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Sammanfattning 
“Min vän Eduardo tjänade $300.000 på oljepriser genom att förutspå vädret” är ett citat av Mark 
Zuckerberg från filmen The Social Network som ligger till grunden för detta projekt.  
 
I ett samhälle där information flödar i alla dess former så kan det vara svårt att utvinna någonting 
värdefullt av detta. Business intelligence, även kallat BI, är en teknik som används för att kunna 
omvandla informationen till en värdefull resurs för främst företag. Men vad kan man egentligen 
göra med BI? I denna uppsats används standardiserade tekniker, nya verktyg och molntjänster för 
att utföra ett helt BI-projekt. Projektet innefattar en visuell rapport där det ska göras en grundlig 
analys om det finns någon korrelation mellan elpriser och olika typer av väderdata. 
 
Efter det praktiska arbetet så kommer en teoretiskt fördjupning inom molntjärnes säkerhet att 
utföras. Den teoretiska fördjupningen kommer att omfatta en jämförelse mellan de mest 
förekommande orosmoment som användare har inför molnet och hur Azure faktiskt ställer sig till 
dessa. 
 
Nyckelord: Business Intelligence, visuell analys, molntjänster, molnsäkerhet  

Abstract 

In an environment where data flows everywhere and in all forms, it can be difficult to extract 
something valuable of it. Business Intelligence, also known as BI, is a technology used to transform 
information into a valuable resource for primarily companies with a lot of information. But what 
opportunities does BI offer? In this essay, we use standardized techniques, popular tools and cloud 
services to perform a pure BI project. We will generate a report in which we will analyze whether 
there is any correlation between electricity prices and different types of weather data. 
After the practical part of the work, we will use our experience of the cloud to dig deeper into how 
safe the cloud reallys is. We will compare the concerns that an ordinary user has to the cloud and 
compare with how the cloud service provider (CSP) Azure adapts to this. 
 
Key words: Business Intelligence, visual analytics, cloud computing, cloud security 
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1 Inledning 
Detta examensarbete behandlar utförande av ett molnbaserat Business Intelligence-projekt samt en 
fördjupning inom molntjänsten Azures säkerhet. 

1.1 Bakgrund 
Projektet är en visuell analys av ett undersökningsarbete för att undersöka om det finns något 
samband mellan väder och elpriser i Sverige genom att använda  Business Intelligence-tekniker, 
förkortat BI. 
 
Projektet utformades för att man på Sogeti tidigare inte haft någonting att visa upp vid externa och 
interna föreläsningar och sammankomster. Uppdragsgivaren vill ha en visuell produkt att kunna 
visa upp vid tidigare nämnda event för att visa vad som går att göra med BI. 
Rapporter i Business Intelligence skapas baserade på interna data som ett företag har samlat på sig, 
dessa data är känsliga och bör bevaras inom företaget. Sogeti är ett konsultbolag och blir inhyrda av 
företag med privata data, därför får inte Sogeti använda tidigare utförda uppdrag för eget bruk varav 
behovet av detta projekt kommer in. 
 
Uppdragsgivaren Sogeti är en del av det i grunden franska management- och IT-konsultbolaget 
Capgemini. Sogeti har cirka 27.000 medarbetare fördelat på över 100 kontor i 13 länder varav 
Sverige har 1.150 medarbetare fördelade på 21 kontor. Sogeti’s huvudfokus ligger på 
framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, 
förstärkta av AI och Automation [1]. 
 
Business Intelligence (BI) är ofta relaterat till tekniker, teknologier, system, metoder och 
applikationer för att bättre förstå marknader eller affärsverksamheter. Denna information är viktig 
för att visuellt presentera data för att enklare kunna ta beslut baserat på detta, som kallas 
beslutstödssystem [2].  
 
Utöver analysen med BI så har det praktiska projektet producerats och publicerats i molntjänsten 
Azure som användes som en grund till fördjupningsarbetet inom molntjänsters säkerhet ur ett 
användarperspektiv.  
 
Det traditionella sättet för företag och organisationer att lagra data och köra mjukvara kallas för 
on-premise vilket betyder att verksamheten har egna lokala servrar som de själva fullt ansvarar för. 
Kostnader för nya företag blir höga när ny infrastruktur måste byggas eller när hårdvaran blir 
utdaterad och måste bytas ut [3]. 
 
Under senare år har molntjänsterna vuxit och allt fler företag och organisationer överväger om deras 
IT-avdelning ska skifta över till molnet [4]. Det finns både för- och nackdelar med molnet. Några 
fördelar är: 

● Priseffektivt - Lägre kostnader vid uppstart samt att hårdvara inte behöver köpas nytt när 
den är utdaterad. 

● Skalbarhet - Molnet är skalbart on demand, om man behöver en mer kraftfull server så kan 
man enkelt skala upp det utan att behöva köpa in någon extra hårdvara. Det går även åt 
andra hållet om man vill skala ner. 

Det finns naturligtvis också risker och nackdelar som kommer med molnet: 
● Internetbaserat - Molnet är väldigt beroende av ostörd kommunikation (eftersom molnet är 
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starkt beroende av internet).  
● Intrång - När data skickas över internet via publika kommunikationslinjer så finns det alltid 

en risk att data blir stulet eller avlyssnat. 
● Överföring - Molntjänster saknar en del standardisering mellan olika leverantörer, om en 

leverantör går i konkurs så blir det svårt att överföra all mjukvara från en leverantör till en 
annan. [3] 

 
1.2 Projekt 
BI är ett väldigt hett ämne inom IT-världen. Som konsultbolag är det viktigt att kunna visa upp 
vilka kompetenser som finns inom verksamheten för potentiella kunder. 
 
Sogeti räknade inte med ett avslutat projekt. De ville att utförandet och modelleringen skulle ske 
korrekt enligt Kimballs principer för att ha en grund att kunna vidareutvecklas på efter arbetets slut. 
Med modellering menas allt som görs med datat och innefattar ETL-flödet, som beskrivs senare, 
och analysering/beräkningar av datat. 
 
Projektet utformades för att man tidigare inte haft någonting inom BI att visa upp vid externa och 
interna föreläsningar och sammankomster.  
 
Projektet som sådant skulle tillföra kunskap för studenterna om hur ett BI projekt planeras och 
utvecklas. 

Systematisk syn 
Projektet är helt beroende av microsofts verktyg, SQL Server Integration Services (SSIS), SQL 
Server Analysis Services (SSAS) och Power BI och byggs på att ett antal datakällor som via 
microsofts verktyg kopplas till olika databaser. Databaserna är modellerade på ett sätt så att datan 
 ska kunna hämtas på ett effektivt sätt baserat på vad för fakta som är viktiga för rapporten. SSIS 
används för att utföra ETL-metoden som kommer att förklaras senare. SSAS används för att göra 
statistiska beräkningar på data i en minnesdatabas och Power BI används för att skapa en visuell 
rapport av data. 
 
Systemet framställdes och utvecklades av BI-utvecklare. Utvecklingen innehöll datainsamling, 
dataanalys och i slutändan en visuell rapport över data i Power BI . Användaren av rapporten kan 
filtrera på några givna parametrar som bestämts av utvecklarna.  
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1.3 Krav 
Sogetis krav utgår ifrån att arbetet skall samla information och arbeta enligt de huvudsakliga 
processerna som tillhör Business Intelligence. 

● Datainsamling 
● Utveckling 
● Dataanalys 
● Slutsats 

1.3.1 Tekniska krav 
Datainsamling  
Sogeti har som krav att arbetet använder Kimball-modellen för ETL-processen. Det vill säga att 
stegen för Extract, Transform och Load av data ska finnas med i BI-utvecklingsprocessen. Sogeti 
förväntar sig också att arbetet ska använda Microsofts verktyg och teknologier för utförande. 

1. Extract, Transform och Load skall finnas med i BI-utvecklingsprocessen. 
 
Bearbetning 
Efter att informationen är ihopsamlad, transformerad och laddad till en gemensam databas, så 
förväntar sig Sogeti en utvecklingsprocess. Processen består av Microsofts tjänst som heter SQL 
Server Analysis Services (SSAS). Det innefattar att hämta data från den gemensamma databasen (i 
det tidigare Load-steget) och utföra beräkningar för visuell analys i ett senare skede. 

1. SSAS skall användas för beräkningar av mätvärden. 
 
Analys 
Här förväntar sig Sogeti en rapport baserat på Microsofts verktyg Power BI. Alla tidigare steg i 
utvecklingsprocessen leder till en rapport. Sogeti räknar med att studenterna kan framställa 
informationen visuellt och på ett innovativt sätt. Det inkluderar och uppmuntras att studenterna 
utför explorativ forskning för att framställa informationen. Det kan innefatta åtanke åt färgblindhet, 
hur Fibonacci-spiralen och Golden Ratio används inom visuell presentation och analys. Här 
kravställer Sogeti att examensarbetarna tar kognitiva empiriska slutsatser i åtanke när den visuella 
analysen framställs.  

1. Power BI skall användas för visuell rapport. 
2. Rapporten skall framställas på ett innovativt sätt som är anpassat för användaren. 

a. Tänka på färgblindhet osv. 
b. Använda vetenskaplig formler, såsom fibonacci osv. 

1.3.2 Funktionella krav på datainsamlingen 
Sogeti förväntar sig att rapporten ska använda sig av minst två datakällor, göra dagliga 
uppdateringar av databasen, ha visuella rapporter i Power BI samt att applikationen ska vara 
producerad i microsofts molntjänst Azure. 

1. Systemet ska vara utvecklat på molnet. 
2. Systemet ska använda sig av minst två datakällor 
3. Systemet bör automatiskt uppdatera data minst en gång per dygn. 

 

1.3.3 Funktionella krav av användaren 
Rapporten genereras grafiskt och kommer att vara genererad via Power BI. Sogeti förväntar sig att 
användaren ska kunna justera vyn grafiskt i Power BI baserat på vad han/hon vill se. Några 
parametrar man ska kunna filtrera på är t.ex. temperatur och datum. Kravet för oss blir då att 
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modellera ett data warehouse som gör det möjligt att på ett snabbt och effektivt sätt kunna hämta 
denna data och uppdatera rapporten. 

1. Rapporten skall genereras genom power BI. 
2. Användaren skall interaktivt  kunna justera parametrar för att justera vyn i rapporten. 

a. Minst tre parametrar skall kunna justeras. 
3. Data skall vara modellerat efter de data som används mest frekvent. 
4. Rapporten ska bestå av minst två stycken visuella grafer i verktyget Power BI. 

1.4 Arbetsfördelning 
Arbetet fördelades jämt mellan oss eftersom projektet utfördes på Sogetis kontor kontinuerligt varje 
vecka. Vi hade sedan första veckan en väldigt strukturerad och bra plan för hur vi skulle gå tillväga 
och hade därför ett bra arbetsflöde. Arbetet bestod egentligen av två större block där 
arbetsmetoderna skiljer sig sinsemellan.  

1.4.1 Utveckling 
Eftersom teknologierna och verktygen var nya för oss båda så jobbade vi väldigt mycket 
tillsammans för att kunna bolla idéer om potentiella lösningar samt för att lära sig av varandra. Vi 
hade koll på arbetsflödet genom planerade sprintar och hade koll på vad som skulle göras genom 
planerade items i backloggen. 

1.4.2 SQL Server Integration 
Till en början fördelades jobbet jämt i arbetet i SSIS, här användes mest parprogrammering där vi 
turades om att jobba i visual studio, detta var nödvändigt för att båda skulle få en förståelse för de 
data som vi jobbade med och hur dessa data skulle struktureras. När vi hade kommit längre in i 
utvecklingen av projektet så tog Willie över en större del av justeringar och förbättringar i 
SSIS-paketen. 

1.4.3 SQL Server Analysis Services 
När första iterationen av SSIS-paketen var klara så gick båda över till ett tabular-projekt i SSAS, 
här testade vi lite saker man kunde göra i tabular såsom att göra kalkylerade kolumner och tabeller. 
Sedan jobbade vi parallellt med SSIS-paketen och tabularprojektet, där Willie skötte SSIS och 
Alexander fokuserade mer på analysen i tabular. När vi kände att både SSIS-paketen och 
tabularmodellen var klara så gick vi vidare för presentation i Power BI. 

1.4.4 Power BI 
Båda har jobbat i Power BI för att få en översiktlig förståelse för vad som behövs beräknas i 
tabularmodellen. Vi planerade gemensamt hur vi ville att rapporten skulle se ut, därefter har själva 
utförandet av rapporten gjorts av Alexander. När vi upptäckte att något behövdes till rapporten så 
gick vi tillbaka ett steg och implementerade beräkningen i tabularmodellen, som Alexander jobbade 
mycket med.  

1.4.5 Rapport 
Vid rapportskrivningen så kunde vi dela upp arbetet eftersom vi båda varit lika delaktiga i samtliga 
delar av utvecklingen.  Mycket i rapporten har diskuterats och skrivits gemensamt, men naturligtvis 
har vi jobbat olika mycket med olika delar av rapporten. 

I princip allt som gjordes under projektets gång har båda jobbat med, detta faller sig naturligt då vi 
har jobbat väldigt mycket med parprogrammering. Här följer en mer specifik lista över vad vi har 
gjort under projektets gång.  
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1.4.6 Genomförande 
Willies genomförande 

● Mycket arbete i SSIS. 
● Lite arbete i SSAS. 
● Lite arbete i Power BI. 
● Mycket administrering i Azure-portalen. 
● Presentationer i Canva. 

Alexanders genomförande 

● Lite arbete i SSIS. 
● Mycket arbete i SSAS. 
● Mycket arbete i Power BI. 
● Lite administrering i Azure-portalen. 

Arbetsområden fördelade lika eller tillsammans 

● En praktisk planering inför projektet. 
● Bestämt datakällor. 
● Kontrollerat data. 
● Rapportskrivning. 
● Planerat sprints. 
● Förberett presentationer. 
● Kontrollerat data i SQL Server Management Studio.  
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2 Molntjänsternas säkerhet ur användarens perspektiv 
Ett BI-system bygger i huvudsak på en uppsättning av data som en verksamhet har samlat på sig 
under åren. Det är i verksamheternas största intresse att se till så att denna data är skyddat mot 
inkräktare. Med den traditionella lösningen on-premise så ansvarar organisationer eller 
verksamheter för säkerheten själva men vid användning av molntjänster så läggs en del av ansvaret 
på molntjänstleverantörer, detta har motiverat valet av fördjupning.  
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till molnet och vad molnet innebär, dess mest förekommande 
bekymmer för användarna och hur Azure förhåller sig till användarnas bekymmer. Slutligen 
redogörs vad molnet har för möjligheter och konsekvenser för bl.a. företag. För en mer generell 
undersökning om molnets säkerhet se D. Elrajeh och M. Issaks undersökning om lagring och 
säkerhet i molnet [5]. 

2.1 Introduktion 
Undersökningar har visat att över 75% av alla företag världen över använde sig av molntjänster år 
2014 [6] och det är troligt att siffran har stigit ytterligare några procent fram tills idag. Majoriteten 
av alla människor äger en smartphone som använder sig utav molntjänster. Molntjänster används 
när du exempelvis säkerhetskopierar din telefon eller skriver ett grupparbete i skolan med hjälp av 
google documents. Molntjänsterna kan se lite olika ut för privatpersoner och företag, detta beror på 
vilken servicemodell som används för just den tjänsten som används. Dessa servicemodeller 
kommer att förklaras i senare stycke.  
 
Molnet har faktiskt ingenting med himmelen att göra, men det känns lite som att man skickar upp 
sin säkerhetskopia av telefonen rätt upp bland molnen eftersom det inte tar något lagringsutrymme i 
din telefon. Vad som egentligen sker är att serverfarmar står utplacerade runt om i världen och tar 
emot säkerhetskopian av telefonens data som kan innehålla bilder, kontakter, appar etc. och lagrar 
kopian för att kunna hämta ner den igen i ett senare skede med hjälp av internet. Ett exempel på 
detta är iCloud [7] som är apples tjänst för att synkronisera och säkerhetskopiera data på deras 
produkter. Detta används framförallt så att användaren ska kunna komma åt samma filer på olika 
enheter. Apple ger ut 5 GB gratis utrymme i iCloud för att sedan ta en månatlig kostnad om 
användaren behöver mer. Andra stora leverantörer för den här typen av tjänster är Google och 
Microsoft. 
 
Den molnbaserade modellen har motiverat företag, utbildningar och myndigheter till att börja 
använda molntjänster för att utveckla sin verksamhet på ett mer effektivt sätt. Modellen passar 
också väldigt bra för mindre företag då det eliminerar kunskapskravet inom IT samt att det inte 
kräver några investeringar i licenser, hårdvara eller infrastruktur som traditionella metoder kräver. 
[8]. 
 
Molntjänster är den hetaste tekniken idag och de tre dominerande företagen är också världens tre 
största företag (Amazon, Google och Microsoft). Det finns ett fåtal dominerande 
molntjänstleverantörer runt om i världen som har byggt upp den infrastruktur som krävs för att 
leverera den prestanda som kunderna kräver, denna infrastruktur är i form av serverhallar som står 
runt om jordklotet. 
 
Hur man definierar molnet är olika beroende på vilken typ av applikation man använder eftersom 
molnets betydelse och dess påverkan skiljer sig från applikation till applikation. Den mest 
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förekommande definitionen av molnet introducerades av Nation Institute of Standards and 
Technology (NIST).”Molntjänster är en modell som möjliggör en bekväm åtkomst till en delad pool 
av konfigurerbara datorresurser (t.ex. nätverk, servrar, lagring, applikationer och tjänster) som 
snabbt kan tillhandahållas med minimal ansträngning eller interaktion med service providern” [9].  
 
Den molnbaserade modellen är sammansatt av fem viktiga egenskaper, tre servicemodeller och fyra 
implementeringsmodeller. 

2.1.1 Viktiga egenskaper 
Den molnbaserade modellen består av fem viktiga egenskaper som tillsammans skapar en generell 
bild av hur molntjänster ska fungera. 

2.1.1.1 Självbetjäning online 
Kunder kan hyra processorkraft, lagring, applikationer utan mänsklig interaktion via internet [9].  

2.1.1.2 Flexibilitet 
Resurserna ska kunna nås från varsomhelst, närsomhelst med en maskin som har tillgång till 
internet [9].  

2.1.1.3 Delade resurser 
En leverantörs resurser är samlade på ett eller flera olika datacenter som delas av flera stycken 
kunder, resurserna är dynamiskt tilldelade till kunderna baserat på deras efterfråga [9].  

2.1.1.4 Skalbarhet 
Resurserna ska vara skalbara. En kund ska kunna öka eller minska kraven på processorkraft genom 
några enkla knapptryck [9]. 

2.1.1.5 Kontrollerat användande 
Det ska automatiskt optimera användningen av resurser baserat på hur mycket som används och 
behov [9]. 

2.1.2 Servicemodeller 
Servicemodellerna representerar olika lager i molnet, lager som tillsammans skapar den struktur 
som behövs för att en molntjänst ska kunna ta form [10]. 

2.1.2.1 Infrastructure as a service (IaaS) 
IaaS är det grundläggande lagret i molnet (se Figur 2.1), där användaren enbart förses med servrar, 
nätverk och lagringskapacitet. Användaren kan exekvera och köra godtycklig programvara vilket 
kan innefatta operativsystem och applikationer [9]. Användaren har inte tillgång till underliggande 
moln-infrastruktur, utan är begränsad till operativsystem, lagring och applikationer. 
Exempel på IaaS: Amazon EC2 & S3. 

2.1.2.2 Platform as a service (PaaS) 
PaaS är ett lager ovanpå infrastrukturen (se Figur 2.1) som består av en plattform i form av en 
tjänst. Detta lager tillhandahåller de verktyg, tjänster och resurser som behövs för att bygga och 
leverera molnbaserade lösningar för utvecklare [9]. Användaren av denna tjänst är enbart 
utvecklaren, som hanterar servrar, databaser och andra resurser genom en plattform för att enkelt 
kunna sätta upp resurser i molntjänsten. 
Exempel på PaaS: Microsoft Azure, Google Apps. 
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2.1.2.3 Software as a service (SaaS) 
SaaS är det översta lagret (se Figur 2.1) där användarna konsumerar tjänster som nås genom en 
applikation med ett webbläsargränssnitt. Tjänsterna ska vara åtkomliga till användarna oavsett vart 
användaren befinner sig eller vilken enhet som används [9].  
Exempel på PaaS: Google drive, Google docs. 

 
Figur 2.1. De tre servicemodellerna [11]. 

2.1.3 Implementeringsmodeller 
Implementeringsmodellerna är de olika formerna som molntjänsterna kan levereras i till 
användaren. Modellerna kan delas upp i private cloud, community cloud, public cloud och hybrid 
cloud.  

2.1.3.1 Private cloud 
Molntjänster som riktas till en privat organisation. Bestående av ett on-premise eller off-premise 
som hanteras av organisationen själva eller av en tredje part [12].  

2.1.3.2 Community cloud 
Molnets infrastruktur delas av flera organisationer och kan ha som syfte att hantera ett speciellt 
community med speciella gemensamma begränsningar, t.ex. uppdrag, säkerhetskrav eller policys. 
Infrastrukturen hanteras av organisationen själva eller tredje part och kan vara både on-premise eller 
off-premise [12]. 

2.1.3.3 Public cloud 
Molnets infrastruktur finns tillgänglig för allmänheten eller en stor verksamhet. Där kunder betalar 
per användning [12]. 

2.1.3.4 Hybrid cloud 
Molnets infrastruktur är en sammansättning av två eller flera molntyper (private, community eller 
public) som är bundna av standardisering eller skyddad teknik och som tillåter att data och 
applikationer blir delade mellan dem [12]. Detta gör att verksamheter med Hybrid cloud enkelt kan 
skala upp när trycket på dess tjänster ökar och kan med hjälp av den sammansatta molntjänsten 
hantera eventuella överflöd utan hjälp från tredje part. 

2.2 Säkerhet i molnet 
Detta kapitel omfattar fördjupningens avgränsningar, vanliga orosmoment från användarens 
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perspektiv samt med vilka tekniker Microsoft Azure förhindrar dessa orosmoment.  

2.2.1 Avgränsningar 
Detta kapitel kommer att utgå ifrån de orosmoment som användaren har på molntjänsternas 
säkerhet och utvärdera detta i jämförelse med vad leverantören faktiskt gör för att hindra att dessa 
uppstår.  
 
Plattform 
Projektets praktiska och teoretiska del kommer att vävas ihop via plattformen Azure. Projektets 
praktiska utformning kommer att vara baserad på Azure. Därför kommer den teoretiska 
fördjupningen om molnets säkerhet att vara avgränsad till just Azure och servicemodellen PaaS. 
 
Säkerhet 
Azure erbjuder en stor mängd olika säkerhetslösningar i olika prisnivåer. I detta kapitel behandlas 
enbart de tjänster som användes i det praktiska utförandet. 

2.2.2 Introduktion om säkerhet i molnet 
Molntjänster är det mest innovativa och populära inom IT idag och det mesta är molnbaserat på ett 
eller annat sätt. Det talas bl.a. om Amazon, Microsoft och Google som de mest framgångsrika 
aktörerna som är verksamma i de flesta länderna i världen. I och med att aktörerna är verksamma i 
hela världen så ställs en hel del krav på hantering av data eftersom regleringen av datahantering 
skiljer sig åt mellan olika länder. 
 
Trots att molntjänster är det dominerande sättet att hantera data idag så är användare fortfarande 
oroliga kring hur säkra deras data är på molnet. Oron grundar sig i några stycken faktorer som är 
kopplade till molntjänster som illustreras i figur 2.2. Dessa faktorer kommer undersökningen att 
baseras på och huruvida molntjänstleverantören tar sig an dessa säkerhetsrisker och metoder för att 
försvara sig mot attacker. 

 
Figur 2.2. Oroande faktorer för användaren 

 
Multitenans 
Multitenans innebär att flera användare kör samma instans av ett molnbaserat program samtidigt 
och delar därmed processer, server och nätverk samtidigt som data hålls isär. Detta är en stor 
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säkerhetsfråga inom molntjänster eftersom programmet måste hålla isär data och inställningar för 
olika användare [13]. 
Innan molnet var det få servrar som utnyttjades till dess maximala kapacitet, för några år sedan 
utnyttjade google enbart 40% av deras totala serverkapacitet [6]. 
 
Multitenans är en arkitektur för att uppnå ekonomisk vinst för molntjänstleverantörer som bygger 
på användning av virtualisering och är en viktig del av molnets struktur. Denna arkitektur har skapat 
oro kring säkerhet hos verksamheter som vill flytta över till molnet, forskning har nämligen visat att 
just multitenans kan äventyra dataintegriteten [14]. Det är inte speciellt konstigt att kunderna oroar 
sig för säkerheten och integriteten av deras data med tanke på att data från flera olika kunder lagras 
av samma fysiska hårdvara. 
 
Datakontroll 
En del av datakontroll är dataintegritet vilket betyder att lagrad data är korrekt, oåtkomligt för 
obehöriga användare och skyddat mot otillåtna raderingar och manipulering. Detta är ingen ny 
säkerhetsrisk som är kopplad till just molnet men eftersom dessa data ligger utanför kundens 
kontroll så tvingas ansvaret läggas på molntjänstleverantörerna. Dataintegritet är kopplat till 
användarautentisering samt att skydda användarens autentiseringsuppgifter från stöld [4]. 
 
Kontohantering 
Varje person som använder eller administrerar en molnresurs enligt servicemodellen PaaS behöver 
ett konto med inloggningsuppgifter som kan bli stulna av inkräktare. De allra flesta intrången 
händer på grund utav svaga lösenord eller slarvig autentisering [15]. 
Anthem [16] som är ett amerikanskt hälsoförsäkringsbolag bestals på 80 miljoner kundregister på 
grund av avsaknaden av tvåfaktorsautentisering [17]. 
 
Skadliga användare 
Skadliga användare av molntjänsten kan allokera stora mängder diskutrymme för att försöka 
återskapa data från andra användare som tidigare har varit lagrat på utrymmet [4]. Dataremanens 
betyder att det kan finnas spår av raderade data på en hårddisk efter att man har gjort en vanlig 
radering. Dessa spår av ettor och nollor kan användas för att återställa data som en gång har lagrats 
på hårddisken. Detta problem kan man lösa genom att shredda filer [6]. 

2.2.3 Attacker 
Utifrån de orosmoment som användarna har kring säkerheten så har några vanliga välkända attacker 
plockats ut för att sedan jämföra dessa mot Azures säkerhetsåtgärder. De olika attackerna diskuteras 
mer djupgående i Security Issues in Cloud Computing [15]. 

2.2.3.1 Nätverksbaserade attacker 
Distributed denial-of-service (DDOS) attacker görs mot molntjänstleverantörer för att kräva pengar 
av leverantören själv eller deras kunder och i många av fallen så måste kunderna investera i 
anti-DDOS resurser för att stå emot attackerna [14]. 

En DDOS är en attack där målet är att avbryta normal trafik till en server, service eller nätverk 
genom att belasta kommunikationen med oerhört mycket internettrafik. Detta uppnås genom att 
flera datorsystem skickar en massa trafik till servern eller nätverket som ska attackeras [18]. Detta 
förhindrar all vanlig trafik att passera så att leverantörernas tjänster blir oåtkomliga. Kunderna kan i 
sin tur inte komma åt sina resurser hos leverantören.  
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Det finns några historiska tillfällen då DDOS-attacker har utförts. Ett exempel är attacken mot Dyn 
[19] som gjorde tusentals hemsidor oåtkomliga [20]. 

2.2.3.2 Virtualiseringsattacker 
Virtualisering är den viktigaste teknologin inom molntjänster och handlar om att skapa starka 
hårdvarubaserade resurser som flera användare kan utnyttja via internet, även kallat virtuella 
maskiner. Detta möjliggör att de hårdvarubaserade resurserna kan göras skalbara. Vilket innebär att 
man kan variera de använda resurserna efter behov och är en viktig komponent i den molnbaserade 
modellen. För att möjliggöra virtualisering så kräver det att hårdvaran kan hantera väldigt många 
olika operativsystem och för det används hypervisor [21]. 
 
Hypervisor är ett program på den virtuella maskinen som låter flera operativsystem dela på samma 
hårdvara utan att förändra användarupplevelse [22]. Hypervisorn kan inte avgöra om en användare 
har goda eller onda avsikter. En skadlig användare kan därför använda den virtuella maskinen för 
att skapa en skadlig applikation mot sin egna dator för att komma åt andra användare på samma 
virtuella maskin [21]. 

2.2.3.3 Lagringsbaserader attacker 
De känsliga data som lagras i molnet kan bli stulen av inkräktare eller av skadliga interna användare 
av molntjänsten. Dessa interna användare kan vara andra användare av molntjänsten eller 
molnleverantören själv. Inkräktare kan angripa på data i tre olika tillstånd: 

1. Data i vila - Data när det ligger på lagringsplatsen, t.e.x. i en Azure SQL databas som är det 
säkraste tillståndet. 

2. Data under användning - Data när den används i exempelvis en applikation. 
3. Data under transport - Data när det transporteras till en behörig användare anses vara det 

mest kritiska tillståndet. 

2.2.3.4 Applikationsbaserade attacker 
Att applikationer planeras, byggs och levereras på molnet blir allt vanligare. Detta gör att om en 
skadlig användare får tillgång till någon annans konto så får den tillgång till väldigt mycket känslig 
data. 
 
Code injection är en typ av attack som angriper på applikationer genom att föra in skadlig kod i 
applikationens input-fält som sedan exekveras av applikationen och som kan leda till att angriparen 
får tillgång till exempelvis ett konto [23]. 
 
Code injection finns i olika former som har olika konsekvenser och allvarlighetsgrad. Den mest 
förekommande är en SQL-baserad attack som innebär att angriparen matar in ett specifikt 
parametrar till en databasfråga i applikationens input-fält. Med anpassade parametrar kan 
användaren komma igenom inloggningssystem och manipulera data. [24]. 

2.2.4 Hur Azure ställer sig till utmaningarna 
För att undersöka hur Azure hanterar dessa säkerhetshot delas undersökningen upp i olika punkter. 
Punkterna som undersöks är Lagringssäkerhet, Kontosäkerhet, Virtualiseringssäkerhet och 
Nätverkssäkerhet. Med lagringssäkerhet menas säkerheten av lagring i molnbaserade databaser. 
Kontosäkerheten relaterar till hantering inloggning till portalen och av autentiseringar. När det 
kommer till virtualiseringssäkerheten så handlar det om hur virtuella maskiner krypteras för att 
hindra modifieringar och intrång i den virtuella maskinen via multitenans. Under 
nätverkssäkerheten undersöks vilka lösningar Azure erbjuder mot främst DDoS-attacker. 
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2.2.4.1 Microsoft trust center 
Microsoft trust center är namnet på det som täcker all säkerhet gällande samtliga av Microsofts 
produkter och tjänster och certifierade av den internationella standarden ISO 27018. Trust center är 
inbyggd i azure-plattformen och tillgodoser samtliga virtuella maskiner med en Microsoft 
monitoring agent som gör att användaren kan granska och analysera databasens kritiska tillstånd. 
Trust center bidrar med rekommendationer och hotvarningar för att hålla användarens arbeten så 
säkra som möjligt [25].  

2.2.4.2 Lagringssäkerhet 
Kryptering av data i vila 
För kryptering av data under vila i en Azure SQL Databas så stöds både server side encryption via 
funktionen transparent datakryptering (TDE). Transparent datakryptering skyddar data med hjälp av 
AES och triple data encryption standard krypteringsalgoritmer. TDE är standardkrypteringen när en 
Azure SQL Databas skapas [26]. Data krypteras innan det sparas på disk och dekrypteras när de 
läses in till minnet. TDE används även i traditionella Microsoft SQL-Servrar [27]. 
 
Kryptering av data under användning 
Hur krypteras data vid användning inuti exempelvis en applikation? 
 
Data under användning är ett tillstånd där Microsoft Azure använder sig av klientkrypteringen 
“Always encrypted”. Krypteringen sker via en drivrutin som installeras på klienten som krypterar 
data på applikationsnivå innan dessa sparas i en Azure SQL databas. Always encrypted separerar 
tillgängligheten mellan personer med olika behörighet och kan därför se till att obehöriga personer 
inte kommer åt dessa okrypterade data [26].  
 
Kryptering av data under transport 
Data under vila och under användning verkar vara i säkert förvar, men hur är det med data som är 
under sändning? 
 
Data under transport är det mest kritiska tillståndet som data befinner sig i och Microsoft Azure 
använder sig av Transport Layer Security (TLS) för att skydda data som skickas mellan 
molntjänster och kunderna [28]. Enligt microsofts dokumentation så skyddas uppkopplingen mellan 
kund och leverantör med Perfect Forward Secrecy (PFS) som är en funktion för att se till att 
krypteringsnycklar inte blandas ihop mellan olika användare [28]. 

2.2.4.3 Kontosäkerhet 
Portalen till Microsofts molntjänst Azure använder sig av flera autentiseringsmetoder för att 
säkerställa att skadliga användare inte får tillgång till andras konton. De olika metoderna varierar 
baserat på vilken prenumeration du besitter. Azure tillhandahåller även funktionalitet för rollbaserad 
åtkomstkontroll bland resurserna [29].  
 
Azure Active Directory (Azure AD) är licenser för inloggning i portalen och för att hjälpa med 
identitetssäkerhet. Licenserna tillgängliggör alla Azures gratisfunktioner men finns i olika nivåer för 
olika säkerhetsnivåer därmed skiljer sig också kostnaderna [30]. Azure AD erbjuder två-vägs 
autentisering via mobiltelefonen där du får ett SMS med en kod, telefonnumret verifieras att det 
kommer rätt genom bland annat en jämförelse mellan positionen på inloggningsförsöket samt 
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användarens hemland. 
 
Self-service password reset (SSPR) är en gratis basfunktion som möjliggörs via Azure AD för att 
hantering av bortkommet lösenord. SSPR kräver att flera personliga verifikationer finns tillgängliga 
för smidig och samtidigt säker återställning av kontot [31]. 

2.2.4.4 Virtualiseringssäkerhet 
Data i rörelse till, från och mellan virtuella maskiner som kör windows är krypterade på ett antal 
olika sätt beroende av vilken typ av anslutning som används.  
 
Med en normal anslutning så ser Azure till att de virtuella maskinerna är anslutna till ett virtuellt 
nätverk “Azure Virtual Network”. Ett virtuellt nätverk är en logisk konstruktion som är en 
påbyggnad av Azures fysiska nätverk. Varje virtuellt nätverk är isolerat från varandra vilket gör att 
nätverket inte blir trafikerat av andra Azure-användare [32]. 
 
Virtuella maskiner kan anslutas via Remote Desktop Protocol (RDP) från antingen en windows- 
eller Macintosh-maskin. Överföring av data över internet med denna anslutning skyddas med TLS 
och är därmed säker [32]. 

2.2.4.5 Nätverkssäkerhet 
Eftersom DDOS-attacker är Azure-användarnas största orosmoment så erbjuder Azure sitt 
DDOS-skydd basic helt kostnadsfritt som täcker de vanligaste former av attacker. Möjligheten för 
ytterligare säkerhet finns med tjänsten standard som inkluderar flera olika funktioner för att kunna 
övervaka och analysera sina resurser [33]. 
 
Basic ingår i alla Azure-konton och innehåller ett skydd som består av både hårdvaru- och 
mjukvarukomponenter. Mjukvaran kontrollerar när, var och hur trafik ska fördelas och hårdvaran 
analyserar och tar bort den hotfulla trafiken [33]. 

2.3 Diskussion 
Fördelarna med molnet är många, men de flesta nackdelarna ligger kring oron om säkerheten. I 
undersökningen om azures säkerhetsåtgärder så kan det fastställas att microsoft har tänkt på det 
mesta när det kommer till olika former av attacker. Användare behöver därför inte känna sig oroliga 
inför en flytt över till Azure. 
 
Det är vanligt att stora etablerade företag redan har sin IT-infrastruktur på plats med en dedikerad 
IT-avdelning som har alla säkerhetsåtgärder på plats. För dessa företag handlar det om att göra en 
förflyttning från on-premise till molnet för en kostnads- och tidseffektiv lösning på lång sikt. Det är 
troligt att samtliga verksamheter kommer att behöva förflytta sin data och mjukvara till molnet med 
tanke på de fördelar som kommer med det. De företag som kan dra mest nytta av molntjänsterna är 
små till medelstora företag av ett antal anledningar. Molntjänsterna har ingen uppstartskostnad, det 
är skalbart on demand och det krävs inga omfattande utbildningar för att kunna administrera. 
 
Sogeti använder sig av molntjänster, men det är inte alla deras kunder som gör det, vilket gör det 
problematiskt för utvecklare att inte kunna arbeta utifrån ett standardiserat arbetssätt som Azure 
skulle kunna tillhandahålla. För de som använder Azure är den här analysen relevant. 
 
Är det bara användaren som behöver vara orolig? Molntjänsteleverantörerna börjar bli stora och 
deras ansvar och skyldigheter växer i samma takt. 
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2.3.1 Användarperspektiv 

Som användare av molntjänster så är det viktigt att man känner sig trygg och har förtroende för de 
tjänster man använder. Ett stort bekymmer för användarna är osäkerheten över molnets säkerhet [4]. 
Detta bekymmer är någonting som begränsar användarens förutsättningar att bli mer lönsam som 
företag. Istället för att lägga resurser på IT-infrastruktur så kan företag fokusera på sin 
kärnverksamhet. Efter fördjupningen som är helt baserad på microsoft produkter kan vi se att 
micrsoft, i utveckling av Azure, identifierat och beaktat de säkerhetsbrister som användarna anser 
att molnet bär med sig (se kapitel 2.2.2), vilket gör att Azure kan erbjuda bra skydd i dessa fall. 
Som vi ser det så är sannolikheten större att data går förlorad via en naturkatastrof på en 
on-premise-lösning än via de säkerhetsrisker som molnet anses medföra. Nyttan och potentialen 
som kommer med molnet är väldigt stor. Potentialen kanske är så stor att den överväger alla risker 
som finns i molnet. 
 
Microsoft är ett marknadsledande företag när det kommer till molntjänster och har därför 
kapaciteten att lägga mycket resurser på forskning och framtagning av lösningar mot olika typer av 
attacker. Tack vare detta så erbjuder Azure ett flertal olika prenumerationer baserat på olika 
säkerhetsprofiler som användarna kan välja mellan beroende på hur känslig data som används. 

2.3.2 CSP-perspektiv 
Att ha de allra senaste och bästa lösningarna när det kommer till säkerheten är något som ligger i 
Microsofts största intresse. Genom att kunna leverera tjänster som ligger i linje med kundernas 
säkerhetskrav så kan Azure växa tillsammans med övriga molntjänsterna vilket är otroligt viktigt 
för teknikens utveckling och azures konkurrenskraft.  
 
Azure erbjuder många olika tjänster med olika säkerhetsgrad för att säkra upp mot olika typer av 
attacker. Trots att Azure verkar ha robusta och standardiserade metoder för att bekämpa dessa 
attacker så finns det alltid en risk att data blir inkräktat och vem är det då som bär ansvaret. Azure 
använder sig av en modell för delat ansvar [34], när det kommer till servicemodellen PaaS så 
ansvarar leverantören för dataklassificering och klientskydd. Leverantör ansvarar tillsammans med 
kunden för identitet- och åtkomsthantering och applikationsnivåkontroller. Inom ramen för detta 
arbete så är dataklassificering intressant. När det kommer till dataklassificering så finns det 
funktionalitet för att definiera klassificering för data, Azure tillhandahåller några olika nivåer av 
klassificering som non-business, public, general, confidential och highly confidential men det går 
även att använda standardiserade klassificeringar som redan finns inom användarens organisation. 
En sak som är tydlig är att Microsoft tar säkerhetsriskerna på fullaste allvar och arbetar 
kontinuerligt för att uppdatera säkerheten. 
 
I och med att behovet och intresset för molntjänster växer, så växer även de stora aktörerna inom 
molnet. Utöver Azure så talar man ofta om Amazon och Google som de största aktörerna när det 
kommer till molnet. I och med den kraftiga konkurrensen så är det extra viktigt för Microsoft Azure 
att tillgodose de behov som kunderna kräver när det kommer till säkerhet. Eftersom IT och cloud 
computing börjar bli en förnödenhet, nästan som el och vatten, så kan det vara lite oroande att en så 
stor bit av kakan tillfaller dessa stora aktörer då det finns risk för en oligopol i moln-marknaden.  
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3 Systemarkitektur 
I detta kapitel beskrivs projektets molnbaserade arkitektur som består av två delar, där den första 
delen, ETL handlar om dataflödet från källdata till färdig och modellerad data. Den andra delen, 
Analys som handlar om att göra kopplingar mellan de olika tabellerna för att på ett effektivt sätt 
kunna använda data för att sedan göra beräkningar för att till sist kunna presentera dessa data 
visuellt på ett snyggt och lättförståeligt sätt. Databaserna är lokaliserade på molnet. 

3.1 ETL 
ETL är en populär metod som skapas och exekveras av utvecklaren. Syftet med ETL-metoden är att 
extrahera, transformera och ladda data till ett data warehouse på ett systematiskt sätt. Detta görs i 
flera steg med hjälp utav separata databaser för varje steg i metoden. Mer om hur detta genomfördes 
praktiskt inom ramen för detta projekt hänvisas till genomförandet i kapitel 5-5.2. 
 
Projektets arkitektur består, i enlighet med ETL-metoden, utav tre stycken databaser samt 
komponenter för att bearbeta och överföra data mellan dessa. Det finns en databas som heter 
Landing som ska ta hand om all data som extraheras från sin ursprungskälla. En databas Staging, 
där transformerade data lagras, samt en sista databas Warehouse, där förädlad data till slut kommer 
att lagras. Databasen Warehouse är ett data warehouse som är uppbyggt på databasmodellen star 
schema. För extrahering, transformation och för att ladda över data till Warehouse så användes 
SSIS för att utföra ETL-stegen, se figur 3.1.  

 
Figur 3.1. Arkitektur ETL-flödet. 

3.2 Analys och visuell presentation 
I analysen utgår man ifrån den fyllda databasen Warehouse, man använder sig av programmet 
SSAS för att skapa en modell av typen Tabular där man kan dra kopplingar mellan olika nycklar i 
de olika tabellerna, genomförandet beskrivs mer i detalj i kap. 5.4. I SSAS gör man de beräkningar 
som är nödvändiga för att man ska få visuellt användbara värden. Dessa värden används sedan för 
att kunna skapa en rapport med visuella komponenter såsom diagram, grafer och tabeller för att 
kunna förstå datat på ett enklare sätt, se kap 5.4-5.5. 
När beräkningar och analys är gjorda så distribueras modellen till Power BI där den visuella 
rapporten (dashboarden) genereras som sedan kan levereras i olika format, se figur 3.2. Att 
rapporten kan levereras i olika format betyder att det är möjligt att gå tillbaka och göra ändringar 
efter att den har publicerats till Power BI:s hemsida. 
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Figur 3.2. Arkitektur Analys & Visuell presentation.  
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4 Metoder och verktyg 
I detta kapitel beskrivs samtliga metoder, verktyg och övriga resurser som examensarbetet omfattar.  

4.1 Metoder 

4.1.1 XP 
Extreme Programming (XP) är en 20-år gammal agil process som bygger på en iterativ uppbyggnad 
och syftar till att producera mer kvalitativ mjukvara genom att jobba tillsammans i grupp [35]. XP 
bygger på ett antal olika best practices som tillsammans skapar ett flöde som iterativt jobbar mot 
kunden i olika tidsintervaller. Till detta arbete användes endast principerna “Pair negotiation” och 
“Pair programming” för att på ett effektivt sätt lösa de problem som uppstår. 

4.1.2 SCRUM 
Likt XP är också SCRUM ett agilt arbetssätt som syftar till att effektivt jobba tillsammans i grupp 
och att jobba strukturerat för att skapa affärsnytta. SCRUM bygger på en “backlog” som är vad 
kunden förväntar sig av projektet. Via backloggen bygger man sedan upp “items” som är specifika 
komponenter som ska byggas för att uppfylla kriterierna för den färdiga produkten. 
SCRUM är likt likt XP på det sättet att det också är en samling “best practices” men i SCRUM 
ligger fokus på arbetets struktur och planering snarare än de tekniska metoderna i XP [36]. 
 
SCRUM användes genom dagliga standup-meetings, fem stycken sprintar där varje sprint var två 
veckor långt. En backlog utformades också baserat på projektkraven. Sprintarna planerades innan 
projektets start i verktyget Azure DevOps. Varje sprint så försökte vi utföra en stor del av projektet. 
Första sprinten gick åt till att planera projektet. Den andra och tredje sprinten gick åt till att 
genomföra ETL-flödet. I den fjärde sprinten genomfördes analys i SSAS och rapporten i Power BI. 
I den sista och femte sprinten så skrevs enbart den tekniska rapporten. Värt att nämna är också att 
den tekniska rapporten skrevs parallellt med det tekniska arbetet under de flesta sprintarna. 

4.1.3 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är en typ av flödesschema som används vid planering av projekt. Det är en grafisk 
illustration av ett projekts fortgång och används vanligtvis vid planering av ett projekt inom ett 
specifikt tidsintervall [37]. 

4.1.4 Kimball Group 
Ralph Kimball är en erkänd data warehouse-arkitekt, hans metod som kallas dimensionsmodellering 
[38] har blivit en standard när det kommer till Business Intelligence. Kimball har definierat best 
practices för utveckling av BI-system [39] som kommer att användas under projektets 
genomförande. Kimball förespråkar att star schema ska användas som databasschema vid 
uppbyggnaden av ett data warehouse och att ETL-metoden skall användas för datainsamling. Star 
schema förklaras i mer detalj i stycke 4.1.5 samt i genomförandet, se kapitel 5.4. Vidare om hur 
Kimballs best practices användes i arbetet, hänvisas till kapitel 5. Kimball har kommit fram med en 
hel rad olika lösningar på problem som man kan stöta på vid utveckling av ett data warehouse. 
Datainsamlingsprocesser kan bli väldigt komplexa och oöverskådliga, därför menar Kimball att 
ETL-metoden ska användas för att dela upp insamlingen i olika delar för att göra den mer 
överskådlig. Några exempel är hur man ska hantera null-värden i olika kolumner och hur data med 
lägre precision än dagsnivå ska hanteras. 
 
Ett alternativ till Kimball är Inmons metod [40] som skiljer sig en aning från metoden som ska 
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användas i projektet. Kimballs metod valdes på grund av att det är den mest använda metoden idag 
men också för att handledaren på Sogeti har bättre kunskaper inom Kimballs metodologi. 
 

4.1.5 Star Schema 
Star schema-arkitekturen är ett enkelt datavaruhus-schema som består utav dimensionstabeller och 
en faktatabell. Dimensionstabellerna innehåller deskriptiva värden och faktatabellen innehåller 
främmande nycklar till dimensionstabellernas primärnycklar samt numeriska värden som 
beräkningar kan göras på. Arkitekturen har fått sitt namn för att diagrammet kan liknas vid en 
stjärna [41]. I faktatabellen kan t.ex. temperatur, nederbörd och pris lagras medan geografiska zoner 
och datum kan ses som deskriptiva värden som man kan göra filtreringar över och är därför bra 
värden att lagra i dimensionstabellerna. 

 
Figur 4.1.  Star-schema [42]. 

Star schema arkitekturen användes för dess simpelhet, ett annat alternativ hade varit att använda ett 
snowflake schema men det är lite mer komplext och med tanke på den tid som fanns att slutföra 
projektet så hade det inte hunnits med. Dessutom är star schemat väldigt snabbt på att svara på 
enkla frågor mot databasen. Eftersom dessa data inte är så komplext så föll det sig naturligt att 
använda just star schema-arkitekturen. 
 

4.1.6 Glidande medelvärde 
Glidande medelvärde är en teknik för att släta ut data och filtrera bort slumpmässiga 
kortsiktiga spikar i datat. Denna metod valdes för att enklare kunna se och identifiera trender 
i datat genom en visuell presentation. 

4.2 Programmeringsspråk och programbibliotek 

4.2.1 SQL 
SQL är det standardiserade språket för att ställa frågor till relationsdatabaser [42]. SQL användes i 
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projektet för att göra manuella tester av data som överförs mellan databaserna i ETL-flödet. 

4.2.2 DAX 
Data analysis expressions eller DAX är det formel- och frågespråk som används i Power BI, SSAS 
Tabular och andra microsoftbaserade analysverktyg. Eftersom DAX är avsett för att arbeta med 
tabeller så använder sig språket av enbart två datatyper som är numeriska och övrigt, detta görs 
möjligt med operatoröverlagringar där du kan använda olika datatyper i funktionerna men resultatet 
varierar beroende på vilken datatyp som används [43]. Detta programmeringsspråk är standard 
inom microsofts analysverktyg och kommer därför att användas i projektet för att göra beräkningar 
på tabeller och kolumner som kommer att behöva göras. Dessa beräkningar kan vara 
medelvärdesberäkningar, flytande medelvärde, m.m. Ett exempel på DAX-kod finns under kapitel 5 
se figur 5.35. 

4.2.3 C# 
C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som är en del av .NET-plattformen och utvecklat av 
Microsoft [44]. C# användes i projektet vid ett tillfälle för att implementera en tabell med fyra rader 
manuellt.  

4.3 Verktyg  
Sogeti förser projektet med all nödvändig maskinvara, programvara och licenser som arbetet 
behöver. 

4.3.1 Visual Studio 2017 
Visual Studio är den huvudsakliga utvecklingsmiljön i arbetet. Visual Studio är en kraftfull 
microsoftbaserad utvecklingsmiljö som är framtagen för professionella utvecklare. Visual Studio 
förser arbetet med de inbyggda verktygen SSIS och SSAS. 

4.3.2 Power BI 
Uppbyggnaden och generering av arbetets visuella rapport kommer att göras i det 
microsoftbaserade verktyget Power BI. Power BI är ett molnbaserat visualiseringsverktyg som 
möjliggör omvandling av data till snygga visuella objekt [45]. I Power BI finns möjligheter att 
visualisera data med hjälp av färdiga grafer. Det finns även möjlighet att skapa egna grafer och 
andra visuella objekt som kan importeras till Power BI för att använda i den visuella rapporten. I 
detta projekt så används bara de färdiga graferna och visuella objekten. Dessa grafer och visuella 
objekt kan vara t.ex. line charts, scatter plots, bar charts eller mätare.  

4.3.3 Azure SQL Server 
Arbetets databaser är förvarade på molnet med de microsoftbaserade databaserna Azure SQL 
Server. Azure SQL Server är en vanlig SQL Server relationsdatabas placerad på molnet [46]. 

4.3.4 SQL Server Integration Services 
SQL Server Integration Services är ett verktyg för att utföra ETL-flödet med hjälp av ett grafiskt 
gränssnitt. I det grafiska gränssnittet får man tillgängligt olika komponenter via toolboxen som man 
sedan kan dra ut via drag-and-drop teknik i flödet, se figur 4.2 och 4.3. Det finns väldigt många 
olika komponenter i SSIS. Komponenterna kan delas upp i tre stycken typer. Källor, Destinationer 
och transformationer. Fördelen med dessa komponenter är att arbetssättet är detsamma oberoende 
av vilken datakälla som används. 

● Källor - Källor är komponenter som underlättar hämtning av data från en datakälla. t.ex. så 
finns det komponenter för att hämta data från en databas som kallas för OLEDB Source. 
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Några ytterligare komponenter är Flat file source för att hämta data från filer och Script 
tasks för att hämta data från ett API. 

● Destinationer - Dessa komponenter är likt källorna av olika typer. Det finns OLEDB 
Destination för att spara data till en databas, Flat file destination osv. 

● Transformationer - Transformationer är komponenter som förändrar data på något sätt. Här 
finns komponenter som data conversion som konverterar datatyper, derived columns som 
skapar en ny kolumn baserat på redan existerande kolumner. I komponenten derived 
columns så finns funktioner för stränghantering och logiska funktioner. 

 
 Komponenterna bör instansieras med de data som ska användas för att skapa ett flöde.  

 
Figur 4.2. Olika komponenter i toolboxen i SSIS från Visual Studio. 

 

Figur 4.3. Flöde skapat för tre stycken icke-instansierade komponenter från Visual Studio. 
Man kan använda verktyget för att hämta data, transformera data, skapa kopplingar mellan 
kolumner i databaser osv. samt föra in det i destinationsdatabasen utan att behöva skriva allt i 
SQL-kod. Verktyget har stöd för att hämta data från flat-files (vanliga textfiler), relationsdatabaser, 
API:n m.m. [47]. Det går även att skapa egna kustomiserade komponenter om så önskas, men det 
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gjordes inte i detta projekt. 

4.3.5 SQL Server Analysis Services 
SSAS är ett analytiskt verktyg som används för business analytics. Med SSAS så kommer 
OLAP-kuben att konstrueras med en teknik som kallas “tabular” som beskrivs enklast som en 
relationsdatabas [48]. SSAS tabular är ett drag and drop-verktyg där analyser och beräkningar kan 
göras på databasen in-memory. 

4.3.6 SQL Server Management Studio 
För att kunna hantera data i databasen så kommer microsofts databashanterare SSMS att användas. 
SSMS är en databashanterare med många inbyggda funktioner för att underlätta datahanteringen, 
såsom visuella diagram över databasen och dess kopplingar [49]. 

4.3.7 Azure DevOps 
Azure DevOps är en heltäckande plattform för att planera, administrera samt hantera 
utvecklingsprojekt. I DevOps sker hela utvecklingsprocessen med samtliga användare från 
planeringsfasen fram till leverans [50]. 
DevOps-funktioner som användes i projektet. 

● Azure Boards - Funktion för agil utveckling med sprints och backlog. 
● Azure Repos - Funktion för källkodshantering via visual studio.  

Utöver dessa så erbjuder DevOps en rad olika funktioner som hjälper och underlättar 
utvecklingsarbetet. 

4.3.8 TeamGantt 
Team gantt är en webbaserad plattform som använder sig av gantt-schemats princip och kan 
hanteras i realtid av projektmedlemmar. TeamGantt användes som projektplaneringsverktyg för 
arbetet [51]. 

4.4 Övriga resurser 
4.4.1 Dataset 
Data hämtas från två olika källor: temperatur och nederbörd från SMHI och elpriser från Nordpool 
group, se bilaga A.  
 
Elpris 
Sveriges elmarknad är uppdelad i fyra olika elområden, även kallat zoner, här hämtades eldata från 
repspektive zon för att kunna få en bra spridning över landet, se bild 4.4. Med data från dessa olika 
zoner gör att rapporten kommer att få en spridning som täcker alla Sveriges områden. Källdatan för 
elrpiserna hämtades som tidigare nämnt från Nordpool där man får tillgång till Sverige och Norges 
elpriser för de olika zonerna per timme, se bild 4.5. 
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Figur 4.4. De olika elområdena (priszonerna) i Sverige. 

 
Figur 4.5. Datakälla för elpriser 

 
Väder 
För att matcha de tidigare nämnda zonerna, så valdes en stad ut i respektive zon som skulle få 
representera hela zonen, se priszoner nedan. I dessa städer hämtades data för både temperatur och 
nederbörd som separata datakällor. Dessa datakällor är också på timnivå. På grund av tidsbrist så 
avgränsades antalet städer i respektive zon till en stad per zon. Se figur 4.6. för att se hur data för 
nederbörd såg ut från början. Data för temperatur har samma format, förutom att kolumnen 
“Nederbördsmängd” är utbytt mot “Temperatur”. 
 
Priszoner 

1. Luleå 
2. Sundsvall 
3. Stockholm 
4. Malmö 
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Figur 4.6. Datakälla för nederbörd. 

4.4.2 Licenser 
Samtliga verktyg krävde licenser av något slag, Sogeti stod för dessa licenser, eftersom alla 
verktyg är Microsofts produkter så försedde Sogeti med microsoftkonton som hade tillgång 
till alla licenser.  
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs med hjälp av bilder projektets praktiska genomförande av bland annat 
ETL-flödet, star-schema, tester på data och den visuella rapporten. ETL-flödet utformades enligt 
Kimballs best practices, och vi går igenom hur detta tillämpades i vår lösning. Samtliga 
komponenter som använts i ETL-flödet fanns färdiga under SSIS toolbox, vilket är en inbyggd 
funktion i SSIS. 
Kapitlet innehåller följande delar: 

1. Tillämpningar Kimball’s best practices 
2. Praktiskt genomförande av ETL-metoden 
3. Tester av data i SSIS 
4. Analys och beräkningar av datan 
5. Innehållet i den visuella rapporten 

 
Under ETL-flödet så extraheras all data från filer som innehåller data om temperatur, elpris och 
nederbörd, se figur 5.1, och genomgår stegen i flödet med slutgiltig destination i en databas enligt 
modellen i figur 5.2. Alla mätpunkter samlas i tabellen “FactPrices” som alla beräkningar kommer 
att göras emot. 
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Figur 5.1. Datakällornas orginalformat. 

 

Figur 5.2. Databasmodellen efter ETL-flödet. 
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5.1 Design och modellering enligt Kimball best practices. 
Kimballs mest omfattade best practice är ETL-metoden för att samla in data, se mer i kap. 3.1. För 
att genomföra projektet så använde vi oss av tre stycken separata databaser för att dela upp 
ETL-flödet. Nedan beskrivs hur databaserna modellerades. Eftersom den slutgiltiga databasen 
Warehouse påverkade hur de tidigare två databaserna skulle modelleras så gjordes samtliga 
databaser om på nytt när Warehouse behövdes göras om. 
 
5.1.1 Databasen Landing 
Databasen Landing hör till Extract i ETL-flödet. I Landing lagrades alla data i sin rena form. Dvs. 
data läses in från källfilerna exakt som de var och sparades i den angivna databasen. Detta var ett av 
de enklare stegen under projektet men det tog lite tid att förstå hur ett paket i SSIS skulle traversera 
genom en mapp och läsa alla filer i en specifik mapp på datorn. Detta problem stöttes på då filerna 
för elpriser var separerade för varje år och alla år skulle läggas i en och samma tabell i databasen. 
 
Landing består av olika tabeller av elpriser, nederbörd i de olika zonerna och temperaturen i de 
olika zonerna, se exempel i figur 5.3. 
 
5.1.2 Databasen Staging 
Denna delen svarade mot Transform i ETL-flödet. När databasen staging skulle fyllas med 
transformerad data så behövde star-schemat hela tiden vara i åtanke. I detta steg så modellerades 
samtliga tabeller för att det skulle vara så enkelt som möjligt att föra över dessa data till 
dimensionstabellerna och faktatabellen. Mycket av tiden gick åt till att modellera denna delen av 
ETL-flödet och denna del togs fram genom trial and error. Det knepiga var att felen upptäcktes 
senare i systemet när dessa data skulle presenteras i Power BI. Här behövdes ID:n sättas in till 
samtliga tabeller, kolumner behövdes göras om till rätt datatyp och formatering av datum behövdes 
också göras så att alla tabeller hade samma format då tabellerna behövde joinas på datum i ett 
senare skede i Load. 
 
Staging består av transformerade tabeller av elpriser, nederbörd i de olika zonerna och temperaturen 
i de olika zonerna, se figur 5.6. 
 
5.1.3 Databasen Warehouse 
I detta avsnitt går vi igenom hur star schemat designades och modellerades. Vi går in på hur vi 
tänkte när vi bestämde dimensions- och faktatabellens kolumner. Denna del svarar mot den sista 
delen i ETL-flödet som är uppbyggnaden av ett data warehouse se figur 3.1 under kapitlet 
Systemarkitektur. 
 
Warehouse består av modellerade tabeller i form av ett star-schema, se ER-diagram i figur 5.30. 
 
Under genomförandet av projektet så användes Kimball’s best practices. Dessa best practices var 
ETL-flödet och konstrueringen av ett data warehouse. Ett viktigt steg i dimensionell design är att 
definiera granulariteten av datavaruhuset, d.v.s. vad en enskild rad i faktabellen representerar [41]. I 
vår implementation så definierades granulariteten som “en mätpunkt för priset, nederbörden och 
temperaturen i en zon vid ett visst klockslag”. Denna granularitet var i åtanke under hela 
implementeringen av datavaruhuset. För att konstruera ett datavaruhus så användes arkitekturen star 
schema. 
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5.1.3.1 Dimensionstabeller 
I projektet så finns två stycken dimensionstabeller, DimZone och DimDate. DimZone innehåller de 
fyra olika elpriszonerna i Sverige och DimTime innehåller alla dagar från 2013-01-01 till 
2018-12-31. 
 
Kalender eller datumtabell föreskriver Kimball att det ska användas för navigering över olika 
tidsperioder. I projeketet heter datumtabellen/kalendertabellen DimDate och har förklarats tidigare 
hur den implementeras. En datumtabell ska ha ett datum per rad, här uppstod problem eftersom de 
insamlade data är nere på timnivå, enligt Kimballs principer så ska timmarna sparas separat i 
faktatabellen [41].  
 
Man kan säga att dimensionstabellerna svarar på frågorna “var, när, hur, vem, varför och vad”. I 
denna implementation besvarar dimensionstabellerna frågorna var (genom DimZone) och när 
genom dimensionstabellen DimDate. Med hjälp av dessa dimensionstabeller så kan filtreringar 
göras i den visuella rapporten i Power BI. 

5.1.3.2 Faktatabellen 
I faktatabellen FactPrices återfinns främmande nycklar till dimensionstabellerna samt mätvärden för 
temperatur, nederbörd och datum med timmesprecision. I faktatabellen finns en del null-värden i 
faktakolumnerna, detta är helt okej enligt Kimballs principer så länge det inte finns null-värden i 
nyckelkolumnerna. 
 

5.2 ETL 
Grunden för ett ETL-flöde är datakällorna, en databas för det extraherade datat (Landing), en 
databas för det transformerade datat (Staging). En databas för data som är modellerat efter ett star 
schema (Warehouse). Datakällorna hämtades från SMHI och Nordpoolgroup. Databaserna skapades 
i Azures molnbaserade plattform.  
 
För att koppla datakällorna mot den första databasen “Landing” så kopplades en Flat file source upp 
mot en OLEDB Destination-komponent. Därefter valdes de data ut som skulle med till databasen 
“Landing” från datakällan. Därefter så behövdes avgränsare bestämmas för datakällorna. Eftersom 
datakällorna var av typen CSV så separerades kolumnerna på kommatecken. När kolumnerna var 
uppdelade rätt så behövde de mappas mot rätt kolumner i rätt tabell i databasen “Landing”. När all 
data var inne i databasen “Landning” så var det enklare att arbeta med dessa data och skicka det till 
nästa steg i ETL-flödet.  

5.2.1 Extract 
Extract är det första steget i Kimball’s ETL-flöde. I detta steg så ska all data från olika datakällor 
hämtas och ställas i olika tabeller under en och samma databas som kallas för “Landing”. Landing 
ligger på en server i Microsofts molntjänst Azure. Datakällorna till projektet var kommaseparerade 
textfiler (.CSV) från två olika hemsidor, SMHI och Nordpool Group. 
 
Extraheringen av data skedde i Microsofts verktyg SQL Server Integration Services där ett 
dataflöde och en truncate skapas, se figur 5.1. Extract-flödet består av två viktiga steg. 

1. Truncate - Rensar den aktuella tabellen i databasen på nuvarande värden samt index och 
andra rester. Enligt Sogetis krav så skulle all data uppdateras en gång om dagen. Varje gång 
ett SSIS-paket exekveras så hämtas data från datakällorna och stoppas i databasen, en 
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rensning innan hämtningen behövdes för att inte spara dubbletter av all data varje gång 
paketet exekveras. 

2. Data flow - Paket för dataflödet (se innehållet i nästa stycke). 
 

 
Figur 5.1. Kontrollflöde - Nederbörd Lulea från Visual Studio. 

Extracts dataflöde för nederbörden i Luleå består av två komponenter, se figur 5.2. 
1. Rainfall Flat Source - Hämtar källfilen från SMHI som är av typen .CSV. 
2. Lulea Rainfall Destination - Placerar data från källan i tabellen  “Lulea_Rainfall” i 

databasen “Landing”. 
 

/  
Figur 5.2. Innehållet i paketet för data flow från bild 5.1. 

I figur 5.2 beskrivs dataflödet mellan .CSV filen och databasen där all data ska landa, en connection 
manager definieras för att koppla upp mot databasen, därefter väljs de kolumner och fält som ska 
föras in i databastabellen, i detta fall tabell Lulea_Rainfall, se figur 5.3. Liknande processer 
upprepas för alla de olika datakällorna som använts, det var totalt nio stycken sådana flöden i 
extract-delen: ett flöde för elpriserna, fyra för nederbörd och fyra för temperaturen. 
 

 
Figur 5.3. Visuell presentation av tabellen Lulea_Rainfall i Landing från Visual Studio. 

5.2.2 Transform 
Transform är det andra steget i Kimball’s ETL-flöde som innebär att de data som extraherats från 
“Landing” ska transformeras till den värdetyp som ETL-flödets “Load” kräver, och så att all data i 
de olika tabellerna består av samma värdetyper för att sedan placeras i enskilda tabeller i databasen 
“Staging”. Transforms kontrollflöde är skapat på ett liknande sätt som extracts kontrollflöde, se 
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figur 5.4. 
1. Truncate - Rensar den aktuella tabellen på nuvarande värden samt index och andra rester. 
2. Data flow - Paket för dataflödet (se innehållet i nästa stycke). 

 

 
Figur 5.4. Kontrollflöde - Nederbörd Lulea från Visual Studio. 

 

Transforms dataflöde för nederbörden i Luleå består av fyra komponenter, se figur 5.5. 
1. Lulea_Rainfall Extracted - Hämtar data från den extraherade tabellen i databasen “Landing”. 
2. Derived Column - Skapar nya, beräknade kolumner baserade på de hämtade. I detta fall så 

skapades ett ZoneID för att det kommer att behövas i Load delen av ETL-flödet. Även 
datum och tid var i två separata kolumner se bild 5.3. Dessa behövdes sättas ihop till ett 
enhetligt format i en kolumn för att alla datum ska passa ihop med rätt format i det 
slutgiltiga steget Load i ETL-flödet där allt ska in i ett datavaruhus. Det önskade formatet på 
kolumnen Time i bild 5.6 ska vara YYYY-MM-DD HH-MM-SS 

3. Data Conversion - Konverterar all data till rätt datatyp för att matcha innehållet. I detta fall 
så ser den slutgiltiga databasen ut som på bild 5.6. Eftersom att samtliga data som läses in 
från Extract delen i ETL-flödet är av datatypen string så behöver dessa kolumner 
konverteras till rätt datatyp. Följande konverteringar gjordes: 

a. ZoneID från string till Integer 
b. Time från string till DT (DateTime) 
c. Rainfall från string till Decimal 

Dessa konverteringar är utifrån en säkerhetsaspekt väldigt bra för att man inte ska kunna 
göra felaktiga operationer på kolumner. 
 

4. Lulea Rainfall Transformed Destination - Skickar transformerad data till databasen 
“Staging” där transformationen för Lulea_Rainfall blir en egen tabell. 
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Figur 5.5. Innehållet i data flow från bild 5.4. 

 

 
Figur 5.6. Tabellen Lulea_Rainfall i databasen Staging från Visual Studio. 

Denna process upprepas totalt nio gånger. En för elpriset, fyra gånger för nederbörden och fyra 
gånger för temperaturen. Alla komponenter varierar baserat på källans kvalitet och innehåll samt 
beroende på vad som vill utvinnas. 

5.2.3 Load 
Load är det tredje och sista steget i Kimball’s ETL-flöde. I Load laddas all data till sin modellerade 
destination, vilket innebär att all data ska vara samlad och vara av rätt värdetyper. Loads 
huvudfunktion är att fylla den modellerade destinationen med data från de olika transformerade 
tabellerna. Modelleringen av data görs genom ett star-schema till ett datavaruhus som består av en 
databas, “Warehouse” som är placerad i Azure. För att se strukturen av denna hänvisas läsaren till 
kapitel 5.4 om databasmodellen. Load-momentets funktion är att ladda dimensionstabellerna 
“DimDate”och “DimZone” samt faktatabellen “FactPrices” med data. När detta steg var gjort så 
hamnade alla elpriserna, nederbördsmängderna och temperaturerna i en och samma tabell, nämligen 
“FactPrices”. På tabellen “FactPrices” görs olika typer av beräkningar som tas upp i kapitel 5.4. 
 
DimDate 
DimDates kontrollflöde är skapat på ett liknande sätt som kontrollflödet i de tidigare delarna, se 
figur 5.7. 

1. Truncate - Rensar den aktuella tabellen på nuvarande värden samt index och andra rester. 
2. Data flow - Paket för dataflödet (se innehållet i nästa stycke).. 
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Figur 5.7. Kontrollflöde - DimDate från Visual Studio. 

Transforms dataflöde för nederbörden i Luleå består av fyra komponenter, se figur 5.8. 
1. Date Source - Hämtar data från någon källa med komplett datum, i detta fall användes 

tabellen “Stockholm_Rainfall” från databasen “Staging”, se visuell presentation i figur 5.9. 
2. Derived Date Column - Lägger till två nya kolumner (DateID och DerivedTime) till tabellen 

genom att göra beräkningar på den befintliga kolumnen “Time”, se visuell presentation i 
figur 5.10. 

3. Delete Multiples - Tar bort oönskade dubbletter. 
4. DimDate Destination - Tar bort de oönskade kolumnerna och skickar sedan data till 

destinationen “DimDate” i databasen “Warehouse”, se visuell presentation i figur 5.11. 

 
Figur 5.8. Innehållet i Data flow från bild 5.7. 

 
Figur 5.9. Visuell presentation av Date Source från Visual Studio (några av tiotusentals rader). 
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Figur 5.10. Visuell presentation av Derived Date Column från Visual Studio. 
 

 
Figur 5.11. Visuell presentation av DimDate Destination från Visual Studio. 

DimZone 
DimZones kontrollflöde är skapat på ett liknande sätt som kontrollflödet i de tidigare delarna, se 
figur 5.12. 

1. Truncate - Rensar den aktuella tabellen på nuvarande värden samt index och andra rester. 
2. Data flow - Paket för dataflödet (se innehållet i nästa stycke).. 

 

 
Figur 5.12. Kontrollflöde - DimZone från Visual Studio. 

 

DimZones dataflöde består av två komponenter, se figur 5.13. 
1. Script Component - Laddar in scriptbaserade värden av språket c# manuellt i flödet, se figur 

5.14. 
2. Laddar in värdena i tabellen “DimZone” i databasen “Warehouse”, se visuell presentation i 

figur 5.15. 
 

 
Figur 5.13. Innehållet i data flow från bild 5.12. 
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Figur 5.14. Script-komponentens innehåll, (C#) från Visual Studio. 

 

 
Figur 5.15. Visuell presentation av tabellen DimZone i databasen Warehouse från Visual Studio. 

 

 
FactPrices 
FactPrices kontrollflöde är skapat på samma sätt som kontrollflödet i de tidigare delarna, se figur 
5.16. Även om denna tabell heter FactPrices så läggs inte priserna till i tabellerna förrän steget 
Lookup prices (se figur 5.17 pt. 4). 

1. Truncate - Rensar den aktuella tabellen på nuvarande värden samt index och andra rester. 
2. Data flow - Paket för dataflödet (se innehållet i nästa stycke).. 

 

 
Figur 5.16. Kontrollflöde - FactPrices från Visual Studio. 

Loads dataflöde är väldigt stort och består av fyra viktiga moment. 
1. Union Temperature 

Se figur 5.17 punkt 1. 
 

2. Union Rainfall 
Se figur 5.17 punkt 2. 
 

3. Sort and join 
Se figur 5.17 punkt 3. 
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4. Edit and send to destination 

Se figur 5.17 pt. 4. 

 
Figur 5.17. Hela dataflödet i Load med markerade moment från Visual Studio. 

 
1. Union Temperature 

Sätta samman alla transformerade temperaturer i de olika zonerna till en lång enskild tabell 
för temperatur där ett ZoneID läggs till för att representera de olika zonerna i tabellen, se 
figur 5.18. 

 
Figur 5.18. Sammanslagning av temperatur (moment 1 i bild 5.17). 

Sammanslagning med “Union” lägger alla rader data efter varandra och skapar en lång 
tabell separerat på ZoneID se figur 5.19. 
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Figur 5.19. Visuell sammanslagning av temperatur genom “Union” från Visual Studio. 

 
2. Union Rainfall 

Sätta samman alla transformerade mätpunkter för nederbörd  i de olika zonerna till en lång 
enskild tabell för nederbörd där ett ZoneID läggs till för att representera de olika zonerna i 
tabellen, se figur 5.20. 

 

 
Figur 5.20. Sammanslagning av nederbörd (moment 2 i bild 5.17). 

 

Sammanslagning med “Union” lägger alla rader data efter varandra och skapar en lång 
tabell, se figur 5.21. 

 

 
Figur 5.21. Visuell sammanslagning av Nederbörd genom “Union” från Visual Studio. 

 
3. Sort and join 

Sortera de sammanslagna tabellerna efter tid för att slå samman nederbörd- och 
temperatur-tabellerna med en join-query som baseras på tiden, se figur 5.22. Tabellerna 
behöver enbart sorteras för sammanslagningen av tabellerna och har ingen påverkan i det 
slutgiltiga skedet. 
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Figur 5.22. Sortering och sammanslagning (moment 3 i bild 5.17). 

Sammanslagning med “Merge Join” lägger vardera datakälla i en ny kolumn baserat 
villkoret i join-queryn, i detta fall så joinas bägge tabellernas Time-kolumn, se resultatet i 
figur 5.23. 

 

 
Figur 5.23. Visuell presentation av “Merge Join” från Visual Studio. 

 
4. Edit and send to destination 

Moment fyra består av flera olika komponenter som tillsammans uppfyller ändamålet att putsa data 
för att sedan föras in i den modellerade destinationen “FactPrices” i databasen “Warehouse”. 
Momentet består av totalt sex stycken komponenter, se figur 5.24. 
 
Lookup Prices 
Adderar mätpunkter från tabellen “Prices” i databasen “Staging” som kopplas ihop via 
Time-kolumnen i de båda tabellerna, se visuell presentation i figur 5.25. 
 
Delete Duplicates 
Tar bort identiska rader som skapats genom merge. 
 
Derived Column 
Skapar den tillfälliga kolumnen “DerivedTime” för att underlätta ihopkopplingen av “Date” i nästa 
komponent, se visuell presentation i figur 5.26. 
 
Lookup Date 
Adderar mätpunkter från tabellen “DimDate” i databasen “Warehouse” som kopplas samman via 
“DerivedTime”, se visuell presentation i figur 5.27. 
 
Delete NullValues 
Ser till att nycklarna “DateID” och “ZoneID” inte har några null-värden. 
 
FactPrices Destination 
Laddar in data i tabellen “FactPrices” i databasen “Warehouse”, se visuell presentation i figur 5.28. 
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Figur 5.24. Dataflödet i moment fyra från Visual Studio. 

 

 
Figur 5.25. Visuell presentation av Lookup Price från Visual Studio. 

 

 
Figur 5.26. Visuell presentation av Derived Column från Visual Studio. 
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Figur 5.27. Visuell presentation av Lookup Date från Visual Studio. 

 

 
Figur 5.28. Visuell presentation av Lookup Price från Visual Studio. 

5.3 Tester 
Att ha data av kvalitet är viktigt inom BI, därför är det viktigt att hela tiden ha koll på att data är av 
den typ och kvalitet som önskas. SSIS erbjuder flera lösningar som underlättar kvalitetssäkringen av 
data för att på ett enkelt sätt kunna följa flödet och se hur de förändrar sig, se figur a. Här indikeras 
att all data överfördes på ett korrekt sätt genom att komponenten markeras grönt. Här kan fel 
upptäckas såsom trunkering av textsträngar och otillåtna konverteringar som strängar till numeriska 
värden. Det går även att följa och se hur många rader som överförts och på det sättet enkelt se vart i 
flödet det sker en läcka, se figur 5.29. Samtliga delar av ETL-flödet har testats på detta sätt. 

 
Figur 5.29. Tester i SSIS från Visual Studio. 

5.4 Analys & Beräkningar i SSAS tabular 
När all data är laddat till den slutgiltiga databasen “Landing” och all data vad det gäller elpriser, 
nerderbördsmängd och temperaturer ligger i tabellen “FactPrices” så är det dags att göra 
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beräkningar på datat. Samtliga aggregeringar görs på tabellen “FactPrices”. 
 
Databasmodellering är ett viktigt steg i Business Intelligence. Modelleringen ska göras på ett sådant 
sätt att data, på ett enkelt sätt, kan transporteras mellan de olika tabellerna. Detta kapitel omfattar 
den tabulära modellen samt implementeringen av relationer, datumtabell, beräknade kolumner, 
measures och distributionen av modellen till Azure Analysis Services Server. Samtliga beräkningar 
som gjordes var för att möjliggöra en snygg visuell presentation för att Sogeti ville ha en proof of 
concept-lösning. Samtliga beräkningar görs på datat i databasen warehouse. Den bearbetade datan 
sparas också på olika former, ett par exempel är calculated columns och measures i den tabulära 
modellen. Calculated columns är traditionella kolumner som man lägger till i tabellen baserat på 
någon uträkning som har gjorts, såsom normalisering av data. Measures är aggregeringar som 
cachas i SSAS tabular, några exempel är medel-, max- och minvärden. Aggregeringarna (measures) 
som skapas beror av kontexten som matas till aggregeringen. Om t.ex. en utav de fyra zonerna 
filtreras bort så kommer aggregeringen att utesluta alla värden som hör till den zonen. 

5.4.1 Tabular 
Tabular är en del av Microsofts SQL Server Analysis Services, modellerna är databaser som körs 
in-memory vilket tillåter att operationer som läsningar, tillägg och ändringar kan ske mycket 
snabbare än om de görs mot hårddiskar. Analyser och beräkningar görs med hjälp av DAX-kod. För 
att starta igång ett tabular projekt så hänvisas Microsofts SSAS tabular tutorial, [52].  

5.4.2 Implementering 
Relationer 
Som tidigare nämnt så är databasen som tabular jobbar emot ett data warehouse, som är modellerat 
efter ett star schema, se figur 5.30. Under ETL-flödet så definierades inga relationer mellan 
tabellerna i databasen utan dessa implementerades i tabularmodellen. De främmande nycklarna i 
kolumnerna “ZoneID” och “DateID” i faktatabellen “FactPrices” skapades med en en-till-många 
relation till respektive tabell som visas i figur 5.30. Microsofts SSAS har ett gränssnitt för att skapa 
en relation mellan tabellerna.  

 
Figur 5.30. ER-diagram över star-schemat i databasen Warehouse i Visual Studio 
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Datumtabell 
För att kunna göra beräkningar och analyser med DAX time intelligent-funktioner så måste tabellen 
DimDate vara markerad som en datumtabell. Datumtabellen skapades i SSAS tabular med relevanta 
datum för de data som används med tillhörande kolumner för veckodagar, månader, m.m. skapades 
för att användas senare för att kunna filtrera datat i den visuella rapporten i Power BI. När en tabell 
markeras som datumtabell så händer det inget speciellt med databasmodellen förutom att metadata 
läggs till som talar om för Power BI att just denna tabell är en datumtabell. 
 
Calculated columns 
Med hjälp av DAX så är det möjligt att skapa nya kolumner utifrån beräkningar på redan 
existerande kolumner. För att skapa en kalkylerad kolumn så hänvisas läsaren återigen till 
Microsofts SSAS tabular tutorial på deras hemsida. 
Eftersom de data som samlats in var av väldigt olika storleksordningar så krävdes det att price, 
temperature och rainfall normaliseras inom intervallet [0,100] för att kunna ställa det och för att 
kunna jämföra dem mot varandra, detta gick att göra med hjälp av “calculated columns” eller på 
svenska “kalkylerade kolumner”. En kalkylerad kolumn är helt enkelt en ny kolumn som beräknas 
utifrån något eller några värden som redan existerar i tabellen. För att beräkna det normaliserade 
värdet så användes formeln: 

X )/(X ) 00Xnew = ( − Xmin max − Xmin * 1  
Detta gjordes för hela mängderna “Price”, “Rainfall” samt “Temperature” i tabellen “FactPrices” 
utan att ta hänsyn till zonerna. Se figur 5.31. Notera att i bild 5.31. så är det bara data för zonen med 
ID 3 (Stockholm) i dimensionstabellen DimZone som syns (kolumnen längst ut till vänster), denna 
tabell innehåller även data för alla zoner och tidpunkter, detta är bara ett urklipp av ett visuellt 
exempel. 
 

  
Figur 5.31. Tabell FactPrices med kalkylerade kolumner för normalisering i Visual Studio. 
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Measures 
Se Microsoft SSAS tabular tutorial för att skapa en measure. Measures i en tabularmodell används 
för att göra beräkningar på kolumner i språket DAX. Här gjordes beräkningar som medelvärde, 
glidande medelvärde på 5, 20, 50 och 200 dagar samt varians. Measures beräknas på nytt varje gång 
modellen får ny kontext. (t.ex. när filtreringar görs i ett datavisualiseringsverktyg).  
 
Measures möjliggör så att de data som ska presenteras visuellt kan sammanslås på olika sätt 
beroende på om datat visas på timnivå, dagsnivå eller månadsnivå osv. Tanken med dessa glidande 
medelvärden var att det skulle skapas flera rapporter i slutet för att visa så mycket som möjligt om 
vad som kunde göras med Business Intelligence, men på grund av tidsbrist så kom bara ett av dessa 
glidande medelvärden till användning i den slutgiltiga visuella rapporten. 
 
Beräkningen av glidande medelvärde använde sig av DAX time intelligence-funktioner som gav en 
del problem i genomförandet. Se figur 5.32 för beräkning av glidande medelvärde i DAX-kod. 
Samma sak upprepas för “Temperature” och “Rainfall”. En beräkning av glidande medelvärde 
gjordes för att elpriserna kunde spika kraftigt och då kunde det glidande medelvärdet användas för 
att släta ut datat och göra det mer läsligt för användaren. 
 
För beräkning av variansen så användes DAX-funktionen VAR.P med formeln: 

/n∑
n

i=1
(X )i − X

2
 

Där Xi är värdet för individ i från populationen,  är medelvärdet för hela populationen och n ärX  
populationsstorleken. 
 
Det beräknade medelvärdet är även det en measure som beräknades med hjälp av DAX-funktionen 
AVERAGE och fungerar på samma sätt som det glidande medelvärdet. Vilket medelvärde som 
visas, om det är per dag, per timme eller per månad beror helt enkelt på vilken granularitet som 
väljs i presentationsverktyget. I ett väldigt enkelt linjediagram så kan t.ex. X-axeln bestå utav datum 
på timnivå och Y-axeln är medelvärdet av priset, då visas medelvärdet över alla fyra zoner per 
timme. Zoner går att filtrera bort i visualiseringsverktyg som Power BI och Power Pivot så att man 
enbart ser medelvärdet för de zoner man är intresserad av. 
 
 

 
 Figur 5.32. Glidande medelvärde för 20 dagar i DAX-kod. 
 
Distribution 
När alla beräkningar för analys var gjorda så var det dags att distribuera modellen till en Analysis 
Services Server som skapades tidigare i Azure. Distribueringen gjordes med hjälp av projektet i 
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Visual studio solution explorer. När modellen har publicerats till en server så går det att hämta den 
och presentera modellen i datavisualiseringsverktyg som Power BI och Excel Power Pivot. 
 
 

5.5 Visuell rapport 
Den visuella rapporten är skapad och genererad genom det visuella verktyget Power BI och ska på 
ett anpassat sätt visa nödvändig information på ett lättillgängligt sätt. För att få informationen 
lättläslig så gäller det att använda rätt typer av filter, grafer och andra komponenter för att passa 
användaren. Samtliga komponenter som användes i rapporten kommer från marknadsplatsen i 
Power BI men har konfigurerats och designats genom att färgsätta, sätta etiketter och välja ut de 
data som ska visas. 

5.5.1 Att skapa en rapport 
Det första som gjordes för att skapa rapporten i Power BI var att hämta modellen som skapats 
tidigare i SSAS tabular som ligger i en Analysis Services Server i molntjänsten Azure. Här 
behövdes användarnamn och lösenord för att komma åt databasen. När detta var gjort så möttes 
man av en tom arbetsyta se figur 5.33. I den vänstra spalten finns alternativ för vilken visualisering 
som skulle användas och i den högra spalten kunde man välja vilket data som skulle användas, se 
figur 5.34. I Power BI finns det väldigt många olika typer av grafer och element som kan användas 
för att skapa en rapport. Några av dessa element fanns att välja mellan från början som t.ex. Line 
chart, scatter plot och olika typer av bar charts. Det går också att ladda in mer kustomiserade 
element som har gjorts av externa utvecklare från Power BIs marknadsplats. Några exempel är 
k-means clustering, KPI-mätare och andra grafer som har stöd för att presentera framtidsanalyser 
som gjorts i ett språk som kallas för R. Men det ligger utanför gränsen för detta arbete. 
 

 
Figur 5.33. Tom arbetsyta i  Power BI. 
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Figur 5.34. Tabeller och visualiseringar i Power BI. 
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5.5.2 Power BI dashboard 
Under utvecklingen av dashboarden så skapades en arbetsyta med utvalda färger och komponenter 
som skulle vara visuellt tillfredsställande för användaren av rapporten se figur 5.35. Samtliga 
komponenter är dynamiska och svarar mot filtreringarna som görs i rapporten.  
 

 
Figur 5.35.  Power BI-rapport. 

 
Visualiseringar 
För att visualisera data i dashboarden så används några olika komponenter som Mätare, Line Chart, 
Kort och Animated bar chart race. I rapporten finns även några komponenter för att filtrera vad som 
ska visas. 
 
Line chart 
Linjediagrammet i rapporten visar förhållandet mellan elpriser och temperaturens normaliserad 
värde över ett glidande medelvärde på 30 dagar, som beräknades tidigare i SSAS Tabular. Den gula 
linjen visar temperaturen och den gråa linjen visar priset. Den grå linjen för priset ligger så lågt för 
att vissa timmar så sköts elpriset väldigt högt upp till nästan 2000kr/MWh, och eftersom dessa två 
datapunkter är normaliserade så beror det av maxvärdet. Denna komponent valdes då den vanligtvis 
används för att visualisera trender över ett tidsintervall, se figur 5.36. Här användes ett glidande 
medelvärde för att göra grafen mindre volatil och enklare att avläsa. 

 
Figur 5.36.  Line Chart Power BI. 
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Mätare 
Mätarens maxvärde är maxpriset för en megawattimme över tidsperioden och de angivna zonerna, 
minimivärdet är det lägsta priset. Det vita strecket i figur 5.37 är medelvärdet på priset för en 
megawattimme och pilen indikerar ett 20 dagars flytande medelvärde. Procentsatsen som anges 
längst ner i komponenten är hur många procent av maxvärdet som det flytande medelvärdet 
representerar. Denna komponent används för det visuellt positiva intryck som den förmedlar samt 
för att visa hur det glidande medelvärdet förhåller sig mot medelvärdet. 

 
Figur 5.37.  Mätare Power BI. 

 
Kort 
Korten i denna rapport visar hur medelvärdet för priset per megawattimme, medelvärde för 
temperatur(Celsius) och medelvärde för nederbördsmängden(mm) ändrar sig beroende på angivna 
filtreringar. Se figur 5.38, 5.39. Dessa medelvärden är medelvärdet för de angivna zonerna under en 
viss tidsperiod. 

 
Figur 5.38.  Kort medelvärde nederbörd och medelvärde temperatur Power BI. 

 

 
Figur 5.39.  Kort medelvärde på pris Power BI. 
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Animated bar chart race 
Denna komponent ger liv till rapporten, den visar medelvärdet på kostnaden för en megawattimme 
för varje månad i en uppspelning, se figur 5.40. Figuren säger att Augusti månad hade dyrast 
elpriser år 2018.  

 
Figur 5.40.  chart race pris/månad Power BI. 

Filtreringar 
Ett utav kraven från Sogeti var att användaren skall kunna filtrera i rapporten, därför 
implementerades filtreringar för att välja ut år, månader, veckodagar och zon. Se figur 5.41, 5.42, 
5.43, 5.44. Dessa komponenter valdes ur listan av de visualiseringsverktyg som fanns tillgängliga se 
figur 5.34.  De data som valdes till dessa filtreringar är kolumner från dimensiontabellerna 
“DimZone” och “DimTime”. Efter varje filtrering beräknas alla värden i rapporten om utifrån de 
givna parametrarna. 

 
Figur 5.41.  Filtrering på zon Power BI 
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Figur 5.42.  Filtrering på år Power BI. 

 
Figur 5.43. Filtrering på månad Power BI 

 

 
Figur 5.44. Filtrering på dag Power BI. 

 

5.5.3 Spridningsmått varians 
I tidigare steg där SSAS tabular-modellen utvecklades nämndes att varians hade beräknats, detta 
kom tyvärr inte med i rapporten i Power BI då det inte kunde läsa någon vettig information från 
den. Variansen är väntevärdet för avvikelsen av en slumpmässig variabel, eller enklare sagt 
sannolikhetsfördelning. Variansen ger information om hur utspritt de insamlade data är kring 
medelvärdet. 

5.5.4 Design 
Det övergripande målet med designen var att det skulle vara lätthanterat för vem som helst med 
basala datorkunskaper. Utöver det så var det vissa faktorer som har varit i åtanke under 
utvecklingen av rapporten såsom färgblindhet och att markera viktiga element i ljusare färg än de 
övriga delarna. Mycket inspiration har hämtats från Power BI forumet.   
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6 Resultat 
I detta kapitlet beskrivs det färdiga systemet ur ett användarperspektiv med bilder. Här diskuteras 
även begränsningarna som systemet har. Slutanvändaren av systemet ska enbart använda sig av den 
visuella rapporten. För att använda den visuella rapporten så krävs en delningslänk från utvecklaren 
av rapporten. Rapporten som sådan körs i en webbläsare så ingen extra programvara behövs för 
slutanvändaren. 

6.1 System 
Rapporten riktar sig till en person med en teknisk utbildning liknande vår egna med grundläggande 
teknisk men även grundläggande ekonomisk/statistisk förståelse. Personen ska veta vad de olika 
graferna innebär och därmed kunna använda applikationen utan problem. 

6.1.1 Systembeskrivning 
Det färdiga systemet är i form av en Power BI rapport där användaren kan se hur priset, 
temperaturen och nederbördsmängden förändras- och förhåller sig till varandra under den tidsperiod 
som användaren väljer. I rapporten kan användaren filtrera på några olika parametrar såsom år, 
månader, dagar och zoner se Figur 6.1.  
 
Låt säga att användaren vill veta vilken dag i veckan som elpriserna är som billigast så kan 
användaren enkelt klicka i varje dag för sig för att jämföra. Se figur 6.2. Här visar rapporten att 
medelvärdet på priset för måndagar är 315 kr/MWh, sedan kanske användaren vill se vad elpriset 
ligger på under helgen, lördag och söndag väljs i filtreringen se figur 6.3. Här ser vi att medelpriset 
ligger på 270 kr medan nederbörd och temperatur är relativt oförändrad. 
 
Längst ner i högra hörnet möter användaren en uppspelningsbar axel som rankar månaderna baserat 
på medelvärdespriset för den månaden, i figur 6.2. ser användaren att Juli var den dyraste månaden 
år 2018 i hela Sverige. 
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Figur 6.1.  Power BI-rapport 
 

 
Figur 6.2.  Måndag Power BI-rapport 

 

 
Figur 6.3.  Helg Power BI-rapport 

6.1.2 Säkerhetsaspekter i Systemet 
Eftersom ETL flödet hela tiden hämtar data från en Aure SQL Server så skickas data mellan 
SSIS-paketen och servern varje gång paketen körs. Därför är det viktigt att data är krypterat under 
sändning till och från servern. I undersökningen av säkerheten i Azure så lärde vi oss att data är 
krypterat under vila och under sändning genom standardiserade metoder som har använts länge. 
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Säkerhetsrisken som vi ser det är när data hämtas och hanteras lokalt i SSIS-paketen, här har vi 
dock skyddat paketen med ett lösenord för att obehöriga inte ska få tillgång till de data som 
behandlas i paketen. 
 
Vårt projekt använder molnbaserade databaser på plattformen i Azure och presenteras därefter i 
Power BI. För att en visualiserad rapport ska bli pålitlig så gäller det att den visar rätt mätvärden, 
utan större avvikelser, vilket gör att det ställs stora krav på att den molnbaserade databasen håller 
våra data konsistenta. I detta system så används enbart öppen data som är tillgänglig för 
allmänheten och är därmed inte hemlig, men i ett skarpt BI-system med kritisk data så är det viktigt 
att se till så att informationen är skyddad. 
 
I denna implementation av ett BI-system användes  flertalet säkerhetsåtgärder för att skydda dessa 
data. Det första kritiska moment är när databaserna i Azure fylls på från SSIS-paketen. Där 
krypteras datat under sändning och använder Transport Layer Service (TLS) som är en öppen 
standard. Nästa kritiska moment är när data ligger lagrat i Azure SQL databasen (data i vila). Här 
skyddas informationen med hjälp av Transparent Data Encryption (TDE). Sogeti gav oss ett Active 
Directory (Azure AD) som är en licens för att verifiera vår identitet. Med denna licens får man 
tillgång till Azureportalen med en viss tilldelad behörighet. Licensen tillgodoser oss med 
basfunktionalitet i portalen där en säkerhetsåtgärd är att resurserna i Azure kräver en 
tvåfaktorsautentisering för att kunna ge åtkomst till användaren. Eftersom Sogeti stod för licenserna 
så kan vi enbart komma åt resurserna när man är uppkopplad till Sogetis nätverk. Azure DDoS 
protection basic ingår automatiskt som en del av Azureplattformen och skyddar naturligtvis mot 
DDoS-attacker. En DDoS-attack är inget stort bekymmer för oss då vårt system inte har något krav 
på sig att vara tillgängligt under längre perioder eftersom att systemet inte kommer att användas till 
någonting mer än demonstration. 

6.2 Begränsningar 

6.2.1 Ändrat fokus 
Arbetets större del gick åt till att skapa ett dataflöde med ETL-metoden samt modellering av data 
och därför blev resultatet av den visuella rapporten inte som förväntat. Arbetets och därmed 
rapportens fokus hamnade därför på den tekniska biten istället för den visuella rapporten. Från 
början fanns förhoppningar om att kunna se en tydlig korrelation mellan elpriser och väder genom 
laborering av den visuella rapporten. 

6.2.2 Tunn data 
Tiden har varit den största begränsningen, arbetet var en väldigt stor uppgift vars mål var att 
upptäcka någonting fenomenalt. Arbetets komplexitet var hög och kravet från Sogeti var att 
projektet skulle vara utfört på “korrekt” sätt från början, därför gjordes avgränsningar för projektet 
som innebar att systemet fick använda data med få parametrar. Komplexiteten hos systemet gjorde 
att inget speciellt samband mellan väderdata och elpriser kunde hittas. Med fler datakällor och fler 
parametrar så hade det varit mer sannolikt att något intressant hade upptäckts. 

6.2.3 Ej tillgång till Azure 

Att få tillgång till Azure var någonting helt avgörande för hela rapportens innehåll. Systemet 
byggdes på ett azure-konto med trial-licens vilket betyder att det inte gick att komma åt Sogetis 
kataloger vilket begränsade systemet på så sätt att viss funktionalitet inte kunde användas, däribland 
agenter. Detta begränsade även andra resurser som användes under projektet, som lagring och hur 
snabba databaser som kunde användas. Begränsade resurser i kombination med tidsbegränsningen 
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gjorde så att enbart fyra stycken väderstationer användes istället för alla väderstationer i varje 
elpriszon, vilket påverkar jämförelsen mellan väderförhållanden och elpriser. 

7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras problem som uppstått under utvecklingen av projektet, hur väl kraven 
uppfylldes, projektets sociala implikationer samt projektets utvecklingspotential. Här diskuteras 
även slutsats av resultatet. 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 
 

Krav  Uppfyllt  Delvis 
uppfyllt 

Ej 
uppfyllt 

1. BI-utvecklingsprocessen ska bestå av dels extract.  ✓     

2. BI-utvecklingsprocessen ska bestå av dels transform .  ✓     

3. BI-utvecklingsprocessen ska bestå av dels load.  ✓     

4. SSAS skall använda för analys.  ✓     

5. Power BI ska användas för visuell rapport.  ✓     

6. Rapporten skall framställas på ett innovativt sätt som är 
anpassat för användaren. 

✓     

7. Rapporten skall ta hänsyn till färgblinda.    ✓   

8. Rapporten skall baseras på vetenskapliga 
visualiseringsmetoder. 

  ✓   

9. Sogeti förväntar sig att molntjänsten Azure används.  ✓     

10. Sogeti förväntar sig att minst två datakällor används.  ✓     

11. Sogeti förväntar sig att data uppdateras en gång per 
dygn. 

    ✓ 

12. Den visuella rapporten skall ha minst två visuell grafer.  ✓     

13. Användaren skall kunna justera minst tre parametrar i 
vyn i rapporten. 

✓     

14. Data skall vara modellerat efter det som används mest 
frekvent. 

✓     

15. Studenterna ska efter projektets slut, besitta djupare 
kunskap inom området. 

✓     

 
Det fanns fanns alltså tre stycken krav som inte var helt uppfyllda. Anledningarna till detta var som 
följer: 
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7.  Rapporten skall ta hänsyn till färgblinda. 
Vi har gjort ett aktivt val att välja bort detta krav då designen av rapporten inte kan hålla lika 
hög kvalitet och därmed inte vara lika användarvänlig med färger anpassade för färgblinda. 
 

8.  Rapporten skall baseras på vetenskapliga visualiseringsmetoder. 
Rapporten har kommit långt bak i prioriteten och därför har ingen djupare undersökning om 
vetenskapliga visualiseringsmetoder gjorts. Inspiration till rapporten har hämtats från Power 
BI community. 
 

11. Sogeti förväntar sig att data uppdateras en gång per dygn. 
Detta krav genomfördes inte på grund av tidsbrist och relevans. Eftersom datakällorna inte 
förändras så kändes det onödigt att uppdatera data varje dygn. Detta kommer istället att tas 
upp under projektets utvecklingspotential tillsammans med alternativ för att hämta färsk 
data från källorna. 

7.1.1 Projektets genomförande 
Azure 
Arbetet hos Sogeti påbörjades ungefär två veckor efter kursstart där de första dagarna på kontoret 
bestod av installationer och förberedelser av mjukvara. Sogeti hade inte riktigt förberett 
Azure-prenumerationer inför projektet, så projektet utvecklades aldrig med den riktiga versionen av 
Azure. Här fanns det två stycken lösningar, att bygga systemet på en on-premise-lösning eller bygga 
systemet på en trial version av Azure. det senare alternativet valdes för att göra projektet 
molnbaserat. Trial-versionen var begränsad till 450kr i resurser, vilket räckte till början av maj. 
Sedan behövdes en ny trial-version för ytterligare 450kr i krediter startas. Vid bytet av 
trial-versioner behövdes även all data förflyttas till en annan databasserver. Detta är såklart 
någonting som bidragit till mycket extrajobb och som dragit ner effektiviteten i vårt arbete. 
 
Hade arbetet gjorts om idag så hade Azure-kontona varit registrerade långt innan projektets start för 
att undvika dessa motgångar. 
 
Datakällor/Agenter 
I projektet används datakällor från fyra olika zoner i Sverige: Malmö, Stockholm, Sundsvall och 
Luleå. Dessa källor bestod av samma kvalitet och typ men uppdaterades inte samtidigt, vilket 
bidrog till att vissa källor hade nyare data än andra. Därför togs beslutet att kapa antalet data så att 
alla källor bestod av lika mycket data. Detta tillsammans med att tillgängligheten till 
Azure-katalogerna var obefintlig bidrog till att agenter inte kunde användas i systemet, vilket  nu i 
efterhand hade varit både intressant, lärorikt samt tillfört det där lilla extra till BI-rapporten. 

7.1.2 Slutsats av resultatet 
Efter analysering av data som har använts så konstaterades det att det inte fanns någon tydlig 
korrelation mellan de väderparametrar som användes och elpriset. Å andra sidan så upptäcktes en 
del andra intressanta observationer såsom att elpriset inte alls är dyrare under vintermånaderna, år 
2018 så var den absolut dyraste månaden Augusti. Denna observation motsäger den välkände myten 
att “elbolagen höjer priserna under vintern”. En slutats som dras av denna observation är att 
elbolagen höjer priserna utifrån utbud och efterfrågan. Sommaren 2018 var en väldigt torr sommar, 
enligt vår rapport så hade månaderna juni, juli och augusti en medeltemperatur på 17.94 ℃ och ett 
pris på häpnadsväckande 537 kr/MWh till skillnad mot tidigare år där temperaturen låg på 15.14 ℃ 
och priset på 298 kr/MWh för samma period. År 2018 stod stora delar av de svenska skogarna i 
brand och andra europeiska länder hjälpte till att släcka bränderna. En torr sommar och utdragna 
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skogsbränder kan leda till låga nivåer i vattenmagasin vid vattenkraftverk som i sin tur leder till 
lägre utbud på el och högre priser.  
 
Vidare så upptäcktes att elpriserna är billigare på helgerna än på vardagarna och att elpriserna 
skiljer sig väldigt lite åt i de fyra olika elpriszonerna. Detta kan kan vara intressant för 
privatpersoner som kan tvätta på helgen för att spara några extra ören. 

7.2 Sociala och ekonomiska implikationer  
Resultatet av projektet dvs. rapporten i Power BI kommer inte ha någon påverkan i större 
utsträckning än att Sogeti kanske lyckas locka till sig några kunder som är intresserade av att införa 
ett beslutsundersötdssystem i sin verksamhet.  
 
Däremot så kan projektet i sin helhet visa vilken potential det finns i att implementera ett 
beslutstödssystem med hjälp av molntjänster som underliggande infrastruktur. Detta kan vara 
speciellt intressant för nystartade till medelstora företag som vill ha det där lilla extra övertaget över 
sina konkurrenter för att kunna växa. 
 
Som tidigare nämnt under fördjupningen så är det vanligt att servrars fulla kapacitet inte utnyttjas i 
traditionellt bruk vid on-premiselösningar. Med hjälp av resursdelningen i molntjänster så kan 
servrarnas fulla potential utnyttjas för att skapa ekonomisk tillväxt för molntjänsteleverantören samt 
bespara materialåtgången för att tillverka hårdvara till servrar som körs på halvfart.  

7.3 Projektets utvecklingspotential 
Projektet kan utvecklas en hel del, om det bör vidareutvecklas förblir osagt. Det första som kan 
vidareutvecklas är att implementera databas-agenter som kör SSIS-paketen en gång om dagen för 
att bocka av ett av kraven som inte hunnits med under projektets gång. En annan sak som kan 
vidareutvecklas är att plocka in fler parametrar från väderdata, samt att hämta data regelbundet så 
att systemet använder sig av de allra senaste data. En sista del som kan vidareutvecklas är att göra 
framtidsprognoser baserat på de data som finns med hjälp av programmeringsspråket R. 
 
Den visuella rapporten är uppbyggd av kalkyleringar och visuella grafer. För att kunna göra en 
djupare analys så hade det behövts djupare kunskaper inom statistiska analysmetoder för att kunna 
utvinna mer intressanta beräkningar. Det hade gått att utvinna fler samband med mer kunskap om 
statistik. 
 
Varför projektet bör utvecklas eller inte förblir osagt för att det känns som ett väldigt intressant 
område att undersöka, men det är många andra parametrar som spelar in när det kommer till 
elpriser.   
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8 Reflektion kring eget lärande 
I detta kapitel så reflekterar författarna över vad de lärt sig på dels ett tekniskt plan men också saker 
som projektplanering, informationssökning och statistiska metoder. 

8.1 Kunskap och förståelse 
Projektet omfattade ett väldigt brett område som ingen författarna har varit i kontakt med tidigare. 
Författarna har lärt sig allt från att planera projektet i helhet till att få en djupare kunskap om alla 
delområden som finns i business intelligence. Dessa områden inkluderar tekniker, metoder och best 
practices för att utveckla ett helt BI-system. Utöver det praktiska arbetet så har en undersökning om 
molnsäkerhet gjorts där kunskap om molnets risker kring säkerhet och vilka lösningar som finns i 
Azure erhållits. 

8.1.1 Teoretisk planering 
Kunskap för  att planera arbetet teoretiskt för att sedan genom “trial & error” implementera arbetet 
efter plan har erhållits. Författarna har varit tvungna att planera utifrån användarens perspektiv, hur 
produkten ska användas. Detta har varit en bra metod, eftersom hela tiden har funnits tillräckligt 
med teoretisk kunskap för att kunna implementera arbetet. 

8.1.2 ETL 

Författarna har lärt sig detta standardiserade arbetsflöde som underlättar arbetet med data genom att 
separera insamlingen av data i tre stycken steg, författarna har fått en väldigt god förståelse för 
denna teknik och varför den används. 

8.1.3 Analys 

Till analysdelen hör SSAS Tabular, där författarna har fått lära sig vad som ska tänkas på när 
beräkningar görs på data. För att komma fram till detta har frågor ställts, frågor som: För vem? 
Varför? Författarna har även lärt sig hur data hanteras i SSAS Tabular för att göra läsningar och 
beräkningar så effektiva som möjligt. 

8.1.4 Statistiska beräkningsmetoder 

Statiska beräkningsmetoder har tillämpats för att göra beräkningar av “measures” i den tabulära 
modellen. Beräkningar för glidande medelvärden, normalisering och varians har gjorts, som har lärt 
författarna hur man kan använda dessa för att presentera data. 

8.1.5 Metoder och tekniker för visualisering 
När den visuella rapporten framtogs så fick författarna lära sig hur det mänskliga ögat uppfattar 
olika färger och vad som är estetiskt tillfredsställande för ögat, en annan sak som läggs till 
kunskapshögen är golden ratio. 

8.2 Färdighet och förmåga 
För att hitta tillförlitliga vetenskapliga artiklar så har sökmotorer som skolan har rekommenderat 
använts som sciencedirect och primo, där eftersöktes granskade artiklar. 
 
Projektet omfattade en teoretisk del där författarna kunde använda den kunskap som fåtts från den 
praktiska implementeringen för att undersöka och granska molnets säkerhet. Via den fördjupade 
delen har författarna lärt sig att på ett källkritisk sätt söka och bearbeta information. Att förändra 
avgränsningen under projektets gång har gjorts många gånger för att se till så att den teoretiska 
fördjupningen inte blev alltför bred. Ganska snabbt upptäcktes hur brett området var så problemet 

61 



 

avgränsades till några väl definierade orosmoment som är vanliga bland användare i molnet för att 
sedan reda ut hur just Azure (ännu en avgränsning) ställer sig till utmaningarna. 

8.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Under arbetes gång så har det varit kontinuerliga möten med handledare på Sogeti och med 
handledare på universitetet. Det dagliga arbetet har skett på Sogetis kontor. Möten med handledare 
på Sogeti bestod av en kort avstämning om hur långt systemet hade utvecklats under veckan för att 
sedan diskutera problem som stötts på och hur de löstes, eller hur de skulle lösas. Detta var ganska 
likt ett sprint review meeting, då det fanns något nytt att visa upp nästan varje vecka som 
handledaren på Sogeti gav feedback på.  
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Nederbörd 
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Alla zoner (S01-S04) [https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/, Hämtad 
2019-04-15] 

69 

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=162860
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=162860
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=162860
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=162860
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=98230
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=98230
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=52350
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=airtemperatureInstant,stations=all,stationid=52350
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=162860
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=162860
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=126290
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=126290
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=97280
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=97280
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=52350
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=precipitationHourlySum,stations=all,stationid=52350
https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/

