mig att Data Mining är en väldigt, skulle vara nånting man skulle 
satsa på inom kreditprövning. Och det har ju lite med prediktiv analys att göra, att man utifrån 
den data man har förutspår hur, eh, hur framtiden kommer bli om man säger så. Att vissa, att 
man hittar mönster eller så.  
 
A: Aa precis. 
 
IR: Så Data Mining och prediktiv analys, skulle ju va nånting för, alltså själva 
kreditbedömningen av människor eller vad är man gör en bedömning på. För det vet jag att 
försäkringsbolag och sånt använder väldigt mycket idag. Öh, för att kunna göra 
riskbedömningar utifrån olika människor. Typ att "killar i 20-25-årsåldern oftare kvaddar med 
motorcykeln än gubbar i 50-årsåldern" till exempel då. Och att det är därför, därför är det en 
högre risk och, då blir det dyra försäkringar och…såna typer av beslut kan man ju då få ut 
med data mining då.  
 
A: Aa precis. 
 
IR: Det är ju en del av ETL-processen, Data mining. För det, man applicerar ju det i ETL-
processen.  
 
A: Jag tänkte på, liksom, när det kommer till Data Mining och mönster. Det berör ju ganska 
mycket på en strategisk nivå, som många BI-lösningar gör. Men sen funderar jag på om du ser 
någon användning med det på en annan nivå? Alltså då typ på en operationell nivå? 
 
IR: Mm... 
 
A: Tror du att om man har kreditbedömningsinformation i ett Data Warehouse, att det kan ge 
nånting då? 
 
IR: Om man har ett Data Warehouse så kan man ju applicera Data Mining, på den datan som 
man har i sitt datalager. Öh, genom en ETL-process för att få fram en, liksom, vad ska man 
säga, ett resultat som kan ge till grund för kreditbedömning. Och det är ju också, alltså Data 
Mining, är ju så också en framgång, alltså nåt som kommer bli större i framtiden. För det, för 
det är fortfarande väldigt svårt att sälja in det till kunder och det är väldigt få som använder 
det. Det är dom stora liksom som använder det.  
 
A: Aa okej.  
 
IR: Nä men det är jättehäftigt, jag skulle gärna jobba mer med det. jag har liksom aldrig 
jobbat med Data Mining i något projekt men, det är samtidigt ganska svårt att sälja in en 
lösning som säger att "Aa men vi tar eran befintliga data och så utifrån den så, så förutspår vi 
hur eran framtiden kommer bli, och det kanske kommer leda till att ni kommer använda det 
men ni kanske inte kommer kunna använda det för att det inte får det resultatet som ni hade 
velat". Så det är ju lite så att, man kanske inte kan hitta strukturer i allt, eller alla lösningar. Så 
då ger inte Data Mining så mycket... Så det är svårt att sälja in det. Men i vissa lösningar, i 
vissa branscher är det ju klockrent att man ska ha det.  
 
A: Slutligen då, har du nån annan kommentar eller någon annan aspekt som du vill ta upp, 
som du tror kan vara relevant för min studie? 
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IR: Nä jag vet inte, jag tycker vi har pratat om det mesta. 
 
A: Ah, okej, öh, vad bra. Kul att du ville ställa upp i alla fall.  
 
IR: Ah nä men jag har ju varit student själv, och jag tycker är väldigt roligt att bryta lite mot 
det dagliga jobbet. Så det är bara kul, hehe. 
 
A: Hehe, okej vad bra. 
 
IR: Okej vad bra, då får du lycka till med din uppsats. 
 
A: Ja, lycka till själv. 
 
IR: Så hörs vi. Ha de bra. Hej. 
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Bilaga C – Intervju med respondent ETL3 
IR: I've been working the data warehousing BI industry for 10, more than 10 years now. And, 
I've been working in the IT industry for…something, 14 years or something. Uhm, Basically I 
started off with a IT company in India and then moved on to, uhm, working with.. [One of the 
biggest DW/BI-companies in the world]. Uhm, and… I've been involved with [One of the 
biggest DW/BI-companies in the world]…almost 10 years now. My whole data warehousing 
experience is based on [One of the biggest DW/BI-companies in the world]. 
 
A: Yeah okay, so you were hired to that company? 
 
IR: Yeah, previously I was a, previously I was a contractor actually, then I worked for a 
client, at, in their data warehouse department. And later, that was back in Asia… And then i 
joined [One of the biggest DW/BI-companies in the world] directly in Sweden. 
 
A: Yeah okay. 
 
IR: So now I'm employed directly by them... 
 
A: Okay, so you're in…what's your current position? 
 
IR: Yeah, I'm a architecture consultant basically. So basically provide solution, solution 
architect you can also say that. Uhm, I worked with different Data warehouse projects, uhm, 
provide solutions to implement data warehouse projects.  
 
A: Ah yeah. Okay, thats good..Uhm.. 
 
IR: On day-to-day basis, hum, it is actually ELT we use. That is the recommended, uhm, 
industry wide for [One of the biggest DW/BI-companies in the world], hm…. their solutions. 
Rather than doing the ETL. So all my experience, everything, has been on ELT, I've not done 
ETL per se. But it's pretty straightforward in my opinion. The difference is pretty 
straightforward but what we normally do is that we do ELT. One phase which we see in [One 
of the biggest DW/BI-companies in the world]-environment is that we can use… uhm… 
capacity is better with ELT, that is the database capacity, cpu capacity can we use much 
efficiently by doing a ELT-approach. 
 
A: Yeah. 
 
IR: Because, once, we… the whole idea is that we will have the data loaded into the data, into 
the database environment first. And then we apply the transformation on top of it, so it's 
transformation can be simple SQL which the database can perform very fast. Uhm, rather than 
having a ETL-engine, because, ETL, when we have an ETL-environment then we will be 
using the CPU of the ETL-server actually. Uhm, . to do the transformation. The bulk of the 
work is usually in the transformation process, of an ETL-oriented process. So, uhm, when I 
have it in a ETL-environment my opinion is that it will use the ETL-server CPU, and then we 
have to scale up the CPU of the server, of the ETL-server as well as the database server, and 
time to time. In an other case what we do to is to keep the ETL-server and not to strong, but 
rather medium-level and then we can scale up the database accordingly…for optimal 
performance 
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A: Yeah okay. So I was thinking about data warehousing in general based upon your 
theoretical or your practical experience. What do you see are the pros and cons with 
implementing an data warehouse in an organization, generally? 
 
IR: I mean, definitely, I think Data warehouse is a must for any organization actually. If an 
enterprise that does not have a data warehouse means they are like, I would say they are 10 
years behind, haha. 10-15 years behind because, because the whole world…it's all about 
analytics, it's all about data crunching, it's all about trying to get insights into the data, and 
now we are even talking about Big Data and so on. Where, the, where it is not even just about 
data warehousing, it's also about even discoveries and so on. So I would say data warehouse 
is, is becoming an old story, uhm, new story is Big Data actually. haha. 
 
A: So, what are main, the best, the best feature with a data warehouse in an organization then?   
 
IR: Data warehouse in organization of course the best feature is that it gives us an integrated 
platform, where we can integrate the data from different, it can be any sort of data. For 
example in a bank it could be core banking system, it could be information from their, from 
their general ledger, it could be information from, uhm, credit system, and so on. And 
integrating it into one place and then accessing the combined information and access it in an 
unified manner. So all the data can be integrated linked together, and looked at it as a whole, 
rather than looking in at disparate systems and going to each of the systems and look at the 
separately. So the data warehouse uses a very good integrated platform for that, for the, for 
the business you will to look all the data together and predict the whole of it. 
 
A: Yeah okay. So, if you think of it the other way around, uhm, what can you see like a 'con' 
of implementing a data warehouse? 
 
IR: One thing is that it doesn't come cheap. 
 
A: It doesn't come cheap? 
 
IR: Nothing comes… it's not cheap, compared to... just having a disparate system. The cons of 
the data warehouse is that implementation and maintenance is higher, and of course, the 
system…or it's a system that will keep growing if…ready to accept it and so on, the system 
will keep on growing and that usually comes…grows from a small, uhm, how should I say 
that…small animal to a big monster. 
 
A: Hehe. 
 
IR: So, so, organization have to be ready to adapt, adopt and adapt to it basically to a data 
warehouse environment… and has to an investment in terms of human resource apart from 
the…apart from the, the technology itself they have to invest on setting up the organization 
around it and so on. So, so, advantages of course as I said, it's a integrated platform for user 
for doing a lot of analytics, and give the possibilities to a lot of analytics, but, but it's not 
cheap to do that. 
 
A: Ah, yeah okay. So, so, have you been involved in implementing a data warehouse in a 
financial, economical context or, you know more specifically...?  
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IR: Yeah, I have, I have done different industries actually. I started off in the banking 
industry, now I'm not in banking, I'm more into manufacturing right now. But I have worked 
with a bit of banking systems and so on, reporting implementation and so on. 
 
A: So if you, have been more specifically about, or if you have any thought on having credit 
report information in a data warehouse? 
 
IR: Uh, credit report information in the data warehouse, I think it will definitely give, great 
value in having all this kind of information, because then…it helps the end-user accessing the 
information about the customer, give insight into the customer, how, how good, or even 
before the customer walks in with a..to create an account or apply for a loan or something, it 
also gives the user of the data warehouse an insight into the customer, so I think, that, that it 
opens up the possibilities for great insight and going proactive, that, that it's the customer… 
mean to be, or bad, has a bad reputation, then its no point in having, allowing, granting a loan 
to that customer if that customer has bad ratings or, doesn't pay back the loans and so on. To 
other banks or something like that. 
 
A: Yeah okay. hm, As I said earlier, I started my thesis work in january so I've been reading a 
lot of literature surrounding the areas, ah, and what I've, you know, my thoughts so far about 
having the credit report information a data warehouse. I thought about data mining, you 
finding patterns and things like that... 
 
IR: yeah, exactly…I, I think that, if you take a data warehouse…a number of possibilities of 
business cases that we can create for, for a data warehouse implementation. In the financial 
world, or any kind of industry…and also, depending also on the requirement of what kind of 
inform…usually it's business driven what kind of information they would like to see. So, ah, 
data mining is definitely, that is one of the business cases that, that they want to do, that user 
wants to do, data mining, and, create statistical reports, create trends, uhm and do statistical 
analysis and so on.  
 
A: Yeah. 
 
IR: Uhm, different analysis, uhm they want to do dashboards, uhm different stuffs. I would 
say a number of possibilities, but uhm, but I first said that these possibilities are kind of old 
now..that like 10 years back, now a days the trend it moves towards Big Data, to understand 
more insights into the customer, not just about, something that is written or already structures, 
some things that is unknown to the customer I would say. Uhm, have you heard about the Big 
Data concept and so on? 
 
A: Yeah, I've heard a bit about it, I haven't read that much about it, I just know, you know, 
I've ready about the concept with Twitter and Facebook and things like that. 
IR: Yeah, I would recommend it to you that is the next thing actually, Data warehousing is 
old, this is the next thing, the Big Data. It's all about large volumes of data actually, it could 
be like for example, you do some searches on the internet and based on that, the, the 
enterprise comes to know that you are interested in some stuff, and, doing, marketing things 
to you and so on.  
 
A: Yeah, I will look into that definitely. 
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IR: Yeah, so, so that opens up a lot more possibilities, because, Big Data there it's a lot of 
volumes of data, but then needs to be a discovery analysis, or something…where you can 
make some structure around it...  
 
A: Yeah okay, so if we, we go back to the data warehouse, you know, usually how is the ETL 
or ELT process performed, or what are the challenges in every phase…as you see it? 
 
IR: Yes, uhm, challenges could be many. It could be, uhm, for example performance 
challenges. We do not somethings get throughputs from the platforms we are interested in, 
that is one major obstacle…then maintenance challenges, because, it could, as I said, the data 
warehouse can grow and so ETL programs, so maintenance is also a challenge to maintain all 
this… Of course there are workarounds to and, trying to keep it, keep it simple and keep it 
consistent, that is what anybody wants, but that is the work around. But that is always a 
challenge around maintenance. There are also challenges in the what we call as the master 
data management area, because master data management and data warehousing are very close 
to each other actually. 
 
A: Yeah most of the, you mean like Dimensional Modeling the business cases and things like 
that? 
 
IR: No, master data management is more in terms of look up information called by master 
data for different information actually. Because, information usually flows from one system to 
another, so we may not know which is the master data and so on, so that one of the challenges 
we face in the ETL or ELT or data warehouse world, we never that, if the information which 
we receive is the master data or is it some separate, getting it from a system that is has been 
sourced from somewhere. 
 
A: So master data is basically what the definition of the data will be in the data warehouse? 
 
IR: Uhm, no. Master data is, hm how should i put it. For example master data can be from 
different aspects, master data can for example be branches for a bank. I'm just giving an 
example. So sometimes, the bank itself, a hypothetically one, sometimes the bank just not 
even know how many branches they have throughout the whole world, or throughout the, 
where ever they are, throughout Sweden. That is usually maintained in, we maintain maybe 
one system, and pass to another system and they don't really maintain it cleanly, So what 
happens is that they lose track of how many branches they have. 
 
A: Yeah okay. 
 
IR: So this master data is saying is that master data management solutions is that it kinds of 
creates a set of, a place hold, an area, where you can say that "these are the branches I have". 
So it's important that we source the master data into the data warehouse because, if we do not 
source it, uhm, then it can give an inconsistent result to the end-user.  
 
A: Ah, okay. 
 
IR: Accessing that data variables and so on. Because your fact might say that you have a, you 
have a transaction from a specific branch, but your dimension might not list that branch for 
example.  
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A: Okay, so I'm, I was thinking. The performance and maintenance challenges I suppose is in 
the loading-area of the ELT, I mean. What kind of challenges are in the transformation phase, 
or what are the common problems? 
 
IR: Transformation, yeah, transformation faces one of the common problems is that people 
who develop they don't understand the data. They kind of incorrectly do the development, and 
the whole, one of the biggest thing in the data warehousing or ETL or ELT world is to 
understand the data because, when we develop we need to what we are sourcing, and where 
we are sourcing it to. Usually we do have a data model for data warehouse, that we say that 
"This is the data model that we are loading it into". But we also need to understand the source 
system which we are extracting the data from. And trying to understand the definitions, we 
have to get… if you, if you have loading. say that source system that is a gender column, and 
if you are loading the gender column into a data column in the data model does not make any 
sense. So it's is important to understand the data as such, and the data around it. So that, so 
that they do have quality, but they also have to do that when developing the ETL process and 
so on, they have to understand it and map the data correctly. That is one of the challenges 
which result in poor quality. 
 
A: Yeah okay. So... 
 
IR: And especially in a banking industry when the rules are quite complex, and the 
transformation rules can be quite complicated in a banking industry actually. Ah, where as if 
you compare it to a manufacturing, the rules may not be that complicated but the volumes can 
be very high. But in banking usually the volumes may not be that high, but the rules can be 
very complicated. 
 
A: Okay. So…if you, can you take me from through the usual working process when you do 
the ELT process, what are the, how are you starting off? 
 
IR: We have a specific methodology which we follow in our organization, so the specific 
methodology today is that once we have a business requirement, we go to the business 
requirement and try to understand what information or objects needs to be pulled from the 
source system. 
 
A: Yeah. 
 
IR: Then we interview the source system, the people…what are the different files which they 
can provide us?, it could be files, it could be tables, whichever format, ah, they provide us 
which can track it back to the business requirement. And then it is, the actually, we do some 
kind of, try to get some sample data from the source system, and do what we call data 
profiling. Uhm, so first is actually what we call…uhm, it's more of interviewing the source 
system and then analyze the source system. But in this is also what we normally call a data 
profiling where we try to understand the quality of the data. Then, what we do is, that in 
parallel we would have someone who made defining a data model for all the business 
requirement. So then what we do is, to map the source system to the data model which has 
been established, to verify that whether the source system can meet t he business requirement 
or not.  
 
A: Yeah okay, I suspect that would be one of the big working? 
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IR: Actually, that is one of the biggest one, that is one of the biggest and crucial one, many 
people kind of underestimate that piece of snapping saying that it's just a regular document. 
But in my opinion that is the most critical area where things can go wrong… Then the next 
thing is of course to develop the mappings to ETL process, but if we have a good picture 
about the data, and if we have a good picture about the mapping, then the ETL process is just 
a technicality in my opinion. 
 
A: Okay... 
 
IR: The main part of the work is actually getting a hold of the data and doing the mapping, 
that is the thing that is most crucial. 
 
A: Yeah okay, so uhm, so we talked a bit about problems and challenges in the phases, what 
are you seeing, as oppose to that, success factors to successfully perform the ETL or ELT 
process? 
 
IR: Yeah, uhm, i've mentioned some of the factors. One is, essentially to understand the data. 
The people developing must have a good understanding of the data, so that the map, map the 
information correctly from the source. To have a solid data model which can capture the 
business requirements, of the data and, and performance aspects as well. Because, how ever 
good the data quality is, and how ever the ETL process is, ultimately if the data, uhm, if the 
database is not defined correctly then we are going to be bad, and nobody is going to access 
the data. 
 
A: Yeah okay, hehe.  
 
IR: So that is also an important factor. And…yeah I think, uhm, To understand data, and good 
data model, solid ETL or ELT framework where the principle is to keep it simple not to 
complicated, the ETL or ELT is just the technicality of it, the main thing lies in the data.  
 
A: Yeah, yeah exactly. Uhm, well I suppose uhm, we talked a bit about the future trends also. 
Big Data and that. 
 
IR: Yeah, futures trends, it's Big Data as I mentioned to you. What will happen, slowly is that 
organization will try to get more insight into unstructured data. Unstructured data means like 
it could be, web logs, it could be twitter, it could be from Facebook. For example, I have a 
company, and if you post something in, on your Facebook page. Then i can track what has 
been posted about my company and so on..so that can be tracked. And then we can link it up 
and so on, we can set up a data discovery platform to understand from this unstructured data 
make some structure from it then integrate it to the data warehouse so you can some trend 
analysis. For example, a customer has been very loyal with the bank for a few years but 
suddenly he, the customer, leaves the bank. Why would he do that? The bank can actually to 
some analysis on his Facebook och twitter feed and see that "okay, he was irritated with one 
of the call he had with the call centre". And that's why he left the bank. So as I said, data 
warehousing an old one, Big Data analytics is the new one.  
 
A: Haha, yeah okay. Well I think that is basically it. I think we covered all the questions. Oh, 
by the way, is there anything other, any comment or topic you would like to talk about, you 
know, which you think can be relevant to the study? 
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IR: Uhm, I didn't talked that much about the BI-applications and so on, but, uhm, that's pretty 
much knowing that you need to have some BI-application on top of your data warehouse.  
 
A: Like Qlikview or such? 
 
IR: Yeah whatever, it could be Qlikview, it could be Tableau, it could Business Objects, or it 
could be Microsoft BI och Sharepoint. There are a number of BI-tools out there in the market. 
uhm, So, so the data warehouse just gives you a platform where you can integrate the data. 
You are the user, for technical guys it is find the data interacting using SQL the data 
warehouse, but for business folks it is essential for it. 
 
A: Yeah okay, well. I thank you for your participation in the study. 
 
IR: Okay, good luck with your thesis! 
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Bilaga D – Intervju med respondent KB1 
A: Öh, vi kan väl börja… öh, jag tänkte kolla kort… om du kan beskriva lite kort vad du 
arbetar med och hur länge har du arbetat inom yrket? 
 
IR: Aa just det. 
 
IR: Jag är då [En ledande position] heter det då, så… jag är då ansvarig för den svenska 
verksamheten…öh, jobbat här i nio år. Började som säljare, öh, säljare, säljchef, ansvarig 
för...så sälj är mitt huvudfokus egentligen då, öh. Ingen bakgrund som tekniker egentligen 
alls, öh, ingen bakgrund från branschen heller innan det egentligen men, men innan det 
pluggat på, på universitetet via kemi och handels, så det är väldigt blandad. öh, men rätt så 
stor tekniskt intresse ändå, och...vi har ungefär 7000 kunder, varav 1000 stycken har 
integrerade lösningar. Så det är ju stor del i våran verksamhet då, öh, i Sverige då. Och…det 
har vi ju då…vi har ett antal olika webbservicetjänster för, för vi har ju fokuserat på att bygga 
upp det väldigt enkelt allting. öh, byggstenar istället för komplicerade system, öh, för vi vet 
att det är det som är framgångsrikt i…i…det som funkar så kunden har ofta system ha 
nånstans där de vill ha in information, olika typer. Och då har vi fokuserat på att göra det så 
enkelt som möjligt i alla dom stegen…öh 
 
A: Öh, för utbyggbarheten också kanske eller så?  
 
IR: Vad sa du? 
 
A: Är det för ut, utbyggbarheten också av..? 
 
IR: Ja, ja det kan man säga egentligen då. [En annan intervjudeltagare] som du kommer 
intervjua då va, han är ju, han var ju en utav dom som drog upp dom här, liksom, 
webbservice…på [Företaget som intervjurespondenten arbetar på], han var ju…först 
utvecklingschef där, och sen var han då VD, och han har ju ett väldigt stort gediget tekniskt 
kunnande så han byggde det på ett sätt som var väldigt enkelt och bra egentligen då för…som 
passade vårt företag då. Men så vi har aldrig jobbat i stordatamiljöer som exempelvis då [Ett 
konkurrerande kreditupplysningsbolag] har gjort då, och [Ett annat konkurrerande 
kreditupplysningsbolag] har gjort, och många andra större företag har gjort…så vi har alltid 
haft väldigt enkelt att utveckla våra tjänster, ehm…det gör ju också att vi har…kan ha 
webbservice…vi har ju… egentligen, en webbservice för sökmotor en webbservice för, hämta 
data som vi säger så då alltså one-by-one du hämtar en, ett objekt i taget, skickar en fråga, vi 
har då definierat ett block innan och du hämtar den datan tillbaka…eller har du en mall där du 
egentligen skickar in en fråga du har satt upp ett regelverk hos oss, och får tillbaka ett ja, 
kanske eller nej. Alltså givet att du hämtar bara ändringarna i databasen på ett objekt och så 
ser du sen då att "okej, det här objekt har ändrats på dom här parametrarna" då hämtar vi 
ändringarna vid ett senare tillfälle. 
 
A: Ah okey. 
 
IR: Så det är lite olika saker du kan använda då för… för det här då. Sen har vi då också 
batchöverföringar då givetvis för att kunna ladda filer… Men vi har också byggt upp hos oss 
nåt som vi kallar för Deltabatch, där du kan ladda upp en fil hos oss, en master, skicka in plus 
och minus filer och sen kan du då tillbaka förändringarna då. Så jobbar du med våra tjänster 
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mot ett Data Warehouse, så kan du så att säga lasta hela filerna eller så kan du göra Deltat, 
eller du kan göra one-by-one, efter lite grann hur du jobbar då egentligen då va. 
 
A: Aa ja precis. 
 
IR: Du kan ju mellanlagra liksom ändringar och sen, sen när du gör egentligen gör en…det 
beror på lagstiftning och såna saker, då du inte kan hämta informationen i sig men ändå vill 
du veta att det "här finns en signal med ändring", och den har du alltid daglig uppdaterad. 
 
A: Aa precis. 
 
IR: Du kan veta då vilken väg ska du gå då va. För ofta blir det ju tiden, när du… när du 
tillämpar och ska hämta ut information från Data Warehouset, det är där det blir…ofta, korvar 
till sig så att säga då va. 
 
A: Ahh, haha. 
 
IR: Och vet du då att det finns i Data Warehouset, så vet du att "här finns ändringar på det här 
objektet", då vet du att när du klickar där så måste du gå och hämta ny information… annars 
så svarar Data Warehouset bara att…"shh, du har information redan, du har redan den 
information själv och då behöver du inte gå hela vägen liksom då va". Så, men, våra tjänster 
är byggda för att kunna kombineras på olika sätt liksom... så den ena förutsätter inte att du 
måste ha den andra.. så alla är fristående... 
 
A: Men funkar väldigt bra ihop? 
 
IR: Aa..dom är ju meningen och kunna bygga ihop också då. 
 
IR: Det är snabba, det är väldigt korta ledtider då allting då... 
 
A: Men så… hur hanteras och lagras kreditbedömningsinformation hos er i dagsläget då? 
 
IR: Det lagras ju hos oss då, via loggar, i, på privatpersoner är det ju begränsat hur länge vi får 
ha vår information som läser det, det är fem år på företag, öh… tre år på… alltså fysiska 
personer, och enskilda firmor. ööh.  
 
A: Lagstiftat då… eller? 
 
IR: Aa det är lagstiftat för hur länge man får ha kvar informationen helt enkelt då. öh, det är 
information om personerna, öh, om det är liksom till exempel betalningsanmärkningar eller 
nån annan information då. Däremot, sen om dom, om du gör en förfrågan på en person 
exempelvis får bara hålla det i ett år, 12 månader i så fall då, sen ska dom då… Så vi har olika 
logg, olika lagstiftning för olika saker så har ju, olika script som körs dygnet runt för att så att 
säga…öhm. 
 
A: maskas? 
 
IR: Ah, eller rensa egentligen då databasen hela tiden.  
A: Aa. Men ni har, det är egentligen bara en databaslösning som ni har just nu? Det är inget 
Data Warehouse alltså där ni har sammanslagit information från..från flera? 
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IR: Vi laddar, vi kör ju script varje natt där våran, information från olika myndigheter 
kommer till oss och körs upp i databasen..det ligger ju och löper,, öh hur ska jag säga..via 
olika andra program där vi…vi stansar exempelvis viss information på filipinerna, men 
kommer jag tillbaka så finns det program som läser in det i våran databas hela tiden då. öh. 
Nu är ju inte jag tekniker så jag kan ju inte fråga på exakt på den här frågan men, vi har ju 
nån, nåt, vi laddar inte upp vår information i ett Data Warehouse som sen våra kunder fråga 
där ifrån så vi håller databasen hela tiden levande. Folk sitter ju och jobbar exempelvis med 
dementiprocesser och sånt, alltså kommer den in fel… vi hade ju lika grann såna saker där då 
va, det gör ju dom "on the fly" så att säga då va, och rensas det då genom en fråga då så är den 
ju…alltså vissa saker ändras ju med en gång, vissa saker går ju via, läses ju in i ett script som 
sen körs nattetid då va, och då gör dom uppdateringen utav den information dom har ändrat 
då, eller korrigerat då va. 
 
A: Aa precis. 
 
IR: Så att… allt som kan göras utan att det stör processerna det får ju, kan göras i så fall 
annars går det väldigt mycket via körningar just för att liksom ska ligga vid rätt tider då..Öh, 
eftersom det ligger…ställs, det frågas mot databasen hela tiden, jag tror det är fem frågor i 
sekunden eller nånting sånhär. Så kan vi ju inte, så är det ju krav på att den ska vara extremt 
tillgänglig hela tiden.  
 
A: Men det är egentligen bara korta ja och nej egentligen? 
 
IR: Nej det kan va ja och nej, hämta data också givetvis, alltså absolut, alltså hämta 
informationen liksom. Gör du en hämtning av information så det som, det är ju det du gör 
isåfall då. Sen kan du ha exempel batchsökningar som också är då, via FTP och såna saker, 
dom är också automatiserade i så fall då va, där du då… vill schemalägga egentligen så vid en 
viss tid kommer det en fil som…och sen trycks det på knapp hos oss där så körs det 
automatiserat, hämtas informationen, läggs på, läggs tillbaka då... 
 
A: Aa precis. Men så, om man tänker från, utifrån det som du har, dina erfarenheter 
egentligen, vad ser du att det finns för potentiella affärsmöjligheter med att om man skulle 
säga sammanföra kreditbedömningsinformation i ett datalager till exempel då? 
 
IR: Typ i ett..typ ett Data Warehouse eller? 
 
A: Aa precis, i ett Data Warehouse. 
 
IR: Vår information? 
 
A: Aa precis eller att... 
 
IR: Ah jag har svårt att se skillnad mellan databas och Data Warehouse, för min skull då..asså 
så... Men däremot kan jag tänka mig att om man olika typer av databaser som man vill länka 
ihop, det är det vi gör själva egentligen. Så på det sättet är ju våran databas en... 
 
A: Aa just det jo men.. 
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IR: En databas eller ett Data Warehouse, eller… kalla den vad du liksom vill men den 
uppdateras ju hela tiden, det är ju inget liksom, du läser ju inte bara in, du hämtar ut 
information där ifrån också då hela tiden då. Så på det sättet… jag vet inte vad definitionen på 
ett Data Warehouse egentligen… eller datalager 
 
A: Alltså det är ju, det som skiljer lite från en databas är att Data Warehouset har oftast 
beständig data, så att, oftast så gör man inte uppdateringar på samma sätt i alla fall... Som man 
gör i en databas. 
 
IR: Sen på den informationen som man hämtar ut? 
 
A: Eller nä alltså, den lagrade informationen då. Det är klart det att det finns…man har 
möjlighet att ändra på saker och ting, men…sen är det ju oftast att man... 
 
IR: Alltså vi sparar ju historiken också så att, när du exempelvis ser på en rating så ser du ju 
på den nuvarande ratingen och tidigare ratingen på det objektet då.. 
 
A: Men då, det låter ju så som du beskriver det att det är en… det blir ju som ett Data 
Warehouse när ni har integrerat information från olika databaser också…och..  
 
IR: Om ska säga som, om man tar våran databas så den, vi sammanför ju från olika 
myndigheter det är ju egentligen det vi lever på, all information vi säljer är ju egentligen 
gratis utan våran rating, det är ju det enda vi tillför det själva liksom, det enda vi skapar 
egentligen. Det enda vi gör annars är att presentera information på ett sätt så att det…. den, vi 
tillgängliggör den för våra kunder. och det är egentligen det som är, för mig så är det lite 
granna därför du har tagit Data Warehouse, så på det sättet så är det ju ett Data Warehouse 
skulle jag vilja säga.. 
 
A: Mm. 
 
IR: Men, men när jag tänker på ett Data Warehouse, annars, och när vi pratar med kunder om 
Data Warehouse som exempelvis är verksam i olika länder, så tänker jag mig mer en 
portallösning där dom sammanför våran data med sin interna data exempelvis då. För det är ju 
liksom, den kan ju inte… när datan kommer till oss så blir den i våran värld, där, liksom, det 
finns ju väldigt mycket säkerhetsföreskrifter runt den, hur den kan liksom, hur den blir 
offentliggjort egentligen då va. Kundernas databas, deras information är ju på deras sida 
liksom då va, det är ju det när man slår samman det när de får in våran information till sig då, 
och kanske ska ha in det eller ut det i flera hundra olika bolag, det är ju då det blir intressant. 
Vi har ju också ett Data Warehouse för internt, liksom. Öh, där vi sparar all vår information 
om, om oss själva egentligen asså… statistik och…sånt vi mäter på då va. 
 
A: Aa precis. 
 
IR: Och hur det går allmänt i företaget då. Och den använder vi ju… asså vi sparar ju även ner 
loggar, hur mycket, statistik vad våra kunder använder våra tjänster och sånt då va. Den 
använder vi när vi gör rapporter då exempelvis då när kunden frågar "ska vi sitta på… uhm, 
usage…", hur dom använder våra tjänster helt enkelt då. Där tar vi ut information därifrån då i 
så fall, det är väl lite man, med det egentligen som, om du ser Data Warehouse som jag tänker 
på då, statistiskt ändamål liksom, asså hur ser det egentligen. Ska jag skapa en rapport med 
den här information.  
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A: Aa precis asså, om man skulle tänka sig den här klassiska uppdelningen av en 
organisation, operationellt, taktiskt och strategiskt. Öhm, det som man oftast tänker på, tror 
jag, är nog mest det strategiska, alltså att få fram specifika rapporten på samman… summerad 
data egentligen. Kan man ju säga. 
 
IR: Mm. 
 
A: Asså att, såhär ser det ut för den här specifike typen av kund i det här landet just nu, eller 
över en period till exempel. Att man… till exempel, att, att man kan se mönster med 
betalningsförmågan eller, till exempel då. Men… det kanske inte är ni nåt som ni… liksom… 
 
IR: Jo alltså det, Big Data helt enkelt. Asså det är ju de det handlar om. 
 
A: Aa exakt. 
 
IR: Det är ju jättemycket det asså. Asså det, nu har vi… nu har vi 1000 leverantörer, jag tror 
vi har 30 miljoner fakturor som ligger… tillsammans, det är klart att det…att det kommer 
bli…vi har hundra miljoner företag i våra databaser, vi har ju indexering på dom som vi kallar 
på dom, safenumber ungefär. Och det är ju just för att kunna länka ihop dom, vi har länkat 
ihop directors, alltså, styrelseledamöter på samma sätt egentligen då. Det finns egentligen 
bara ett sånt register, och det är det som vi har egentligen. Där du liksom kan hitta… för om 
du hittar på en styrelseledamot här i Sverige så det du hans engagemang i styrelser i Sverige. 
Då har vi länkat ihop det med andra möjliga i våra andra länder liksom, nu är vi kanske uppe i 
tjugo länder du kan hitta det på då va… Vår tanke är ju att det ska, den informationen ska 
finnas överallt egentligen då. Vad har den här personen jobbat med tidigare, i vilka företag, 
och vilka företag jobbar han med nu. Och hur har dom företag gått,  
 
A:  Aa precis. 
 
IR: Har du om skött sig betalningsmässigt då va. Allt det där blir ju ett jättestort Data 
Warehouse egentligen då va, och det är ju det, och slå samman det och statistiskt, kunna… 
baser…s e hur bra, ehm, ratingmodeller exempelvis kan förutse dåligt beteende, eller, eller 
konkurs eller vad som helst. Det blir ju grejen av, utfallet när vi, så att säga, bygger upp 
databasen då va. Jag kan jämföra det nu när vi, när vi la, lägger ner våra serverar i Tripnet, så 
är dom ju..så är dom ju..säger dom ju så att "det är ju tur att dom inte har kraschat innan 
liksom då". För dom är ju jättejättegamla då, "Ah okej, hur gamla är dom då?", ah dom är tre 
år gamla liksom. Dom är helt körda egentligen, vi skulle bytt dom för längesen. Och då blir 
man ju lite rätt, för det är ju så enorma mängder data som läses in hela tiden då va, som hela 
tiden lagras på då va. Och ändå då när vi exempel ska göra analyser på kunder så frågar ju 
dom efter ännu mera data, "hur exakt såg alla person ut varje dag då va". 
 
A: Aa precis. 
 
IR:  Och det går ju inte göra det, för att…vi… ska vi frysa datan på det sättet, då måste du ha 
en typ av Data Warehouse lösning, men du…det kräver ju enorm kapacitet, och jag vet inte 
ens om det går att göra på ett bra sätt egentligen, för att…. 
A: När det är så stora mängder, och så när det är geografiskt utspritt... 
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IR: Men även om vi bara tar den svenska datan liksom, vi kanske har tio källor, vi läser in 
miljoner rader varje dag liksom… öh. 
 
A: Det, det tror jag. Det är, fast det kräver ju givetvis en enorm, analytisk insats från början 
och kartlägga det… hur det... 
 
IR: Hur ska du kunna spara ner den. För om vi tar exempelvis säg att du får en 
betalningsanmärkning på dig… igår liksom, och idag tas den bort. Och igår så var det nån 
som… så försökte du köpa nånting på, ta ett lån via nån… eller köpa nånting då. Och så fick 
du ett nej. Då ska den datan sparas precis på den dagen, för det var då det såg ut så. Men du är 
ju inte den samma person idag för att, din data ändras ju hela tiden, det är ju levande data 
liksom då va..Så det är ju väldigt svårt på det sättet att..att bygga då, ha tillräckligt mycket 
data in då... 
 
A: Mmm, aa precis. Ah, jag tänkte… Du pratade lite om Big Data där, det är ju intressant. Det 
är ju… det är ju lite det nya... 
 
IR: Alla pratar om det, det är hur mycket som helst. 
 
A: Det är väl, vad jag har läst om så är det många som, väl ser det som efterträdaren från Data 
Warehouse egentligen, att det blir... det blir så stora datamängder, och då vill man kunna göra 
analyser på…all… även data som inte är i datan så att säga.  
 
IR: Aa precis. 
 
A: Man pratar ju till exempel om ostrukturerad data, inom Big Data, att..öhm exempelvis, 
man vill analysera webbloggar, eller du vet, flöden…feeds, typ Twitter-feeds också är ju då 
typiska såna grejer då va. 
 
IR: Aa precis. Och hela konsumtionssamhället styrs ju väldigt mycket av det, mer och mer 
liksom då va. Och, det vi..vi märker oftast trender på hos oss, och nu kommer väldigt många 
såna här…som vill ha nån medlems, öhm, alltså nån typ av medlemsförmåner då, i asså 
klubbar och såna saker då va. Vi har, typ två nya i månaden, eller veckan som kommer och 
liksom vill, ska bygga upp det för ett företag eller, allmänt, olika sätt då där dom liksom ska 
då försöka få ut det då via LinkedIn, eller nej kanske inte Linked In, men Twitter eller 
Facebook eller nånting sånt här då… Yes. 
 
A: Öhm... 
 
IR: Svarar jag på några frågor eller är det bara, blajar eller? 
 
A: Jo men jag tyckte det blev bra, fick ut lite med det du snackade om det här med 
portallösning och lite trender och sådär….uhm, vad skulle du kunna se för utmaningar då när 
man, när det gäller hantering och lagring av kreditbedömningsinformation då, när man har 
flera källor…vad skulle du se för svårigheter med det, alltså att, att du har information från 
flera olika ställen som ska…kunna förstå varandra eller hur man ska säga… 
 
IR: Tekniskt eller? 
 
A:  Nae, eller… 
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IR: Det finns ju juridiska aspekter på det i och med att det då är känslig information och det 
finns ju lagstiftning kring det, och att… 
 
A: Ja, ja det är ju jättebra 
 
IR: Det är väldigt väldigt lätt att dom som….vill ha datan då, eller dom förstår inte att det 
finns, finns lagstiftning och regler kring hur, hur länge du får spara datan..Det finns också en 
europeisk utveckling där, det finns en stor organisation inom EU med begränsning av framför 
allt personinformation då…rejält då. Alltså vi har en kreditupplysningslag i Sverige..i dom 
andra länderna finns det, är det ju Data Protection Law. Och det är ju..när du kommer in på 
individnivå så är det väldigt hårda restriktioner i andra länder då.. 
 
A: Aa det pratade jag med Asitis AB att det var, här i Sverige att det är lite annorlunda med… 
 
IR: Dom tror att det är helt sjukt, i Norge ligger det på nätet liksom… vad alla har för 
inkomst. Och det är inte så långt ifrån i Sverige då heller va, men, men det finns en trend 
inom företagssidan där du begränsar datan och, det här RedTape, i Bryssel och det här..Du 
ska liksom minska mängden, alltså byråkrati och sånt, och insyn på mindre bolag. Och dom 
motsvarande diskussionerna på konsumentsidan där det mycket väl kan bli väldigt begränsat 
på vilken information du kan få reda på då va. Idag kan du med ett personnummer ringa till 
Kronofogden och dom berättar allt om den personen då… för det är offentlig information då, 
men i framtiden kan det mycket väl bli väldigt väldigt hårda restriktioner kring det då… Öh, 
och då blir det en begränsad mängd du kan få in….Och det är ju naturligt också, för det är ju 
lite…det har ju behandlas lite som här att det är allas egendom då va men, men risken där är 
ju att du så att säga du gör intrång i den personliga integriteten genom att du lagrar 
informationen då…över internet över huvudtaget då. 
 
A: Ah precis. Öh, Men det är väl till exempel det ni har löst med dom här scripten som du 
pratade om, när man… öh, när det gått, den juridiska tiden för hur länge man får lagra.. 
 
IR: Aa, vi har ju regler för hur när vi måste rensa och så då. Precis 
 
A: Aa precis. 
 
IR: Sen finns det en yttrandefrihetsgrundlag som är väldigt stark i Sverige, och där har vi då 
ett uthyrningsbevis, det har vi lutat oss mot tidigare för då var ju databasen nånting vi 
publicerade… då slapp vi skicka kopian av, av den orsaken då va…vi skulle fortfarande 
kunna göra så, vi kan ju liksom utmana branschen genom att göra som exempelvis [Ett 
konkurrerande kreditupplysningsbolag] eller [Ett annat konkurrerande 
kreditupplysningsbolag], dom säljer en teknisk utgivning egentligen då via ett USB med alla 
personers betalningsanmärkningar. Nu gör ju inte vi det av princip för vi tycker inte om idén 
då va men, men då finns det ju såna lagar, regler alls kring det då va det är allas egendom 
egentligen då va, och det är ju lite sjukt då va egentligen... 
 
A: men ah, Jag kan tänka mig… du sa ju att du inte, hade någon teknisk bakgrund eller 
så…men har du någon fundering kring det också kanske? men just 
kreditbedömningsinformationen, själva hantering eller lagringen till exempel. I ett Data 
Warehouse exempel. 
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IR: Hur menar du? 
 
A: Nä jag tänkte bara om du hade några funderingar kring det tekniskt så…  
 
IR: Alltså det är ju såhär att om vi har, har nån som, om dom lagrar ner nånting i ett Data 
Warehouse som, som är våran information exempelvis eller annan information, så ska man ha 
personuppgiftsbiträde, om det är personuppgifter som lagras där då, då är det känslig 
information, är det bara aktiebolag exempelvis, med, med publika bolag… så är det ju inte 
alls samma restriktioner kring det då, det är ju inte…det är ju inte alls lika, öhm, personers 
intresse liksom då va, det går alltså inte under personuppgiftslagen på det sättet…inte samma 
betänkligheter på det då va, du är en offentlig person liksom i och med att du driver ett bolag 
som är offentligt då va.. 
 
A: Aa precis. Men hur… vad är det absolut bästa sättet att lösa dom här juridiska aspekterna 
då, på tycker du? när det kommer till kreditbedömningsinformationen i ett Data... 
 
IR: I ett system? 
 
A: Aa. 
 
IR: Det bästa sättet och lösa det på… alltså nä men alltså, jag tror bara man får… alltså vi har 
ju vår databas med vår data liksom och den får användas i kreditupplysningssyfte, du får inte 
lagra den mer än den tiden, det finns ju…det finns regler för hur länge du får lagra den typen 
av datan i ett Data Warehouse eller inte ett Data Warehouse det spelar ingen roll egentligen då 
va…men det är ju inte, men som kreditupplysningsföretag så är inte vårt ansvar, det kanske 
inte heller det är det vi diskuterar heller egentligen mest då va…alltså vi jobbar väldigt 
mycket med tillämpning av hur våran information ska användas då va…så för vi är det ju 
mycket viktigare att veta vad ska dom andra datan till då, för att ladda upp den i ett Data 
Warehouse, eller varför ska man göra det egentligen då va…Som jag ser det, som ser Data 
Warehouse som kanske lite mer statiskt, som begrepp lite grann så ser jag det mer lite som 
långsiktiga analyser, alltså du har, du har ju, du sätter upp en kreditpolicy på ett företag, öh, 
och sen så ser du ju utfallet från den löpande då, och sen så validerar du den modellen på 
olika sätt då va… validerar den dels mot ditt egna utfall egentligen då va, och dels emot, mot, 
får du validera den modellen mot kanske då, på lite olika sätt, det finns ju olika sätt då att göra 
det rent statistiskt då...Men då, då har du nytta av att ladda ner informationen efterhand både 
din egen data och kreditinformation för att kunna jämföra liksom, hur såg den här personen ut 
då när vi tog det här beslutet liksom. 
 
A: Aa precis. 
 
IR: Och då hade den här scoringen… eller det här företaget hade den här ratingen då, ah okej. 
då visar det sig att vi ska göra den här ”cut-offen” istället då va… och det behöver du som 
företag…så jag jobbar ju egentligen mycket mycket mer med tillämpningen av datan, än just 
det här tekniska bakom då va…för det är ju där det intressanta blir…Jag har en kund som 
säljer, vill öka risken lite grann för vi behöver växa, tar marknadsandelar nu, eller vi behöver 
konsolidera, vi behöver minska risken nu för vi blöder pengar liksom då va…då är det ju sån 
data dom måste ha i så fall så vi kan verkligen gå tillbaka och titta då va…och då är ju ett 
Data Warehouse på nåt sätt, eller, att informationen har sparats ner som är viktigt då va.. 
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A: Aa precis. Jag vet vi, vi pratade om, vi nämnde lite förut med dina, att, till exempel att man 
skulle kunna, era kunder eller företag… att dom skulle vilja kunna sammanföra eran 
information, eran data.. 
 
IR: Aa.. 
 
A: och sin egen information i ett Data Warehouse. Jag vet inte om du har någon uppfattning 
om användnings… att så vad dom skulle ha för användningsområde för det…för det är väl 
kanske finansbolag... 
 
IR: Nä, vi har såna lösningar exempelvis biluthyrningsfirmor, har vi liksom såna lösningar då 
va… dom, dom har olika beslutsmodeller egentligen, dom vill att det ska tas vissa, vissa typer 
av beslut i organisationer, uppsatt väldigt tydligt klart policy vilka som får hyra bilar 
exempelvis då va…om du hyr bil i Skövde eller om du är i Borås liksom så är det fortfarande 
samma regler liksom som gäller då va, och det måste finnas överallt då…istället för att, 
Skövde har en uppfattning och Borås en uppfattning då…eller ska det sitta i samma system då 
så kan du ha en, en, så blir ett Data Warehouse blir ju ett slags mellanlagringsställe som du 
anropar från olika håll då där, där, där du så att säga kan samla då va…Och det är väl det i så 
fall som jag ser det som, det bästa då med den här typen av portaler som vi kallar det 
egentligen då va…Öh, sen har vi inte…ah, där har vi ett antal lösningar där då, men vi har väl 
sett att många pratar om det men när det kommer till kritan så blir det ändå inte det som 
gäller, utan ofta, så så blir det, byter dom till mer ett affärssystem då då va…alltså det känns 
som portallösning är nånting för du orkar inte byta affärssystem överallt, det blir för stor 
process liksom då va. 
 
A: Aa precis... 
 
IR: Och det är ju därför jag träffar Asitis AB nu egentligen exempelvis då för de ska byta till 
nya versionen av sitt affärssystem, dom har det äldsta som finns typ då va, ungefär… Och det 
blir ju oftast så att du väntar med in i det sista, det tar tid när dom ska göra projektet, det är 
inte direkt affärskritiskt. Och då är ett Data Warehouse oftast det bästa liksom, att istället för 
att, in och grotta och byta såhär va, göra om, så laddar man upp det mot ett Data Warehouse, 
liksom det är fristående i sig. Det är inte så komplext, det kan laddas…käll, alltså du kan ju 
bygga, det kan byggas som det är liksom, som du vill ha det liksom. Faktiskt då... 
 
A: Ah okey. Öhm, vad bra. Jag tror inte jag hade så mycket mer faktiskt, jag tror vi kammade 
av det mesta faktiskt. 
 
IR: Jag vet att jag pratar väldigt mycket och väldigt fort, hehe 
 
A: Hehe. Nä men så att, det blir jättebra. Så jag tanka så jättemycket. 
 
IR: Aa tack. 
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Bilaga E – Intervju med respondent KB2 
A: Om du har lust att berätta lite om vad du arbetar med, och hur länge du har arbetat inom 
yrket? 
 
IR: Ja. Det är ju så då att jag just nu sedan årsskiftet jobbar jag som chef för en 
utbildningsenhet som vi håller på och bygger upp här inom [Kreditupplysningsbolaget som 
intervjurespondenten arbetar på] som vänder sig då både externt till kunder och även internt 
då. Men tidigare så har jag ju då, jag har ju jobbat i den här branschen sedan 80-talet. 
 
A: Aha okej. 
 
IR: I olika befattningar. Både mycket inom sälj och säljledande fattning, jobbat med 
produktutveckling, med våran ratingmodell och jag har då också…[Samtalet bryts] 
 
A: Hallå? [Ringer upp igen] 
 
IR: Och jag var en av dom som var med och startade upp [Kreditupplysningsbolaget i en 
tidigare form] då 2004. Men jag och även dom som var med och startade upp vi är inte 
delägare längre utan det är [Kreditupplysningsbolaget som intervjurespondenten arbetar på] 
som äger det. Det är ju en fusion av det sedan årsskiftet så att det, nu ser ju organisationen 
helt annorlunda ut än förra året då. 
 
A: Aha okej. 
 
IR: Ja, sen vet jag inte riktigt hur mycket du hörde utav det innan där men jag har jobbat en 
del med produktutveckling, med våran ratingmodell och, vet inte om du hörde det men, ja. 
 
A: Jo men, det hörde jag faktiskt, jättebra. 
 
IR: Ja, det kanske räcker så… 
 
A: Ja det gör det. Nej men så jag tänkte lite kort om du, om du kan beskriva lite hur ni 
hanterar lagring av kreditbedömningsinformation i dagsläget? 
 
IR: Alltså vi har ju våran egen databas, där vi har ett, som vi har ett kreditupplysningstillstånd 
för att bedriva kreditupplysningsverksamhet och samlar in ifrån offentliga källor, 
myndigheterna, information om hela Sveriges befolkning och alla Sveriges bolag. Och 
myndigheterna det är då Skatteverket, Kronofogden, Tingsrätter, Bolagsverkets, Statistiska 
Centralbyrån och så finns det en del andra mindre källor därtill då. Och information 
uppdateras dagligen med ny information ifrån dom här myndigheterna. Så vi är ju källan för 
att företagen ska kunna ta kreditupplysningar och i sin tur lagra informationen till exempel då 
som i Asitis AB miljö där då. 
 
A: Ja precis. Så ni, ja just det, ni tillför egentligen bara den, själva ratingen då eller 
ratingmodellen då eller? 
 
IR: Ja alltså, eller nja. Det är ju så då att all information då som vi köper och får levererat och 
uppdaterat från myndigheterna, det lagras ju i våran databas. Sen så förädlar vi informationen 
hos oss som består i att antingen i färdiga rapporter som man då kan se på via vårt 
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webbgränssnitt eller som integrerade tjänster som kunden då kan via Asitis AB till exempel 
då, importera rådata och som då presenteras i fördefinierade fält i Asitis AB-programmet. 
Men så har vi ju också vår rating och det är ju en statistisk modell för att förutsäga obestånd 
inom 12 månader och det är ju då en förädlad produkt. Alltså då har vi ju analyserat all 
information som vi har i vår databas och använder den för att prognostisera obestånd på 
person och företag. Och då är det ju då 12 månader framåt. Men det är ju då förädling, då är 
det vi som använder oss av den här rådatan som vi köper ifrån myndigheterna och gör nånting 
utav det och då är det ju en sån här… ja, statistisk modell för obeståndsbedömning då. 
 
A: Ja precis. 
 
IR: Och den information, alltså ratingen kan presenteras då antingen i, igen då i 
webbgränssnittet till dom här rapporterna, eller som en del när man har en integrerad lösning. 
Och sen har vi ju nånting som vi kallar då för kreditmallar, och kreditmallar det är ju ett 
beslutsstöd där kundens kreditpolicy läggs in som ett regelverk i våran databas, och då kan det 
vara till exempel då på företag för att någon ska få handla mot faktura så måste man uppfylla 
vissa krav då och ett utav kraven kan vara då att man ska ha en rating som är över 5 då till 
exempel, från en skala från 1 och 10 ska man ha 5 och sen ska dom ju då ha varit verksamma 
en viss period, dom kanske ska omsätta nåt visst, dom ska ha något lönsamhetstal över nåt 
visst värde och så vidare. Men då är det ju, det är då våran kunds kreditpolicy som vi lägger in 
som ett regelverk hos oss då. Vilket innebär att när en handläggare hos vår kund vill ska göra 
en kreditprövning så trycker man bara på knappen "kreditprövning" och då sänds ju då en 
signal eller ett anrop till våran databas där det här regelverket finns, och det som vi skickar i 
retur är bara "godkänt", "avslag" eller möjligen "prövning" då. 
 
A: Aha okej. 
 
IR: Som, som ju är baseras på den här kreditpolicyn. Så det är ett annat sätt att jobba med 
informationen, att man gör någonting utav den, att man inte bara levererar som rådata utan att 
man hjälper kunden med själva kreditbeslutet då. 
 
A: Ja precis. Men så jag tänkte om det kommer till, när det kommer till ett datalager då, vad 
ser du för eller vad tror du det skulle finnas för potentiella affärsmöjligheter med att 
sammanföra det i ett Data Warehouse, eller så? 
 
IR: Ja, och då beror det ju på vad här Data Warehouset i övrigt innehåller. Och då tänker du 
att Data Warehouset finns hos kunden? 
 
A: Ja det kan ju vara hos kund då till exempel eller det var ju lite som du sa, att ni förädlar 
information också men jag tänker då om ni skulle förädla den i ett Data Warehouse. Alltså då 
vad det till exempel vad det kan innebära då. Så det är lite både och... 
 
IR: Mm. Om man då tänker sig, alltså, beroende på var du tänker dig placeringen utav Data 
Warehouset. För Data Warehouse är ju beroende på var du fyller Data Warehouset med. Men 
säg då att, att oavsett om man lägger Data Warehouset i, hos oss, eller hos Asitis AB, eller hos 
kunden själv så kan man ju då fylla den med kundens egen information i kombination med 
vår information. Och Data Warehouset skulle ju kunna, vi skulle ju kunna ansvara för Data 
Warehouset och fylla det med kundens information, kombinera med vår information och 
kundens information det kan ju vara väldigt mycket som man hämtar ifrån deras olika 
register. Det kan ju vara till exempel reskontrainformation om först och främst vilka kunder 
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dom har, vilka betalningstiden dom har till kunden, vilka utestående krediter dom har, 
betalningskoder, det kan vara genomsnittliga kreditvärden och så vidare. Och mappa det mot 
den information som vi har, så kan man ju göra ganska så intressanta, kunden kan ju få fram 
väldigt intressanta analyser på sin egen kundreskontra... 
 
A: Mm, ja precis. 
 
IR: Om det är nånting sånt du tänker dig? 
 
A: Jo absolut. 
 
IR: Alltså att man kombinerar extern eller information i kombination med 
kreditupplysningsinformationen i ett Data Warehouse. Var det, var det tanken med Data 
Warehouset eller vad tänker du på? 
 
A: Alltså själva grundidén som vi har haft från Asitis AB är ju att dom vill undersöka både för 
dom själva och för deras kunder egentligen då hur det ser ut med att om man skulle ha 
kreditbedömningsinformation i ett Data Warehouse. Och exempelvis på dom här 
affärsmöjligheterna som jag sa. Man kan ju på ett ganska bra sätt få fram betalningsmönstret 
till exempel, eller beteendet, betalningsbeteende över en specifik tid till exempel. 
 
IR: Precis. 
 
A: Och kunna förutse ett dåligt beteende till exempel, och det är lite, då mot dom här bitarna 
jag försöker och, och kartlägga om liksom, ser ut att, finns det ett behov att kunna förutse ett 
dåligt beteende? Det antar jag är intressant givetvis. 
 
IR: Mm, alltså såhär då. I [Kreditupplysningsbolaget som intervjurespondenten arbetar på] 
har vi ju [Flera olika kreditupplysningsbolag] och sen har vi några andra bolag som, ja, inte är 
så väsentliga i just det här sammanhanget då. Men det finns då dom här tre bolagen, två av 
dom har ju då egna databaser alltså med kreditupplysningstillstånd. Det som det ena 
kreditupplysningsbolaget har som inte vi har det är att man fångar upp betalningsindex. 
 
A: Mm. 
 
IR: Och då är det ju då leverantörer, kunder som får levererar in sin kundreskontra till [Ett av 
kreditupplysningsbolagens] databas. Vad man då gör är att man räknar fram just 
betalningsindex där man ser just på hur många dagar betalar man i snitt sina leverantörer. 
Alltså ett företag som finns med i det här, i kundens leverantörsregister, eller förlåt, 
kundregister. Jag skulle nästan vilja rita för dig. 
 
A: Hehe. 
 
IR: Alltså då analyserar, då ser man ju hur sköter den sig till just det här företaget. Sen kan det 
ju, samma företag X här kan ju då vara kund till ett annat företag som också levererar in 
betalningsindex eller sin reskontra, och då finns den kund, det företaget X finns ju med i den 
andra leverantörens och så kan man, alltså man räknar ju fram hur snabb är, eller hur långsam 
är det här företaget X med att betala sina fakturor. 
 
A: Mm precis. 
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IR: Och den informationen är ju väldigt mycket snabbare än den vi kreditupplysningsföretaget 
har för vi samlar ju in informationen från myndigheterna och när det har gått så långt som till 
en betalningsanmärkning då har det ju kanske gått en till tre månader från förfallodagen. 
Medan när man räknar fram det här betalningsindexet, den är ju tidig, alltså mycket tidigare 
för det är ju innan det har gått till att bli en betalningsanmärkning. Förstår, förstår vad den här, 
har du hört talas om det här betalningsindex? 
 
A: Ja jag har läst lite kort om det, har jag gjort. 
 
IR: Ja. Och så det är ju nånting som [Ett av kreditupplysningsbolagen] fångar upp redan idag 
då vilket våran databas inte gör då. 
 
A: Ja precis. Jag tror att en databas i sig är ju egentligen främst till för korta transaktioner 
egentligen, alltså för operationella beslut brukar man säga. Alltså att det är bara på en enskild 
grej, eller en enskild kund till exempel. 
 
IR: Mm. 
 
A: Ett Data Warehouse är ju, brukar ju ofta vara synonym med att kunna se strategiska eller 
fatta strategiska beslut. Alltså att utifrån statistik kunna kanske förbättra sin 
kreditbedömningsprocess eller nånting sånt där till exempel. 
 
IR: Mm. Den kan ju också även innebära att du skulle kunna använda den för att även kunna 
söka ny marknad, prospekts genom att kunna identifiera var har du dina goda kunder, vilka 
branscher är det inom, vilket omsättningsintervall befinner dom i sig, eller antal anställda 
eller, andra såna här nyckeltal. Och att du med kunskap ifrån det, dina bästa kunder, kunna 
söka nya marknader inom samma segment då. 
 
A: Det borde väl gå kanske åt andra hållet med tänker jag. Ifall det är, alltså om man ser att 
det är nån specifik marknad som att här går det dåligt nu, eller så, eller här får vi vara lite 
varsamma just nu... 
 
IR: Absolut. Vi gjorde en väldigt enkel analys i samband med just en kurs och tittade på vilka 
branscher som är dom mest lönsamma med tanke på kassalikviditet, soliditet och avkastning 
på total kapital. Och då blev jag själv lite överraskad att dom företag som sysslar med olika 
vård, det var primärvård, det var specialistvård, alltså inom de flesta sektorer som handlar om 
vård. Dom tillhör branschen med dom mest absolut mest lönsamma bolag... 
 
A: Jaha okej. 
 
IR: Och med just med alla dom tre kriterierna med likviditet, soliditet och avkastning. Och på 
det sättet skulle man ju, alltså den, det alltså bekräftar vad du säger där. Att man kan ju 
analysera branscher för att just hitta antingen lönsamma branscher eller just olönsamma 
branscher. Det kan ju va att man är intresserad av att hitta företag för uppköp. Det finns ju så 
många sätt att använda den här informationen på. 
 
A: Ja. Mm precis. Nej som sagt det är lite sådana här saker som är roliga att se, eller höra om 
så. Jag kan ju säga att mitt examensarbete är ju, kan man säga mer åt tekniska riktlinjer men 
dom här potentiella affärsmöjligheterna är ju viktiga för att kunna, alltså det är ju lite för att 
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kunna motivera studien för att kunna se för Asitis AB del också då. Alltså kunna se lite ja 
men vad säger dom här som jag har intervjuat också om det så att säga. Så det är ju jättebra. 
 
IR: Ja men, kanske har du mycket information och har bra programvaror som gör att du kan 
analysera och få ut vettiga rapporter så kan du använda det till, ja i precis vad som helst. Det 
kan ju va söka nya leverantörer, det kan vara… allt, hehe. 
 
A: Hehe. 
 
IR: Nej men affärsmöjligheterna är ju obegränsade. 
 
A: Ja precis. Nej men så om vi kollar lite mot vad du ser på, när det kommer till utmaningar 
då att hantera och lagra kreditbedömningsinformation, kanske mer åt ett Data Warehouse om 
du har nån fundering kring det eller tanke? 
 
IR: Nej, alltså det som finns begränsningar är ju när det kommer till person, att lagen sätter ju 
gränser för vad du får lagra om en privatperson då, eller en fysisk person rättare sagt. Och då 
är det ju så att du, säg då att Asitis AB skulle ha ett, skapa ett Data Warehouse för sina kunder 
då så får dom ju inte lagra en massa personinformation utan personens tillstånd. 
 
A: Nä precis, det är väl det här... 
 
IR: PUL. 
 
A: PUL ja, precis. Är det sex månader man får lagra, jag kommer inte ihåg… 
 
IR: Jag kan inte säga det i huvudet vad PUL säger i det fallet. Men det, vad som krävs det är 
ju personens tillstånd för det första. 
 
A: Mm. 
 
IR: Och sen är den ju ganska så kort period, men jag vågar inte säga för vi berörs inte av PUL. 
Vi har ju kreditupplysningslagen alltså KUL. 
 
A: Mm… Jaha okej. 
 
IR: Och där är gränsen tre år. Men det, det är ju för vår verksamhet. Kunden eller Asitis AB 
för den delen får inte lagra informationen så länge. 
 
A: Nej men precis. Men hur skulle du se att man kan eller vad tror du att det är det bästa sättet 
att lösa det på tror du då? När det kommer till den delen. 
 
IR: Med den delen? 
 
A: Ja. 
 
IR: Alltså personsidan där är det inte så mycket du kan lösa det på så att säga för där är lagen 
tydlig. Att du måste följa lagen när det gäller personinformation. Däremot på företagssidan, 
juridiska personer så finns inte dom begränsningarna. 
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A: Nä precis. 
 
IR: Utan då är det mer en teknisk begränsning i vad du, hur mycket serverutrymme och 
sådana bitar, och processor, hur mycket kraft som går åt för att hantera mycket information. 
Det är ju mer dom begränsningarna som jag ser det. 
 
A: Mm precis. Men jag tänkte med den där KUL, eller det som ni hade. Hur sköter ni själva 
den lagringen då alltså då exempelvis för när det har gått tre år. Hur gör ni med den 
informationen? 
 
IR: Då rensas det med automatiskt. Det rensas, det försvinner ur våran databas, det får inte lov 
att ligga där. 
 
A: Mm. Ja, men då har ni alltså satt upp ändå regler i databasen att kolla det här? 
 
IR: Så att den ska ju försvinna, det är ju om en betalningsanmärkning kommer till idag då ska 
den försvinna om 36 månader. 
 
A: Aha okej. 
 
IR: Så det är liksom till och med på dagen så då rensas det. 
 
A: Jaha okej. Jag vet inte jag tänkte också kolla lite med, åt andra hållet liksom om man tar 
mot företag då, i kontrast till utmaningar. Vad skulle du se för framgångsfaktorer till exempel 
då med att kunna hantera och lagra informationen? Liksom vad är dom... 
 
IR: Oj, ja då undrar jag om jag är rätt person att svara på det. Då kanske du skulle ha nån som 
är datatekniskt mera insatt. 
 
A: Jaha okej. 
 
IR: Då kanske du skulle fråga [En chef med tekniskt kunnande] här. 
 
A: Ja okej. 
 
IR: Han är… som nu till årsskiftet var IT-chef här. Nu är han affärs eller 
affärsområdesansvarig. Men han är, han har ju då haft ansvaret för våran IT. 
 
A: Mm. Har du lust att maila hans… eller nånting efter här? 
 
IR: Mm det kan jag. Jag kan, jag mailar dig och till honom så ser han dina frågeställningar 
där… 
 
A: Ja precis. Ja för det där sista frågan jag hade var lite också med vad du ser utmaningar när 
det kommer till att integrera kreditbedömningsinformation i ett Data Warehouse. Jag vet inte 
om, du har nåt? 
 
IR: Ja, Det kanske han också ska svara på. För i vår, i vår värld, alltså vi har ju vart… vi har 
ju väldigt många kunder som gör integrationer på… och det kan vara på olika sätt, dels är 
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vanliga webbserviceanrop där man frågar one-by-one men sen har vi också större kunder som 
köper bulk alltså delar utav hela våran databas. 
 
A: Mm. 
 
IR: För användning utav, som man alltså då lägger i ett Data Warehouse-miljö då kan man väl 
säga då. Och då är det ju en helt annan teknik men den tekniken den kanske du skulle prata 
med honom om. 
 
A: Ja men precis. Det kanske är bättre, om han vart IT-chef där också hehe. 
 
IR: MM. Nej men vi kompletterar nog varandra i det fallet så. För jag ser det ju, jag har ju den 
där mera affärsmässiga delen då. 
 
A: Mm. Ja precis. Nej men vad bra, jag tror jag fick ändå ganska bra med Just åt det hållet 
som du sa, med affärsmöjligheter och så. 
 
IR: Men jag kan maila honom ärendet omgående så kan ju ni boka en tid här ganska kvick så 
att du kommer vidare i din studie då. 
 
A: Ja precis, så bra.  
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Bilaga F – Intervju med respondent KB3 
A: … Berätta lite vad du arbetar med, och hur länge du har arbetat inom yrket? 
IR: Ja, inom IT-branschen har jag jobbat i många år, och inom den här branschen, 
kreditupplysningsbranschen så har jag jobbat i, ja i tio år ungefär. 

A: Öh, vad har du för... 

IR: Sen är ju den här, sen är ju den här branschen är ju IT i grund och botten, alltså det är ju 
extremt IT-orienterat då. 

A: Ja precis, ja just det. Öh, så ja, precis. Men, då tänkte jag kolla lite liksom hur hanterar ni 
och lagrar kreditbedömningsinformation i dagsläget då? 

IR: Ja… Eh, kreditinformation. Det är vi som genererar kreditupplysningar kan man ju säga 
då. Vi är ju ett kredit och affärsinformationsbolag då. 

A: Mm. 

IR: Eh, så att vi genererar ju för kundens räkning, kan man väl säga då. 

A: Mm. 

IR: Sen är det såhär att, kund, alla kreditupplysningar, eh, sparas ju av legala skäl på, på grund 
av att man ska kunna ha loggning och, och spårning på det om man säger så. Sen så finns det 
ju legala kriterier som man måste följa då, alltså det vill säga hur länge får det sparas och så 
vidare då. 

A: Mm. Aa okej. 

IR: Eh, men, men sen kan ju information lagras ur ett statistiskt underlag och då läggs det ofta 
i ett Data Warehouse då, inte all information men, men den, den information vi tycker är 
relevant då. 

A: Mm ja precis. 

IR: Och det sparas där egentligen så att säga, alltså så länge det inte är knutet till en individ 
eller person då… eller ett företag då. 

A: Aa okej, aa. Nä men så att, vad bra… Men så ni har ett Data Warehouse i alla fall, eh, 
liksom just nu alltså? 

IR: Ja, för att kunna bygga, bygga statistiska modeller eller riskmodeller så behöver man 
ganska stora mängder data och ju mer data du har, och där du kan hitta, eh, signifikanta 
faktorer eller variabler, eh, det, det är ju dom man bygger egentligen scoremodeller på till 
exempel då.  

A: Ja precis. 

IR: Eh, så att man behöver datat för att kunna göra bra scoremodeller, men måste följa de, de 
lagkrav som finns och, och dom myndighetspåbud som finns då, och det, och det, det måste 
man alltid följa om man jobbar inom kreditupplysningsbranschen då. 
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A: Ja precis. Eh, men, men så när det kommer till att lagra… den här 
kreditbedömningsinformationen i ett Data Warehouse då vad, vad ser du att det finns, eller 
vad är det för potentiella affärsmöjligheter med att ha det i ett Data Warehouse? 

IR: Alltså det, det som är fördelen med ett Data Warehouse det är egentligen att du lagrar 
informationen på ett strukturerat sätt, eh, förhoppningsvis om du bygger Data Warehouset på 
ett korrekt sätt då. 

A: Mm. 

IR: Eh, och då blir det ju lättare att återanvända informationen i, i framtiden då, men, men 
alltså att kalla det ett Data Warehouse, alltså man kan ju, ett Data Warehouse är ju, begreppet 
är ju ganska brett då. Det beror ju på vad du menar med ett Data Warehouse lite grann då.  

A: Mm. 

IR: Vad är din definition på Data Warehouse så vi talar sammas språk här? 

A: Eh, i mitt fall så ser ju jag det som att det är, eh, datan som är i Data Warehouset är ju, det 
är ju integrerat, alltså det kommer från flera olika källor, det är ju beständig data, alltså 

IR: Aa. 

A: Lite som du sa att, det, man ofta, tar ju ofta inte bort eller uppdaterar… Och det är ju 
även… Ja, man använder det ju främst då för statistisk, eller underlag i strategiska beslut…  

IR: Aa... 

A: Så, är väl liksom den…eh, uppfattn... 

IR: Aa, och där har du ju egentligen den definitionen som jag sa, för att till exempel kunna 
bygga bra riskmodeller då. Då måste informationen sparas enligt dom kriterierna som du sa 
då… 

A: Mm. 

IR: Eh, men, men det är ju inte kreditupplysningen som sådant enbart, utan det är ju data om 
kreditupplysningen också. 

A: Aha okej. 

IR: Förstår du hur jag menar? Alltså vi får ju inte spara som jag sa innan då informationen för 
all evighet då, den kan inte va beständig för all evighet, utan däremot information om 
information kan vara mer beständigt då. 

A: Aa precis. 

IR: Alltså metadatat, som vi kallar det också då. 

A: Aa precis, det är ju väldigt centralt i ett Data Warehouse. 

IR: Ja. 

A: Eh, jag, jag tittar ju på, ja, eftersom att du är lite insatt i, i tekniker och så, jag tittar ju 
själva ETL-processen kallas det… känner du till det? 
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IR: Ja, ja absolut. Vi använder ETL själva då, så, ja. 

A: Så, så det är egentligen det jag försöker konkretisera riktlinjer det är egentligen 
framgångsfaktorer och fallgropar när det kommer till, eh, ETL-processen då, eh, för 
kreditbedömningsinformation i Data Warehouse. Eh, så, men ja, då kanske jag kan kolla, ah, 
fråga dig lite om du, vad skulle du se att det finns för, för utmaningar med, alltså med ETL-
processen när det kommer till just kreditbedömningsinformation då? 

IR: Ja alltså om vi tar, det, det vi använder ETL-processen till då det är ju egentligen att vi 
läser in alltså, eh, läser in grunddata, rådata, in i våra… databaser då. 

A: Mm. 

IR: Eh, så vi sen bygger i, kredit, kreditinformationstjänsten på. Eh, vi har ju inte bara, det, vi 
har ju faktiskt affärsinformationstjänster också så att, till stor del är det ju inte bara 
kreditinformation som laddas in i vårat datalager. Det är ju också, ett bra exempel, till 
exempel kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter och så vidare som alltså, som kan också vara 
för marknadsförings, syn… vad heter det…eh , synvinkel, eh… ärenden egentligen då. Alltså 
inte bara för att göra en kreditbedömning då. 

A: Nä precis. 

IR: Eh, så att den stora utmaningen vi har egentligen det är att på vilket sätt vi ska läsa in 
datat på ett effektivt sätt då, eh, så att inte det behöver göras så mycket programmering 
varenda gång det, det sker förändringar hos leverantören. 

A: Aa precis. Ja, just det. 

IR: Öh, så, så att vi vill ju gärna ha så automatiserade processer som möjligt då och gärna utan 
att vi ska behöva gå via programmerare hela tiden så fort det sker nånting, utan det är ju 
affärsutvecklare som ska kunna liksom, mer eller mindre mappa dom här grejerna, eh, och, 
och få in det i ett datalager då.  

A: Mm, ja precis. Öhm, just det, själva inläsningen där då. Finns det några utmaningar när det 
kommer till liksom, när man ska, alltså transformera information eller själva den delen, när 
man ska få det i Data Warehouset. Alltså, om man tänker T:et i ETL, hehe. 

IR: Ja alltså, dom stora utmaningarna är liksom att tolka, även liksom om du har ett bra 
verktyg då, ETL-verktyg eller vad du nu vill köra för nåt då, eller ja att du programmerar det 
själv, det är ju också möjligt då. Eh, så, så är det mappningen av data som är ett stort problem 
det vill säga, förstå vad datat egentligen betyder för det kan va så att det finns komplikationer 
i datat också. 

A: Aa just det. 

IR: Anting, antingen kontradiktioner eller att det finns, du vet felaktigheter då. Det gäller ju 
och hitta dom så snabbt som bara den då. 

A: Ja precis. 

IR: Så i första läget är liksom bara att förstå datat, alltså metadatat på det som ska läsas in då, 
måste du förstå då. 

A: Mm, ja precis. 



	   Bilaga F, sida 4 av 7 

IR: Vad betyder till exempel adress? Betyder det egentligen att det är en, en 
folkbokföringsadress, eller är det liksom en särskild postadress, eller är det en utlandsadress, 
det är ett bra exempel då va. 

A: Ja precis. 

IR: Eh, eh, och förstå också fil, filen man ska läsa in då. Är det liksom, eh, är det en XML, är 
det en XML-struktur eller, eller är det, en, en till exempel textfil, det kan va till och med en 
positionsorienterad fil och så vidare va. 

A: Ja precis. 

IR: Och, det är ju det som är det stora jobbet egentligen då. Att, att liksom kunna mappa datat 
på ett smart sätt då. 

IR: Eh, men, men när den väl kommer in till Data Warehouset på så sätt, då har du oftast 
alltså, då har du oftast datat i normaliserad i nån databas, då behöver du inte köra ett ETL-
verktyg egentligen för att få in det då. 

A: Nähä okej. Ja precis. Men så att... 

IR: Man, man ser ju, man kan se datat på olika sätt, det finns ju liksom korttidsdata och sen 
finns det långtidsdata, eh, och så kanske ett litet mellanting i mellan där också då. 

A: Ja, ja just det. Du nämnde i och för sig lite där, jag tänkte lite mer mot… om du skulle 
säga, om du skulle vända på det här då med utmaningar, vad är framgångskriterier för att göra 
en lyckad ETL-process med kreditbedömningsinformation? 

IR: Eh, till ett Data Warehouse eller menar du generellt sätt från en databas? 

A: Nä till ett Data Warehouse, öh, tänkte jag. 

IR: Till ett Data Warehouse okej… Öh, njae alltså, det är ju återigen alltså att, att förstå datat 
då, det är liksom grunden till allt. Förstår du inte datat så kan du inte göra mappningarna i nån 
verktyg, inte ens i ett ETL-verktyg då. Eh, och att ETL-verktygen är, antingen att du gör det 
själv eller att det är tillräckligt… vad ska man säga, att det är lätthanterligt, lättarbetat i det då. 

A: Ja just det. 

IR: Det finns ju rätt många leverantörer där, eh, och jag måste säga att många av dom är 
väldigt… lite för komplicerade, och det, det är liksom proprietär, det är svårt att liksom, det 
finns nästan ingen standard utan det är liksom, varje system är lite unikt i sig då. 

A: Aa precis. 

IR: Och det är svårt att få tag i duktiga konsulter inom det området… Eller överhuvudtaget 
personer som kan det då, det behöver inte vara konsulter bara då men… 

A: Aa. 

IR: Vi har ju haft till exempel svårt att anställa folk som kan det där... 

A: ETL-verktygen? Eller själva… Öh. 

IR: Ja, alltså alltifrån kompetenser kring ETL men, men också ETL-verktyg. 
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A: Aha, okej. Vilka verktyg har ni tittat på? Är det Qliktech till exempel? 

IR: Nä Qliktech ser väl inte jag ETL-verktyg framförallt då utan det är mer BI-verktyg då. 

A: Nä men jo det är klart, men SSIS till exempel. Microsofts till exempel. 

IR: Aa jag har jobbat med SSIS innan som jag tycker är okej, men jag har även tittat på 
PowerCenter också... 

A: Ja just det. 

IR: Och PowerCenter är ju lite grann Rolls Roycen av, av dom största ETL-verktygen då. 

A: Ja precis. Hm, nämen jag vet inte. Det kanske var nånting som jag missat här eller…men, 
öh, när det kommer till själva integrationen av kreditbedömningsinformation i ett Data 
Warehouse. Jag kände att jag fick ut väldigt bra med information väldigt snabbt här. 

IR: Hehe, Men ska vi säga som såhär, det område som du berör är ju jätteintressant generellt 
sätt då, det är ett väldigt hett område och det är väldigt få som jobbar med det rent… på 
marknaden är det svårt att få tag i folk som bara jobbar med, med den här typen av frågor 
alltså. 

A: Aa precis. 

IR: Eh, varje bolag sitter ju och kanske hittar på sina egna lösningar lite grann då. 

A: Aa precis. Grejen är ju, ju att det finns ju väldigt mycket om ETL, för sig så att säga och så 
finns det väldigt mycket om kreditbedömningar och liksom den biten för sig, men det finns 
inget som jag hittat som försöker ta fram riktlinjer för att föra in den typen av information och 
liksom, ja, utmaningar som finns med det, och dom här legala aspekterna som du nämnde. 

IR: Ja alltså, transformationsdelen i ETL om man säger så. 

A: Mm. 

IR: Det är ju mycket att ta hänsyn till tekniska, praktiska, legala och affärsmässiga kriterier 
då. 

A: Ja precis. 

IR: Eh, och, och det är inte helt kristallklart hur man ska mappa då på så vis, och det är ju det 
som egentligen är problemet, eller jobbet med det. Att använda ett verktyg i sig det är ju inte 
det som är grundproblemet det, det är just det att hitta kunskap för att göra detta då. Oftast är 
det såhär att man sitter och i, i .net-kod eller java-kod och gör dom här mappningarna, statiskt, 
eller i alla fall semi-statiskt då. Och, och det är klart att det går att göra, det har jag gjort på ett 
antal bolag då, men, men det blir ju väldigt tungrott asså, du blir väldigt beroende av IT-
avdelningen varenda gång du ska göra nånting. 

IR: Sen får man ju passa sig lite grann då är, är datat väldigt statiskt, det ändrar sig inte sådär 
himla mycket, och sannolikheten att det ska ändra sig inte heller är, antingen datat eller 
affärsreglerna kring datat inte ändras så mycket. Eh, och, då finns det inte så mycket mening 
med att använda ett ETL-verktyg. 

A: Nä. 
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IR: För det är ju en, en initialkostnad och det är liksom en, en inlärningskurva som är, kan 
vara lite brant i vissa fall då. 

A: Aa precis. 

IR: Och då kan det vara lättare att sätta sig i .net-kod och bara göra mappningen i, i, mot en 
databas och programkod oftast då, och göra körningen direkt då. 

A: Ja precis, gör någon… Vad heter det, stored procedure i databasen? 

IR: Ja antingen databasen eller att man lägger det på applikationslagret då så att det, man kör 
java, java-kod eller .net-kod då.  

A: Ja precis. 

IR: Men det beror ju på hur mycket man vill lägga du vet på databasskikten, eller 
databaslagret eller applikationslagret då. Det har du säkert läst om, om hur man ska tänka där 
lite grann då. 

A: Aa precis. 

IR: Det finns olika filosofier där med, nämligen då, beroende på hur mycket lager man ska så, 
så får man lägga lite olika mycket ambitionsnivå på olika ställen där då. 

A: Mm. precis. Men, men som sagt det finns ju, SQL har ju väldigt bra inbyggt det där, med 
triggers och procedurer egentligen, eh, för att just extrahera information. 

A: Precis, mm ja just det. Vad kul. Det var ju, jätteintressant. Jag tycker, jag tycker ju det är 
väldigt intressant med ETL och Data Warehousing överlag. Sen så tycker jag ju det är väldigt 
intressant i kontexten för kreditbedömningar, det är ju lite därför jag gör exjobbet i det också. 

IR: Men hur kommer det sig att du är, var, är intresserad av just kreditupplysningar och så 
vidare. Har du någon bakgrund inom branschen? 

A: Nej alltså, det är inget, ingen bakgrund så i branschen har jag inte. Egentligen fick, eller 
Asitis AB hade en idé nämligen om det här, att försöka, eh, undersöka det här egentligen, att 
se vad det skulle innebära för affärsmöjligheter för, ja både för dom själva men också kanske 
för deras kunder då. 

IR: Aa 

A: Sen så, i samband med det hade vi ju en kurs i Data Warehouse och Business Intelligence 
och, fick då jobba lite med, ja med Qlikview och även lite Data mining verktyg. Så då blev 
jag ju väldigt intresserad av det, och kollade ganska mycket på ETL också för, för det står ju i 
alla källor man läser att, ETL är ju liksom det viktigaste, i stort sett eller vad man ska, eller 
det är jättecentralt i Data Warehousing. 

IR: Aa. 

A: Så… jag vet inte. Jag tyckte det lät jättekul när jag pratade med Asitis AB. 

IR: Aha, okej vad kul. Öh, och… du är klar med plugget nu då alltså, det är bara exjobbet 
kvar nu alltså. 

A: Ja precis, blir klar i juni här. 
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IR: Jaha, aa vad kul. 

A: Ja det är kul… 

 


