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Sammanfattning 

Arbetet beskriver ett systemutvecklingsarbete som innehåller kravfångst, analys och design av en 

data warehouse/business intelligencelösning till Svenska bordtennisförbundet.  

Svenska bordtennisförbundet/SBTF/ behöver utöka sitt beslutsunderlag för att kunna fatta 

strategiska beslut. SBTF behöver även få bättre kontroll på sin verksamhet för att kunna sätta, 

utvärdera och följa upp mål. SBTF önskar lösa detta genom att skapa ett data warehouse till vilket 

data från de olika systemen laddas för att därefter kunna presenteras för användarna genom 

business intelligence. I kravspecifikationen framkom att klubbarnas medlemsregister, alla 

tävlingsspelare, all träningsstatistik och de matcher som spelats i Sverige sedan 2011 var det 

dataunderlag som skulle ingå i ett data warehouse. Data var placerade i databaser som SBTF inte 

hade direkt kontroll över, däremot fanns samma data publicerade på olika websidor. För att få tag i 

uppgifterna skapades en programkod som sökte igenom hemsidorna, tankade ner uppgifterna som 

behövdes till Excelark för att sedan föra in dem i tabeller i data warehouse databasen. Tabellerna har 

sedan stegvis behandlats och förfinats innan de slutligen kopplats ihop med business 

intelligencelösningen. Data kan då presenteras för användarna i rapportform eller via Excel 

pivottabeller.  

Beträffande tävlingsspelare, träningsstatistik och de matcher som spelats, ger lösningen önskat 

beslutsunderlag för uppdragsgivaren. Inom dessa områden har SBTF också fått betydligt bättre 

kontroll på sin och på de svenska bordtennisföreningarnas verksamhet. Däremot innefattar lösningen 

inga data kring klubbarnas medlemsregister. Det innebär att SBTF inom detta område fortfarande 

saknar möjlighet att ta fram viktigt beslutsunderlag. Arbetet avslutas med ett antal förslag till 

ytterligare förbättringar av systemet.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

Abstract 

The report describes the development of a data warehouse / business intelligence solution for the 

Swedish Table Tennis Association/STTA/. 

The STTA requires an enhanced decision support for making strategic decisions. The STTA also needs 

better control of their business in order to set, evaluate and monitor goals. The STTA wants to solve 

this by creating a data warehouse where data from different systems are loaded and then presented 

to users through business intelligence. Club membership register, all competing players, data about 

training schedules and the matches played in Sweden since 2011 where included in the business 

requirements. This data was already stored in databases not directly controlled by STTA, however, 

the same data were published on various websites. To get access to the data a program was created 

to search these websites and withdraw the data needed to an excel spreadsheet. Later, data was 

loaded into tables in the data warehouse database. These tables were gradually refined before 

becoming the basis for the business intelligence solution. Data are presented to users through a 

PowerPoint report or via Excel pivot tables. 

Regarding the competing players, training schedules and matches played the solution has met the 

client’s requirements. Within these areas, the STTA by implementing the solution has got significantly 

better control in order to set, evaluate and monitor goals. The solution however comprises no data 

regarding club membership register and therefore the STTA still lacks the desired information. The 

work concludes with a number of suggestions for further improvements to the system. 
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1        Bakgrund 
Beslutsfattande är en central del i alla typer av verksamheter. Besluten som fattas styr hur 

verksamheten utvecklas och påverkar om ställda mål uppfylls. Nyckeln till att en verksamhet blir 

framgångsrik är att bra beslut fattas. Trots att det numera finns bra hjälpmedel som kan underlätta 

beslutsprocessen betydligt saknar många verksamheter stöd för att fatta beslut även i enklare frågor. 

(Borking, Danielsson, Ekenberg, Idefeldt & Larsson, 2010) 

 

Larson (2009) definierar effektiva beslut som val som flyttar organisationen närmare sina mål. Larson 

anser att det finns tre saker som måste uppfyllas för att möjliggöra effektivt beslutsfattande, 

nämligen: Det skall vara klart uppstyrt vart man vill nå, det måste således finnas mål att arbeta mot. 

Lewis Carroll beskriver detta på ett roligt och väldigt tydligt sätt. 

 

”Would you tell me please, which way I ought to go from here?” asked Alice. 

“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. 

“I don’t much care where,” said Alice. 

“Then, it doesn´t matter which way you go,” said the Cat.  

Alice´s Adventures in Wonderland 

     -Lewis Carroll 

 

Larson (2009) påstår också att det måste gå att mäta om en viss riktning tar en närmare eller längre 

ifrån målet. Det vill säga, aktiviteterna eller arbetet som utförs, är det effektivt eller inte? Är vi på väg 

i rätt riktning? Slutligen, för att kunna utvärdera och ompröva beslut innan det är för sent så behöver 

beslutsfattaren tillgång till relevant information i tid. 

 

 

”Att våga ändra åsikt visar att man är klokare idag än igår”  

– Winston Churchill 

 

Churchills citat passar på andra och tredje punkten, nämligen att mål och riktning kan behöva 

anpassas och förändras om förutsättningarna ändras eller om ytterligare information om händelsen 

tillkommit. Ju snabbare man får kännedom om felaktigheter i analysen, desto snabbare kan man 

förändra beslutet och byta riktning. Bra underlag hjälper också till att dra lärdomar av felaktiga 

beslut. Vet man inte vad som blev fel eller varför kan man inte heller utesluta den vägen i framtiden. 

Finns det däremot underlag som tydligt pekar på att ett visst vägval var felaktigt så behöver man inte 

ta den vägen igen. Hur ett företag löser dessa punkter kallas business intelligence (BI). (Larson, 2009)  

 

Reiner& Cegielski (2011) menar att relevant och valid information nästan är ett krav för att fatta bra 

beslut. De anser också att beslutsfattande blir mer och mer komplext för varje år som går. En 

anledning är att mängden information som kan påverka beslut bara ökar och ökar. De hävdar också 

att informationen på Internet fördubblas varje år, samt att antalet beslutsalternativ ökar i takt med 

teknologiska innovationer. Det senare torde vara en rimlig slutsats eftersom saker som är standard 

idag inte var möjliga några år bakåt i tiden. En mer globaliserad värld har också ökat konkurrensen 

för företagen och därmed försvårat beslutsfattande. 
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Reiner & Cegielski menar att alla punkterna ovan leder till fler valmöjligheter att ta ställning till, som i 

sin tur gör det svårare och svårare för människan att kalkylera med alla dessa faktorer utan tekniska 

hjälpmedel. Många verksamheter använder sig av flera olika IT- system för att klara den dagliga 

driften. När sedan beslut som påverkar hela verksamheter eller processer skall fattas så finns 

beslutsunderlaget fragmenterat i olika system. Även om det teoretiskt är möjligt att manuellt ta fram 

informationen som behövs ur flera olika system så anser Reiner & Cegielski att människan själv inte 

klarar av att processa den mängd information som finns på ett effektivt sätt. De anser det behövs 

någon form av IT-stöd som samlar in relevant information och behandlar, analyserar och 

sammanställer denna på ett snabbt och effektivt sätt som stöd för effektivt beslutsfattande. Vikten 

av detta ökar ytterligare, eftersom tillgången till information ofta behövs snabbt. Ett vanligt sätt att 

lösa detta är att skapa ett data warehouse till vilket data från de olika systemen laddas för att 

därefter kunna presenteras för användarna genom business intelligence. 

Tidigare var denna typ av beslutsstöd enbart ekonomiskt försvarbart för riktigt stora organisationer 

eftersom kostnaderna var enorma. Enligt Cook, Noyes & Masakowski (2007) har den tekniska 

utvecklingen lett till att datasystem för att stödja beslutsfattande numera kan byggas till en ganska 

låg kostnad. Detta gör IT-baserad BI till ett alternativ även för mindre organisationer. 

1.1 Problembeskrivning  
BI är alltså en viktig faktor för verksamheter när det handlar om effektivt beslutsfattande och 

måluppföljning. Nästan alla organisationer spar data kring vad som har hänt och vad som skall hända 

i framtiden i så kallade online transaction processing (OLTP) system. Dessa system möjliggör den 

dagliga verksamheten hos ett företag. De flesta företag har flera OLTP system som ordersystem, 

ekonomisystem och liknande. Det är dessa data, som alltså finns inom deras egna system, som är 

grunden till BI.  

Om verksamheterna redan har grunden för BI, varför saknar då beslutsfattarna underlag för att fatta 

bra beslut? Larsson (2009) anser att välutvecklade OLTP system är designade för att hantera 

transaktioner på ett effektivt sätt. För att detta skall vara möjligt använder de sig av 

relationsdatabaser med normaliserade tabeller. Larson påstår också att syftet med ett OLTP system 

inte är att hålla reda på historisk data, utan att möjliggöra det dagliga arbetet för en organisation. För 

att OLTP systemen skall kunna fungera så snabbt och effektivt som möjligt arkiveras oftast äldre 

data. (ibid) Detta är ett stort problem för BI eftersom analyser över tid omöjliggörs. Det kan också 

vara så att data som finns i OLTP systemen innehåller felaktiga uppgifter, redundans och 

inkonsistens. Data måste då rensas innan den kan användas som underlag till BI.  Ett annat problem 

uppstår när en verksamhet har flera olika OLTP system som inte är integrerade med varandra. 

En lösning på det senare problemet kan vara att integrera de olika OLTP-systemen. Det finns stora 

nackdelar med detta, eftersom OLTP system har ett helt annat syfte än ett BI system. BI system 

behöver göra aggregeringar av mängder av transaktioner över en viss bestämd tid. (Larson, 2009). 

Connely & Begg (2010) anser att OLTP system är byggda för att klara av maximalt antal 

transaktionsprocesser. Detta gör att ett effektivt BI system kräver en helt annorlunda design än ett 

OLTP system.  

Grunden för BI är oftast att skapa ett data warehouse (DW) dit nödvändig data flyttas. Larson (2009). 

Ett DW är designat för att processa ad hoc frågor och således lämpligare som grund för BI än ett OLTP 

system. (ibid.) Det viktigaste för ett välfungerande DW är att det går snabbt att hitta det man letar 



3 
 

  

efter. Därför är det tillåtet att denormalisera data om det ger bättre prestanda. Ytterligare en 

anledning till att flytta över data ifrån OLTP systemen till ett DW är att man slipper göra uträkningar 

och sökningar i de ordinarie systemen. Detta sköts istället i DW. Därmed riskerar man inte att de 

ordinarie systemen får lägre prestanda och påverkar företagets effektivitet. (ibid.)  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att ge Svenska bordtennisförbundet utökat beslutsunderlag för att fatta 

strategiska beslut. De behöver även få bättre kontroll på sin verksamhet för att kunna sätta, 

utvärdera och följa upp mål. Detta skall ske genom att data från olika system hämtas och sparas i ett 

data warehouse och sedan presenteras för användare och intressenter med hjälp av business 

intelligence.  

1.3 Avgränsningar 
Svenska bordtennisförbundet har uttryckligen bestämt att lösningen skall vara en DW/BIlösning. 

Därför undersöks inga andra alternativa möjligheter för att tillgängliggöra ett bättre beslutsunderlag i 

rapporten.  

I arbetet blandas både engelska och svenska termer. Det beror på att många ord och uttryck som 

används inom ämnesområdet har sin grund i det engelska språket och det kan vara svårt att hitta en 

lämplig översättning. Översättningar har gjorts i den mån författaren ansett det har varit möjligt utan 

att det förändrat innebörden av ordet eller sammanhanget.  
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2 Teori 
I teoridelen behandlas den teoretiska ramen och metoderna som lösningen baseras på.  Avsnittet 

inleds med en beskrivning av systemutvecklingsmetoderna som använts i arbetet.  Därefter fastställs 

hur termer används i arbetet så att inga missförstånd skall kunna uppstå. Sedan följer teori kring 

databasers uppbyggnad, generella koncept kring data warehouses och business intelligence. Störst 

plats är vikt till DW/BImetoden som använts, Kimballs livscykel, som förklaras steg för steg.   

2.1 Systemutvecklingsmetoder 

2.1.1 Agil systemutveckling 

Agila metoder för systemutveckling utvecklades under 1990-talet som en slags motpol till den 

tidigare så populära vattenfallsmodellen (Rico, D., Sayani, F. & Saya, H.S., 2009).  Vattenfallsmodellen 

var sekventiell, planeringen rigorös och alla krav på det nya systemet skulle försöka specificeras i 

detalj innan man fick börja programmera (Larman, 2005). Larman menar också att de flesta projekt 

som genomförts med vattenfallsmodellen misslyckats både med att leva upp till kundernas krav och 

att hålla sig inom tid och budget.  

Det finns ett flertal agila (lättviktiga) programutvecklingsmetoder, några exempel är Scrum, Extrem 

programmering, Feature driven development. Metoderna skiljer sig naturligtvis åt på ett antal 

punkter, men det som är gemensamt för dem alla är att de levererar funktionalitet i tidsbestämda 

iterationer (Reiner& Cegielski, 2011). En körbar del av arbetet produceras, testas och utvärderas. 

Därefter tar nästa iteration vid. Ytterligare en liten del blir färdig, som testas och utvärderas och så 

bygger man på systemet, inkrementellt. Arbetsplaner, systemkrav och design uppdateras och 

förädlas över tiden i och med att fler och fler iterationer utförs. Iterationerna skall inte vara för långa, 

helst inte mer än sex veckor (Larman, 2005) För att agil systemutveckling skall vara framgångsrik så 

krävs förutom tester och utvärderingar en god kontakt med beställaren. Larman menar också att vid 

agil utveckling så brukar man starta programutveckling innan alla krav samlats in. Anledningen till 

detta är en övertygelse om att kravspecifikationen ändå inte kan bli perfekt, eftersom alla krav 

omöjligt går att förutsäga.  Många krav upptäcks av utvecklaren eller beställaren under skapandets 

gång. Ju längre arbetet pågår desto större chans är det att krav förändras. Att då modellera krav in 

absurdum innan arbetet ens påbörjats är bortkastad tid. Men, självklart är det ändå viktigt att få en 

god bild av vad som skall göras innan arbetet startar. En lyckad implementation av ett 

informationssystem är beroende av en grundlig analys och design av systemen (Chiang, R., Siau, K. & 

Hardgrave B.C, 2009). Syftet med att skapa modeller i agil modellering är inte att dokumentera 

arbetet utan att öka förståelsen för vad som skall göras (Larman, 2005). Det viktiga är alltså inte att 

ritningar och sketcher är stilmässigt perfekta utan att de är lätta att förstå. En stor fördel med detta 

är att modellerandet tar mindre tid och mer tid kan läggas på programutveckling. 

Agil systemutveckling uppmuntrar till kravförändringar i utvecklingsprocessen. Ju mer ett program 

motsvarar kundens krav, desto mer kundnytta och konkurrensfördel skapas. 

http://www.agilemanifesto.org/ (2013-05-22) 

http://www.agilemanifesto.org/
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http://www.agilemanifesto.org/ (2013-05-22) sammanfattar essensen i agil systemutveckling med 

fyra meningar: 

”sätter individer och interaktioner framför processer och verktyg” 

”att lägga tid på programvaran istället för överdriven dokumentation” 

”kundsamarbete istället för kontraktsförhandling” 

”anpassning till förändring istället för att strikt följa en plan” 

2.1.2 Prototyping 

Precis som en konstnär gör en skiss av den slutliga teckningen innan han börjar måla, skall en 

systemutvecklare göra en skiss av systemet som han tänker bygga  (Arnowitz, J., Arent, M. & Berger, 

N, 2006). De menar att prototyping är ett sätt att reducera risken i ett projekt och öka kvaliteten på 

den skapade produkten. Prototyping är framgångsrikt eftersom det på ett tydligt sätt klargör 

systemkraven visuellt istället för att enbart beskriva dem. En prototyp kan vara en modell av 

slutprodukten eller fungera som grund för nästa nivås prototyp (ibid.). Prototyping kan alltså vara ett 

iterativt arbetssätt där en modell skapas, förfinas och varje version leder närmare och närmare till 

slutversionen. Arnowitz et al. har tagit fram en process uppdelad i fyra faser för att skapa effektiva 

prototyper. De anser också att vissa steg i processen kan ignoreras när enklare prototyper 

konstrueras.  

Fas 1: Planeringsfasen 

I planeringsfasen bestäms prototypens krav. Det är inte samma krav som kraven på systemet, utan 

snarare en del av systemkraven. Kraven beror på vem prototypen riktar sig till och var i 

utvecklingsprocessen man befinner sig. För att skapa effektiva prototyper måste man förstå och ha 

kunskap om systemen och varför användarna agerar på vissa sätt. 

Fas 2: Specificering 

Här väljs vilket verktyg som skall användas för att skapa prototypen och besluten som fattades i fas 

ett ligger till grund för detta. Att bestämma de viktiga detaljerna i prototypen är viktigt för att 

undvika att prototypen blir ineffektiv. Onödig tid slipper spenderas på att skapa en dålig modell eller 

ett test som inte ger någon bra feedback. Den metod som passar bäst för situationen skall sedan 

identifieras. Vid valet av prototypredskap skall hänsyn tas till metodvalet.  Men lika viktigt är det att 

välja ett verktyg som prototypskaparen behärskar. Det innebär att mer tid kan läggas på prototyping 

istället för att utvecklaren skall lära sig ett nytt verktyg.  

Fas 3: Design  

Prototypen skall skapas genom en bra design. En viktig del för att skapa effektiva prototyper är att 

kunna motivera designvalen. Det är viktigt att tänka på såväl psykologiska aspekter som på grafisk 

och informationsdesign. Den bästa designen skall kunna svetsa samman både riktlinjer och krav. Har 

man slarvat med efterforskningarna kan inte heller prototypen bli perfekt eftersom en prototyp 

aldrig blir bättre än underlaget den är byggd på. 

Fas 4: Resultat 

http://www.agilemanifesto.org/
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Prototypen visas upp för uppdragsgivaren och godkänns. Med hjälp av användartester och andra 

utvärderingssätt testar man prototypen. Det sista steget som utförs är att ta den itererade 

prototypen och forma den till en produkt eller service. Prototypen har blivit flygfärdig. 

2.2 Definitioner 
Reeves (2009) menar att termerna data warehouse (DW), data warehousing, data mart (DM) och 

business intelligence (BI) har olika betydelse för olika personer och företag. Det är därför viktigt att 

göra klart vilka definitioner som gäller så alla förstår vad som avses framöver i arbetet.  

Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy & Becker (2011) menar att vissa refererar till data warehousing 

som den överliggande termen som innehåller data warehouse databaser, och BI. Andra använder BI 

som den överliggande termen och DW beskriver då hur data lagras inom BI miljön.  

Mundy, Thornthwaite, & Kimball (2011) beskriver ett DW som en “plattform for business 

intelligence”.  Kimball et al. (2011) utvecklar ytterligare hur dessa begrepp hänger ihop. De använder 

termen ”data warehouse/business intelligence” (DW/BI) för att beskriva hela systemet. De anser att 

DW och BI hänger ihop och att det inte går att leverera det ena på ett fullgott sätt utan det andra. 

Det sammansatta namnet skall visa att de är beroende av varandra. Att ha tillgång till data utan att 

kunna analysera den, eller att ha tillgång till analysverktygen utan att ha data att analysera är inget 

fullgott system.  Platsen där sökbar data lagras kallar de för DW. Analysverktygen som skapar ett 

mervärde av data kallar de för BI applikationer. De anser alltså att DW är grunden för BI. Det är detta 

synsätt jag använder mig av i arbetet.  

Larson (2009) tycker ett mindre projekt som fokuserar på en viss del av organisationen bör kallas 

data mart. Han definierar ett DW som ett stort jätteprojekt som aldrig blir färdigt, eller är omodernt 

när det väl är klart och som lagrar all historisk data kring ett företag/organisation. Jag tycker Larssons 

definition blir lite otydlig, eftersom det ofta inte finns någon exakt gräns mellan 

verksamhetsområdena. Därför använder jag det mer övergripande namnet data warehouse när jag 

refererar till det som Larson kallar data marts. Databasen som lagrar SBTFs data ligger alltså i data 

warehouse och inte i separata DM enligt mitt synsätt. 

Detta gör att jag kommer använda definitionen som Kimball et al. (2011) förespråkar, DW/BI när jag 

beskriver hela systemet. När jag enbart pratar om platsen där data lagras kallar jag det DW 

databasen. 

2.3 Databaser 
Connolly & Begg (2010) beskriver en databas som: 

“A shared collection of logically related data and its description, designed to meet the 

information needs of an organization.” Connely & Begg, 2010 

Enligt Connolly & Begg (2010) är en databas skapad för att motsvara en organisations behov. 

Databasen är en förvaringsplats för data och kan användas samtidigt av flera olika användare och 

avdelningar. När man analyserar och försöker få fram en organisations informationsbehov försöker 

man hitta entiteter, attribut och relationer. En entitet är ett distinkt objekt som skall representeras i 

databasen, t.ex. personal, produkt eller kund. Ett attribut är en egenskap som beskriver en aspekt av 

objektet som sparas i databasen, t.ex. namnet på objektet.  En relation är en koppling mellan 

entiteter, t.ex. att kunderna handlar produkter. 
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2.3.1 Relationsdatabas 

Connely & Begg (2010) menar att i en relationsdatabas är all data logiskt strukturerad i tabeller, 

relationer. Varje tabell har ett namn och består av kolumner och rader. Raderna i tabellen utgör 

beståndsdelarna i en relation. I en relationsdatabas måste all data i en specifik kolumn vara av 

samma datatyp. Varje attribut i en relation definieras i en domän som beskriver vilka värden som är 

tillåtna för ett attribut (Connely & Begg, 2010). Domänkonceptet är viktigt, eftersom användaren på 

en central plats i databasen kan definiera en mening bakom värdena i attributen. Om man bara ser 

ett antal siffror i databasen kan det ju vara svårt att veta om det är ett telefonnummer, ett 

postnummer eller något helt annat. Inom domänen kan man dokumentera vad en siffra säger eller 

kommer ifrån. Domänen kan också tjäna som hinder mot felaktiga inmatningar, eftersom man kan 

definiera exakt vilka värden som är tillåtna att registrera.  Varje rad i tabellen innehåller ett värde per 

kolumn. En primärnyckel är en eller flera kolumner som ensamt eller tillsammans har ett unikt värde 

som används för att identifiera raderna i en tabell. En primärnyckel kan inte tillåtas att vara tom och 

måste alltid vara unik. En främmande nyckel är värdet på en primärnyckel i en annan tabell. En 

kolumn som deklareras som en främmande nyckel pekar på en relation mellan de två tabellerna. 

Överlag skall man vara väldigt försiktig med att ta bort data ur en relationsdatabas. Det är extra 

olämpligt att ta bort en rad ur en tabell så länge den pekas ut av en främmande nyckel.  

2.3.2 Normalisering 

Normalisering är en designteknik för databaser där man undersöker hur attributen är relaterade till 

varandra (Connely & Begg (2010).  Genom ett antal test som kallas normalformer kan man identifiera 

hur attributen skall grupperas på ett optimalt sätt. Syftet med normalisering är att identifiera ett 

passande antal relationer som stödjer det existerande databehovet. Man skall använda det minsta 

möjliga antalet attribut som går, samtidigt som man uppnår alla krav som ställs på systemet. Attribut 

som är funktionellt beroende av varandra skall ingå i samma relation. Det skall dessutom vara 

minimal redundans, det vill säga varje attribut skall bara förekomma en gång i databasen, så vida det 

inte handlar om främmande nycklar. 

2.4 Data warehouse  
Med hjälp av DW/BI kan man integrera data från flera inkompatibla system och kan därmed leverera 

en logisk bild av hela verksamheten (Connolly & Begg, 2010). En DW/BI-lösning kan således göra 

osammanhängande data till information. (ibid.)  

Larsson (2009) menar att skillnaden mellan ett DW och en normal relationell databas är att det i DW 

är tillåtet att upprepa data om det påverkar hastigheten. Redundans är således tillåtet om det ökar 

hastigheten, eller på annat sätt underlättar när analyser och rapporter skall skapas. 

OLTP system lagrar data i realtid när transaktioner genomförs under dagen (Larsson, 2009). Ett DW i 

sin tur uppdateras bara när data kopieras över från OLTP systemen. Dataladdningen sker oftast i 

bestämda intervaller och hur ofta laddningarna görs beror på hur aktuell data behöver vara för att 

motsvara organisationens behov. Eftersom DW är separerat ifrån OLTP systemen så sker det ingen 

belastning på OLTP systemen när DW processar BI operationer. Däremot sker påfrestningar på OLTP 

systemen är när data skall laddas över till DW och för att skapa så lite påfrestning som möjligt skall 

laddningen ske när trycket på systemet är lågt.  Ett DW är uppbyggt med en typ av design som 

fokuserar på fakta (Larsson, 2009).  
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För att kunna skapa ett data warehouse så behövs data. När databehovet, var det finns och dess 

format analyserats så behöver man också få tillgång till data och i de flesta fall också kopiera den till 

databasen som ligger till grund för data warehouse. Tekniken för detta kallas ETL (Mundy et al., 

2011). När man tar ut data från ursprungsystemet, till exempel ett OLTP system, till data warehouse 

kallas det att extrahera data (Veerman, Knight & Moss 2009). I urvalsprocessen är det viktigt att 

tänka på både kontexten och framtiden. Finns det någon information som vi inte direkt behöver, 

men ändå bör tas med för att skapa bättre förståelse för extraherad data? Sedan är det alltid bra att 

vara förutseende och fundera på om data som inte behövs i dagsläget kan komma att behövas i 

framtiden (ibid.).  

2.5 Business Intelligence 
Första steget för att skapa business intelligence är att precisera mätbara mål. Sedan måste det finnas 

sanningsenlig och användbar information hos rätt beslutsfattare som grund för besluten, men också 

som feedback på vilken effekt beslutet fick. Underlaget måste dessutom finnas tillgängligt vid rätt 

tidpunkt. (Larsson, 2009) Larson menar att alla nivåer i ett företag har nytta av BI, men det är inte 

samma typ av information som behövs vid de olika nivåerna. En annan viktig sak som skiljer sig 

mellan beslutsnivåerna är hur hög eller låg fördröjning eller latency systemet kan ha och ändå 

motsvara kraven. Fördröjning handlar om hur lång tid det tar innan BI-systemet uppdateras med det 

senaste dataunderlaget.  

Beslutsfattare högst upp i en organisation behöver se en helhetsbild så de kan fatta strategiska 

beslut. Informationen de behöver måste vara summerad och inte i detaljnivå. Besluten de fattar är 

långsiktiga och baseras på trender snarare än dagliga försäljningssiffror. Detta gör att de inte behöver 

ha dagsfärsk information för att ha ett bra underlag för sina beslut. På motsatt sida finns de som 

sköter den dagliga verksamheten och fattar beslut som rör hur resurser skall fördelas idag, imorgon 

och nästa vecka, eller målet med dagens försäljning. Beslutsfattarna på denna nivå har ett behov av 

väldigt detaljerad information. De måste också kunna reagera snabbt på informationen de får. 

Informationen som ligger till grund för dessa beslut skall helst inte vara äldre än en dag eller ännu 

färskare (Larson, 2009). Enligt Larsson finns det fyra olika kategorier av data som tillsammans skapar 

BI, nämligen: 

Fakta 

Numeriska värden som på något sätt kan användas till att stödja och utvärdera beslut samt mäta hur 

en organisation presterar (Larson, 2009). Exempel på värden som kan utgöra fakta är omsättning, 

vinst, antal orders. Fakta bildar faktatabeller som delas upp med hjälp av dimensioner. När en 

faktatabell skall skapas måste man hitta en balans mellan verksamhetskraven och vad som är möjligt 

i förhållande till dataunderlaget. Rekommendationen är att göra modellen så detaljerad som möjligt, 

det vill säga, fakta skall kunna delas upp så långt det är möjligt (Connely & Begg, 2010). 

Dimensioner 

Dimensioner är kategorierna som totalen, alltså fakta, skall kunna delas upp i (Larson, 2009). 

Dimensionerna sätter kontexten kring vilka frågor som kan ställas om fakta i faktatabellen (Connely & 

Begg, 2010). Om dimensionerna är väl genomtänkta så blir dimensionsmodellen lättare att förstå och 

använda efter att den implementerats (Ibid.). Fakta kan delas upp i flera dimensioner samtidigt. En 
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dimension som alltid är med är tid. Fakta kan då delas upp efter när eller inom vilket tidsspann det 

har ett visst värde.  

 

 

Hierarkier  

En dimension är ofta en del av flera nivåer (Larson, 2009). Farmarklubb – Moderklubb – Distrikt är ett 

exempel på en hierarki som består av flera relaterade dimensioner. Relationen ovan kan beskrivas 

som att en farmarklubb tillhör en moderklubb som tillhör ett distrikt. Det är hierarkierna som tillåter 

oss att ändra nivå för faktatabellen. Till exempel dela upp antalet klubbar per distrikt. Då har antalet 

klubbar totalt delats upp till antal klubbar per distrikt och nivån på faktatabellen har ändrats. 

Attribut 

Attribut används för att lagra ytterligare information om en medlem i en dimension.  

2.6 Kimballs livscykel 
Kimball et al. (2011) beskriver Kimballs livscykel som ett ramverk för att knyta ihop alla de olika 

aktiviteter som behövs för en lyckad implementering av ett DW/BI. De anser att ett DW/BI projekt är 

så komplicerat och innehåller så många olika bitar att livscykeln behövs som en översikt som ger stöd 

till att vid rätt tidpunkt sätta ihop bitarna på rätt sätt och i rätt ordning. Livscykeln består av tre spår, 

översta spåret handlar om teknologi, det mellersta om data och det understa om BI. 

 Bild  1 - Kimballs livscykel 

 

Bilden är hämtad från: http://www.kimballgroup.com/wp-content/uploads/2012/06/kimball-core-

concepts-02.png 

Kimball et al. (2011) Menar att det är en fara i ett projekt att man för tidigt går på den tekniska 

lösningen innan man fått tillräcklig kunskap kring företaget och deras perspektiv. Det skall ju inte 

http://www.kimballgroup.com/wp-content/uploads/2012/06/kimball-core-concepts-02.png
http://www.kimballgroup.com/wp-content/uploads/2012/06/kimball-core-concepts-02.png
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HmDZ96yRNNpe3M&tbnid=EmghWbvo8DV57M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.kimballgroup.com/data-warehouse-and-business-intelligence-resources/kimball-core-concepts/&ei=_Xo0UYSYOdGN4gSW3oFY&psig=AFQjCNGpc3ZtnGewUBDHClUuJTSyQLXxyg&ust=1362480253976630
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bara skapas en tekniskt korrekt lösning, den skall ju framförallt motsvara organisationens behov. 

Utvecklaren måste ta sig tid till att sätta sig in i verksamheten så att han har kunskap nog att se 

problemet ur företagets perspektiv (ibid.).  

 

Program planning 

Det första steget i livscykeln är en planeringsfas. Här fokuseras det på att göra en analys av 

situationen. När analysen är klar så skall man kunna besvara frågan: vad är det vi skall göra? (Kimball 

et al., 2011). 

Program/Project Management 

Fasen pågår hela projektet och dess mål är att se till att projektet håller rätt kurs och inte drar iväg åt 

fel håll (Kimball et al., 2011). Om kursen skall ändras under projektets gång så skall det finnas en bra 

anledning.  

Business Requirements Definition 

Här skapas grunden till alla efterföljande aktiviteter i livscykeln.  Alla inblandade i projektet måste 

sätta sig in i och förstå kundens krav och behov. För att kunna förstå kunden är det enligt Kimball et 

al. (2011) väldigt viktigt att de som driver projektet också pratar med och samlar in information ifrån 

systemanvändarna.  

Technical Architeture Design 

Svarar på frågan “hur skall vi göra det?” Alltså, hur skall data hämtas ifrån ursprungssystemen, 

rensas, justeras och föras in i DW databasen? Vilka verktyg skall användas för att klara detta och hur 

tillgängliggör vi data för användarna på bästa sätt? När fasen är klar skall det finnas en plan för hur 

arkitekturen för applikationerna skall se ut. Planen skall också ta hänsyn till den omgivande tekniska 

miljön och verksamhetskraven  (Kimball et al., 2011). 

Kimball et al. (2011) jämför byggandet av DW med byggandet av ett hus. Lika fel som att börja bygga 

ett hus utan en ritning och rätt material är det att börja bygga en DW/BI-lösning utan ritning och rätt 

material. De anser att en grundlig ritning av den tekniska arkitekturen ökar chanserna att projektet 

motsvarar förväntningarna. Ritningen kan dessutom användas för att sätta in nya medlemmar i 

projektet, få projektmedlemmarna att förstå vilken del de skall utföra, samt utbilda uppdragsgivaren 

så de förstår hur komplex lösningen är. 

För att kunna bygga den logiska designen som föreslås i Kimball et al. (2011) brukar första steget vara 

att fysiskt lagra data som skall användas på samma plats. Ofta kan inte data plockas direkt från OLTP-

systemen och föras in I DW. Istället sparas data ner på en separat plats som brukar kallas staging 

area, för att kunna användas senare. Anledningen till detta är att all data måste vara tillgänglig innan 

det går att integrera i DW. Om data från ett system extraheras dagligen, men data från ett annat 

system extraheras en gång i månaden och dessa två datakällor är beroende av varandra för att 

laddas i DW blir det problem. En lösning på detta är att använda sig av en preliminär lagring innan 

data förs in i DW. (http://data-warehouses.net/architecture/staging.html) Kimball et al. (2011) håller 

med om detta men beskriver det på följande sätt: Innan data kan användas i DW måste den oftast 

http://data-warehouses.net/architecture/staging.html
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genomgå rensning och transformering i ETL – processen. Om man inte kan göra detta direkt när data 

importeras från OLTP-systemen till DW så kan man använda sig av ett staging area. Det är en plats dit 

data sparas för att senare genomgå modifiering. 

Kimball et al. (2011) rekommenderar att vyer skall användas för de tabeller som skall göras 

tillgängliga för användarna. En vy är en virituell tabell. Den innehåller alltså inga egna data, utan 

tabellen formas efter andra tabellers data. Den kan innehålla data från flera olika tabeller, eller 

innehålla kolumner och aggregeringar som man själv skapar. Syftet med vyer är att skapa ett extra 

lager som gör det lättare att göra förändringar i systemet när det redan är i produktion.  

Product Selection & Installation 

Här går man igenom vilka komponenter som behövs för att skapa ett DW/BI som motsvarar 

förväntningarna. Planen för den tekniska arkitekturen är ett viktigt underlag, eftersom den talar om 

vad som behöver levereras för att leva upp till organisationens informationsbehov. Nästa steg som 

ingår är att hitta de specifika produkter som bäst klarar av uppgiften (Kimball et al., 2011). 

Dimensional Modelling 

Dimensionell modellering är en teknik för att strukturera data på ett logiskt sätt samt optimera 

hastigheten för sökningar. Dimensionell modellering bygger på enkelhet, användarna skall lätt förstå 

hur allt hänger ihop och mjukvaran skall kunna navigera genom databaserna på ett effektivt sätt 

(Kimball et al., 2011). En dimensionell modell delar upp världen i mått och sammanhang. Måtten är 

oftast numeriska värden som kallas fakta. Fakta är beroende av sammanhang och sammanhang delas 

upp i dimensioner som beskriver vem, vad, när, var, varför och hur fakta har ett visst värde (ibid.). 

Varje dimensionsmodell består av en faktatabell och ett antal dimensionstabeller. Faktatabellens 

primärnyckel är sammansatt av primärnycklarna från de tillhörande dimensionstabellerna. Det två 

vanligaste typerna av dimensionella datamodeller är star schemas och snowflake schemas (Connely 

& Begg, 2010). När dimensionella modeller lagras i relationella databaser kallas de star schemas eller 

snowflake schemas. Dimensionella modeller som lagras i OLAP strukturer kallas kuber. Kimballs 

filosofi är att OLAP kuber skall innehålla star schemas om det inte finns mycket goda skäl som 

motiverar ett annat val (Kimball et al. 2011). 

Star Schema 

Ett star schema är en dimensionell data modell där mittpunkten, faktatabellen, omgivs av 

denormaliserade dimensionstabeller (Connely & Begg, 2010). Faktatabellen är navet och innehåller 

en kolumn för fakta och en främmande nyckel från varje dimensionstabell som tillhör faktatabellen. 

Fördelen med ett star schema är att aggregeringar inte tar lika mycket kraft från systemet som 

snowflake schemas gör. Anledningen till detta är de denormaliserade dimensionstabellerna som 

minskar antalet tabeller som behöver kombineras vid frågeställningar (Larson, 2009). Kimball et al. 

(2011) anser att det är lättare att navigera i ett star schema och att vissa typer av frågeställningar 

fungerar bättre mot denna typ av struktur. De menar vidare att man skall använda ett star schema 

istället för snowflake schema om man inte har en väldigt bra anledning som talar emot detta. När 

dimensionstabellerna knyts till faktatabellen så ser det ut som en stjärna, därav namnet (Larsson, 

2009)  

Snowflake schema 
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Ett snowflake schema är en dimensionell data modell där mittpunkten, faktatabellen omgivs av 

normaliserade dimensionstabeller (Connely & Begg, 2010). Skillnaden mot ett star schema är att 

snowflake schemat har en relationell design där varje hierarkinivå av en dimension lagras i en egen 

dimensionstabell (Larsson, 2009).  Det kan alltså finnas flera tabeller per dimension. Det här gör att 

uppdateringar blir lättare, eftersom det inte finns redundans.  

I både star schemas och snowflake schemas så måste man beräkna aggregeringar i det tillfället som 

användaren vill se data som inte befinner sig i dimensionens lägsta nivå. I ett schema med många 

dimensioner eller dimensioner som innehåller stora datamängder kan detta ta lång tid. Hela idén 

med business intelligence är att ta fram informationen som beslutsfattarna behöver på snabbast 

möjliga sätt.  Ett sätt att snabba på processen är att i förväg räkna samman alla fakta i varje nivå och 

sedan spara detta i databasen. En sådan lösning är enligt Larson (2009) för komplicerad och väldigt 

svår att upprätthålla. Lösningen enligt Larson är istället att använda sig av ett OLAP-system.  

Online analytical processing  

Online analytical processing (OLAP) beskriver en teknologi som använder en multidimensionell vy av 

summerad data för att snabbt kunna skapa avancerade analyser (Connely & Begg, 2010). Om man 

med vanliga hjälpmedel ställer SQL-frågor direkt till databasen kan man få svar på vem och vad 

frågor. Det som utmärker OLAP är att man kan ställa betydligt mer komplicerade frågor och därmed 

också få svar på varför något inträffat (ibid.). Till skillnad ifrån statiska rapporter så är OLAP designat 

för att användaren skall interagera med data under analysen. Det ger användaren möjlighet att 

vända och vrida på data för att se den ifrån olika synvinklar, men också för att kunna borra sig ner i 

data och studera den på en annan detaljnivå (Larson, 2009). Ett OLAP-system använder oftast data 

som lagras i ett DW. Ett OLAP-system är alltså ingen konkurrent till ett DW utan ett verktyg för att 

tillgängliggöra DW informationen för analys (Mundy et al., 2011). 

Kub 

Vi har tidigare lärt oss att fakta kan delas upp i dimensioner. Man kan illustrera fakta uppdelat i två 

dimensioner som en tabell, alltså tvådimensionell. På liknande sätt illustreras fakta uppdelat i tre 

dimensioner som en tredimensionell kub. Även fakta som delats upp i fyra, fem, eller ännu fler 

dimensioner kallas för kuber (Larson, 2009).  

Physical Design 

I den här fasen designas DW databasen och databasen som ligger till grund för OLAP systemet. Tabell 

och kolumnnamn i den fysiska modellen skall vara så lika namnen i den logiska tabellen som möjligt. 

De måste även beskriva vad de innehåller och vara konsistenta eftersom de är underlag för rapporter 

och analyser.  

ETL Design & Development 

De tre bokstäverna betyder att hämta data från originalplatsen (Extract), att göra något med data 

(Transform), för att sedan ladda (Load) data i de slutliga databastabellerna. Kimball et al. (2011) 

anser att denna fas tar cirka 70 % av projekttiden och är grunden för ett lyckat eller misslyckat 

DW/BIprojekt. Det är en utmanande uppgift eftersom man måste ta hänsyn till så många yttre 

förutsättningar. Verksamhetens krav, utformningen av systemen som data skall hämtas ifrån, 
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kostnader och utvecklingsteamets förmåga. Därför finns det inte heller något exakt svar på hur 

processen skall genomföras. Kimball et al. menar att osäkerheten dock inte är en ursäkt till att 

använda ett allt för ostrukturerat angreppssätt.  

Under denna process kan upptäkter göras som påverkar om kraven kan adresseras på det sätt som 

det var tänkt eller om det måste göras omplaneringar. Det kan också inträffa att guldkorn identifieras 

som kan leda till att användarnas beslutsunderlag ökar. (Mundy et al., 2011) 

När data från flera olika system skall sparas ner i ett DW kan det skapas problem. Samma data kan 

vara representerat på olika sätt i systemen. Det är ofta problem med att datatyper, primärnycklar 

och tidsperioder skiljer sig åt (Larsson, 2009). Om så är fallet måste data rensas och transformeras 

innan den kan användas.  

Data profiling är en teknisk analys av data. Det finns två typer av data profiling, en strategisk och en 

taktisk. När en möjlig datakälla till DW identifierats måste man bestämma dess lämplighet att ingå i 

DW. En första strategisk kontroll skall göras redan i analysen kring verksamhetens krav. Om 

datakällan passerar den strategiska kontrollen så går man vidare med en taktisk kontroll som är 

betydligt mer omfattande när den dimensionella modelleringsfasen börjar.  

Change data capture system  

Med tiden kan DW tabeller bli så stora att de inte kan uppdateras helt vid varje uppdatering. Att 

isolera senaste data ifrån ursprungssystemen kallas change data capture (CDC) (Kimball et al., 2011). 

Att bara flytta över de förändringar som är relevanta sedan den senaste laddningen är själva idén 

med CDC. Viktigt är då att visa när data har laddats eller förändrats så att det i efterhand går att se 

vad som har lagts till och när.  Ett vanligt sätt att lösa detta enligt Kimball, et al. är att lägga till fälten 

senast laddad och senast uppdaterad till tabellerna. Tidpunkten uppdateras automatiskt via triggers 

och därmed kan man sortera och kontrollera data utefter när den lagts till.  Detta förfarande heter 

audit columns. 

Data cleansing system 

Ett perfekt ETL-system skall enligt Kimball et al. (2011) kunna rätta, välja bort, eller ladda data som 

det är, och sedan belysa vad som gjorts, vilka regler som finns och antagningar som gjorts så att 

systemet dokumenterar sig självt. Det minsta man kan göra är en noggrann data profiling analysis, 

för att förstå riskerna med att fortsätta med data som inte är riktigt validerad. Det hjälper en också 

att förstå hur avancerad data cleansing systemet måste vara. Det finns två olika metoder för att 

hämta data från ett ursprungssystem, i filformat, eller via streaming. Tillvägagångssättet för att 

extrahera till fil är: Extrahera till fil, flytta filen till ETL-servern, eventuellt tranformera innehållet, 

ladda innehållet till staging databasen. Vid streaming förs data ut från ursprungssystemet, passerar 

genom transformeringsmotorn och sedan rakt in i staging databasen i ett enda steg.  

Slowly Changing Dimension Manager 

En viktig aspekt med ETL-arkitekturen är att man måste sätta upp regler för hur man skall agera om 

värdet på en dimensions attribut förändras från det värdet som redan finns lagrat i DW. Det finns tre 

olika sätt att hantera detta på, enligt Mundy et al. (2011), nämligen, skriva över det gamla värdet 

med det nya, skapa en ny rad, eller skapa en ny kolumn. 
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Skriva över data används för att rätta data eller om det inte finns några krav på att det gamla värdet 

skall behållas. Om man skall rätta ett felaktigt föreningsnamn är detta rätt val. Viktigt bara att rätta 

alla rader kring föreningen.  

Skapa en ny rad görs för att kunna spåra förändringar i dimensioner. Om föreningsnamnet byts, så 

kan man istället för att skriva över det gamla, skapa en ny rad med det nya föreningsnamnet och all 

övrig information kring föreningen. 

Lägg till en ny kolumn. Ytterligare en kolumn som heter tidigare klubbnamn läggs till den existerande 

tabellen. 

Job Scheduler 

De flesta ETL-verktyg har inbyggda möjligheter för att utföra ETL – processer på förutbestämda tider, 

det vill säga man sätter upp ett schema som följs automatiskt. Schemaläggaren måste då ha 

förståelse för de relationer och samband som råder mellan olika ETL – processer. Man måste känna 

till när en fil eller tabell är redo att bli processad. Ett annat alternativ är att inte använda ett ETL – 

verktyg utan att starta processerna manuellt.  

Backup System 

Precis som hos andra datoriserade system så kan en olycka inträffa som gör att systemet och/eller 

sparad data förstörs. Kimball et al. (2011) anser att även om det inte är ETL – teamets primära 

uppgift, så skapas backup processen oftast i samband med ETL systemet.  

Data latency 

Data latency beskriver hur snabbt data från ursprungssystemen skall levereras till användarna via 

DW/Bilösningen.  
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3 Metod  
Kapitlet innehåller en förklaring till hur urvalet av användare skett. Därefter beskrivs hur jag använt 

mig av teorin i det praktiska utförandet. Till sist följer en grundlig beskrivning kring hur arbetet gått 

till, från projektstarten till ett färdigt system. 

3.1 Urval 
För att kunna samla in systemkrav behövdes information ifrån användarna. Det behövdes även 

någon ifrån SBTF med lite mer teknisk kompetens kring de olika systemen och dess innehåll. Den 

första som valdes ut var förbundschefen. Hans medverkade i projektet sågs som självklart då han var 

beställare av systemet och dessutom dess främsta framtida användare. Förbundschefen föreslog 

sedan att SBTFs IT-ansvarige skulle medverka i projektet eftersom han har god kännedom om 

datakällorna. Både chefen och IT-ansvarige sitter dessutom på beslutsfattande positioner där bra 

beslutsunderlag behövs och de föreföll därför lämpliga till att medverka i projektet. Dessa två är 

också de enda från SBTF som kommer att använda och interagera med DW/Bilösningen. Övriga 

pingissverige räknar jag som intressenter eftersom de endast kommer att få se färdiga rapporter som 

genererats av systemet.  

3.2 Tillämpning av teorin  
Att genomföra livscykeln lika grundligt som litteraturen förespråkar kanske är en förutsättning i 

större projekt, speciellt om projektet har flera parallella team som arbetar med olika steg i modellen 

samtidigt. Då krävs det att dokumentationen är noggrann för att undvika flera team gör samma sak, 

uppdatera nytillkomna projektmedlemmar eller uppmärksamma andra team på förändringar som 

gjorts. För ett mindre projekt kan vissa av stegen kännas lite omständiga, speciellt dokumentationen 

och planeringen. Som det agila tankesättet rekommenderar har istället mer tid lagts på 

programmering och mindre överdriven dokumentation. Systemets huvudsakliga dokumentation är 

istället det färdiga systemet, d.v.s. tabellerna, kuberna, scripten, schemas. 

De olika faserna i Kimballs livscykel är i många fall svåra att identifiera exakt var de börjar och slutar. 

Därför har arbetet utförts inkrementellt och iterativt istället för att faserna gjorts klart i turordning. 

Livscykeln har inte följts slaviskt utan utförts med en agil approach, med trial and error-metoder. 

Samtidigt påverkar val och upptäkter som görs i en fas också övriga faser. Det agila synsättet där man 

anpassar sig till förändring istället för att strikt följa en plan har gjort att detta inte inneburit några 

problem. Det har snarare underlättat att arbetet utförts iterativt och varje steg i livscykeln gjorts om 

och om igen tills arbetet varit färdigt.  Självklart så fanns det en grov plan för hur arbetet skulle gå till. 

Men allt eftersom nya insikter gjordes så förändrades både kravspecifikationen och hur systemet 

skulle vara utformat.  

Vad som skiljt sig från de typiska agila metoderna är att innehållet i iterationerna inte varit exakt 

specificerat och de har inte heller varit tidsbestämda. Min kunskap kring hur lång tid olika moment 

skulle ta var begränsad. Innan litteraturstudier gjorts så var jag inte ens säker på vilka moment nästa 

steg skulle innehålla. Därför var det inte heller meningsfullt att tydligt definiera en skiss och en 

tidsplan som mestadels baserats på gissningar. 

Arbetet har istället drivits framåt av prototyper. Synsättet att prototyping är att skapa en modell som 

förfinas mer och mer för varje version tills slutversionen är klar har används. Med prototyp menas 

inte en pappersprodukt, utan en enklare variant av slutversionen som skapas i det slutliga systemet.  
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Prototyperna har modellerats så avancerade det varit möjligt. Hur avancerade de kunde bli berodde 

på var i utvecklingsprocessen jag befann mig.  Min förståelse för systemet har växt allt eftersom 

arbetet fortskridit. Fördjupad kunskap har ibland lett till omprövningar av gamla beslut. Syftet med 

prototyperna har inte varit att ge en förenklad bild av verkligheten, utan att steg för steg utveckla 

prototypen till slutversionen. Därför har enbart relevanta delar adderats till prototyperna. Verktygen 

för att skapa prototyperna har inte heller valts efter egna preferenser utan verktyget som använts är 

det program där slutversionen skall existera. Prototypen görs så utförlig som möjligt med hänsyn till 

underlaget och fler detaljer adderas när ytterligare underlag inkommit. Egna tester har använts för 

att testa att prototyperna fungerar som önskat. Även användarna har varit delaktiga där de kunnat 

och gett värdefull feedback på de prototyper och lösningar som skapats. Testerna har sedan legat till 

grund för förändringar. Den senaste versionen av en prototyp är något som används mer eller 

mindre i systemet.  

3.3 Genomgång av tillvägagångssätt 
Livscykels första steg, Program och projektplanering startade direkt efter att kontakt etablerats med 

SBTF. Innan det första mötet skulle bakgrundsinformation kring SBTF tas fram och mötets innehåll 

planeras. Det skapades också en grov skiss av ett eventuellt tidsschema för projektet. Start 15 jan och 

slutleverans senast 1 maj.   

3.3.1 Kravinsamling 

Projektet startades med ett konstruktivt utvecklingsmöte med förbundschefen samt IT-ansvarig inom 

SBTF och det mötet har legat till grund för kravinsamlingen. IT-ansvarige berättade om vilket 

dataunderlag som fanns och var data fanns.  Krav, datakällor och informationsbehov diskuterades. 

Det konstaterades att data som troligen skulle ingå i ett DW var placerat i databaser som SBTF inte 

hade direkt kontroll över. Däremot fanns stora delar av data som eventuellt skulle ingå publicerat på 

olika websidor. Enkla modeller kring fakta och dimensioner skissades upp på en whiteboardtavla. I 

slutet av mötet användes skisserna för att minnas och enas om vad det är som skall göras. Detta 

noterades och fördes in i kravspecifikationen. 

Det har även gjorts efterforskningar kring andra tänkbara datakällor till DW. Under arbetets gång har 

SBTF dessutom testat systemet och kommit med värdefull feedback. 

3.3.2  Analys  

För att kunna analysera verksamhetens krav skall en strategisk kontroll av möjliga, källor till DW 

göras, annars vet man inte om källorna är lämpliga som underlag. För att arbetet skulle komma 

vidare behövdes alltså data. Data som behövdes fanns hos externa aktörer och de återkom inte alltid 

med svar på frågor inom rimlig tid. Försök att analysera data gjordes då genom att studera källkoden 

på SBTFs hemsida. Men det arbetet var ineffektivt. Istället skapades en programkod som loopade 

igenom hemsidorna och hämtade data till Excelark. Nu kunde datakvaliteten studeras närmare och 

dessutom sorteras. De data som laddats hem godkändes som underlag till DW. Det konstaterades 

också att den provisoriska lösningen för datahämtning fungerade bättre än förväntat. Samma lösning 

testades på ett annat område med större datamängder och även här fungerade hämtningen och 

dataunderlaget godkändes. 
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3.3.3 Design 

Det som var tänkt som en provisorisk lösning för att få tillgång till en del rådata så att arbetet inte 

skulle stanna av, användes för att tanka hem all data kring de områden som fanns publicerade på 

SBTFs hemsida. Framtida hämtningar var planerade att göras genom en webservice.  

Kvaliteten på inhämtad data undersöktes ytterligare, datatyper kontrollerades och innehåll i celler 

gicks igenom. En databas skapades i Microsoft SQL Server. Databasens första lager, som jag valde att 

kalla importlagret, skapades som ett slags staging area.  I importlagret skapades tabeller i ett format 

som överensstämde med inhämtad rådata. Data laddades sedan över till de nya tabellerna. 

Sökningar och kvalitetskontroll genomfördes av importerad data med SQL-frågor. SQL-script, vars 

syfte var att rensa och transformera data skapades till varje importprocess. Nya tabeller skapades i 

databasens andra lager, normlagret. Rensad och utvald data fördes över till de nya tabellerna. Sedan 

fortgick en hel del arbete med att få normtabellerna i bättre och bättre skick. Tabellerna var som 

prototyper och genomgick små förbättringar mellan varje ny version för att slutligen fungera. 

Tabellerna i normlagret ligger sedan till grund för vyerna, som bildar det tredje lagret i DW 

databasen. När vyerna skulle sättas samman märktes ett antal brister i tabellernas kompabilitet. 

Ytterligare versioner av tabeller fick skapas. Detta var en iterativ process som var väldigt 

tidskrävande.  

Microsoft Analysis Services användes som OLAP verktyg. Här byggdes kuber som kopplades mot 

databasen och hämtade sitt innehåll från vyerna. En kub med star schema skapades per område. 

Faktatabell, dimensioner och hierarkier lades till kuben. Relationerna mellan attributen i 

dimensionerna fastställdes. Skapandet av kuberna ledde till ytterligare förståelse och nödvändiga 

justeringar av tabellerna i normlagret och vyerna. 

För att tillgängliggöra kuberna till användarna användes Excel och pivottabeller. Via en VPN-

uppkoppling kunde användarna koppla upp ett Excelark mot kuberna och på så vis få tillgång till 

systemet. Lösningen gjorde att de själva kunde genomföra de sökningar de önskade. I Excel skapades 

skräddarsydda tabeller i SBTFs färger. Rätt värden och nyckeltal för varje tabell valdes i pivottabell 

listan. En rapportmall skapades i Powerpoint. Exceltabellerna kopierades sedan in i 

Powerpointmallen och rapporten var klar. Nästa gång en rapport skall skapas behövs bara 

datumintervall ändras i pivottabellen för att de skall vara färdiga att kopiera in i Powerpoint. 

3.3.4 Utvärdering 

Det slutliga systemet har jämförts med de krav som SBTF och jag själv angav i kravanalysen. Därefter 

har det konstaterats på vilka områden lösningen lever upp till kraven helt, delvis eller inte alls. 

3. 4 Agli systemutveckling vs Prototyping 
Här följer en jämförelse kring hur väl prototyping passar ihop med agil systemutveckling. 

Anledningen till att jag valde att använda mig av prototyping var att jag inte kunde uppskatta tiden 

iterationerna skulle ta. Tabellen visar att de båda metoderna fungerar bra att använda tillsammans. 

Kravinsamlingen skiljer sig lite åt, eftersom i prototyping gäller kravinsamlingen den prototyp som för 

tillfället modelleras. Detta tyckte jag var en fördel, eftersom det medförde att det var lättare att 

fokusera på just den del av systemet som man förtillfället arbetade med. Tack vare de båda olika 

systemutvecklingsmetoderna blev det naturligt med övergripande krav på systemet, och mer 

detaljerade för den prototyp som det arbetades med. 
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Tabell 1 – Jämförelse mellan agil systemutvecklng och prototyping 

Tillvägagångssätt Agil Prototyping 

Tidsbestämda iterationer Ja Nej 

Inkrementellt Ja Ja 

Användarna testar och 

utvärderar 

Ja Ja 

Krav kan ändras under 

arbetets gång 

Ja Ja 

Kravinsamling gäller hela 

systemet 

Ja Nej 

Kravinsamling gäller 

prototypen 

Nej Ja 
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4 Designval 
Här följer resultatet av projektet. Resultatdelen är uppbyggd efter faserna i Kimballs livscykel. Andra 

fasen i livscykeln, business requirements definition, startar genom att krav skall samlas in och 

undersökas. En grov kontroll av dataunderlaget skall ske så man redan tidigt i processen kan räkna 

bort underlag som inte går att använda. Processen leder till att ytterligare avgränsningar behöver 

göras och sedan följer övriga steg i livscykeln samt förklaringar kring val som gjorts i respektive steg. 

4.1 Business requirements definition  

4.1.1 Svenska bordtennisförbundet 

Svenska bordtennisförbundet (SBTF) är en ideell förening vars uppgift är att administrera och främja 

bordtennisen i Sverige och företräda den svenska bordtennisen internationellt. Mellan 2003 och 

2011 har antalet bordtennisföreningar minskat från 822 till 711. Föreningarnas totala antal 

träningstillfällen per år har mellan år 2002-2010 minskat från 1 042 000 till 712 000. www.rf.se 

(2013-05-22). De internationella resultaten har också uteblivit de senare åren och Sveriges tid som 

stormakt inom bordtennisen är sedan länge förbi. Uteblivna framgångar har också lett till mindre 

massmedial bevakning, som i sin tur leder till att färre börjar spela bordtennis och att 

sponsorintäkterna till förbundet minskar. För att försöka vända den negativa trenden så har 

bordtennisförbundet tillsatt flera arbetsgrupper som arbetat fram ett måldokument. Dokumentet 

skapades 2011 och gäller mellan åren 2011-2016. Dokumentet finns i sin helhet som bilaga. För att 

de skall kunna arbeta efter måldokumentet behöver de bättre kontroll över sin verksamhet. I nuläget 

är det krångligt och tidskrävande att ta fram de underlag SBTF anser behövs. Vissa typer av underlag 

går inte heller att ta fram eftersom data ligger i system som SBTF inte har full kontroll över. 

Dessutom är data från de olika systemen inte kompatibla med varandra eftersom samma sak har 

olika namn eller primärnycklar i de olika systemen. Med hjälp av DW/BI tror de sig kunna förbättra 

förutsättningarna för att sätta mätbara mål och delmål att arbeta mot. Det skulle även hjälpa dem att 

utvärdera olika aktiviteter och avgöra om de är på väg åt rätt håll i förhållande till de uppsatta målen.  

4.1.2 Bidragskriterier 

Minskade sponsorintäkter gör att SBTF blir än mer beroende av bidrag ifrån Riksidrottsförbundet, 

(RF). Bidragsreglerna har ändrats successivt från 2011 och 2014 tar de nya reglerna helt över. 

Bidragets storlek till SBTF skall i framtiden avgöras av:  

 Antal medlemmar totalt för alla bordtennisklubbar (istället för licensierade spelare som 

tidigare var fallet).  

 Antal utbildningar. Utbildningar som hålls av förbundet, distrikten eller klubbarna. SBTF delar 

ut utbildningsbidrag till klubbarna och SBTF får sedan i sin tur ersättning via RF. 

 Lokalt aktivitetsstöd (Lokak). Beräknas på hur många som deltar vid klubbarnas 

träningstillfällen och hur ofta de inträffar. Lokakbidraget räknas ”dubbelt” eftersom SBTF får 

en summa och sedan erhåller också klubben samma summa av RF.  

4.1.3 Resultat av kravinsamling: 

För att förstå kundens krav och behov samlades information direkt ifrån förbundschefen och IT-

ansvarige via möten och mailkontakt. Dessutom har Internationella bordtennisförbundets hemsida, 

www.ITTF.com, granskats för att se om det finns andra data som kan användas. Via www.rf.se har 

föreningars redovisningar inom andra idrotter studerats för att få tips och idéer kring användbara 

http://www.rf.se/
http://www.ittf.com/
http://www.rf.se/


20 
 

  

nyckeltal som SBTF skulle kunna använda sig av. Tid lades också på att studera ytterligare datakällor 

som skulle kunna vara ett möjligt dataunderlag. Måldokumentet studerades för att kontrollera att de 

områden som var möjliga att täcka in med det dataunderlag som fanns verkligen täcktes in.  Slutligen 

gjordes en snabb överblick av datakällorna och dess datakvalitet. För att få en bild av vilket 

dataunderlag som fanns studerades hemsidorna och deras uppbyggnad där informationen fanns 

upplagd.  

I urvalsprocessen har hänsyn tagits till existerande dataunderlag. Utbildningar utgör en viktig del i 

SBTFs måldokument och är även underlag för bidrag ifrån RF. Trots detta finns det inte uppräknat 

som underlag till DW i ett första läge. Anledningen är att det saknas datoriserat underlag kring 

utbildningarna. Detta kan förändras i framtiden när SBTF sett över processen kring hur utbildningar 

skall dokumenteras. Vid vårt första möte angav SBTF att de önskar främst ökat beslutsunderlag kring 

följande kategorier: 

Medlemmar: Alla som har ett medlemskap i en bordtennisförening. I denna kategori ryms 

tävlingsspelare, sådana som bara tränar, funktionärer, tränare och övriga som hjälper till inom 

föreningen. Antal medlemmar är bidragsgrundande från RF. 

 

Matcher: Här ingår alla matcher som spelats i Sverige sedan 2011. Matcherna uppdateras varje 

månad. Det som skall mätas är antal spelare som spelat matcher samt antal matchandelar. En match 

ger två matchandelar, en andel var till de som spelar matchen.  

 

Licenser: Alla som spelar tävlingar i Sverige behöver lösa licens. För att lösa licens så skickar klubben 

in medlemmen till SBTF som sedan godkänner att medlemmen tilldelas licens för säsongen. Här finns 

alltså data kring alla tävlingsspelare i Sverige säsongsvis, samt vilken typ av licens de har. Det finns 

fyra olika typer av licenser, beroende på vilken ålder spelaren har och i hur stora tävlingar han skall 

kunna delta.  

 

Lokak: Lokalt aktivitetsstöd. Innehåller data om hur många aktivitetstillfällen (bordtennisträningar) 

det hållits i Sverige, hur många som deltagit på respektive träning och hur mycket bidrag det 

genererat till klubben.  

Bild  2 - Önskat beslutsunderlag för DW 
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Fakta 

De mått som SBTF efter vårt första möte anser sig behöva ha tillgång till för att ha önskat 

beslutsunderlag.  

Bild  3 – Fakta SBTF anser sig behöva 

 

Dimensioner 

Dimensionerna beskriver hur SBTF vill kunna dela upp fakta för att få önskat beslutsunderlag. Varje 

fakta skall kunna delas upp på flera dimensioner samtidigt. Om man till exempel utgår ifrån antal 

matcher som fakta och delar upp matcherna med hjälp av spelardimensionen skall det gå att se antal 

spelade matcher för hela Sverige, per distrikt, per klubb eller på individnivå. Lägger man till 

åldersdimensionen, tidsdimensionen och könsdimensionen så kan man svara på samma frågor, men 

dessutom dela in svaren i åldersgrupper, tidpunkt och kön. Då kan man få svar på hur många 12 åriga 

tjejer från Norrbotten spelade mer än 10 matcher under säsongen 2011- 2012? Dessutom så går det 

att jämföra resultaten från ett år eller månad mot en annan och på så sätt få reda på vilken trend 

som finns. 

Bild  4 – Dimensioner SBTF anser sig behöva 
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4.1.4 Övriga krav på systemet 

DW skall uppdateras minst en gång var tredje månad. En rapport i Powerpoint skall skapas minst en 

gång var tredje månad. Rapporten skall vara en sammanfattning av nyckeltal och delar av rapporten 

skall göras tillgänglig för presentation på SBTFs hemsida. Dessutom skall två användare från SBTF ha 

tillgång till och själva kunna göra sökningar i DW. Det ställer i sin tur krav på att användargränssnittet 

måste vara enkelt då användarna från SBTF inte skall behöva någon längre utbildning för att kunna 

tillgodogöra sig systemet.  

4.1.5 Business requirements findings document 

Dokumentet innehåller de krav som SBTF uttryckligen önskat. Dessutom har jag själv valt ut vissa mål 

ifrån måldokumentet som jag ansåg vara värda att undersöka närmare. Det underlag jag anser att 

SBTF skulle behöva har noterats och ingen hänsyn har tagits till om data finns tillgänglig för att lösa 

uppgiften eller inte. Dokumentet ligger således även till grund för eventuella framtida arbeten.  

Kategori är min indelning och affärsprocess är tagen från rubrikerna i måldokumentet. I 

kommentarer noteras hur mål/krav skall kunna delas upp, om det finns dataunderlag och hur 

komplicerad jag anser uppgiften är att lösa. SBTF har rangordnat vilken prioritet respektive kategori 

skall ha. Nivåerna har varit hög, mellan och låg. Prioriteten har sedan styrt var resurserna skall läggas 

fram till den första maj som är projektets slutdatum. Alla krav med hög prioritet har undersökts 

grundligt och målsättningen har varit att alla dessa skall lösas så långt det är möjligt. När kraven med 

hög prioritet lösts eller utretts klart så satsas mer resurser på de med mellanprioritet. Kraven med låg 

prioritet har endast översiktligt kontrollerats om möjligheten finns att lösa dessa eller inte. Slutligen 

innehåller dokumentet en status som beskriver om uppgiften är klar eller inte. Dokumentet har alltså 

varit levande under utvecklingsprocessen och fyllts på och uppdaterats när nya upptäkter gjorts, 

återvändsgränder konstaterats och lösningar levererats.  

Tabell 2 - Business requirements findings document 

Nr Kategori Mål ifrån 
Måldokumentet 
eller krav från SBTF 

Affärsprocess Kommentar Prioritet Klart 

1 Licenser Antal licensierade 
spelare, antal 
licenser.  

Rekrytera och 
behålla 

Data från datarankingen 
finns på servern i Norge, 
eller hämtas via webben.  
Går att bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt-Kommun- 
Moderklubb-
Farmarklubb-Spelare-
Kön-Tid-Ålder. Svårt 

Hög Ja 

2 Tävlingar Antal matcher, 
antal spelare. Öka 
inhemska 
konkurrensen för 
seniorer i 
tävlingsspel 

Elitverksamhet Data från datarankingen 
finns på servern i Norge, 
eller hämtas via webben.  
Går att bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt-Kommun- 
Moderklubb-
Farmarklubb-Spelare-
Kön-Tid-Ålder. Utlänska 
spelares matcher räknas 
ej. Svårt 

Hög Ja 

3 Lokak Antal 
träningstillfällen, 

Elitverksamhet, 
Rekrytera och 

Kunna bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt- 

Hög Ja 
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antal SEK behålla Kommun-Klubb-
Åldersgrupp-Kön. Mellan 

4 Medlemmar Antal medlemmar. 
Kontrollera så att 
föreningarna 
uppdaterar 
medlemsregister 
och skickar till SBTF 

Rekrytera och 
behålla 

Både problem med 
underlag och juridiska 
problem. Går ej i 
dagsläget. 

Hög Nej 

5 Klubb-
verksamhet 

Antal som slutat, 
antal som börjat, 
vilka har slutat, 
börjat? 

Rekrytera och 
behålla 

OK på tävlingsnivå, ej 
medlemsnivå. 

Hög Nja 

6 Tränare Öka antalet 
utbildningstillfällen 

Utbildning och 
rekrytering 

Ej med i DW innan 
processer ändrats. 
Utbildningstyp – Totalt - 
Distrikt – Klubb. Inga 
data i dagsläget. 

Hög Nej 

7 Kommun Det skall finnas 
pingisföreningar i 
minst 250 
kommuner 

Rekrytera och 
behålla 

Går att mäta antal 
kommuner, men svårt 
att ha med kommun i en 
hierarki eftersom 
statistiken blir konstig då 
framarklubb/moderklubb 
kan finnas i olika 
kommuner 

Mellan Nja 

       
8 Ledare Öka antalet 

utbildade 
ledare/funktionärer 

Utbildning och 
rekrytering 

Ej med i DW innan 
processer ändrats. 
Utbildningstyp – Antal – 
Ålder – Kön. Inga data i 
dagsläget. 

Mellan Nej 

9 Landslag Antal 
landslagsspelare 

Elit/ungdoms 
verksamhet 
 

Inga data i dagsläget. 
Finns bara som 
textdokument och ej i 
elektronisk form. Ingen 
prioritet. Totalt-Region-
Distrikt- Moderklubb-
Farmarklubb-Spelare-
Kön-Tid-Ålder 

Mellan Nej 

10 Styrelser Det ska finnas 
minst en ung ledare 
och en kvinna i 
varje förbunds- 
distrikts- och 
föreningsstyrelse 

Rekrytera och 
behålla 

Inga data i dagsläget.  Låg Nej 

11 Seriespel Öka antalet lag i 
serierna med 10 % 
på herr respektive 
damsidan 
 

Elitverksamhet Inga data i dagsläget. 
Lätt lösning om underlag 
finns. 

Låg Nej 

12 Tävlingar Arrangera en 
internationell 
tävling/år 

PR/ 
Elitverksamhet 

Inga data i dagsläget, 
annars lätt att lägga in 
manuellt.  

Låg Nej 

13 Internationellt Antal topp 50-100-
300-500 spelare på 
damernas 
respektive 

Elitverksamhet Inga data i dagsläget. 
Data finns på 
www.ittf.com 
Inte testat hur det ev. 

Låg Nej 
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herrarnas 
världsranking. 
 

skall kunna tankas över. 

 

4.2 Medlemsstatistik 
Statistiken kring medlemmar som finns på RFs server har visat sig vara otillräcklig. Den innehåller 

ingen historik kring vilken klubb medlemmarna tillhör, när de blev medlem, kön, ålder utan endast en 

totalsumma. Totalsumman är inte alls att lita på eftersom klubbarna oftast inte meddelar 

förändringar i medlemsantalet till varken SBTF eller RF.  

Det finns statistik kring medlemmarna på servern i Norge. Detta register uppdateras sporadiskt av 

SBTF när de får in uppgifter från klubbarna om deras medlemmar, men det är långt ifrån alla klubbar 

som skickar in uppgifter om förändringar. Hämtningen av medlemsdata måste göras direkt ifrån 

servern i Norge, eftersom medlemsstatistiken inte finns tillgänglig via någon hemsida. Den externa 

aktör som driver servern vill ha ekonomisk ersättning och i dagsläget pågår förhandlingar kring detta. 

Dessutom kan det uppstå juridiska komplikationer eftersom det är tveksamt om uppgifter kring 

vilken förening man är medlem i är en offentlig handling eller inte. Sammantaget gör problemen med 

datakvaliteten, den ekonomiska ersättningen och det juridiska dilemmat att medlemmar stryks som 

underlag till i DW.  Den viktigaste anledningen är den stora osäkerheten kring datakvaliteten.  

4.3 Technical Architeture Design  
Eftersom det inte var så många inblandade i projektet och projektet skulle slutföras av samma 

personer som startade det så var den tekniska designen inte lika grundligt planerad innan arbetet 

drog igång som Kimball föreslår. Detta var ett aktivt val, då för mycket planering strider mot 

principerna i agil systemutveckling. Däremot fanns självklart tankar och planer kring hur den logiska 

designen skulle utformas. Utgångsplanen var att all data från servern i Norge (Matcher, Licenser) 

skulle hämtas med hjälp av en webservice. Lokak fanns redan i Excel format via RFs hemsida. 

Ursprungsplanen att ladda ner filen och tanka över den till importlagret i stort sätt obearbetad hölls. 

I den slutliga lösningen finns ingen webservice. Data från Norge hämtas istället från SBTFs hemsida. 

Ett program i Visual Basic loopar igenom utpekade sidor och laddar över data till en Excelfil.  Detta 

fungerar felfritt för licenserna eftersom det inte är så mycket data att ladda. Matchdata är svårare 

eftersom det är mer data att tanka över.  
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Bild  5 - Konceptuell modell av systemet 
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Importlager 

Hit flyttas data från ursprungssystemen utan att någon större vikt görs på urval eller rensning av 

data. Det fungerar som en förvaringsplats där data ligger innan den blivit rensad och förfinad så att 

den passar in i DW. Importlagret rensas mellan varje ny laddning och på så vis slipper också Visual 

Basic programmet hämta hem all data vid nya laddningar. Endast data som uppdaterats sedan sist 

hämtas hem till importlagret, rensas, förfinas och förs vidare till normlagret. Alla tabeller som tillhör 

importlagret har ett I före tabellnamnet. 

 

 

Normlager 
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Andra lagret är normlagret. Det innehåller den data som DW/BI behöver och kan behöva i framtiden, 

d.v.s. all data från importlagret laddas inte över till normlagret. Innan data flyttas hit görs en 

urvalsprocess, och data rensas och transformeras. Tabeller döps till korrekta namn, dataformat 

ändras och data görs konsistent. Datarensningen sker med hjälp av SQL-script. SQL-scripten fungerar 

även som säkerhet då de kontrollerar att data som först in i normlagret inte redan finns där, att nya 

föreningar/spelare som inte tidigare är upplagda läggs till osv. Ett färdigt script som startas manuellt 

är skapat till respektive dataladdning. Tabellerna i normlagret ligger till grund för lager tre. Alla 

tabeller som tillhör normlagret nar ett N före tabellnamnet. 

Vyer 

Tredje lagret är vyerna. Det är virituella tabeller skapade från tabellerna i normlagret. Vyerna är 

skräddarsydda för att laddas i OLAP-kuberna. Anledningen till att vyer används är att de är lätta att 

forma om, vilket är en förutsättning eftersom de skall vara grunden till kuberna. Vyerna behöver i  

många fall data från flera tabeller och vilken typ av data de behöver kan komma att ändras. Om 

förändringar skulle ske behöver man bara peka ut detta och vyn är ändrad, istället för att behöva 

lägga upp och ladda en helt ny tabell. Alla tabeller som är vyer har ett v samt ett D eller F före 

tabellnamnet. V står för vy, bokstäverna D och F markerar om det är en faktatabell eller 

dimensionstabell. 

OLAP-systemet som håller kuberna är Microsoft Analysis Server. Data skall tillgängliggöras för 

användarna via pivottabeller i Excel samt till intressenterna via rapporter skapade i  Powerpoint. 

4.4 Product Selection & Installation 
Mina valmöjligheter kring detta har varit skarpt begränsade. Cadeia, firman jag arbetar hos använder 

Microsofts produkter och det är detta som har legat till grund för min lösning. Microsoft SQL Server 

2008 används, Microsoft Integration Services som finns inbyggt används som ETL verktyg. Microsoft 

Analysis Services är OLAP verktyget. För att presentera BI för användarna har Microsoft Excel 

kopplats upp mot kuberna och pivottabeller använts för att på ett lätt sätt ge användarna åtkomst. 

Shrewsoft heter VPN-uppkopplingsklienten som används. Rapporterna skaps med hjälp av Microsoft 

Powerpoint. 

4.5 Dimensional modelling 
Det finns tre kuber, en för lokak, en för licenser, en för matcher och ett antal dimensioner. Alla kuber 

har Starschema och anledningen är helt enkelt att jag utgått ifrån Kimballs rekommendation om att 

använda det om inget annat talar emot det. Kuberna kopplas samman med DW databasen och fakta 

och dimensioner pekas ut för respektive kub. Dimensionerna Tid, PeriodTyp och Version är 

gemensamma för de tre kuberna. Tid visar vilken tid fakta har ett visst värde. PeriodTyp ställer in om 

fakta skall visas ackumulerat, säsongsvis, eller på årsbasis. Version styr vilka år man vill jämföra och 

om skillnaden skall visas i procentform eller i antal.  

Lokakkuben har antal Deltagartillfällen och antal SEK som fakta. Som dimensioner används de 

gemensamma, samt Klubb, Kön, Ålder.  

Licenskuben har antal Spelare och antal Licenser som fakta. Detta stämmer inte riktigt med 

ursprungskraven och anledningen är att en spelare kan ha flera olika typer av licenser per säsong. 

Om man först löser en billigare variant av licens som täcker tävlingsspel på distriktsnivå och sedan 
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löser en licens som innebär att man får tävla över hela Sverige så har samma person två licenser det 

året. SBTF kunde inte bestämma vilket av måtten som skulle användas och därför finns båda 

upplagda så de kan bestämma detta i ett senare läge. Som dimensioner används de gemensamma 

samt Licenstyp och Spelare. 

Matchkuben har antal Matchandelar och antal Spelare som fakta. Som dimensioner används de 

gemensamma, samt Spelare och Rankinglistor.  

Bild  6 - översiktsbild Microsoft SQL Server Analysis Service 

 

4.6 Physical Design 
Rekommenderade namnkonventioner har följts i den mån att tabell och kolumnnamn stämmer 

överens mellan de i den relationella databasen och i de logiska modellerna. Varje tabellnamn har 

markerats med en bokstav för att visa om det tillhör import, norm eller vylagret. Vyer är namngivna 

så det går att utläsa vilken kub de tillhör samt om det är en faktatabell eller en dimensionstabell. 

Vynamnet försöker också berätta vilken normtabell den i största grad bygger på. Kolumnnamn börjar 

med stor bokstav och ord separeras med _. 

Enligt Kimballs rekommendationer har också Nullvärden undvikits. Eftersom många DBMS genererar 

felmeddelanden om man jämför värden med nullvärden har det för många kolumner specificerats ett 

defaultvärde. I de flesta fall har tomma strängar använts som defaultvärde, alltså ’’. 

Bilden nedan visar data i DW importlager. Tabellerna I_players, I_Rankinglistor, I_matches skapas av 

matchresultaten som hämtas ifrån SBTFs hemsida. PAidA och PAidB som är ett unikt nummer för att 

identifiera spelare finns inte i någon annan tabell och måste matchas med andra tabeller så en 

spelare kan knytas till numret innan matcherna kan användas i DW.  I_Lokak skapas av Excel filer från 
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RFs hemsida. Föreningsnummer och föreningsnamn stämmer inte exakt överens med någon annan 

lista och måste matchas. I_Licenser hämtas från SBTFs hemsida. Spelar_Id, Spelar_Namn, 

Födelsedatum, Klubb_Id, Klubbnamn stämmer inte exakt mot någon annan tabell och måste 

matchas. Data i tabellerna i Importlagret förs sedan över till tabellerna i Normlagret. 

Till processerna lokak, licenser och matcher så har det skapats Scripts. Scripts är döpta efter vilken 

process de tillhör, alltså lokak, licenser eller matcher. 

Bild  7 - Tabeller i Importlagret 

 

Normlager och Vyer 

För att kunna koppla ihop data från de olika verksamhetsområdena har mappningstabeller skapats. 

Data kring vilken region en förening eller spelare tillhör saknas. Det har lösts genom att skapa en 

mappningstabell där distrikt placeras i regioner.  Mappningstabell för att knyta farmarklubbar till rätt 

moderklubb har skapats. Klubbarnas namn och ID från RFs system och klubbarnas namn och ID från 

SBTFs system har mappats så att namnen skall vara identiska och en ny masternyckel har tilldelars 

varje klubb.  

 

 

 

Bild  8 - Översikt Normlager och Vylager 
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Kuberna 

Kuberna i Microsoft Analysis Services hämtar dataunderlaget ifrån DW databasen. Rätt vyer 

(faktatabeller och dimensioner) laddats i respektive kub. Bild nio visar ett exempel på det. 

 

 

 

Bild  9 - Licenskubens Star schema 
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För att kuberna skall fungera måste man också beskriva attributens inbördes relationer. Bild 10 visar 

exempel på det. Ett Spelar_Id tillhör en klubb, som tillhör en moderklubb, som tillhör ett distrikt som 

hör till en region. Ett Spelar_Id har ett kön. Ett Spelar_Id har en ålder och tillhör en åldersgrupp. 

Spelardimensionen är den dimension som tagit klart mest tid att skapa. Den innehåller attribut från 

matcher, licenser och lokak och genom spelardimensionen så har data från de olika 

affärsprocesserna integrerats. Det är Spelardimensionen som skapar det största värdet till DW/BI och 

den används också av alla kuberna, även om Lokakkuben använder en specialvariant som bara går att 

bryta ner till klubbnivå.  

Bild  10 - Spelardimensionen och dess inbördes relationer 

 
   

4.7 ETL Design & Development 
Ursprungsplanen var att både en första laddning med all historisk data och laddningar i framtiden till 

DW från Norge skulle ske via en webservice. För att kunna göra en första data profiling, d.v.s. 

undersöka kvaliteten och innehållet för att se hur användbar data det fanns och om den kunde ingå i 

DW skapades ett program i Visual Basic. Programmet loopade igenom SBTFs hemsida och tankade 
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ner data om licenserna. Lösningen fungerade så bra att snart hade all existerande data kring licenser 

laddats in i DW. Framtida laddningar av licenser samt matcherna var fortfarande planerade att göras 

genom en webservice. Det visade sig senare att SBTF hade tillgång till historisk data kring matcher. 

Samma data som servern i Norge tankades med initialt fanns i flat file format och denna tankades in i 

DW. Sedan testades att hämta matchdata från SBTFs hemsida och det visade sig fungera även om 

laddningarna tog lång tid, nästan sju timmar. Om uppkopplingen tappas under laddningen eller om 

något annat fel inträffar måste allt göras om. Ett sätt att minska risken för detta är att inte ladda alla 

matcher på en gång. Man kan istället ändra inställning i programmet och bestämma att ett mindre 

antal rader skall laddas ner i taget till Excelarket. Detta sätt har visat sig fungera bra. Tillslut innehöll 

DW all tillgänglig data kring matcher och det betydde att webservice inte längre behövdes. Kraven på 

hur ofta systemet skall uppdateras är dessutom inte högre än var tredje månad. Även om det kanske 

inte är state of the art att hämta data från hemsidan finns det fördelar med förfarandet. En viss 

kontroll på datakvaliteten har redan gjorts av Norrmännen för att den överhuvudtaget skall kunna 

publiceras på hemsidan. Hur mycket jobb det hade varit att fixa själva kan vi bara spekulera i. 

Dessutom pågår en ständig kontroll av data på hemsidan då folk själva kontrollerar om det är rätt 

kring deras licenser. Matchdata kontrolleras också noggrant av användarna eftersom den ligger till 

grund för rankingen. Felaktiga registreringar leder till effekter på rankingen och de spelare som 

drabbas kommer troligen höra av sig om matcher de aldrig spelat registreras. Eftersom 

datarankingen är förhållandevis ny och den varit under diskussion så har också spelarna den under 

ständig uppsikt. På så vis blir systemet lite självkontrollerande. Hade vi bara laddat in data rakt av så 

skulle denna gratiskontroll av data försvinna.  

En viktig detalj är att vissa matcher väljs bort. Utländska spelare som spelar ett fåtal matcher i 

Sverige, har ingen licens eller svensk klubbtillhörighet och tilldelas därför ett temporärt Id av 

rankingsystemet. Av praktiska skäl läggs därför inte utländska spelare inte upp i DW, då det leder till 

problem. Dessa matcher sorteras helt enkelt bort och laddas aldrig vidare in i normlagret. Matcher 

med utländska spelare som saknar Svensk klubb utgör ca en procent av det totala antalet spelade 

matcher. 

Licenserna uppdateras på SBTFs hemsida dagligen via servern i Norge. Vi hämtar licenserna ifrån 

SBTFs hemsida. Ett program är skapat i Visual Basic som loopar igenom hemsidan och för över  

licenser från önskat datum till ett Excelark. Excelarket sparas ner på samma server som DW finns på. 

När licenserna sedan laddas över från Excelarket till importlagret i databasen sker lite förändringar. 

Data kring licenstyp, period, namn och kommentarer fanns ursprungligen i en string. Denna har 

brutits upp och delats över flera fält för att underlätta sökningar och grupperingar. SQL-script körs 

manuellt och dessa rensar och transformerar listorna först till importlagret och sedan till normlagret. 

Därefter uppdateras eventuella vyer som är kopplade till normtabellen automatiskt.  

Matcherna uppdateras på SBTFs hemsida en gång per månad via servern i Norge i samband med 

månadens dataranking. Vi hämtar matcherna ifrån SBTFs hemsida. Ett program är skapat i Visual 

Basic som loopar igenom hemsidan och för över alla matcher från den senaste månaden till ett 

Excelark. Matcherna laddas sedan över från Excelarket till importlagret i databasen. SQL-script körs 

manuellt och dessa rensar och transformerar listorna. Utländska spelare som saknar Svensk klubb 

sorteras bort och sedan förs resterande data in i normlagret. Därefter uppdateras eventuella vyer 

som är kopplade till normtabellen automatiskt. 
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Lokak för alla Sveriges föreningar ligger i Excelformat på RFs hemsida och uppdateras en gång per 

halvår. Vi laddar ner Excelfilerna manuellt ifrån RFs hemsida. Data laddas sedan över från Excelarket 

till importlagret i databasen. Fältet datum läggs till i Lokaktabellen i importlagret så det skall gå att 

identifiera för vilket halvår siffrorna gäller. SQL-script körs manuellt och dessa rensar och 

transformerar listorna som sedan förs in i normlagret. Därefter så uppdateras vyer som är kopplade 

till normtabellen automatiskt. 

För att kontrollera datakvaliteten på det som laddas in i DW har kontroller gjorts mot antalet rader i 

Excelarken och de antal rader som tabellen i importlagret uppdateras med. Jämförelser mellan 

historisk data som redan finns i databasen och den som laddats har också gjorts vid varje laddning. Är 

det något resultat som sticker ut så har det följts upp och förklaringar till avvikelserna har sökts. Den 

första laddningen av historisk data har kontrollerats av IT-ansvarige på SBTF som konstaterat att 

siffrorna ser rimliga ut och godkänt underlaget. 

Data latency 

I SBTFs fall är kravet på data latency att systemet skall uppdateras minst var tredje månad. Det är 

också stor spridning på hur ofta ny data finns tillgänglig på de olika områdena. Licenser uppdateras 

dagligen, Matcherna en gång per månad och Lokak en gång per halvår. Detta betyder också att 

vartannat kvartal så är det enbart nya siffror kring licenser och matcher som förs in i DW. 

Change data capture system 

Importlagret rensas mellan varje laddning. Scripten ser till att endast förändringar som är relevanta 

sedan förra gången förs in i normlagret. Tabellerna i normlagret har fälten senast laddad och senast 

uppdaterad. Dessa uppdateras genom triggers. På så vis vet man vad som ändrats och misstänkta fel 

kan kontrolleras.  

Data cleansing system 

För varje ETL-process (licenser, lokak och matcher) finns det ett script som ser till att rätta, välja bort, 

förändra eller ladda data som det är. Scriptens syfte är att datakvaliteten skall fortsätta hållas på en 

hög nivå. Scripten kontrollerar importerad data mot existerande data och gör förändringar om det 

behövs. Har en förening bytt namn rättar scriptet till det nya namnet, nya spelare läggs till och en hel 

del andra saker kontrolleras genom scripten. Varje SQL-sats i scriptet har dessutom kommentarer 

som förklarar vad respektive SQL-sats gör. På så vis så blir systemet lite självdokumenterande. 

Scripten finns som bilaga. 

Det finns två olika metoder för att hämta data från ett ursprungssystem, i filformat, eller streamat. 

Systemet använder inte streaming som dataladdningsmetod. Istället extraheras data till Excelfil, eller 

hämtar filen direkt i Excelformat från RF filen, Excelfilen sparas på ETL-servern och sedan laddas 

innehållet till importlagret.   

Även om streaming kanske låter fördelaktigt så finns det även fördelar med att extrahera till fil. När 

data väl är hämtat till fil är det bara att ladda om till DW utan att man behöver hämta data igen om 

det skulle bli något fel i överföringen. Man kan också enkelt se att all data förts över genom att titta 

på hur många rader som uppdaterats. Speciellt när det gäller matchdata så är hämtning till fil 

fördelaktigt, eftersom det rör sig om en ganska stor datamängd som tar lång tid. Om 
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internetanslutningen skulle gå ner undertiden man tankar hem matcherna så kommer importeringen 

inte lyckas. Dessutom så klarar inte heller programmet att sortera vad som laddats ner och vad som 

inte gjort det, så hela laddningen måste startas om på nytt. Bryter man ner dataladdningen i mindre 

bitar genom att ändra antalet rader som skall tankas åt gången till Excel gör man hämtningen 

säkrare.   

Slowly Changing Dimension Manager 

Det har lösts genom att det gamla värdet helt enkelt skrivs över med det nya automatiskt med hjälp 

av scripten som körs när data importeras och tabeller laddas.  Scripten ser också till att det kommer 

att slå igenom i hela systemet. Om en klubb byter namn betyder det att i DW ser det ut som om 

klubben alltid haft det nya namnet. Nu är det väldigt sällan en klubb, kommun eller distrikt ändrar 

namn, men samma förfarande där det gamla värdet skrivs över används i hela systemet. Det blir lite 

problem när en spelare byter klubb. Eftersom hans klubbtillhörighet skrivs över med den nya klubben 

kommer det att se ut som om spelaren alltid tillhört den nya föreningen. Detta påverkar statistiken 

på klubbnivå och eventuellt också på kommun, distrikts och regionsnivå beroende på vilken hans nya 

klubb är.  

Job Scheduler 

ETL-processen sköts manuellt. Excelfilen från RF hämtas manuellt och programmet som sköter 

hämtningarna från SBTFs hemsida startas också manuellt. Överföringen av data från Excelfilerna till 

importlagret startas också manuellt. Därefter manipuleras importtabellen och data förs över till 

normlagret genom att scripten startas manuellt.  

Backup System 

Flera olika versioner av DW/BIlösningen finns sparad på en annan server. Eftersom ny data inte 

laddas så ofta i systemet så behöver inte backups göras särskilt ofta. Innan förändringar görs så 

skapas en kopia av berörd del. Om förändringen sedan visar sig vara misslyckad finns den gamla 

versionen kvar.   

4.8 BI Application Design 
Via en VPN anslutning kopplar SBTF-användarna upp sig mot servern som hyser DW/Bilösningen. 

Excel och pivottabeller användas som applikation för att presentera detta. Det finns två anledningar 

till varför lösningen använder sig av Excel istället för att gå direkt mot kuberna. Den första är att det 

är ett väldigt enkelt gränssnitt. Användarna var dessutom vana vid att använda Excel sedan tidigare. 

Det krävs inte heller några SQL-kunskaper eller utbildningar i andra program för att förstå hur man 

ställer frågor i Excel miljön. Den andra är säkerhet. Om användarna inte har direkt tillgång till 

kuberna kan de inte heller förändra några värden, inställningar eller kopplingar i kuben utan enbart 

göra sökningar. En lite osäkrare användare behöver därför inte vara rädd för att prova sig fram, 

eftersom inget kan ”gå sönder”. 

Rapporten skall skapas i Powerpoint som även det är ett verktyg som användarna kände sig säkra 

med.   
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4.9 BI Application Development 
Screwsoft VPN klient används för att koppla upp användarna från SBTF mot Cadeias server där 

kuberna ligger sparade. Sedan kopplar användarna Excelark mot kuberna och med hjälp av 

pivottabeller kan SBTF söka och drilla ner sig i data. Via pivottabellens Field List kan användaren 

ändra vilka fakta som skall visas genom att kryssa för antal licenser eller antal licensierade spelare.  

Sedan väljer man de dimensioner man vill ha med, och även om dimensionen skall vara som kolumn 

eller rad. Till vänster på bild 13 syns resultatet i Excel efter att valen gjorts i pivottabellens Field List. 

En bordtennissäsong sträcker sig från augusti till juli. Basår är det år som SBTF skapade 

måldokumentet, alltså säsong 2011-2012. Som PeriodTyp är ackumulerat valt. Det betyder att man 

enbart jämför till och med vald månad med Basåret. Under säsong ser vi att 201303 är vald som 

månad. En säsong slutar sista juni och börjar första juli. Därför kommer tabellen enligt gjorda 

inställningar enbart jämföra månaderna juli till mars från de båda åren. Diff visar skillnaden i antal 

licenser och Diff % visar skillnaden i procent. Rad 24 och 25 i Exceltabellen pekar på felaktigt 

dataunderlag, eftersom det finns spelare som inte blivit registrerade korrekt. Anledningen till detta 

är ett felaktigt masterregister som vi erhållit från SBTF gällande klubbar. Vissa föreningar som erhållit 

lokakbidrag från RF finns ej med på masterslistan från SBTF. Därför finns det ett fåtal spelare som 

inte tillhör en klubb och därför inte går att knyta till ett distrikt. Detta är påtalat till SBTF och säkert 

åtgärdat i nästa uppdatering då SBTF lämnat ut en korrigerad masterlista över sina klubbar. 

Bild  11 - Excel pivottabell användargränssnitt 
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4.10 Deployment 
Vecka 16 var det bestämt att delar av första rapporten skulle redovisas för pingissverige via SBTFs 

hemsida. Det betydde att DW skulle vara laddad med senaste data från licenserna samt data till och 

med april för matcherna. Förhoppningen var att lokakunderlaget borde finnas till och med hösten 

2012. RF var väldigt sena med att uppdatera nytt underlag och därmed innehöll den första rapporten 

enbart lokakdata från våren 2012 och tidigare. Ett möte med de två användarna från SBTF hölls där vi 

gemensamt testade lösningen och kontrollerade rimligheten i data. Mötet fungerade dessutom som 

fördjupande utbildning till användarna i hur pivottabellerna kunde användas på bästa sätt. Vilka 

nyckeltal och tabeller som skulle redovisas i rapporten valdes ut och godkändes av SBTF. Rapporten 

skickades till SBTF i Powerpointformat. Slutligen så kopplades SBTFs två användare upp mot de 

senaste versionerna av kuberna och därmed så var lösningen presenterad. 

4.11 Maintenance 
Den här fasen har inte behandlats speciellt ingående i projektet. Dess relevans kommer öka inför 

nästa kvartalsrapport när uppdateringar av systemet skall göras. 

4.12 Growth 
Det finns viktiga förbättringar som kan göras både vad gäller datakvaliteten men också kring vilka 

affärsområden som lösningen täcker in. SBTF har visat stort intresse för att fortsätta förbättra och 

utöka lösningen. Dagens system är troligen bara den första versionen av flera.   
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5 Analys 
Examensarbetets syfte var att ge Svenska bordtennisförbundet utökat beslutsunderlag för att fatta 

strategiska beslut. De behövde även få bättre kontroll på sin verksamhet för att kunna sätta, 

utvärdera och följa upp mål. Analysdelen försöker svara på hur väl lösningen lever upp till uppdragets 

syfte. Inom vilka områden får SBTF bättre beslutsunderlag så de kan fatta väl underbyggda 

strategiska beslut? Inom vilka verksamhetsområden leder lösningen till bättre kontroll på 

verksamheten för SBTF? Vad saknar lösningen? Det slutliga systemet har jämförts med business 

requirements findings document samt de fakta och dimensioner som SBTF vid projektstarten angav 

de önskade. Därefter har det konstaterats om lösningen lever upp till kraven helt, delvis eller inte 

alls. 

5.1 Krav med hög prioritet 
Enligt business requirements findings document fanns sex områden med hög prioritet. De tre översta 

kraven kring licenser, tävlingar och lokak är lösta. Detta betyder att DW/Bilösningen har hjälpt SBTF 

att få det underlag de önskar sig för tre av deras verksamhetsområden med hög prioritet. 

Beslutsunderlaget är till och med bättre än vad som ursprungligen önskades. De fakta och 

dimensioner som SBTF önskade sig vid projektstarten finns med. Dessutom har antal licensierade 

spelare tillkommit som fakta för kategorin Licenser, eftersom ökad systemkännedom visade att en 

spelare kan ha flera licenser under en och samma säsong. Spelardimensionen har utökats och 

numera finns också möjligheten att bryta ner fakta på regional och kommunal nivå. Statistiken när 

kommun är med i spelardimensionen blir i ett fåtal fall missvisande. Egentligen måste en farmarklubb 

tillhöra samma kommun som sin moderklubb. Vid enstaka fall har SBTF delat ut dispens och 

farmarklubb och moderklubb kan då tillhöra då olika kommuner. I dagsläget är det bara två 

föreningar som har denna dispens så det är inget stort problem med statistiken. 

Redan från start konstaterades att krav sex, tränare, inte skulle gå att lösa eftersom det då skulle 

behövas data från området Utbildning och rekrytering. Trots detta förde jag in kravet i dokumentet, 

eftersom dokumentet också tjänar som underlag för eventuella framtida förbättringar. Långt in i 

arbetet visade det sig att statistiken kring medlemmar inte gick att lösas på ett önskvärt sätt. Det fick 

konsekvenser på krav fyra, medlemmar och krav fem, klubbverksamhet. Krav fyra fick helt strykas ur 

DW. Krav fem som bygger på matchstatistik och medlemsstatistik kunde enbart lösas till hälften. 

Tabell 2 - Krav med hög prioritet 

Nr Kategori Mål ifrån 
Måldokumentet 
eller krav från SBTF 

Affärsprocess Kommentar Prioritet Klart 

1 Licenser Antal licensierade 
spelare, antal 
licenser.  

Rekrytera och 
behålla 

Går att bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt-Kommun- 
Moderklubb-
Farmarklubb-Spelare-
Kön-Tid-Ålder. Svårt  

Hög Ja 

2 Tävlingar Antal matcher, 
antal spelare.  

Elitverksamhet Går att bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt-Kommun- 
Moderklubb-
Farmarklubb-Spelare-
Kön-Tid-Ålder. Svårt 

Hög Ja 

3 Lokak Antal 
träningstillfällen, 

Elitverksamhet, 
Rekrytera och 

Går att bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt- 

Hög Ja 
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antal SEK behålla Kommun-Klubb-Kön-Tid-
Ålder. Mellan 

4 Medlemmar Antal medlemmar.  Rekrytera och 
behålla 

Både problem med 
kvalitet och juridiska 
problem. Går ej. 

Hög Nej 

5 Klubb-
verksamhet 

Antal som slutat, 
antal som börjat, 
vilka har slutat, 
börjat? 

Rekrytera och 
behålla 

Går att bryta ner i Totalt-
Region-Distrikt-Kommun- 
Moderklubb-
Farmarklubb-Spelare-
Kön-Tid-Ålder på 
tävlingsnivå, ej 
medlemsnivå. 

Hög Nja 

6 Tränare Öka antalet 
utbildningstillfällen 

Utbildning och 
rekrytering 

Går ej. Hög Nej 

 

5.2 Krav med mellanprioritet 
Tre områden fanns med mellanprioritet. Av dessa konstaterades redan från start att krav åtta, 

ledare, inte skulle gå att lösa eftersom det då skulle behövas data från området Utbildning och 

rekrytering. Trots detta förde jag in kravet i dokumentet, eftersom dokumentet också tjänar som 

underlag för eventuella framtida förbättringar. Nummer nio, Landslag var inget som SBTF själva tog 

upp från början, utan det tillkom under brainstorming kring möjligt innehåll i ett DW. Tyvärr fanns 

inget elektroniskt underlag kring uttagna landslagsspelare. Men kravet har dock lett till diskussioner 

inom SBTF att ändra processer och spara uppgifter kring uttagningarna elektroniskt i framtiden. Om 

den förändringen genomförs så skulle det också vara ett potentiellt underlag till DW. Då kan man ta 

reda på vilka klubbar som producerar landslagsspelare och kanske också varför vissa klubbar är mer 

framgångsrika än andra. Krav sju, Kommun, var inget SBTF tog upp vid vårt första möte utan detta 

tillkom efter studier av måldokumentet. Det går att svara på hur många kommuner som har en 

bordtennisförening. Men det finns vissa problem med statistiken kring kommunerna som jag tidigare 

tagit upp.  

Tabell 3 - Krav med mellan prioritet 

7 Kommun Det skall finnas 
pingisföreningar i 
minst 250 
kommuner 

Rekrytera och 
behålla 

Går att mäta antal 
kommuner, problem i 
spelardimensionen 

Mellan Nja 

       
8 Ledare Öka antalet 

utbildade 
ledare/funktionärer 

Utbildning och 
Rekrytering 

Går ej Mellan Nej 

9 Landslag Antal 
landslagsspelare 

Elit/ungdoms 
verksamhet 
 

Går ej Mellan Nej 

 

5.3 Krav med låg prioritet 
För områden med låg prioritet har det främst gjorts en strategisk kontroll. Om kontrollen pekade på 

problem har inte frågan ägnats någon mer tid. Ingen av dessa områden har heller önskats direkt av 

SBTF utan hämtats ifrån måldokumentet.   
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Tabell 4 - Krav med låg prioritet 

10 Styrelser Det ska finnas 
minst en ung ledare 
och en kvinna i 
varje förbunds- 
distrikts- och 
föreningsstyrelse 

Rekrytera och 
behålla 

Inga data i dagsläget.  Låg Nej 

11 Seriespel Öka antalet lag i 
serierna med 10 % 
på herr respektive 
damsidan 
 

Elitverksamhet Inga data i dagsläget. 
Lätt lösning om underlag 
finns. 

Låg Nej 

12 Tävlingar Arrangera en 
internationell 
tävling/år 

PR/ 
Elitverksamhet 

Inga data i dagsläget, 
annars lätt att lägga in 
manuellt.  

Låg Nej 

13 Internationellt Antal topp 50-100-
300-500 spelare på 
damernas 
respektive 
herrarnas 
världsranking. 
 

Elitverksamhet Inga data i dagsläget. 
Data finns på 
www.ittf.com 
Inte testat hur det ev. 
skall kunna tankas över. 

Låg Nej 
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6 Diskussion 
Det finns två giganter inom DW/BI som har olika synsätt på hur den perfekta lösningen skall vara och 

debatten kring om vem av Ralph Kimball eller Bill Inmon som har den bästa lösningen har pågått 

länge. Eftersom det inte finns något rätt eller fel, så brukar ett av dessa två tillvägagångssätt väljas 

baserat på en kombination av de anställdas kunskaper, konsulten eller försäljarens 

rekommendationer och med hänsyn till befintlig teknik (Lawyer & Chowdhury, 2004). Alla företag vill 

hitta ett sätt att lagra, analysera och tolka den data de genererar och samlar för att kunna fatta 

kritiska beslut som gör att de uppnår sina mål. Både Kimballs och Inmons synsätt gör detta möjligt 

(ibid.) Den största skillnaden består således inte i vad lösningarna klarar av, utan i hur lösningarna 

modelleras. (ibid.) 

Bill Inmon rekommenderar att utvecklingsarbetet skall göras uppifrån och ner och att man använder 

sig av relationella databasverktyg för att skapa ett enda data warehouse som används till hela 

företaget. Från denna heltäckande lösning utvecklas data marts för de olika avdelningarna som 

motsvarar deras specifika behov (Breslin, 2004). 

Kimballs metod är istället nerifrån och upp och använder sig av dimensionell modellering. Istället för 

att bygga en enda databas för hela företaget föreslår Kimball att det skall byggas en databas eller ett 

datamart som sköter analyser och rapporter per avdelning  (Breslin, 2004).  

I mitt arbete så valde jag att använda mig av Kimballs livscykel som bas för lösningen och detta 

grundades egentligen mest på min egen och min handledares tidigare kunskap. Ju mer kunskap vi 

hade kring metodiken, desto snabbare skulle arbetet troligen kunna genomföras.  

Inmon rekommenderar att data lagras i lägsta möjliga detaljnivå och om man oftast vill se data på 

den nivån är det en fördel att välja Imnons lösning. I Kimballs lösning så är data oftast aggregerad till 

högre dimensioner. (Lawyer & Chowdhury, 2004). För SBTF passar därför Kimballs lösning bra, 

eftersom de oftast behöver aggregerade resultat för studera trender och för att sedan kunna fatta 

strategiska beslut.  

Imnons uppifrån och ner-lösning tar längre tid innan den kan leverera affärsnytta. Detta beror på att 
hela DW skall vara klar innan data marts för olika processer fungerar och kan köras. Imnons metod 
har höga startkostnader, men lägre utvecklingskostnader för ytterligare processer/ data marts. I 
SBTFs fall kanske lösningen skall utökas med medlemmar och utbildning och detta hade varit enklare 
om Inmons modell använts från början. 

 
I Kimballs fall är det tvärt om, tack vare tillvägagångssättet nerifrån och upp kan affärsnytta leveraras 
snabbare, eftersom en viss process eller data mart kan vara färdig innan hela DW är klar. Kimballs 
metod ger lägre startkostnader, men varje ytterligare data mart kostar ungefär lika mycket. Det 
betyder att Kimballs modell inte skalar lika bra som Inmons. 
 
Litteraturen pekar på att det värde som lösningen levererar till SBTF inte skiljt sig nämnvärt om jag 
istället för Kimballs livscykel använt mig av Inmons tankegångar som bas istället. Ser man till 
uppdragets syfte så betyder det att oavsett vilken av de två metoderna jag använt så skulle lösningen 
klarat av att leverera samma värde till SBTF.  
Vilken av de två metoderna som blir kostnadseffektivast i längden för SBTF kan jag inte svara på i 
dagsläget. Jag har svårt att uppskatta hur mycket längre arbetet tagit om jag arbetat efter Inomns 
idéer. Dessutom så vet jag inte heller hur många fler data marts som SBTF vill skapa i framtiden. 
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7 Fortsatt arbete 
Möjligheterna till vidareutveckling av lösningen är många. De största förbättringarna skulle nås om 

underlag för medlemmar och utbildning tas fram och laddas in i DW. Det är dock något som SBTF 

själva måste se till att möjliggöra genom ändrade processer. 

Medlemmar 

Frågetecknen kring medlemmarna var många. Dels var det den juridiska aspekten om att det inte är 

tillåtet att spara i vilken förening en person är medlem i. Här skulle det var möjligt att ändra 

granulariteten i faktatabellen, det vill säga inte visa statistiken kring medlemmarna på individnivå. 

Föreningarna skulle kunna anonymisera sina medlemmar innan de skickades in. Istället för 

fullständigt personnummer och namn, kan man använda årtal personen är född, kön, klubb, tid för 

medlemskap och typ av medlemskap. Ur SBTFs perspektiv så är det ju inte intressant hur många med 

ett visst namn eller personnummer som börjat/slutat spela, utan snarare hur många av ett visst kön 

eller ålder och vilken klubb de tillhör. Eftersom reglerna ifrån RF ändrats och antal medlemmar från 

och med 2014 är bidragsgrundande borde det vara av yttersta vikt för SBTF att medlemsregistren 

sköts ordentligt. För att klara det behöver SBTF skapa rutiner och incitament som gör att klubbarna 

anmäler nya medlemmar till SBTF, så SBTF kan erhålla bidrag för alla medlemmar som faktiskt finns. 

Ett sätt kan vara att en del av bidraget enbart går till de föreningar som skickar in medlemsregister. 

Värt att tänka på är att SBTF faktiskt kan förlora på att tvinga klubbarna att skicka in uppdaterade 

medlemsregister eftersom de inte har en aning om siffran RF grundar sitt bidrag på är för hög eller 

för låg. Att medlemsregistren inte är fullt uppdaterade innebär ju dels att nya medlemmar inte läggs 

till men även att personer som inte längre är medlemmar inte tas bort.  

Utbildningar 

Kring utbildningarna finns det underlag, men det är i pappersform och ofullständigt. Självklart kan 

man manuellt mata in data från pappersdokument om utbildningarna i DW. Det är dock ett enormt 

arbete och en provisorisk lösning som måste göras om igen och igen vid varje uppdatering. Dessutom 

är datakvaliteten tveksam eftersom alla utbildningar inte registreras. Rutiner behöver istället 

förändras så att informationen kring vilka utbildningar som genomförs sparas elektroniskt. Om SBTF 

gör detta bör de också fundera på vilken ytterligare information som skall sparas kring 

utbildningarna. Det skall ju åtminstone vara möjligt att knyta utbildningsdeltagarna till rätt förening, 

ålderskategori, kön och typ av utbildning. Då kan DW/BI-lösningen ganska enkelt utökas så att man 

får bra kontroll över utbildningarna och inte heller riskera att missa något bidrag från RF.  

Slowly changing dimensions 

För att förbättra lösningen så skulle man också kunna lägga mer tid på att se över hur systemet 

hanterar slowly changing dimensions. I dagsläget så skrivs det gamla värdet över med ett nytt 

automatiskt, när det till exempel rör vilken klubb en spelare tillhör. All historik kring spelaren och de 

berörda klubbarna förändras, eftersom systemet inte sparar vilken klubb spelaren tidigare har 

tillhört. Systemet visar istället att spelaren alltid tillhört den nya klubben. Det leder till att historisk 

data kring t.ex. antal spelade matcher inte blir helt perfekt. Det visar garanterat fel på klubbnivå, 

men kanske även på distrikts och regionsnivå, beroende på vilken klubb spelaren bytt till. Problemet 

skulle lösas om historisk information infördes istället för att bara skriva över det gamla värdet. 
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Åldersstatistiken 

I dagsläget har DW/BI-lösningen dessutom ett problem gällande åldersstatistiken. Systemet klarar 

inte av att själv uppdatera en persons ålder utefter vilket årtal som väljs som dimension i 

faktatabellen. Det vill säga, en kille som är född i april 1980 har just fyllt 33. Enligt DW kommer den 

personen också vara 33 år gammal om man ändrar årtalet från 2013 till 2011. Det betyder att han 

kommer att tillhöra fel åldersgrupp och därmed stämmer inte statistiken. Det har stor påverkan på 

siffrorna när man tittar på de yngre ålderskategorierna och skall se hur många 11 åringar spelade 

2013 jämfört med 2011. Att lösa så systemet själv kontrollerar födelsenummer och ändrar en 

persons ålder beroende på vilket årtal sökningen gäller bör enligt min mening ha högsta prioritet vid 

fortsatt arbete. 

Klubbprofiler 

Under intervjuerna med SBTF framkom det önskemål att om i framtiden ha färdiga ”klubbprofiler” 

som automatiskt sammanställs och förmedlas till klubbarna. Klubbarna får då svart på vitt hur det ser 

ut i deras verksamhet och kan själva arbeta efter och följa upp sina egna mål. Ytterligare förslag till 

utveckling av förslaget var att förbundschefen skall kunna kommentera klubbprofilerna för att 

ytterligare hjälpa föreningarna. Ett sätt för att lösa klubbprofilerna är att skapa en kod som 

automatiskt hämtar ut vissa nyckeltal till de på förhand angivna klubbarna från DW. Detta kan sedan 

automatiskt sparas i en powerpointrapport och sedan mailas till respektive klubb. Eventuellt så 

mailas de först till förbundschefen så han kan kommentera dem för att sedan skickas vidare till 

klubbarna. 

Automatisering 

I dagsläget startas programmet som hämtar hem data från hemsidorna, laddningen av Excelfilerna till 

importlagret, scripten som rensar och transformerar data manuellt. Ett alternativ till detta är att 

starta ETL-processen automatiskt vid bestämda tidpunkter. Ett problem är dock att de data som 

behövs inte läggs ut på hemsidorna vid bestämda tidpunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

  

8        Slutsatser 
Då vi först träffade SBTF enades vi om fyra krav som skulle lösas. Medlemmar, Licenser, Lokak och 

Matcher. För Licenser, Lokak och Matcher är lösningen mer detaljerad än vad SBTF från första början 

önskade. Många frågor som rör kategorin Rekrytera och behålla i måldokumentet kan besvaras. Det 

finns bra underlag för att kontrollera om pingisen lyckas vända den negativa trenden eller inte. De 

totala måtten i sig är inte så intressanta, utan det är spelardimensionen som ger det egentliga värdet 

till lösningen. Spelardimensionen knyter ihop de olika systemen och möjliggör väldigt intressanta 

frågeställningar mot dataunderlaget. Förbundschefen påtalade vid vårt första möte att 

klubbverksamheten är nyckeln för Svensk bordtennis. Ökade möjligheter för SBTF att kontrollera 

klubbarnas verksamheter är därför en väldigt viktig del av DW/Bilösningen. Tack vare 

spelardimensionen går det att bryta ner måtten på klubbnivå och SBTF anser att de tack vara detta 

kan skaffa sig kunskap kring hur de olika föreningarna mår. Att fakta dessutom kan delas upp på 

distrikts och regional nivå, tycker SBTF är ett viktigt underlag när de skall besluta om när och var 

resurser skall satsas. De kan även studera hur många som börjar tävlingsspela och hur många som 

slutar, vilka åldrar som börjar och slutar. Alla mått kan dessutom delas upp i kön, så SBTF kan 

kontrollera om jämställdhetsmålen uppfylls. SBTF anser att lösningen gett dem så exakta siffror inom 

en mängd områden, som kan plockas ut inom specifika tidsintervaller, eller jämföras sinsemellan på 

års eller säsongsbasis att delmål lätt kan sättas och kontrolleras. SBTF anser att lösningen lett till att 

de fått bättre kontroll på sin verksamhet för att kunna sätta, utvärdera och följa upp mål. 

DW uppdateras med ny data minst var tredje månad. En anledning till att det inte sker oftare är en 

ekonomisk fråga för SBTF.  En annan anledning är att det faktiskt inte finns så mycket intressant 

information att uppdatera systemet med oftare än så. Men, den största anledningen är att tre 

månader räcker för att uppfylla SBTFs krav. De primära användarna av systemet är förbundschefen 

och IT-chefen. Beslutsfattare högt upp i en organisation behöver se en helhetsbild så de kan fatta 

strategiska beslut. Besluten de fattar är långsiktiga och baseras på trender snarare än dagliga siffror. 

SBTF anser inte heller att de behöver ha dagsfärsk information för att ha ett bra beslutsunderlag. 

Syftet med lösningen var också att de skulle kunna fatta bättre strategiska beslut. Sett till dessa krav 

så motsvarar uppdateringsfrekvensen SBTFs behov. Enligt SBTF har lösningen gett dem ett bra 

beslutsunderlag för att kunna fatta bättre strategiska beslut.  

Mest negativt är att det inte gick att hitta en lösning kring medlemsstatistiken. När det dessutom 

saknas data kring utbildningarna innebär det att det saknas underlag för två av de tre områden som 

är bidragsgrundande från RF. Det är självklart ingen optimal situation, men samtidigt ingenting som 

jag själv kunde påverka. 
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Möte med SBTF  

SBTF Möte 2012-01-15 Från SBTF DG, BA Från Cadeia MZ + AB 

SBTF vill ha bättre kontroll på sin verksamhet. I nuläget är det är krångligt och tidskrävande att ta 

fram underlag kring verksamheten. Vissa typer av underlag går inte heller att ta fram eftersom data 

ligger i system som SBTF inte har full kontroll över. Dessutom är data från de olika systemen inte 

kompatibel med varandra eftersom samma sak har olika namn i de olika systemen. Med hjälp av 

DW/BI tror SBTF de kan förbättra förutsättningarna för att sätta mätbara mål att arbeta mot. Det 

skulle även hjälpa SBTF att utvärdera olika aktiviteter och avgöra om de är på väg åt rätt håll i 

förhållande till måldokumentet.  

Förbundschefen David Gustafsson säger att många inom svensk pingis säger sig tro saker, men ingen 

vet om det faktiskt förhåller sig på det viset. En stor fördel med ett DW/BI skulle vara att få fram 

kunskap och sedan förmedla denna vidare till föreningarna. Det är ju till stor del föreningarna som 

måste lyckas för att SBTF skall vara framgångsrikt eftersom de är grunden till hela 

bordtennisverksamheten. Varför lyckas vissa klubbar bättre med tjejsatsningar än andra? Vad skiljer 

sig i deras verksamhet? Andra föreningar har fler spelare som fortsätter med bordtennis längre upp i 

åldrarna. Vilka faktorer är det som avgör detta? David hoppas att med hjälp av BI kunna analysera 

fram framgångsfaktorer, fatta strategiska beslut utefter detta och även förmedla informationen 

vidare till föreningarna.  

En vidareutveckling är att i framtiden även ha färdiga ”klubbprofiler” som automatiskt sammanställs 

och förmedlas till föreningarna. De får då svart på vitt hur det ser ut i deras verksamhet och kan 

själva arbeta efter och följa upp sina egna mål. En utveckling av förslaget var att förbundschefen skall 

kunna kommentera klubbprofilerna för att ytterligare hjälpa föreningarna. Pingis är en liten sport och 

många ledare arbetar ideellt. Kan man då hjälpa dem att spara tid genom färdiga förslag och analyser 

tror David detta kan underlätta deras verksamhet. 

Bidragskriterier 

En stor del av SBTFs intäkter kommer från RF i form av bidrag. Reglerna för bidrag ifrån RF har 

ändrats successivt från 2011 och 2014 tar de nya reglerna helt över. Bidragets storlek till SBTF skall i 

framtiden avgöras av:  

 Antal medlemmar totalt för alla bordtennisklubbar (istället för licensierade spelare som 

tidigare var fallet).  

 Antal utbildningar. Utbildningar som hålls av förbundet, distrikten eller klubbarna. SBTF delar 

ut utbildningsbidrag till klubbarna och SBTF får sedan i sin tur ersättning via RF. 

 Lokalt aktivitetsstöd, Lokak. Beräknas på hur många som deltar vid klubbarnas 

träningstillfällen och hur ofta de inträffar. Lokak - bidraget räknas ”dubbelt” eftersom 

klubben får en summa och sedan så erhåller även SBTF samma summa av RF.  

 

Klubbarna känner inte till att reglerna kring bidrag har ändrats och SBTF har inte heller informerat 

klubbarna om detta. SBTF ligger inte heller aktivt på föreningarna att skicka in medlemsregister. Det 

innebär att det finns medlemmar hos föreningarna som inte skickas in till SBTF.  SBTF kan i sin tur då 



2 
 

  

inte skicka in medlemmarna till RF och därmed så får SBTF mindre bidrag än de har rätt till. Ett annat 

problem är att det saknas underlag kring utbildningar som genomförs eftersom dokumentationen 

kring utbildningar är bristfällig. 

David anser däremot att SBTF har bra koll på Lokak och att de flesta klubbar är också noga med 

detta, eftersom Lokak ger direkt återbetalning till klubbarna. Antal medlemmar och utbildningar 

påverkar inte klubbarna direkt, utan för detta får SBTF ersättning av RF. SBTF i sin tur delar ut samma 

pengar till varje förening, oavsett föreningens storlek. 

Totalt antal licenser, och storleken på Lokak är siffror SBTF i dagsläget använder för att utvärdera 

verksamheten.  
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SBTFs måldokument 

Målen och de aktiviteter som behöver göras är utformade utifrån fem verksamhetsområden: 

Rekrytera och behålla, Utveckling och utbildning, Elitverksamhet, Tävlings- och 

serieverksamhet samt Marknadsföring och kommunikation. 

Rekrytera och behålla 
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Utveckling och utbildning 
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Elitverksamhet 
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Tävling och serieverksamhet 
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Marknadsföring och kommunikation 
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Licensscript 

-- 1, Välj databas 

use SBTF 

-- 2, Backup 

select * Into rn.I_Licenser_bu20130404 from rn.I_Licenser 

select * Into rn.I_Licenser_Pre_bu20130404 from rn.I_Licenser_Pre 

 

 -- 3, Töm tabeller 

truncate table rn.I_Licenser_Pre   

truncate table rn.I_Licenser 

 

-- 4, Ladda temporärtabell och gör viss tvätt 

-- kopiera in från excel till tabell rn.I_Licenser_Pre 

-- alternativt importera en temptabell t.ex. dbo.Licensperiod_20130403$  

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Klubb_Id = 0 where Klubb_Id is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Klubb_Namn = '' where Klubb_Namn is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Tom = '' where Tom is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Spelar_Efternamn = '' where Spelar_Efternamn is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Spelar_Fornamn = '' where Spelar_Fornamn is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Kon = '' where Kon is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Fodelsedatum = '' where Fodelsedatum is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Licenstyp = '' where Licenstyp is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Licensperiod_Id = 0 where Licensperiod_Id is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Licensperiod_Namn = '' where Licensperiod_Namn is null 

update dbo.Licensperiod_20130403$ set Spelar_Id = 0 where Spelar_Id is null 

 

insert into rn.I_Licenser_Pre 
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select * from dbo.Licensperiod_20130403$ 

-- 5, städar data i kolumn licenstyp när man glömt datum 

 

update rn.I_Licenser_Pre 

set Licenstyp = case  

when LicensPeriod_Namn = 'Licens 10/11' then  replace(Licenstyp, '()', '(2011-01-01)') 

when LicensPeriod_Namn = 'Licens 11-12' then  replace(Licenstyp, '()', '(2012-01-01)') 

when LicensPeriod_Namn = 'Licens 2012-13' then  replace(Licenstyp, '()', '(2013-01-01)') 

end 

where Licenstyp like '%()%'     

-- 6, Laddar tabell 

 

insert into rn.I_Licenser 

select * from rn.v_I_Licenser 

 

--7, uppdatera tabell N_Klubbar med nya klubbar 

INSERT INTO [rn].[N_Klubbar] 

           ([Klubb_Id] 

           ,[Klubb_Namn]) 

select distinct    

'SBTF-' + cast(Klubb_Id as nvarchar) 

,Klubb_Namn        

from  rn.I_Licenser   

where [Klubb_Id] <> 0 and Klubb_Namn <> '' 

and 'SBTF-' + cast(Klubb_Id as nvarchar) not in (select klubb_id from [rn].[N_Klubbar]) 

 

--8, uppdatera namnen på de som ändrat namn 
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update n 

set n.klubb_namn = i.klubb_namn 

from rn.N_Klubbar n, rn.I_Licenser i 

where n.Klubb_Id = 'SBTF-' + cast(i.Klubb_Id as nvarchar)  

and n.klubb_namn <> i.klubb_namn 

and i.klubb_namn <> '' 

 

--9, uppdatera distrikt på de som ändrats - hämtas från tabell rn.N_MappaKlubb_Distrikt 

update n 

set n.Distrikt = i.Distrikt 

from rn.N_Klubbar n, rn.N_MappaKlubb_Distrikt i 

where n.Klubb_Namn = i.Klubb_Namn 

and n.Distrikt <> i.Distrikt 

and i.Distrikt <> '' 

 

--10, lägg in klubbar som kommer från RF och inte finns från SBTF från mappningstabell 

INSERT INTO [rn].[N_Klubbar] 

           ([Klubb_Id] 

           ,[Klubb_Namn] 

           ,[Distrikt_RF] 

           ,Mappa_RF_Klubb_Id 

           ,Mappa_RF_Klubb_Namn) 

select  

'RF-' + cast(RF_Klubb_Id as nvarchar) as Klubb_Id 

,Klubb_Namn  as Klubb_Namn 

,Distrikt_RF  as Distrikt_RF 

,RF_Klubb_Id  as Mappa_RF_KlubbId 
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,RF_Klubb_Namn as   Mappa_RF_Klubb_Namn 

from  rn.N_MappaKlubb_SBTF_RF    

where  Klubb_Namn not in (select [Klubb_Namn] from [rn].[N_Klubbar]) 

 

-- 11, Uppdatera fält från mappningstabell för klubbar upplagda från RF 

update  n 

set  n.Distrikt_RF = i.Distrikt_RF 

  ,n.Mappa_RF_Klubb_Id = i.RF_Klubb_Id 

  ,n.Mappa_RF_Klubb_Namn = i.RF_Klubb_Namn 

from rn.N_Klubbar n, rn.N_MappaKlubb_SBTF_RF i 

where n.Klubb_Id = 'RF-' + cast(i.RF_Klubb_Id as nvarchar)  

and  (n.Distrikt_RF <> i.Distrikt_RF 

  or n.Mappa_RF_Klubb_Id <> i.RF_Klubb_Id 

  or n.Mappa_RF_Klubb_Namn <> i.RF_Klubb_Namn) 

  

   

-- 12, Uppdatera SBTF-klubbar   

update  n 

set  n.Distrikt_RF = i.Distrikt_RF 

  ,Mappa_RF_Klubb_Id = RF_Klubb_Id 

  ,Mappa_RF_Klubb_Namn = RF_Klubb_Namn 

from rn.N_Klubbar n, rn.N_MappaKlubb_SBTF_RF i 

where n.Klubb_Namn = i.Klubb_Namn 

and  (n.Distrikt_RF <> i.Distrikt_RF 

  or n.Mappa_RF_Klubb_Id <> i.RF_Klubb_Id 

  or n.Mappa_RF_Klubb_Namn <> i.RF_Klubb_Namn)  
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-- Punkt 12 kan skapa dubletter i RF_Klubb_Id - det kan lösas genom att ta bort de klubb_id som 

börjar på RF och har dublett i Mappa_RF_Klubb_Id   

-- todo 

 

-- 13, Uppdatera rn.N_Licenser 

delete from rn.N_Licenser 

where LicensPeriod_Namn in (select distinct LicensPeriod_Namn from rn.I_Licenser) 

 

-- 14, lägger in nya rader i rn.N_Licenser 

INSERT INTO [SBTF].[rn].[N_Licenser] 

           ([Spelar_Id] 

           ,Licenstyp_Kort 

           ,Licenstyp_Lang 

           ,[LicensPeriod_Namn] 

           ,[Datum] 

           ,[Licenstyp_Kommentar]) 

select Spelar_Id 

,Licenstyp_Kort 

 ,Licenstyp_Lang 

 ,LicensPeriod_Namn 

 ,LicensDatum 

 ,Licenstyp_Kommentar 

from rn.I_Licenser 

 

--15, uppdatera med nya spelare 

INSERT INTO [rn].[N_Spelare] 

           ([Spelar_Id] 

           ,[Spelar_Namn] 
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           ,Fodelse_Ar 

           ,[Kon] 

           ,[Fodelsedatum]) 

select distinct 

Spelar_Id 

 ,Spelar_Namn 

 ,datepart(YYYY,Fodelsedatum) 

 ,Kon 

 ,Fodelsedatum 

from rn.I_Licenser 

where Spelar_Id not in (select Spelar_Id from [rn].[N_Spelare]) 

 

--16, uppdatera nytt spelarnamn 

update n 

set n.Spelar_Namn = i.Spelar_Namn 

from [rn].[N_Spelare] n, rn.I_Licenser i 

where n.Spelar_Id = i.spelar_id 

and n.Spelar_Namn <> i.Spelar_Namn 

and i.Spelar_Namn <> '' 

 

--17, uppdatera med födelseår 

update n 

set n.Fodelse_Ar = datepart(YYYY,i.Fodelsedatum) 

,n.Alder = datepart(YYYY,getdate()) - datepart(YYYY,i.Fodelsedatum) 

from [rn].[N_Spelare] n, rn.I_Licenser i 

where n.Spelar_Id = i.spelar_id 

and (n.Fodelse_Ar <> datepart(YYYY,i.Fodelsedatum) 
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or n.Alder <> datepart(YYYY,getdate()) - datepart(YYYY,i.Fodelsedatum)) 

 

--18, uppdatera med klubb id tar 7 s 

update n 

set n.Klubb_Id_Raknare = ( 

 select top 1 k.Klubb_Id_Raknare 

 from rn.N_Klubbar k, rn.I_Licenser i 

where substring(k.Klubb_Id,6,10) = i.Klubb_Id 

and n.spelar_id = i.spelar_id 

and substring(k.Klubb_Id,1,4) = 'SBTF' 

and i.LicensDatum is not null 

order by i.LicensDatum desc 

   ) 

from rn.N_Spelare n   

where n.Spelar_Id in (select Spelar_Id from rn.v_I_Licenser)     

and n.Klubb_Id_Raknare <> ( 

select top 1 k.Klubb_Id_Raknare 

from rn.N_Klubbar k, rn.I_Licenser i 

where substring(k.Klubb_Id,6,10) = i.Klubb_Id 

and n.spelar_id = i.spelar_id 

and substring(k.Klubb_Id,1,4) = 'SBTF' 

and i.LicensDatum is not null 

order by i.LicensDatum desc 

  ) 
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Lokakscript 

--Laddar lokak 

--todo 

-- Vi bör byta klubb_id i Lokaks faktatabell så att man kan skapa en konsoliderad kub med samtliga 

mätetal. 

--Ladda importlagret 

use SBTF 

--tömmer importlager 

truncate table rn.I_Lokak 

INSERT INTO [SBTF].[rn].[I_Lokak] 

           ([Datum] 

           ,[Föreningsnr] 

           ,[Förening] 

           ,[Idrott] 

           ,[Distrikt] 

           ,[Kommun] 

           ,[Smk] 

           ,[Ledartillf] 

           ,[Ledartillf LOK] 

           ,[Deltagartillf] 

           ,[Deltagartillf FH] 

           ,[Godkänt belopp] 

           ,[F7-12] 

           ,[F13-16] 

           ,[F17-20] 

           ,[F21-] 

           ,[P7-12] 

           ,[P13-16] 
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           ,[P17-20] 

           ,[P21-] 

           ,[Kontroll]) 

SELECT   

  case Period 

  when 'Hösten 2010' then cast('2010-10-01' as date) 

  when 'Våren 2010' then cast('2010-04-01' as date) 

  end   as Datum 

  ,[Föreningsnr#]  as [Föreningsnr] 

      ,[Förening]       

      ,[Idrott] 

      ,[Distrikt] 

      ,[Kommun] 

      ,[Smk] 

      ,[Ledartillf#]      

      ,[Ledartillf# LOK] 

      ,[Deltagartillf#] 

      ,[Deltagartillf# FH] 

      ,[Godkänt belopp] 

      ,[F7-12] 

      ,[F13-16] 

      ,[F17-20] 

      ,[F21-] 

      ,[P7-12] 

      ,[P13-16] 

      ,[P17-20] 

      ,[P21-] 
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      ,[Kontroll] 

  FROM [SBTF].[dbo].[ApprovedApplications$]            

 

--tar bort vid omladdning 

delete from rn.N_Lokak 

where Datum in (select distinct datum from rn.I_Lokak) 

-- insert 

INSERT INTO [SBTF].[rn].[N_Lokak] 

           ([Datum] 

           ,[RF_Klubb_Id] 

           ,[RF_Klubb_Namn] 

           ,[Distrikt_RF] 

           ,[Kommun] 

           ,[Smk] 

           ,[Ledartillf] 

           ,[Ledartillf LOK] 

           ,[Deltagartillf] 

           ,[Deltagartillf FH] 

           ,[Lokak_SEK] 

           ,[F7-12] 

           ,[F13-16] 

           ,[F17-20] 

           ,[F21-] 

           ,[P7-12] 

           ,[P13-16] 

           ,[P17-20] 

           ,[P21-] 
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           ,[Kontroll]) 

SELECT  [Datum] 

      ,[Föreningsnr]  as [RF_Klubb_Id] 

      ,[Förening]   as [RF_Klubb_Namn] 

      ,[Distrikt]   as [Distrikt_RF] 

      ,[Kommun]     

      ,[Smk] 

      ,[Ledartillf] 

      ,[Ledartillf LOK] 

      ,[Deltagartillf] 

      ,[Deltagartillf FH] 

      ,[Godkänt belopp]  as [Lokak_SEK] 

      ,[F7-12] 

      ,[F13-16] 

      ,[F17-20] 

      ,[F21-] 

      ,[P7-12] 

      ,[P13-16] 

      ,[P17-20] 

      ,[P21-] 

      ,[Kontroll] 

  FROM [SBTF].[rn].[I_Lokak] 

  where Idrott = 'Bordtennis' 

   

-- lägg upp ev nya klubbar 

insert into rn.N_Klubbar (Klubb_Id, Klubb_Namn, Distrikt_RF, Mappa_RF_Klubb_Id, 

Mappa_RF_Klubb_Namn, RF_Kommun_Namn)  
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select 'RF-' + cast(RF_Klubb_Id as nvarchar) as Klubb_Id, RF_Klubb_Namn, Distrikt_RF, RF_Klubb_Id, 

RF_Klubb_Namn, Kommun 

from SBTF.rn.N_Lokak 

--where 'RF-' + RF_Klubb_Id not in (select Klubb_Id from rn.N_Klubbar) 

where RF_Klubb_Id not in (select Mappa_RF_Klubb_Id from rn.N_Klubbar) 

and RF_Klubb_Id <> '' 

 

--Uppdatera dimensionstabell  

update  n 

set n.RF_Kommun_Namn = i.Kommun 

 ,n.Distrikt_RF = i.Distrikt_RF 

 ,n.Mappa_RF_Klubb_Namn = i.RF_Klubb_Namn 

from rn.N_Klubbar n, rn.N_Lokak i 

where n.Mappa_RF_Klubb_Id = i.RF_Klubb_Id 

and (n.RF_Kommun_Namn <> i.Kommun 

 or  n.Distrikt_RF <> i.Distrikt_RF 

 or  n.Mappa_RF_Klubb_Namn <> i.RF_Klubb_Namn) 

and i.RF_Klubb_Id <> '' 

and i.Distrikt_RF <> '' 

and i.RF_Klubb_Namn <> ''        

--Uppdatera statusflagga 

update rn.N_Tid 

set Status_LokakKuben = (SELECT max(datum) FROM [SBTF].rn.N_Lokak) 
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Matchscript 

--1, Välj database 

use SBTF 

--2, lägg in rankinglistor 

INSERT INTO [rn].[N_RankingListor] 

           ([Ranking_Id] 

           ,[Ranking_Namn] 

           ,[Datum]) 

select Ranking_Id, 'Ranking_' + CAST(datum as nvarchar) as Ranking_Namn, Datum            

from rn.I_Rankinglistor 

where ranking_id not in (select Ranking_Id from [rn].[N_RankingListor]) 

-- 3, lägg in spelare som kommer från rankingsystemet spelarfil 

INSERT INTO [SBTF].[rn].[N_Spelare] 

           ([Spelar_Id] 

           ,[Spelar_Namn] 

           ,Fodelse_Ar 

           ,[Update_Datum] 

           ,[Insert_Datum]) 

select distinct rankingId, PAidA,birthYear, getdate(),  getdate() 

from rn.I_players 

where rankingId not in (select [Spelar_Id] from [SBTF].[rn].[N_Spelare]) 

--4,  TÖM TABELL 

TRUNCATE TABLE [SBTF].[rn].[N_Matcher] 

--5, Laddar N_Matcher från en importerad fil - varje match finns två gånger i filen där varje spelare 

är A i ena matchen och B i andra 

INSERT INTO [SBTF].[rn].[N_Matcher] 

           ([Ranking_Id] 

           ,[Spelar_IdA] 
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           ,[Datum]) 

select rankingid,  PAidA, cast(date as DATE) 

from rn.I_matches  

where PAidA <>  -1 --vi tar inte med matcher för utländska spelare 

--6,  kontrollerar att alla spelare finns upplagda 

select distinct Spelar_IdA 

from rn.N_Matcher 

where Spelar_IdA not in ( 

select Spelar_Id from rn.N_Spelare) 

 

--7, Lägg till säsong i tidsdimensionen 

update rn.N_Tid set sasong = '2013/2014' 

where Datum between CAST('2013-07-01' as date) and CAST('2014-06-30' as date) 

update rn.N_Tid set sasong = '2012/2013' 

where Datum between CAST('2012-07-01' as date) and CAST('2013-06-30' as date) 

update rn.N_Tid set sasong = '2011/2012' 

where Datum between CAST('2011-07-01' as date) and CAST('2012-06-30' as date) 

update rn.N_Tid set sasong = '2010/2011' 

where Datum between CAST('2010-07-01' as date) and CAST('2011-06-30' as date) 

update rn.N_Tid set sasong = '2009/2010' 

where Datum between CAST('2009-07-01' as date) and CAST('2010-06-30' as date) 

update rn.N_Tid set sasong = '2008/2009' 

where Datum between CAST('2008-07-01' as date) and CAST('2009-06-30' as date) 

 

--8, Uppdatera statusflagga 

update rn.N_Tid 

set Status_MatchKuben = (SELECT max(datum) FROM [SBTF].[rn].[N_Matcher]) 
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--9, ladda N_Spelare_Alder 

/* 

--insert into rn.N_Spelare_Alder ([Fodelse_Ar]) 

select distinct Fodelse_Ar 

from rn.N_Spelare 

 

--10, skapa åldersgrupperna 

UPDATE [SBTF].[rn].[N_Spelare_Alder] 

   SET [Grupp] = '0-11' 

 WHERE Fodelse_Ar >= 2001  

 UPDATE [SBTF].[rn].[N_Spelare_Alder] 

   SET [Grupp] = '12-15' 

 WHERE Fodelse_Ar between 1997 and 2000 

 UPDATE [SBTF].[rn].[N_Spelare_Alder] 

   SET [Grupp] = '16-20' 

 WHERE Fodelse_Ar between 1992 and 1996  

 UPDATE [SBTF].[rn].[N_Spelare_Alder] 

   SET [Grupp] = '21-35' 

 WHERE Fodelse_Ar between 1976 and 1991   

 UPDATE [SBTF].[rn].[N_Spelare_Alder] 

   SET [Grupp] = '36-64' 

 WHERE Fodelse_Ar between 1949 and 1977 

 UPDATE [SBTF].[rn].[N_Spelare_Alder] 

   SET [Grupp] = 'Pensionar' 

 WHERE Fodelse_Ar < 1949 

*/ 


