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Sammanfattning 
Inom Business Intelligence har begreppet Self-Service Business Intelligence (Self-Service BI) 
vuxit fram. Self-Service BI omfattar verktyg vilka möjliggör för slutanvändare att göra analyser 
och skapa rapporter utan teknisk support. Ett av dessa verktyg är Microsoft PowerPivot. 
 
På Transportstyrelsens Järnvägsavdelning finns behov av ett Self-Service BI-verktyg. Vi fick i 
uppdrag av Sogeti att undersöka om PowerPivot var ett lämpligt verktyg för Transportstyrelsen. 
Målet med uppsatsen har varit att testa vilka tekniska möjligheter och begränsningar PowerPivot 
har samt huruvida PowerPivot är användbart för Transportstyrelsen. 
 
För att få en djupare förståelse för Self-Service BI har vi kartlagt vilka möjligheter och 
begränsningar med Self-Service BI-verktyg som finns beskrivna i litteraturen. Vi har sedan 
jämfört dessa med våra testresultat vilket har varit syftet med uppsatsen.  
 
Resultatet av testerna har visat att Transportstyrelsens Järnvägsavdelning initialt behöver teknisk 
support för att använda PowerPivot. Testerna har även visat att vissa av Transportstyrelsens krav 
inte kan uppfyllas. Detta minskar användbarheten för Transportstyrelsen. 
 
Vidare har vi kommit fram till att Self-Service BI inte alltid är enkelt att använda för 
slutanvändare utan teknisk support. Resultatet visar även att det krävs en BI-infrastruktur för att 
enkelt skapa rapporter med god kvalitet och högsta möjliga korrekthet. 
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Summary 
Within Business Intelligence, the concept of Self-Service Business Intelligence (Self-Service BI) 
has emerged. Self-Service BI provides tools that enable end users to perform analysis and create 
reports without technical support. One of these tools is Microsoft PowerPivot. 
 
On Transportstyrelsen´s Railway Department a Self-Service BI tool is needed. We got the 
assignment by Sogeti to investigate whether PowerPivot was an appropriate tool for 
Transportstyrelsen. The objective of this paper has been to test the technical possibilities and 
limitations of PowerPivot and whether PowerPivot is useful for Transportstyrelsen. 
 
To get a deeper understanding of Self-Service BI, we have identified the possibilities and 
limitations of Self-Service BI tools as described in the literature. We then compared these with 
our test results. The comparison has been the purpose of this paper.  
 
The results of the tests have shown that Transportstyrelsen´s Railway Department initially needs 
technical support for using PowerPivot. The tests have also shown that some of 
Transportstyrelsen´s demands are not possible to meet. This reduces the usability for 
Transportstyrelsen. 
 
Furthermore, we found that Self-Service BI is not always easy to use for end users without 
technical support. The result also shows that a BI infrastructure is needed to easily create reports 
with good quality and the highest possible accuracy. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt arbete, vår uppdragsgivare Sogeti, vilka 
frågeställningar vi ämnar besvara, vilket syfte och mål vi har med arbetet samt vilka 
avgränsningar vi gjort. 
 

1.1 Bakgrund 
I början på 1990-talet myntades begreppet Business Intelligence av Howard Dressner, en 
forskningsanalytiker på Gartner Group (Watson och Wixom, 2007). Gartner Group är ett 
amerikanskt informationsteknologiskt (IT)-forskningsföretag som främst är inriktat mot IT-
chefer och IT-ledare (Gartner 2011).  
 
Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som inkluderar arkitekturer, databaser, 
verktyg, applikationer och metoder. Dessa används av beslutsfattare och analytiker för att få 
tillgång till och kunna manipulera data i syfte att få en bättre förståelse för sin verksamhet och 
omgivning. BI kan betraktas som en process där data analyseras och omvandlas till information 
vilken leder till beslut och handlingar (se avsnitt 3.1). (Turban, Sharda, Aronson och King, 
2008).  
 
På senare tid har begreppet Self-Service Business Intelligence (Self-Service BI) vuxit fram. Self-
Service BI är ett samlingsbegrepp för verktyg som är ämnade för att stödja användare att fatta 
bättre och relevanta beslut utan support från teknisk personal. Verktygen möjliggör för 
användarna att själva visualisera och sortera data samt att genom ad hoc frågor kunna skapa 
rapporter på egen hand (se avsnitt 3.4). (Horwitt, 2011). Översättningen av ad hoc enligt 
Wikipedia är ”till detta”, ur ett större perspektiv betyder det ”tillsatt för ett särskilt ändamål”. 
Med det menas att något är ämnat för ett särskilt ändamål och inte att gälla på ett brett område 
som en generell lösning. (Wikipedia, 2011a). Ad hoc frågor inom Self-Service BI är frågor 
användaren ställt i flykten eller som just uppkommit. (Mundy och Thornthwaite med Kimball, 
2011). 
 
Rapporter i detta sammanhang kan beskrivas som en presentation av information utifrån 
verksamhetens behov. Informationen är från början data vilken sedan omvandlats och 
strukturerats i enlighet med verksamhetens behov. Rapporter kan vara statiska eller dynamiska. 
Statiska rapporter visar statiska bilder eller data. Dynamiska rapporter visar interaktiv data, det 
vill säga det finns möjligheter att bland annat sortera och filtrera data. (Microsoft, 2011a).  
 
Verktygen som stödjer Self-Service BI möjliggör interaktiv visualisering av analyser. De är 
riktade till olika typer av användare, även de med mindre teknisk kunskap ska kunna använda 
dessa verktyg. (Horwitt, 2011). 
 
Ett verktyg som stödjer Self-Service BI är PowerPivot. PowerPivot är skapat av 
mjukvaruföretaget Microsoft och är ett tillägg till Microsofts program Excel. PowerPivot 
möjliggör dataanalys av stora mängder data hämtat från en mängd olika datakällor som till 
exempel företagsdatabaser, textfiler och kalkylblad. Med PowerPivot hävdar Microsoft att 
användare med vana av Excel enkelt kan analysera sin verksamhet och på egen hand skapa 
rapporter (se avsnitt 4.3). Företaget hävdar också att verktyget kan hantera miljontals rader i 
Excel med samma prestanda som med ett par tusen rader. (Microsoft, 2011b). Begreppet pivot 
handlar i dessa sammanhang om att rotera eller vända och vrida på data för att få olika visuella 
presentationer i rapporter. (Han och Kamber 2001). 
 
De fördelar som framhävs mest med Self-Service BI är att användarna själva kan använda 
verktygen. I och med detta ökar möjligheterna till personligt anpassade rapporter som bättre 
reflekterar verksamheten. (Vijayan, 2011). 
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En nackdel med Self-Service BI är att verktygen när de används direkt mot datakällan, utan en 
BI-infrastruktur, är begränsade. Det krävs en BI-lösning i grunden för att kunna använda 
verktygen för Self-Service BI effektivt. (Otey, 2010). 
 

1.2 Uppdragsgivare 
Sogeti är ett konsultföretag som grundades 1967. De har idag kontor i 15 länder och är 
dotterbolag till Cap Gemini S. A som är noterat på Parisbörsen. I Sverige finns Sogeti på 21 orter 
med cirka 1000 anställda konsulter. Sogeti erbjuder tjänster bland annat inom projektledning, BI, 
systemutveckling, mobilitet samt systemförvaltning. (Sogeti, 2011a). 
 
På Sogetis kontor i Borlänge finns idag ca 90 konsulter som arbetar inom ett antal olika 
branscher. Några exempel är tillverkning, infrastruktur och offentlig verksamhet (Sogeti, 2011b). 
 
Inom den offentliga verksamheten arbetar Sogeti med Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är 
en sammanslagning av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, 
Vägtrafikinspektionen, delar av Länsstyrelsen och Vägverket. De arbetar med att utforma regler 
för transporter av människor och gods, ge tillstånd till förare, fordon och verksamheter inom 
transportområdet samt kontrollera hur de utformade reglerna efterföljs. Verksamhetens uppdrag 
är beroende av register där all information såsom tillstånd, företag, fordon och olyckor sparas. 
Denna information behöver både Transportstyrelsen men även samhället. Det kan till exempel 
handla om olycksfallsstatistik, ägarbyten, fordonsskatt eller uppgifter om yrkestrafik. 
(Transportstyrelsen, 2011). 
 
Sogetis uppdrag på Transportstyrelsen är att bland annat sammanställa rapporter från 
Transportstyrelsens register. Dessa register är samlade i ett flertal olika databaser. Rapporterna 
ligger till grund för den information som Transportstyrelsen och samhället behöver. 
 

1.3 Problemformulering 
På Transportstyrelsens Järnvägsavdelning finns Fordonsregistret. Fordonsregistret används bland 
annat till att hämta statistik och skapa rapporter. Dessa rapporter är statiska och ger därför 
begränsade möjligheter till att söka information.  
 
Eftersom rapporterna är statiska är informationen som kan sökas redan förutbestämd. Det vill 
säga, det finns inga möjligheter att söka på något som inte finns med i rapporten eller analysera 
informationen ur ett annat perspektiv. Detta leder till att situationer kan uppstå där efterfrågad 
information inte kan presenteras på ett snabbt och enkelt sätt. Järnvägsavdelningen på 
Transportstyrelsen önskar därför en lösning som uppfyller ytterligare krav. 
 
Sogeti har fått en förfrågan från Järnvägsavdelningen om de kan hitta en lösning och vill därför 
undersöka om PowerPivot skulle kunna användas direkt mot Järnvägsavdelningens register och 
ersätta en komplett BI-lösning.  
 
Detta leder oss fram till följande frågeställningar: 
Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har PowerPivot?  
Hur användbart är PowerPivot för Transportstyrelsens Järnvägsavdelning? 
 

1.4 Syfte 
I och med att vi undersöker tekniska möjligheter och begränsningar, samt hur användbart 
PowerPivot är för Transportstyrelsens Järnvägsavdelning, vill vi även veta vilka kopplingar som 
finns beskrivet i litteraturen om Self-Service BI-verktyg.  
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Syftet med studien är att jämföra vad litteraturen säger om tekniska möjligheter och 
begränsningar med Self-Service BI med de tekniska möjligheter och begränsningar vi funnit i 
våra tester av PowerPivot.  
 
Genom att jämföra våra resultat med vad litteraturen beskriver skapar vi en förståelse för och 
bidrar med en ökad kunskap om Self-Service BI-verktyg. 
 

1.5 Mål 
Målet med uppdraget är att undersöka PowerPivots användbarhet för Transportstyrelsens 
Järnvägsavdelning och kartlägga PowerPivots tekniska möjligheter och begränsningar.  
 

1.6 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till att undersöka PowerPivots användbarhet mot Fordonsregistret. 
 
Med användbarhet menar vi vad som är möjligt med PowerPivot mot Fordonsregistret. Vi 
kommer även att utgå från den förkunskap användarna av Fordonsregistret har vid 
undersökandet av PowerPivots användbarhet. 
 

1.7 Disposition 
Uppsatsens disposition och hur kapitlen relaterar till varandra beskrivs i figuren nedan. 
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Figur 1 Uppsatsens disposition (Källa: Fritt efter Björklund och Paulsson, 2003)   

 
Första delen, introduktionen, av uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning, en beskrivning 
av uppdragsgivaren, problemformulering, syfte och mål med uppsatsen, samt vilka 
avgränsningar vi gjort och uppsatsens disposition. Sedan följer metodkapitlet i vilket vi beskriver 
vilka metoder vi använt samt tillvägagångssättet. I den andra delen som är uppsatsens teori och 
referensram beskriver vi först Business Intelligence och Business Intelligence-kedjan samt 
marknaden för BI i kapitel 3. I kapitel 4 beskriver vi Self-Service Business Intelligence och 
kartlägger dess möjligheter och begränsningar. Vi beskriver även PowerPivot och kartlägger 
dess möjligheter och begränsningar. Empiridelen av uppsatsen, vilken är den tredje delen, 
handlar om Transportstyrelsens Järnvägsavdelning, deras Fordonsregister, vilka problem och mål 
de har med rapporter samt vilka krav de har på rapporter. Vi beskriver också våra tester av 
PowerPivot och testresultaten. Den fjärde delen består av analysen vilken bygger på teorin och 
empirin. I analysen jämför vi kartläggningarna från teorin med våra testresultat. I den femte och 
avslutande delen av uppsatsen diskuterar vi och drar slutsatser utifrån analysen.

Teori och referensram 
 

 3. Business Intelligence 

4. Self-Service Business 
Intelligence  

Introduktion 
 

 

2. Metod 

1. Inledning 

Empiri 
 

 5. Transportstyrelsens 
Järnvägsavdelning 

Analys 
 

 7. Jämförelse och Analys 

6. Test av PowerPivot 

Slutsats 
 

 8. Diskussion och Slutsatser 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi metodiken och hur vi gått tillväga för att komma fram till ett resultat.  
 

2.1 Metodik 
Den här studien har en deduktiv ansats då den utgår från teorin och vad som där finns beskrivet 
om BI, Self-Service BI samt PowerPivot. (Björklund och Paulsson, 2003).  
 
Kvalitativa studier och metoder syftar till att skapa en djupare förståelse för en företeelse genom 
att hitta dess egenskaper eller framträdande drag. Kvalitativa metoder kan vara intervjuer och 
observationer och arbetsmaterialet är text. Text vid observationer och intervjuer är de 
anteckningar forskaren gör vid observations eller intervjutillfället som sedan ligger till grund för 
analysen. (Repstad, 2007). 
 
Eftersom studiens syfte är att jämföra möjligheter och begränsningar med Self-Service BI kontra 
möjligheter och begränsningar med PowerPivot, det vill säga skapa en djupare förståelse för och 
hitta vissa egenskaper hos dessa verktyg, är denna studie kvalitativ. Vi har också använt oss av 
kvalitativa metoder då vi utfört intervjuer. 
 
För att tydliggöra och förklara vissa begrepp har en begreppsgraf använts. En begreppsgraf visar 
hur olika begrepp relaterar till varandra samt vilken typ av relation de har. Syftet med 
begreppsgrafer är att, genom att identifiera och relatera olika begrepp, skapa en bild över språket 
i en verksamhet. (Goldkuhl och Röstlinger, 2006). 
 
För att analysera verksamheten på Transportstyrelsen och identifiera de problem och mål de har 
med rapporter använde vi oss av arbetsmetodiken FA/SIM. FA står för Förändringsanalys och 
SIM betyder ”Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik” 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988, s. 14). 
 
Med FA/SIM identifieras problem, mål, vilka problem som behöver åtgärdas samt vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att åtgärda problemen och uppfylla målen. Metoden kan 
situationsanpassas, det vill säga att den kan anpassas till olika organisatoriska miljöer och 
förändringssituationer. FA/SIM kan beskrivas som en verktygslåda där användaren själv väljer 
vilka verktyg som är bäst lämpade för situationen. Verktygen är olika analysområden:  

 problemanalys – identifiera de viktigaste problemen, problemorsakerna och 
problemeffekterna 

 målanalys – identifiera och utveckla verksamhetens mål 
 verksamhetsanalys – beskriva hur verksamheten fungerar i nuläget (nulägesanalys) samt i 

framtiden efter planerade förändringar (framtidsanalys) 
 analys av förändringsbehov – identifiera vilka behov som kräver åtgärder för att 

tillgodoses 
 bestämning av förändringsåtgärder – bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa 

problemen 
Dessa analyser bidrar till en förståelse för verksamheten som analyseras. För att dokumentera 
analyserna kan olika former av dokument användas såsom listor och grafer. I en problemlista 
listas alla problem för att sedan i en problemgraf visa vilka samband och flöden som finns 
mellan dessa problem. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988). 
 
För att höja en studies tillförlitlighet kan triangulering användas. Triangulering är när flera olika 
metoder används för att studera en företeelse och därigenom få flera olika perspektiv på ett 
studieobjekt. Eftersom vi undersökt samma studieobjekt med olika metoder såsom 
litteraturstudier, intervjuer och förstahandserfarenheter har vi använt oss av metodtriangulering. 
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Genom att vi även använt oss av olika källor för att samla data såsom böcker, annan litteratur 
och respondenter har vi använt oss av datatriangulering. (Björklund och Paulsson, 2003). 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Här beskriver vi vårt tillvägagångssätt under hela arbetet. Vi har valt att dela in arbetet i fem 
faser: datainsamling, fastställa kriterier, tester, jämförelse/analys och slutsatser. Litteraturstudier 
genomförs i alla faser. Figuren nedan illustrerar fasindelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Studiens fasindelning 

 
I första fasen, datainsamling, inhämtade vi den kunskap vi behövde för att kunna fastställa 
kriterier genom intervjuer och laborationer. Litteraturstudier i denna fas handlade om att 
kartlägga vad som finns skrivet om möjligheter och begränsningar med Self-Service BI och 
PowerPivot.  I den andra fasen analyserade vi insamlad data och fastställde kriterier som vi i 
tredje fasen utgick ifrån då vi genomförde tester på PowerPivot. Utifrån resultaten av testerna 
kartlade vi de möjligheter och begränsningar vi upptäckt med PowerPivot. I fjärde fasen 
jämförde och analyserade vi kartläggningarna från teorin med kartläggningarna från 
testresultaten. I femte fasen drog vi slutsatser huruvida våra resultat stämmer med teorin samt om 
det är lämpligt för Transportstyrelsen att använda PowerPivot.  
 
Fördelarna med litteraturstudier är att det är ett enkelt, lättillgängligt sätt att snabbt skaffa sig 
information om ett område samt få tillgång till existerande kunskap. Nackdelen med denna typ 
av information är att det inte alltid står klart varifrån och hur informationen samlats in. Med 
tanke på detta är det därför viktigt att kritiskt granska och ifrågasätta informationen.  
 
Fördelarna med intervjuer är att de ger information som är direkt relevant för studien samt att 
genom att ställa följdfrågor och anpassa frågorna till respondenten erhålls en djupare förståelse. 
Nackdelen är att intervjuer tar mycket tid. Det tar tid att förbereda, genomföra och sammanställa. 
 
Att praktiskt undersöka verktyg och genomföra tester kan ta mycket tid i anspråk vilket är en 
nackdel. Det kan också bidra med information som är mer objektiv vilket är en fördel. 
(Björklund och Paulsson, 2003).   

2.2.1 Litteraturstudier 
För att inventera kunskap om BI (se kapitel 3), Self-Service BI, PowerPivot (se kapitel 4), och 
Fordonsregistret (se kapitel 5) genomförde vi litteraturstudier. Vi läste böcker och artiklar om BI, 
Self-Service BI, PowerPivot samt en användarmanual för Transportstyrelsens Fordonsregister. 
Vi har också studerat befintliga rapporter och interna dokument angående Fordonsregistret. Detta 
är de sekundärkällor vi använt oss av. Sekundärkällor är källor skrivna i annat syfte än för det 
studerade. (Björklund och Paulsson, 2003).   
 
Vi har studerat vad som finns skrivet om möjligheter och begränsningar med Self-Service BI och 
PowerPivot. Resultatet av denna studie är fyra stycken tabeller; en för möjligheter och en för 
begränsningar gällande Self-Service BI och en för möjligheter och en för begränsningar gällande 
PowerPivot. 

Data-
insamling 

Fastställa 
kriterier 

Tester Jämförelse/
Analys 

Slutsatser 

Litteraturstudier 
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2.2.2 Datainsamling 
För att få ytterligare bakgrundskunskap har vi bekantat oss med Fordonsregistret och 
PowerPivot. Detta dels genom en intervju med personal på Sogeti som är väl insatt i 
Fordonsregistret men också genom att själva prova på att använda och laborera med både 
Fordonsregistret och PowerPivot.  
 
Vi genomförde en intervju på Transportstyrelsen för att undersöka vilka problem de har idag och 
hur de skulle vilja att det är. Vi intervjuade den person som arbetar med, utbildar och är ansvarig 
för Fordonsregistret. Valet av person grundar sig på att denne både är väl insatt i 
Fordonsregistret och arbetar med det. 
 
Intervjuerna skedde på respondenternas respektive arbetsplatser och pågick cirka en timme. 
Intervjuerna var av semistrukturerad form då vi hade förberedda frågor (se bilaga 1 och 2) men 
beroende på respondenternas svar ställdes olika följdfrågor. Under intervjuerna fördes 
anteckningar som efteråt renskrevs för att underlätta analysen. Intervjuerna och laborationerna är 
uppsatsens primärdata. Primärdata är data insamlat för uppsatsens syfte. (Björklund och 
Paulsson, 2003). 

2.2.3 Fastställa kriterier 
Vi använde oss av problemanalys och sammanställde utifrån intervjuerna en problemgraf för att 
identifiera de problem Transportstyrelsen har med dagens rapporter. Utifrån intervjuerna och 
dokument vi tagit del av gjorde vi en målanalys för att identifiera målen och sammanställde en 
målgraf. Målen låg sedan till grund för att identifiera vilka krav Transportstyrelsen har på ett 
verktyg som kan åtgärda deras problem. Dessa krav blev de kriterier vi utgick ifrån när vi testade 
PowerPivot. 

2.2.4 Tester 
Testmaskinen bestod av Intel Core 2 Duo T9600 2.80GHz och 8 gigabyte RAM. Installerat 
operativsystem var Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bit. 
 
Testerna började med att vi direkt mot Fordonsregistret databas plockade ut den information som 
behövdes för att svara på de frågor som finns bland de fastställda kriterierna. Detta gjordes med 
SQL och Microsoft SQL Server Management Studio, som är en del av Microsoft SQL Server 
2008 R2. 
 
Testerna fortsatte sedan och utfördes då i Microsoft Excel 2010 32-bit med tilläggsprogrammet 
PowerPivot. Där testade vi om det är möjligt att skapa de rapporter som Transportstyrelsen 
efterfrågar. Som datakälla användes databastabellerna i Fordonsregistret. Vi upptäckte att det var 
problematiskt att använda dessa och skapade därför en dimensionsmodell (se avsnitt 3.1.4 och 
6.2.7). Denna implementerades som vyer i databasen. SQL-satserna för dessa vyer byggde på 
den SQL som vi hade från våra inledande tester i SQL Server Management Studio. Vid 
skapandet av vyerna gjordes inga försök att plocka bort data som kan ses som ofullständig, till 
exempel en fordonsindivid som inte tillhör en fordonstyp. Däremot matades värdet noll (0) eller 
’uppgift saknas’ in där värde för attribut saknades. 
 
Sedan fortsatte testerna i PowerPivot men med de skapade vyerna som datakälla. Kraven 
testades var för sig förutom krav 7 (se avsnitt 5.4) vilket testades under varje kravtest. Utifrån 
dessa tester skapade vi sedan en tabell med de möjligheter och begränsningar vi fann under våra 
tester. Denna tabell låg sedan, tillsammans med de möjligheter och begränsningar vi sett i 
litteraturen, till grund för vår jämförelse och analys.  

2.2.5 Jämförelse/Analys 
För att jämföra de möjligheter och begränsningar vi fann i litteraturen, gällande Self-Service BI 
och PowerPivot, med de som vi fann i våra tester utgick vi från de tabeller som vi tagit fram i 
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litteraturstudierna och testerna. För att redovisa de skillnader och likheter som vi hittade skapade 
vi två matriser, en för möjligheter och en för begränsningar.  
Varje matris består av fyra kolumner:  

 den första beskriver möjligheten eller begränsningen 
 den andra markerar om vi funnit företeelsen i litteraturen gällande Self-Service BI 
 den tredje markerar om vi funnit företeelsen i litteraturen gällande PowerPivot 
 den fjärde markerar om vi funnit företeelsen i våra tester 

 
Utifrån dessa matriser kunde vi sedan analysera likheter och skillnader vi funnit. Dessa låg även 
som grund för våra slutsatser, vilka är vårt bidrag till en djupare kunskap och förståelse för Self-
Service BI. 

2.2.6 Slutsatser 
I våra slutsatser besvarade vi våra forskningsfrågor: 

 Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har PowerPivot?  
 Hur användbart är PowerPivot för Transportstyrelsens Järnvägsavdelning? 

 
Detta gjordes med hjälp av de matriser vi tagit fram i jämförelsen, Transportstyrelsens krav samt 
den definition av användbarhet som används i arbetet. 
 



15 

3 Business Intelligence 
För att skapa en förståelse för och kunna placera in var Self-Service BI hör hemma i Business 
Intelligence beskriver vi här Business Intelligence. Detta kapitel handlar om vad Business 
Intelligence är, de olika delarna i Business Intelligence-kedjan samt marknaden för Business 
Intelligence.  
 

3.1 Business Intelligence och Business Intelligence-kedjan 
Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för olika metoder som syftar till att stödja 
organisationer och företag att driva verksamheten mer effektivt och intelligent. Genom att 
använda teknologier, applikationer, processer av systematisk och vetenskaplig art kan 
organisationer bättre förstå sin verksamhet och omvärld och därigenom få stöd för 
beslutsfattande. BI-processen kan liknas vid en kedja där data omvandlas till information som 
analyseras vilket leder till kunskap som ligger till grund för beslut och handlingar. Figuren nedan 
visar denna BI-kedja. 
 
 
     
 

 
Figur 3 BI-kedja (Källa: Fritt efter Högskolan Dalarna, 2011) 

 
Första delen av kedjan beskriver insamling av data till en datakälla, till exempel ett affärssystem 
(se avsnitt 3.1.1).  Den andra delen handlar om datafångst, att med hjälp av olika tekniker ta 
emot, rensa bort, transformera och slutligen ladda data (se avsnitt 3.1.2). Tredje delen är lagring 
av bearbetat data i datalager (se avsnitt 3.1.3). I den fjärde delen analyseras data, oftast med hjälp 
av matematiska modeller, statistik och visualisering. Informationen som framkommer kan 
presenteras som rapporter. Analysen benämns även som datautvinning (se avsnitt 3.1.4). Den 
femte delen handlar om beslut och handlingar vilka grundar sig på kunskaper från analyserna (se 
avsnitt 3.1.5). (Högskolan Dalarna, 2011). 

3.1.1 Datakälla 
Enligt Turban, Sharda och Delen (2011) kan data komma från olika typer av datakällor såsom 
olika system och databaser. Några exempel på vad som datakällor normalt innehåller är 
demografisk data som inkomst, utbildning, antal hushåll och ålder. De kan också innehålla 
sociografisk data som fritidsintressen, klubbmedlemskap och nöjen. Även transaktionsdata som 
försäljning, kreditkortsanvändande och checkanvändning kan lagras i datakällor. 
 
När analyser ska göras är det viktigt att det är relevant data i datalagret (se avsnitt 3.1.2). För att 
lättare finna relevant data är det viktigt att förstå hur datakällorna är uppbyggda. Det vill säga var 
data är lagrat och i vilket format det är lagrat samt hur ofta det uppdateras. Det är också viktigt 
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att förstå variablerna i datakällan, vilka som är de mest relevanta och om de är beroende av 
varandra, överlappar varandra eller på annat sätt orsakar konflikter. Kvaliteten på data i 
datakällor kan variera. Detta beror på flera orsaker, en är att data i datakällorna ofta inte är 
komplett. Attributvärden eller intressanta attribut kan saknas. Data kan också innehålla 
störningar, det vill säga fel eller orimliga värden samt vara inkonsistent. Med inkonsistent data 
menas att det finns skiljaktigheter i kod eller namn eller ovanliga värden i variabler. (Turban, 
Sharda och Delen, 2011). 
 
Vid bedömning av datakvalitet kan uppsatta kriterier användas som utgångspunkt, men detta är 
ej tillräckligt utan även trovärdigheten hos användarna är viktig. En subjektiv och en objektiv 
bedömning bör göras. Den subjektiva bedömningen beskriver användarnas bedömning av 
datakvaliteten och den objektiva bedömningen är de mätmetoder som används. Gustafsson och 
Sörman (2004, s. 48) definierar datakvalitet på följande sätt: ”Datakvalitet är datas förmåga att 
vara förståelig och trovärdig samt tillräckligt väl uppfylla användarens behov.” Att data ska 
vara förståelig betyder att det ska gå att tolka data till information. Trovärdigheten handlar om att 
kunna lita på data. Att tillräckligt väl uppfylla användarens behov betyder att användarens behov 
och förväntningar är viktiga och bör tillfredsställas. Det räcker inte att verksamheten anser att 
datakvaliteten är hög när inte användarna gör det, eftersom användarnas beteende påverkas av 
deras syn på datakvaliteten. (Gustafsson och Sörman, 2004). 
 
Magnusson och Olsson (2008) ger som exempel på system som datakälla affärssystem eller 
Enterprise Resource Planning (ERP) som det också benämns. Magnusson och Olsson (2008, s. 
9) definierar affärssystem på följande sätt: ”Standardiserade verksamhetsövergripande 
systemstöd”. Med systemstöd menar författarna att affärssystemet ska underlätta och 
effektivisera verksamhetens affärsprocesser. De skriver även att vissa affärssystemleverantörer 
förespråkar en central databas som kopplas till alla delar av verksamheten. (Magnusson och 
Olsson, 2008). 
 
En databas kan beskrivas som en samling av en organisations data vilken kan användas till flera 
applikationer och av flera användare (Turban, Sharda och Delen, 2011). 
 
Han och Kamber (2001) beskriver hur ett företag med många avdelningar oftast har många olika 
system med separata databaser. Dessa databaser används i den dagliga driften för transaktioner 
av data. Sådana system kallas för on-line transaction processing (OLTP) eller 
transaktionsdatabaser. Det kan till exempel vara ett kassasystem för ett större företag. Dessa 
databaser kan vara uppbyggda på olika sätt, exempelvis kan de ha olika format för datum. 
Utsökningar för att hämta data mot transaktionsdatabaser kan innebära att de blir låsta och 
transaktioner kan inte genomföras under den tiden. För att undvika detta problem samlas data 
som ska analyseras i ett datalager (se avsnitt 3.1.3). (Han och Kamber, 2001).  

3.1.2 Hämta, transformera och ladda 
Morris, Liao, Padmanabhan, Srinivasan, Lau, Shan och Wisnesky (2008) beskriver bearbetning 
av data. Innan data laddas upp till datalagret behöver det bearbetas. Bearbetningen görs för att 
uppnå högsta möjliga datakvalitet. Bearbetningen och uppladdningen benämns som Extract, 
Transform och Load (ETL) eller på svenska hämta, transformera och ladda. ETL är en typ av 
mjukvaruverktyg som används för att först extrahera data från flera olika datakällor, sedan 
transformera och tvätta data för att anpassa formatet av data för analyser och slutligen ladda upp 
data till ett datalager. ETL syftar till att underlätta arbetet med transformeringen av data. (Morris, 
Liao, Padmanabhan, Srinivasan, Lau, Shan och Wisnesky, 2008). 
 
Enligt Turban, Sharda och Delen (2011) är bearbetningen en krävande process som tar mycket 
tid i anspråk. Många anser att denna del av BI-kedjan står för cirka 80 procent av den totala 
tiden. Detta beror på som tidigare beskrivits (se avsnitt 3.1.1) att datakvaliteten varierar. Figuren 
nedan visar de fem stegen i bearbetningsprocessen.  
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Figur 4 Databearbetningsprocessen (Källa: Fritt efter Turban, Sharda och Delen, 2011) 

 
I första steget, extrahering, samlas relevant data, rader och variabler. Rader från olika datakällor 
integreras. Vid extraheringen är det viktigt att först identifiera data. Med detta menas att relevant 
data för analysen som ska genomföras väljs ut. För att kunna hitta relevant data måste det först 
klargöras vilka frågor analysen ska finna svar på. När analysfrågorna är identifierade kan 
relevant data laddas upp till datalagret vilket då underlättar för analysprocessen att snabbare hitta 
användbar kunskap.  
 
I det andra steget tvättas data, värden identifieras och hanteras. Det vill säga värden som saknas 
fylls i med det högst troliga värdet eller ignoreras där ett saknat värde är en naturlig del. Till 
exempel lämnar ofta höginkomsttagare fältet för hushållsinkomst tomt. Orimliga värden 
identifieras och jämnas till. Inkonsistent data bör hanteras och rättas till enligt gällande normer 
och enligt vad specialister säger. 
 
I det tredje steget transformeras data för att underlätta processandet. Data normaliseras för att 
resultatet ska bli mer adekvat. Till exempel görs ett urval genom att ett minsta och högsta värde 
sätts på en parameter. Detta för att de högsta respektive lägsta värdena som finns påverkar 
resultatet och gör det missvisande för analysen. Data kan också diskretiseras eller aggregeras i 
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transformeringen. Numeriska värden kan till exempel delas in i kategoriska värden som låg, 
medel, hög. I andra fall kan symboliska värden aggregeras ihop till en mindre mängd, flera 
områden kan läggas ihop till en region för att göra data mer lätthanterligt. Ibland skapas nya 
variabler utifrån de som finns för att minska informationsinnehållet och komplexiteten i 
relationerna mellan data. Till exempel i en databas för organtransplantation är det endast 
intressant om blodtyperna matchar, inte vilka blodtyper donatorn och mottagaren har. 
 
Det fjärde steget handlar om reducering av data. Data som används i datautvinning kan 
visualiseras som en platt fil bestående av två dimensioner. Den första dimensionen är variablerna 
eller kolumnerna och den andra dimensionen är raderna i kolumnerna. Dimensionerna kan vara 
väldigt många och måste därför minskas ned för att vara hanterbara och för att få fram det som är 
mest relevant. Data som är skev behöver balanseras, särskilt om en utvald mängd data används. 
Klasser som är underrepresenterade i datamängden behöver överrepresenteras i urvalet och 
klasser som är överrepresenterade i datamängden behöver underrepresenteras i urvalet. Turban, 
Sharda, Delen ((2011), hänvisar till Wilson och Sharda (1994)) som säger att med balanserad 
data blir analysmodellerna bättre än med obalanserad. 
 
Det femte och avslutande steget är uppladdning. När data är bearbetat och anpassat för analys 
laddas det upp till ett datalager. (Turban, Sharda och Delen, 2011). 

3.1.3 Datalager 
Ett datalager är, till skillnad från transaktionsdatabaserna OLTP, en databas som är anpassad för 
analyser och beslutsfattande. Denna typ av databas kallas enligt Han och Kamber (2001) för 
OLAP. Några av de skillnader som författarna nämner är: 

 Användare och systeminriktning – OLTP är kundorienterat och används för transaktioner 
av bland annat kontorister, kunder och IT-personal. OLAP är istället marknadsorienterat 
och används för analyser. Dessa system används av till exempel ledningen och 
mellanchefer. 

 Datainnehåll – Innehållet i ett OLTP system är oftast för detaljerat för att med enkelhet 
kunna analyseras. OLAP har en stor mängd historisk data. Den hanterar och lagrar även 
information i olika nivåer. Till exempel: år, kvartal och månad vilket gör att data blir 
enklare att analysera. 

 Databasdesign – OLTP används oftast med en relationsbaserad datamodell och en 
applikationsorienterad databasdesign. Det vanliga i OLAP är att en multidimensionell 
datamodell används, till exempel ett stjärnschema (se avsnitt 3.1.4). Subjektorienterad 
design är typiskt för OLAP. 

Turban, Sharda, Aronson och King (2008) beskriver, i likhet med Han och Kamber (2001), ett 
datalager som en samling av data som är skapad och sparad för att underlätta beslutsfattande. 
Han skriver även att det är en samlingsplats för aktuell och historisk data som har ett potentiellt 
värde för organisationen som allt data tillhör. (Turban, Sharda, Aronson och King, 2008). 
 
Enligt William Inmon (1999) har ett datalager fyra karakteristiska egenskaper. Den första är att 
det är subjektorienterat, det vill säga att lagret är organiserat kring subjekt och endast 
information kring dessa subjekt som är intressanta för beslutsfattande. Exempel på subjekt som 
kan finnas i ett datalager är produkter och kunder. Subjektorienteringen ger en mer omfattande 
överblick av verksamheten.  
 
Den andra egenskapen är att datalagret är strukturerat. Eftersom ett lager ofta innehåller data från 
flera källor måste all data som lagras ha en konsekvent struktur. Denna struktur upprätthålls med 
hjälp av ETL. (Inmon, 1999).  
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Det tredje som karakteriserar datalager är att det varierar efter tid. Detta eftersom det innehåller 
historisk data vilket innebär att samma utfrågning mot datalagret kan ge olika svar från dag till 
dag. Tidsdimensionen benämns som den viktigaste dimensionen i ett datalager och att den därför 
måste finnas med i alla lager. Den sista egenskapen är beständighet. Data som ligger i ett lager är 
endast till för läsning och kan inte ändras av användarna. Skulle det finnas föråldrad data raderas 
denna från lagret och ändringar på data som görs av administratörer kommer att sparas som ny 
data. (Inmon, 1999). 

3.1.4 Analyser och rapporter 
Processen när data i datalager analyseras kallas datautvinning eller data mining. Under de 
senaste åren har mängden data som ett företag lagrar ökat explosionsartat. Han och Kamber 
(2001) menar att företagen är rika på data men fattiga på information. Det är här datautvinningen 
kommer in. Med rätt verktyg kan företaget analysera data och hitta mönster och trender för att ta 
affärskritiska beslut. Datautvinning är enligt Han och Kamber (2001, s. 5)  ”extracting or 
”mining” knowledge from large amounts of data”. Med andra ord är det kunskap man vill hitta i 
sitt datalager. (Han och Kamber, 2001).  
 
Ett sätt att organisera data vid analys är att använda en multidimensionell datamodell (Turban, 
Sharda, Aronson och King, 2008), även kallad datakub (Han och Kamber, 2001). Vid skapandet 
av en multidimensionell modell tas det hänsyn till tre faktorer. Dessa är dimensioner, 
beräkningar och tid. Dimensioner kan jämföras med subjekten i ett datalager, beräkningar kan 
vara antal sålda varor, försäljning och lagerbehållning. Fördelarna med att organisera på detta 
sätt är att data blir lättare att förstå för den som ska analysera. (Turban, Sharda, Aronson och 
King, 2008). Figuren nedan visar en datakub med försäljningen (beräkningar) av fyra olika 
varugrupper (dimensioner) per kvartal under ett år (tid) i fyra olika städer (dimensioner). 
 
 

                     
 
Figur 5 Datakub (Källa: Han och Kamber, 2001, s. 46) 

 
Modelleringen sker med dimensions- och faktatabeller (Han och Kamber, 2001). Enligt Han och 
Kamber (2001) modelleras datakuber oftast kring ett tema och detta tema representeras av en 
faktatabell. Sådana teman är oftast relaterade till beräkningsfaktorn. Kimball och Ross (2002) 
refererar till faktatabeller som endast används till att binda ihop dimensioner och är utan 
mätvärde som factless fact tables. Tidsfaktorn tillsammans med de subjekt som är intressanta för 
den specifika analysen utgör dimensionstabeller. Dimensionstabellerna har ibland en hierarkisk 
uppbyggnad, till exempel gata, stad, landskap, land och slutligen världsdel. (Han och Kamber, 
2001). 
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Enligt Han och Kamber (2001) är två exempel på multidimensionella datamodeller stjärnschema 
och snöflingeschema. Stjärnschemat är det vanligare och det är inte en normaliserad datamodell. 
Namnet kommer från att faktatabellen i mitten har grenar ut till varje dimensionstabell runt om 
vilket får den att påminna om utseendet av en stjärna. Figuren nedan visar hur ett stjärnschema 
ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Stjärnschema (Källa: Fritt efter Han och Kamber, 2001)  
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Snöflingeschemat är en variant av stjärnschema där dimensionstabellerna splittras så att 
modellen blir i en normaliserad form. På så vis får visa dimensionstabeller grenar ut till en annan 
vilket innebär att den påminner om en snöflinga, därav namnet. Figuren nedan visar hur ett 
snöflingeschema är uppbyggt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Snöflingeschema (Källa: Fritt efter Han och Kamber, 2001) 

 
Som tidigare nämndes finns det en hierarki i vissa dimensioner vilket gör att abstraktionsnivån i 
analyser kan anpassas. Detta gör även att ett antal olika analysoperationer kan utföras på en 
datakub:  

 Slice och Dice – Skapar en mindre kub av en existerande utifrån selektion på en (slice) 
eller flera (dice) av dess dimensioner. Ett exempel på slice skulle kunna vara att utifrån 
en tidsdimension där attributet är kvartal göra en utsökning på endast det första kvartalet. 
Om en utsökning skulle göras på ytterligare en dimension kallas detta för dice.  

 
 Roll-up – En generalisering av en sammanställning. Om en platsdimension med attributet 

stad skulle generaliseras till attributet länder skulle detta vara en roll-up.  
 

 Drill-down – Att i en sammanställning borra sig ner till en finare nivå. Motsats till roll-
up. 

 
 Pivot – Eller rotera. Rotera dataaxlarna för att få en annan visuell presentation av data. 
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Figur 8 Illustration av analysoperationer (Källa: Han och Kamber, 2001, s.59) 

Figuren ovan illustrerar hur dessa fem analysoperationer kan se ut. 
 
Behovet av lättanvända verktyg riktade till olika typer av användare som själva vill göra analyser 
och skapa rapporter har ökat. Detta har lett till att begreppet Self-Service BI har vuxit fram och 
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Self-Service BI-verktyg har utvecklats. Syftet med Self-Service BI-verktyg är att de ska vara 
enkla att använda och ge användaren möjligheter att välja, sortera och filtrera data för att skapa 
rapporter utan teknisk support (se avsnitt kapitel 4). (Vijayan, 2011). 
 
Vid analyser är det viktigt att data som används håller hög kvalitet. Datakvaliteten är viktig 
eftersom analyserna ligger till grund för de beslut som fattas. (Han och Kamber, 2001).  

3.1.5 Beslut och handlingar 
Utifrån resultaten och den kunskap som framkommit av analyserna och rapporterna fattas beslut 
som leder till olika handlingar i syfte att förbättra verksamheten. Till exempel inom handel kan 
lagervolym anpassas genom att förutse försäljningsvolym. Genom att identifiera vilka varor 
kunder ofta köper tillsammans kan marknadsföring och placering av varor anpassas och 
förbättras. Inom reseindustrin kan krav på olika resmål förutses och resurserna på resmålen kan 
fördelas bättre. (Turban, Sharda och Delen, 2011). 
 
Sundgren och Steneskog (2003) skriver om direktiv information. Med begreppet direktiv menar 
de vägledande eller anvisande. Direktiv information används för att fatta beslut rörande en 
verksamhet som till exempel vad tyngdpunkten ska ligga på i reklamkampanjer eller vilka 
nyinvesteringar som ska göras. Vidare används direktiv information till undersökningar och 
utvecklingsprocesser samt för att utvärdera affärsprocesser. Den här typen av data används inte i 
den dagliga verksamheten utan är mer till för planering och beslutsfattande i syfte att öka 
planeringen och beslutens kvalitet. 
 
Sundgren och Steneskog (2003) diskuterar också varför beslutsfattare samlar in och analyserar 
data innan de fattar beslut istället för att bara singla slant. De använder begreppet ”the economic 
man” (Sundgren och Steneskog, 2003, s. 23) och menar att människor tror att beslut blir mer 
rationella och leder till bättre resultat om beslutsalternativen identifieras och undersöks genom 
att data samlas in och analyseras för att slutligen välja det alternativ som verkar bäst. 
Beslutsfattare vill vara rationella och fatta intelligenta beslut. I vår kultur händer det även att 
människor ger sken av att ha agerat rationellt och undersökt alternativen trots att de egentligen i 
förväg fattat ett beslut för att ge intryck av att vara rationella. (Sundgren och Steneskog, 2003). 
 
Som tidigare beskrivits är kvaliteten på data viktig. En anledning till att hålla god datakvalitet är 
att besluten som fattas kan vara avgörande för en verksamhet. (Mundy och Thornthwaite med 
Kimball, 2011). 
 
Vi har nu beskrivit de tekniska delarna i BI och går vidare med att titta på hur det ser ut på 
marknaden för BI. 
 

3.2 Marknaden för BI 
Användandet av BI har snabbt ökat och förväntas öka ännu mer (Wallström, 2011). En anledning 
till detta är den alltmer komplexa marknaden där förändringar sker snabbt. Det innebär att beslut 
blir svårare att fatta på mindre tid än tidigare. För att organisationer och företag ska klara 
konkurrensen på denna marknad har det blivit viktigt att kunna fatta intelligenta beslut på kort tid 
som effektiviserar verksamheten. Enligt Turban, Sharda och Delen (2011, s. 23) är ledorden för 
BI följande: ”Managers need the right information at the right time and in the right place.” Det 
vill säga beslutsfattare behöver rätt information vid rätt tillfälle och på rätt plats. Möjligheten att 
tillhandahålla korrekt information, innehållande en realtidsbild av verksamhetens effektivitet när 
den behövs, är en av de största fördelarna med BI. (Turban, Sharda och Delen, 2011).  
 
Som tidigare beskrivits är BI till för att stödja en verksamhets beslutsfattande. Det kräver dock 
professionellt kunnande, speciella verktyg och begränsar användarnas sätt att arbeta med data. 
Det kan också vara dyrt och tidskrävande innan ett resultat kan uppnås. I och med detta blir BI 
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begränsat och dess möjligheter inte fullt utnyttjade. Self-Service BI (se avsnitt 3.4) skulle 
erbjuda BI ytterligare möjligheter genom bekanta verktyg som inte kräver professionellt 
kunnande eller begränsar användaren. (Sharma, 2010). 
 
Även Horwitt (2011) refererar till en rapport av Gartner från januari 2010. I rapporten 
framkommer det att efterfrågan har ökat på ett verktyg som ger användaren tillgång till data och 
rapporter samt möjlighet att navigera och visualisera data. 
 
Den växande och komplexa marknaden där mycket information behövs snabbt för att fatta beslut 
anges som en drivande nyckelfaktor till marknaden för Self-Service BI. Horwitt (2011) refererar 
också till Kobielus, en analytiker vid Forrester Resarch. (Horwitt, 2011). Forrester Research är 
ett forskningsföretag som erbjuder råd till affärsledare och ledare inom teknik för deras 
organisation. (Forrester Research, 2011). 
 
Kobielus nämner lågkonjunkturen som ytterligare en faktor för ökande efterfrågan på Self-
Service BI. Eftersom flera företag då minskade sina IT-avdelningar innebar det att färre personer 
måste göra mer med mindre resurser. Detta i sin tur ledde till ökande krav på information från 
alltfler användare. Med Self-Service BI kan användarna själva ta fram information och på så sätt 
minska kraven på IT-avdelningen. (Horwitt, 2011).
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4 Self-Service Business Intelligence 
Här beskriver vi vad Self-Service BI är och några av dess möjligheter och begränsningar, Self-
Service BI-verktyget PowerPivot och några av dess möjligheter och begränsningar. 
 

4.1 Self-Service BI 
Enligt Harinath, Pihlgren och Guang-Yeu Lee (2010) finns ingen standardiserad definition på 
begreppet Self-Service BI eftersom det är relativt nytt och under utveckling. Det är ändå inget 
helt nytt utan det bygger vidare på något som redan finns, nämligen BI som beskrivits i kapitel 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 9 Self-Service BI kopplat till BI-kedjan (Källa: Fritt efter Högskolan Dalarna, 2011) 

 
Self-Service BI omfattar dataanalysverktyg vilka kan hämta data från olika datakällor men även 
från ett datalager. Det som skiljer Self-Service BI från BI är att dessa verktyg kan användas utan 
att bearbeta data. Som tidigare beskrivits består BI-kedjan av flera processer i vilka bearbetning 
(hämta, transformera och ladda) av data är en omfattande och krävande del. Detta leder till att 
verktygen för Self-Service BI blir enklare och snabbare att använda. När Self-Service BI-
verktygen används mot ett datalager behöver inte användaren vara tekniskt kunnig. Detta 
eftersom verktygen är webbaserade och en Self-Service BI-plattform döljer den underliggande 
datainfrastrukturen. Self-Service BI används till att göra analyser, skapa rapporter och svara på 
ad hoc frågor. Resultaten av dessa leder sedan, på samma sätt som i BI, till beslut och 
handlingar. (Horwitt, 2011).  
 
För att lättare beskriva relationen mellan BI och Self-Service BI gör Harinath, Pihlgren och 
Guang-Yeu Lee (2010) en jämförelse med utvecklingen av operativsystemens 
användargränssnitt, från kommandotolk till grafiska användargränssnitt. 
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Kommandotolken var det enkla användargränssnitt som tidigare operativsystem för 
persondatorer hade. Det var ett textbaserat användargränssnitt där användaren kunde skriva en 
textrad åt gången och som returnerade en textrad. Det fanns möjligheter att få mer lättanvända 
applikationer och komponenter som till exempel grafiska kontroller. För att kunna använda dessa 
applikationer och komponenter måste de först byggas, vilket innebar att personer utan 
programmerings- och datorkunskap inte kunde göra detta själva. Detta innebar att de flesta inte 
kunde använda datorer som en del i sitt arbete. 
 
När sedan de grafiska användargränssnitten utvecklades blev det lättare och möjligt för fler att 
använda datorer. Nu fanns applikationer i operativsystemen som kunde användas utan att först 
behöva byggas. När sedan de nya verktygen för att bygga applikationer kom kunde alltfler bygga 
applikationer som underlättade dagligt arbete. I och med detta har datorer mer och mer blivit en 
del av människors vardag. 
 
På samma sätt är Self-Service BI på väg att utveckla befintliga BI-lösningar vilka kräver 
specialkunskap, är tidskrävande och kan vara kostsamma att bygga. (Harinath, Pihlgren och 
Guang-Yeu Lee, 2010). 
 
Kosambia (2008) poängterar dock att endast ett verktyg för Self-Service BI inte är det som 
möjliggör Self-Service BI, utan snarare anger en standard och struktur för verksamhetens 
rapporter. 
 
Enligt en rapport från Gartner började BI-företagen Tibco Software, QlikTech och Tableau 2009 
att introducera BI-verktyg som erbjuder en interaktiv visualisering för analyser. Nu har även fler 
företag som SAP, IBM och Microsoft utvecklat Self-Service BI. (Horwitt, 2011).  
 

4.2 Möjligheter och begränsningar med Self-Service BI 
Möjligheter 
Både i Horwitts (2011) och Vijayans (2011) artiklar beskrivs Self-Service BI-verktyg av 
analytikerna Evelson respektive Kobelius vid Forrester Research. De beskriver verktygen som 
webbaserade och interaktiva, vilket möjliggör för användaren att navigera och visualisera data 
samt skapa rapporter. Eftersom det är användaren av rapporten som själv skapar den blir 
rapporten personligt anpassad och reflekterar kraven bättre, vilket ökar rapportens relevans för 
användarens arbete. Med Self-Service BI kan användaren själv välja data och hur den ska 
filtreras samt presenteras grafiskt. Verktygen är således riktade till olika typer av användare, 
både till de med begränsad teknisk och analytisk kunskap men även till analytiker och 
expertanvändare som vill ställa ad hoc frågor och skapa egna rapporter. I och med att användarna 
själva kan skapa rapporter underlättar detta arbetet för IT-avdelningen samt att skapandet av 
rapporter går snabbare. (Horwitt, 2011; Vijayan, 2011). 
 
Begränsningar 
Alla Self-Service BI-verktyg är inte lika och en punkt som skiljer dem åt är hur enkla de är att 
använda. Evelson poängterar detta i Horwitts artikel från 2011 samt att vad som är enkelt kan 
variera beroende på vilken bakgrund användaren har. En expert inom BI och en 
marknadsanalytiker kan ha helt olika syn på vad som är enkelt med ett verktyg. (Horwitt, 2011). 
  
I en artikel av McKendrick (2009) beskrivs några utmaningar och hinder med Self-Service BI. 
En av de största utmaningarna med Self-Service BI är enligt en undersökning av Unisphere 
Research for the Oracle Applications User Group (OAUG) att hinna med och hålla verktygen 
uppdaterade med de förändringar som sker i systemen. Enligt respondenterna i undersökningen 
har de större problem i arbetet med realtidsinformation än med historisk information från 
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datalager. För att utveckla och underhålla de system som ska samarbeta med Self-Service BI-
verktyget krävs IT-resurser. Dessa IT-resurser kan vara svåra att finna. 
 
Ytterligare hinder som nämns i artikeln kan vara existerande infrastruktur. Många företag har 
gjort stora investeringar för att underhålla gamla system och för att dessa ska fungera med nya 
Self-Service BI-verktyg krävs ytterligare anpassningar och förändringar i de gamla systemen. 
 
Vidare nämns även att källdata ibland kan vara svårt för användarna att få tillgång till. En del 
organisationer har flera olika typer av databaser som även kan vara av äldre modell. Data kan 
också vara inkonsistent eller felaktig vilket också är ett hinder. (McKendrick, 2009). 
 
I en annan artikel anser författaren att hur Self-Service BI-verktyg används bör begränsas och att 
de ej heller bör användas överallt och av alla. Han menar att många människor i en verksamhet 
inte vill bygga egna rapporter utifrån komplex data som är svår att förstå, de vill endast få det 
presenterat på ett enhetligt och lättförståeligt sätt. Därför kan användarna av Self-Service BI 
delas in i två grupper, de som ska läsa och filtrera i de färdiga rapporterna och de som ska bygga 
rapporterna. Han rekommenderar även att gruppen som ska bygga rapporterna bör hållas liten för 
att behålla kontrollen över data och undvika många olika versioner av rapporter. (Hasselgren). 
 
Enligt Otey (2010) är det som saknas och som behövs för att verkligen kunna utnyttja Self-
Service BI en BI-infrastruktur uppbyggd av BI-experter. Self-Service BI framhålls som enkelt att 
använda för alla typer av användare, men att använda Self-Service BI utan en BI-infrastruktur är 
inte tillräckligt för att ge verksamheten BI. (Otey, 2010). 
 
Även Mundy och Thornthwaite med Kimball (2011) poängterar att för att analysresultat ska vara 
noggranna krävs en BI-infrastruktur, även om Self-Service BI-verktyg som PowerPivot används.  
 
Sammanfattning 
Tabellen nedan sammanfattar de möjligheter och begränsningar som finns beskrivna i texten. 
 
Möjligheter med Self-Service BI Begränsningar med Self-Service BI 

 Skapa rapporter utan IT-support 
 Enkelt att använda 
 Ställa ad hoc frågor 
 Användaren väljer data 
 Användaren filtrerar data 
 Användaren skapar grafisk 

presentation 
 Riktar sig till olika typer av användare 

 Vad som är enkelt beror på vilken 
bakgrund användaren har 

 System som ska samarbeta med Self-
Service BI-verktyg behöver anpassas 
till detta 

 Kan vara svårt att få tillgång till 
källdata 

 Problem med inkonsistent eller felaktig 
data 

 Saknar BI-infrastruktur 
 Mindre korrekta analysresultat 

 
Tabell 1Möjligheter och begränsningar med Self-Service BI 

 
I nästa avsnitt går vi djupare in på och beskriver Microsofts Self-Service BI-verktyg PowerPivot. 
 

4.3 PowerPivot 
Microsoft presenterade den 12 maj 2010 PowerPivot, ett Self-Service BI-verktyg. PowerPivot är 
inte ett fristående mjukvaruprogram, utan ett insticksprogram till Microsoft Excel 2010. (Sallam, 
2010a). Ett insticksprogram är ett datorprogram som inte körs fristående, utan installeras som en 
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del av ett annat program. (Wikipedia, 2011b). Figuren nedan visar PowerPivots koppling till BI-
kedjan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 10 PowerPivot kopplat till BI-kedjan (Källa: Fritt efter Högskolan Dalarna, 2011) 

 
PowerPivot är liksom andra Self-Service BI-verktyg ett dataanalysverktyg vilket erbjuder snabba 
interaktiva analyser och visualiseringar av stora mängder data. Enligt en undersökning av 
Gartner finns möjligheten för användaren att hämta data från olika datakällor. (Sallam, 2010a). 
Exempel på sådana källor är företagsdatabaser, kalkylblad och textfiler. De data som används 
importeras från originalkällan, till Excel, till tabeller och lagras i en analysdatabas som Excel 
använder lokalt för att läsa, ställa frågor och uppdatera. (Microsoft, 2011c). Det är även möjligt 
att hämta data från datalager. Liksom med andra Self-Service BI-verktyg används PowerPivot 
till att göra analyser och skapa rapporter vilka leder till beslut och handlingar. (Mundy och 
Thornthwaite med Kimball, 2011). 
 
En PowerPivot-applikation ser ut som en arbetsbok i Excel men innehåller mer funktionalitet än 
en traditionell arbetsbok i Excel. Till exempel kan tabellerna i PowerPivot innehålla många fler 
rader än tabeller i Excel. Tabellerna i PowerPivot utgör som tidigare beskrivits PowerPivots data. 
Mellan dessa tabeller finns möjlighet att registrera relationer, detta oavsett vilken originalkälla 
data kommer ifrån. Tabellerna används sedan som datakälla för att skapa Pivottabeller och 
Pivotdiagram (se avsnitt 4.4) som i sin tur kan användas till att göra analyser och skapa 
rapporter. (Harinath, Pihlgren och Guang-Yeu Lee, 2010).  
 
Utöver detta finns det möjlighet i PowerPivot att manipulera tabelldata med språket Data 
Analysis Expressions (DAX). DAX används mot PowerPivot-tabeller och dess kolumner för att 
bland annat göra beräkningar. I och med att relationer finns mellan tabellerna går det att 
manipulera data från olika tabeller och skapa nya kolumner utifrån dessa. Kolumnerna kallas av 
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Microsoft för calculated columns. Sådana kolumner uppdateras om värdet i en av beräkningens 
involverade kolumner ändras. (Microsoft, 2011d). 
 
PowerPivot är lättast att förstå om dimensionsmodeller används eftersom PowerPivot fungerar 
utifrån dimensioner. Det vill säga att om PowerPivot-databasen byggs upp enligt en 
dimensionsmodell, med en faktatabell som relaterar till flera dimensionstabeller, blir det enklare 
att förstå hur PowerPivot fungerar när pivottabeller och pivotdiagram ska skapas. (Mundy och 
Thornthwaite med Kimball, 2011) 
 
Russo och Ferrari beskriver PowerPivot som ett mellanting mellan en arbetsbok i Excel och en 
komplett traditionell BI-lösning. PowerPivot ersätter inte en komplex BI-lösning men erbjuder 
mycket mer än pivottabeller i Excel. (Russo och Ferrari, 2011). 
 
Även Harinath, Pihlgren och Guang-Yeu Lee (2010) säger att PowerPivot inte ersätter BI utan 
snarare utvidgar det. 
 

4.4  Möjligheter och begränsningar med PowerPivot 
Möjligheter 
Pivottabeller gör det möjligt att sortera, filtrera och göra beräkningar på data i de till PowerPivot 
inlästa tabellerna. Genom att använda attribut från de inlästa tabellerna och organisera dessa i 
rader och kolumner samt ange ett attribut som det värde beräkningen ska ske på skapas en 
pivottabell. Till exempel för att se hur mycket olika varor som sålts i olika butiker och då 
placeras attributet för varor som rader, butiker som kolumner och attributet som innehåller alla 
orderrader som värdet att beräkna på. Det finns även möjlighet att använda slicers, eller på 
svenska, utsnitt. Ett utsnitt är en visuell lista med de värden som finns i valt attribut. Genom att 
klicka på värdet som är intressant filtreras pivottabellen utifrån det värdet. (Russo och Ferrari, 
2011). Figuren nedan visar ett exempel där färg valts som utsnitt och svart är valt som filter, 
storleken som rad, typ av order som kolumn och orderkvantitet som värde. Figuren visar även att 
data från olika tabeller använts. 
 

    
 
Figur 11 Pivottabell i PowerPivot 
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Ett pivotdiagram är en grafisk visualisering av en pivottabell. Det kan till exempel vara ett 
stapeldiagram eller ett cirkeldiagram. Med hjälp av pivottabeller och pivotdiagram kan grafiska 
presentationer och rapporter skapas. Det är även möjligt att filtrera på flera attribut samt att 
använda drag och släppfunktioner. En begränsning med PowerPivot är att det saknas funktion för 
att dubbelklicka på ett värde för att göra en drill-down. (Jelen, 2010). 
 
I en undersökning av Gartner där användare av PowerPivot deltagit har följande styrkor 
sammanfattats: 

 Stora datamängder går snabbt att analysera.  
 En bra funktion för interaktiv analys är utsnitt. 
 Det är enkelt att använda. 
 Det krävs ingen programmering för att sammanställa data från datakällor till användaren.  

(Sallam, 2010b). 
 
Dessa styrkor återfinns även i annan litteratur. Russo och Ferrari (2011) nämner även de 
möjligheterna till en databas i Excel som kan hantera stora mängder data, snabb 
minnesbearbetning av komplexa frågor över hela databasen, samt möjligheten att integrera olika 
typer av datakällor och data som information från externa databaser, Excelblad och 
internetkällor. Vidare beskriver de möjligheterna att relatera tabeller till varandra samt DAX. 
(Russo och Ferrari, 2011). Med hjälp av DAX funktioner kan beräkningar med tidsperioder 
utföras. Till exempel kan beräkningar göras över försäljningen en viss period för att jämföras 
med försäljningen samma period föregående år. (Sallam, 2010a). 
 
Begränsningar 
I samma undersökning av Gartner där styrkor sammanfattats har även följande svagheter 
sammanfattats: 

 Vid datamodelleringen är det svårt att hantera många till många förhållanden.  
 Tabeller som i originalkällan saknar relationer är en utmaning som behöver förbättras. 
  För att kunna göra tidsberäkningar och andra avancerade analyser måste användare lära 

sig ett nytt språk – DAX.  
 Under uppladdningen av data är möjligheterna att påverka datakvalitet begränsade. 

(Sallam, 2010b). 
 
Det finns begränsningar när det kommer till att relatera tabeller till varandra i PowerPivot. Två 
tabeller kan endast vara relaterade via en kolumn i vardera tabell. Detta innebär att om en 
faktatabell har två kolumner som skall kopplas till en dimensionstabell måste dimensionstabellen 
importeras två gånger. (Mundy och Thornthwaite med Kimball, 2011). 
 
PowerPivot har begränsade möjligheter till visualisering och interaktivteter jämfört med andra 
Self-Service BI-verktyg. PowerPivot kvalificeras därför som ett begränsat interaktivt 
visualiseringsverktyg eftersom Microsoft lagt till begränsad funktionalitet vad gäller data utsnitt 
och filtrering. (Sallam, 2010a). 
 
Några andra begränsningar som nämns är att dimensioner med arvshierarkier och funktioner som 
att skriva tillbaka till databasen inte är möjliga. (Harinath, Pihlgren och Guang-Yeu Lee, 2010). 
 
Enligt Sallam (2010) är PowerPivot inte ett BI-rapporteringsverktyg utan ett verktyg för ad hoc 
och interaktiva analyser och bör användas i den kontexten. 
 
Sammanfattning 
Tabellen nedan sammanfattar ovan beskrivna möjligheter och begränsningar med PowerPivot. 
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Möjligheter med PowerPivot Begränsningar med PowerPivot 
 Skapa rapporter utan IT-support 
 Skapa grafisk presentation 
 Filtrera på flera attribut 
 Använda drag och släpp funktioner 
 Göra utsnitt 
 Enkelt att använda 
 Sammanställa datakällor utan 

programmering 
 Snabb minnesbearbetning 
 Integrera olika typer av datakällor och 

data 
 Relatera tabeller till varandra 
 DAX 
 Filtrera och sortera data 
 Ställa ad hoc frågor 
 Snabb analysering av stora 

datamängder 

 Dimensioner med arvshierarkier är inte 
möjligt 

 Skriva tillbaka till databasen är inte 
möjligt 

 Begränsad funktionalitet vad gäller 
utsnitt och filtrering 

 Svårt att hantera många till många 
förhållanden 

 Användaren måste lära sig DAX för 
tidsberäkningar och mer avancerade 
analyser 

 Begränsade möjligheter att påverka 
datakvalitet 

 Ingen möjlighet att dubbelklicka för 
drill-down operation 

 Begränsningar i skapande av 
tabellrelationer 

 
Tabell 2 Möjligheter och begränsningar med PowerPivot 

 
I den litteratur vi studerat finns mycket beskrivet om PowerPivots möjligheter och fördelar men 
mindre om dess begränsningar. I kapitel 6 beskriver vi våra tester och testresultat av PowerPivot 
och i kapitel 7 gör vi en jämförelse av de i litteraturen beskrivna möjligheterna och 
begränsningarna med våra testresultat.



32 

5 Transportstyrelsens 
Järnvägsavdelning 

I detta kapitel inleder vi med en beskrivning av Fordonsregistret på Transportstyrelsens 
Järnvägsavdelning. Därefter följer en beskrivning runt vilka problem och mål de som arbetar 
med Fordonsregistret har på rapporter. Kapitlet avslutas med de fastställda krav vi utgår från vid 
våra tester. Beskrivningarna är baserade på de dokument vi tagit del av och intervjuer vi 
genomfört. 
 

5.1 Beskrivning av Fordonsregistret 
Järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen har ett IT-verktyg vid namn Fordonsregistret. 
Fordonsregistret är ett register över järnvägsfordon där fordonstyper och godkända 
fordonsindivider registreras. Uppgifterna om fordonstyper och fordonsindivider innehåller även 
information om deras viktigaste egenskaper. (Transportstyrelsen, Fordonsregister, 2011). 
 
Fordonsregistret används idag till att hämta statistik och registrera fordon samt för tillsyn av 
registrerade fordon och av fordon godkända för farligt gods. Vid tillsyn kontrolleras att lagen om 
säkerhet och lagen om transport av farligt gods efterföljs.  
 
Alla fordon (härmed fordonsindivid) som är godkända för att åka på Sveriges järnvägar ska 
finnas registrerade i Transportstyrelsens Fordonsregister. Även internationella fordonsindivider 
som är godkända ska finnas registrerade. Undantag finns för individer som går under 
fordonskategorierna godsvagnar och personvagnar som endast behöver vara registrerade i 
ursprungslandet. Registret är en del av European Centralised Virtual Vehicle Register som är ett 
Europeiskt samarbete för underlätta bedömningen om vilka fordonstyper (se nästa stycke) som 
kan användas på olika infrastrukturer i samarbetsländerna. 
 
Fordonsregistret innehåller en mängd fordonstyper. Varje fordonstyp tillhör en fordonskategori 
och en underkategori. Tabellen nedan visar Fordonskategorier och ett urval av dess 
underkategorier. 
 
 
Fordonskategori Underkategorier (urval) 
Arbetsfordon  Drivning, transport och energiförsörjning 

 Infrastruktur och överbyggnad 
 Järnväg/väg (tvåvägsfordon) 

Godsvagn  E - Öppen vagn med höga sidor (Lådvagn), vanlig typ 
 F - Öppen vagn med höga sidor (Lådvagn), specialtyp 
 G - Sluten vagn, vanlig typ 

Lok, höghastighet  Annat 
 Dieseldrivet lok 
 Elektriskt lok 

Lok, konventionell  Ånglok 
 Annat 
 Dieseldrivet lok 

Motorvagn, höghastighet  Annat 
 Elektriskt motorvagnståg, motorvagn eller manövervagn 

Motorvagn, konventionell  Annat 
 Dieseldrivet motorvagnståg, motorvagn eller manövervagn 
 Elektriskt motorvagnståg, motorvagn eller manövervagn 

Personvagn, höghastighet  Liggvagn 
 Sittvagn 
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 Sovvagn 
Personvagn, konventionell  Liggvagn 

 Sittvagn 
 Sovvagn 

Spårvagn  Cisternvagn, ledad 
 Drivning, transport, energiförsörjning etc. 
 Flakvagn med boggie, ledad 

Tunnelbanevagn  
 
Tabell 3 Kategorier och underkategorier i Fordonsregistret (Källa: Fritt efter 
Transportstyrelsen, Grunddata) 

 
När en ny fordonstyp registreras uppges typbeteckning samt vilken version av typ det är. Övriga 
attribut som tillhör fordonstypen registreras också, ett exempel på sådant attribut är bromsvikt P. 
Bromsvikt P är det tal, i ton, som utgör fordonstypens bromsverkan för bromsgrupp P. 
Bromsgruppen utgörs av vilken bromskategori fordonen i ett tåg tillhör. Andra bromsgrupper är 
G, R, R+mg, R+ep och P+ep. Värdena för de andra bromsgrupperna anges under attributen 
bromsvikt G, bromsvikt R och så vidare. 
 
När en fordonsindivid registreras uppges vilken fordonstyp den tillhör och dess unika 
identifikationstagg. Här finns även möjlighet att registrera attribut som binds till individen och 
inte till den typ den tillhör. Några exempel på sådana attribut är tillverkningsår, medlemsstat och 
typ av bromsblock. Även innehavare av och underhållsansvarig för individen registreras. Grafen 
nedan visar hur attribut, fordonsindivid och fordonstyp relaterar till varandra. För att ge en 
förenklad bild över hur begreppen relaterar till varandra visar vi ett urval av alla de attribut som 
finns kopplade till fordonsindivid och fordonstyp. 
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Figur 12 Fordonsindivid med tillhörande begrepp (Källa: Fritt efter Transportstyrelsen, 
Grunddata ) 

 
Begreppen som återfinns i grafen förklaras och definieras i tabellen nedan. 
 
Begrepp Förklaring 
Fordonsindivid Enskild rälsburen vagn eller lok. 
Tillverkningsår Det år som fordonsindividen tillverkades. 
Fordonsinnehavare Det företag som innehar fordonsindividen. 

Inte synonymt med ägare. 
Identifikationstagg Ett unikt 12 siffrigt nummer som tilldelas en 

fordonsindivid. 
Underhållsansvarig Det företag som ansvarar för att 

fordonsindividens underhåll utförs 
regelmässigt. 

Medlemsstat Namn på den stat där fordonsindividen har 
sitt ursprungliga godkännande. 

Fordonstyp Fordon som är byggda enligt samma 
konstruktion. 

Fordonskategori/underkategori Varje fordonstyp tillhör en kategori och en 
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av dess underkategorier. 
Bromskategori Ett fordons inställda bromsegenskap. 
Tåg En sammansättning av flera 

fordonsindivider. 
Bromsgrupp Den bromskategori som samtliga fordon i ett 

tåg tillhör. 
Bromsvikt Fordonets bromsverkan uttryckt i ton. Olika 

värden beroende på inställd bromskategori. 
Typbeteckning Fordonstypens unika beteckning. 
Version Fordonstypens version. 
Bromsblock Den typ av bromsblock som en 

fordonsindivid är försedd med. Exempel från 
Fordonsregistret är gjutjärnsblock, icke 
godkända K-block och godkända K-block. 

 
Tabell 4 Begreppsförklaringar till Figur 12 ”Fordonsindivid med tillhörande begrepp” (Källa: 
Fritt efter Transportstyrelsen, Grunddata och Nilsson, Stridsberg 2009) 

 
Databasen för fordonsregistret är uppbyggd av 45 tabeller. Några av de centrala är; 
fordonsindivid, fordonstyp, fordonsindividattribut, fordonstypsattribut, kod och 
attributvardeforrad. Andra exempel på tabeller är fordonsinnehavare och 
underhallsansvarigtforetag, båda dessa är kopplade till ett annat register hos Transportstyrelsen, 
Företagsregistret. 
 
I tabellen kod finns bland annat alla attributsnamn, medlemsländernas namn och 
kategorier/underkategorier. I tabellen attributvardeforrad finns det olika attributvärden. 
 
Fordonsindividtabellen innehåller alla fordonsindivider. Även individernas identifikationstaggar 
och tillverkningsår finns i denna tabell. Denna tabell har relationer till fordonstyp och kod, den 
förstnämnda för att veta vilken fordonstyp individen är av och den sistnämnda för att finna 
vilken medlemsstat den tillhör. 
 
Alla fordonstyper lagras i tabellen med samma namn. I denna tabell finns typbeteckning och 
version av fordonstypen. Tabellen relaterar till kod där kategori och underkategori kan hittas. 
 
Fordonsindividattribut och fordonstypattribut har snarlikt användningsområde. Det som skiljer 
dem åt är att den ena relaterar till fordonsindivid och den andra till fordonstyp. Vilket attribut det 
rör sig om går att hitta via en relation till kod. Värdet för attributet finns i den egna tabellen eller 
tabellen attributvardeforrad. 
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Figur 13 Förenklad databasmodell av Fordonsregistret (Fritt från Systemdokumentation 
Fordonsregistret, Transportstyrelsen) 

 
Fordonsregistret är inte bara tillgängligt för anställda vid Transportstyrelsen utan även till viss 
del för externa användare som verksamhetsutövare. Genom att ansöka om ett användarkonto kan 
en verksamhetsutövare få tillgång till utvalda delar av Fordonsregistret, som till exempel en 
förteckning över de fordon verksamhetsutövaren har registrerade. Externa användare kan även 
ansöka om att registrera en fordonstyp. Det är även tänkt att allmänheten ska få möjlighet att se, 
via Transportstyrelsens hemsida, viss utvald data baserat på ett fordonsnummer. 
(Transportstyrelsen, Fordonsregister, 2011). 
 

5.2 Problem med rapporter på Transportstyrelsen 
De som använder Fordonsregistret på Transportstyrelsen har begränsad eller saknar kunskap i 
SQL och hur relationsdatabaser fungerar. De har däremot god kunskap i Microsofts Excel. 
Transportstyrelsens databaser är omfattande och har många relationer. Detta innebär att det blir 
svårt att skapa rapporter utan databaskunskap och kunskap i SQL. Idag har Transportstyrelsen 
tillgång till statiska rapporter som utomstående konsulter har skapat. Dessa rapporter uppfyller 
inte de önskemål Transportstyrelsen har på en rapport. Eftersom det är statiska rapporter kan 
Transportstyrelsen inte själva i efterhand påverka vilka uppgifter som visas eller analysera data 
ur olika perspektiv. Detta innebär att det inte finns möjligheter till ad hoc frågor eller att snabbt 
få svar på en fråga som inte besvaras i den statiska rapporten. Det i sin tur kan leda till att 
efterfrågad information inte kan presenteras inom en rimlig tid. 
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Figur 14 Problem med rapporter på Transportstyrelsen 

 
Transportstyrelsen söker på grund av detta ett mer flexibelt alternativ och efterfrågar ett verktyg 
med vilket dynamiska rapporter enkelt och snabbt kan framställas.  
 

5.3 Mål med rapporter på Transportstyrelsen 
Istället för de statiska rapporter som finns idag vill Transportstyrelsen ha mer flexibla rapporter 
där det på ett snabbt och enkelt sätt är möjligt att göra dynamiska sökningar. De vill ha fler 
sökalternativ och själva kunna välja att söka på till exempel kategorier, underkategorier och olika 
tekniska egenskaper, även benämnda som attribut. De vill även kunna analysera information ur 
olika perspektiv samt att vid presentationen visa egenskaper såsom identifikationstagg, 
innehavare och tillverkningsår. 
 

 
 
Figur 15 Mål med rapporter på Transportstyrelsen 
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Vid en förfrågan från Sogeti i november 2010 angående vilka sökmöjligheter, vilken typ av 
rapporter samt vilka möjligheter att vända och vrida på data Transportstyrelsen önskar framkom 
följande önskemål: 

 Kunna söka och sortera på alla egenskaper som finns för respektive fordonstyp och på 
varje egenskap för individer. 

 Tillverkningsår – att kunna sortera fordon först per innehavare, därefter typ och sedan 
tillverkningsår. 

 Registrerat datum – Att söka ut fordon med registrerat datum under en viss tid och få ut 
en lista med fordon sorterat på fordonsinnehavare. 

 Godkännande – att få ut en lista med fordonsindivider med godkännanden som gått ut 
(historiska godkännanden). 

 Godkännande – att få ut en lista med fordonsindivider med gällande godkännanden. 
 Fordonsinnehavare – att få ut en lista med alla fordonsindivider för en viss innehavare. 
 Bromsblock – En lista med alla godsvagnar med ett visst värde för egenskapen 

bromsblock (flervalsvärde). 
 Klimatzon – en lista med fordon som klarar en viss klimatzon (flervalsvärde) sorterat på 

kategori. 
 Bromsvikt – ta fram en lista med alla individer som har ett visst värde för bromsvikt P. 
 Rapporterna som skapas ska om möjligt kunna sorteras efter behov. 
 Rapporter presenteras i Excelformat. 

 
De viktigaste önskemålen för Transportstyrelsen är att kunna söka och sortera efter 
fordonsindivider och fordonstyper med dess tillhörande attribut.  
 

5.4 Krav på rapporter på Transportstyrelsen  
För att kunna nå målen på Transportstyrelsen behövs ett alternativ till dagens sätt att framställa 
rapporter på. Vi har därför fått i uppdrag att testa om PowerPivot kan användas för att åtgärda 
deras problem. För att kunna testa detta har vi utgått utifrån de problem och mål vi identifierat 
och i samråd med personer på Transportstyrelsen och Sogeti fastställt följande testkrav på 
PowerPivot för användarna av Fordonsregistret: 
 
Det ska vara möjligt att: 
 
Krav 1. Se fordonsindivider utifrån innehavare, sedan fordonstyp, slutligen tillverkningsår. 
Krav 2. Utifrån fordonskategori se antal fordonstyper i varje underkategori, även hur många 
fordonsindivider som finns i undergruppen. Dessa individer ska delas upp i två kolumner, en 
som visar antal individer som tillhör medlemsstaten Sverige och en för övriga medlemsstater. 

Krav 3. Utifrån värde för egenskapen bromsblock se fordonsindivider i fordonskategorin 
godsvagn. 

Krav 4. Utifrån bromskategori och värde se fordonsindivider.  

Samt att: 
 
Krav 5. Fordonsindivider ska presenteras med den unika identifikationstaggen som ska vara 
klickbar. När detta sker ska detaljerad information för fordonsindividen visas. Detaljerad 
information innefattar: 

a. Identifikationstagg 
b. Tillverkningsår 
c. Fordonstyp 
d. Innehavare 
e. Underhållsansvarig 
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Krav 6. Av föregående punkter/information vill Transportstyrelsen att Fordonstyp skall vara 
klickbar, vilket ska leda till att en fullständig lista av tekniska egenskaper för den aktuella 
fordonstypen visas. 

Krav 7. Verktyget ska vara möjligt att använda för de som arbetar med Fordonsregistret, vilka 
har god kunskap i Excel, men har begränsad eller saknar kunskap i SQL och i hur 
relationsdatabaser fungerar.  

Dessa krav är de kriterier vi utgår ifrån vid våra tester av PowerPivot. 
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6 Test av PowerPivot 
I detta kapitel beskriver vi hur vi utfört testerna, den dimensionsmodell vi använt oss av samt 
testresultaten. 
 

6.1 Hur vi utförde testerna 
Testerna utfördes i Excel 2010 32-bit med tilläggsprogrammet PowerPivot. Testmaskinen bestod 
av Intel Core 2 Duo T9600 2.80GHz och 8 gigabyte RAM. Installerat operativsystem var 
Windows 7 Enterprise 64-bit.   
 
I testerna utgick vi ifrån de sammanställda testkraven. Kraven testades var för sig och i den följd 
de presenteras i avsnitt 5.4. Till en början laddade vi PowerPivot med data från de tabeller i 
Fordonsregistret som vi ansåg skulle behövas för testerna. Efter några tester med första kravet 
fann vi det inte rimligt att testa direkt mot registrets databastabeller (se avsnitt 6.2.7). Vi valde 
därför att modellera en dimensionsmodell (se avsnitt 3.1.4). 
 
I testkraven finns inga krav på att få information som kan relateras till en viss tidpunkt eller över 
en tidsperiod. Detta innebär att det i den dimensionsmodell som skapades och användes för 
testerna inte existerar någon tidsdimension. Det finns heller ingenting som ska beräknas. Det är 
endast antal fordonsindivider eller antal fordonstyper som är intressant i de olika kraven. Detta 
innebär att det i modellen finns en faktatabell som enbart kopplar ihop de olika dimensionerna, 
en så kallad factless fact table. 
 
De dimensioner som går att urskilja i kraven är följande: 

 Fordonsindivid 
 Fordonstyp 
 Innehavare 
 Underhållsansvarig 

 

 
 
Figur 16 Dimensionsmodell för tester i PowerPivot 

 
Till dessa tillkommer attribut. Dimensionerna innehavare och underhållsansvarig innehåller 
endast namn på företag. I de två andra finns fler attribut. Tabellen nedan visar vilka attribut som 
hör ihop med dimensionerna fordonsindivid och fordonstyp. 
 
Dimension Attribut 
Fordonsindivid Identifikationstagg 

Tillverkningsår 
Medlemsstat 
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Bromsblockstyp 
Fordonstyp Typbeteckning 

Kategori 
Underkategori 
Bromsvikt P 
Bromsvikt P+ep 
Bromsvikt R 
Bromsvikt G 
Bromsvikt R+ep 
Bromsvikt R+mg 

 
Tabell 5 Dimensionerna Fordonsindivid och Fordonstyp med dess attribut 

Dimensionsmodellen implementerades som vyer i den databas som användes för testerna. Vid 
skapandet av vyerna sorterades gamla innehavare och underhållsansvariga bort, för övrigt togs 
ingen hänsyn till datakvalitet. Dessa vyer laddades sedan ner som data till PowerPivot där även 
en relation mellan factless tabellen och de fyra dimensionerna skapades. Med hjälp av dessa data 
utförde vi våra tester. 
 
För att testa PowerPivots användbarhet utgår vi ifrån vår definition samt den förkunskap de som 
arbetar med Fordonsregistret har. Vår definition med användbarhet i den här uppsatsen är: vad 
som är möjligt med PowerPivot mot Fordonsregistret. 
 

6.2 Testresultat av PowerPivot 
Nedan följer en beskrivning av Transportstyrelsens krav, hur vi testade dessa samt de testresultat 
som vi fick fram. I bilaga 3 finns skärmdokument över testresultaten. 

6.2.1 Krav 1 
Se fordonsindivider utifrån innehavare, sedan fordonstyp, slutligen tillverkningsår. 

I detta test användes dimensionerna innehavare, fordonstyp och fordonsindivid. De attribut som 
användes var typbeteckning från fordonstyp, identifikationstagg och tillverkningsår från 
fordonsindivid. 
 
Rapporten går att skapa utan svårigheter. Presentation kan ändras efter önskemål på hierarkin till 
exempel innehavare, fordonstyp och tillverkningsår eller fordonstyp, tillverkningsår och 
innehavare. Rapporten skapas utan någon större tidsåtgång. Vi noterar även att vissa 
fordonstyper saknar individer. 

6.2.2 Krav 2 
Utifrån fordonskategori se antal fordonstyper i varje underkategori, även hur många 
fordonsindivider som finns i undergruppen. Dessa individer ska delas upp i två kolumner, en 
som visar antal individer som tillhör medlemsstaten Sverige och en för övriga medlemsstater. 

För detta test användes dimensionerna fordonstyp och fordonsindivid. Från fordonstyp användes 
attributen kategori och underkategori. För att kunna dela upp presentationen av medlemsstat i 
Sverige och övriga skapades en ny kolumn med namn medlemsstattillhörighet. Detta gjordes 
med hjälp av DAX funktionen IF och attributet medlemsstat från dimensionen fordonsindivid. 
 
Det är inte möjligt att visa antal individer och fordonstyper i samma tabell. PowerPivot hittar 
ingen koppling mellan attributen från fordonstyp och medlemsstat, vilket innebär att antal 
individer och fordonstyper blir missvisande. Genom att skapa två rapporter bredvid varandra i 
samma Excelark går det att presentera det som efterfrågas i kravet. I den ena visas 
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fordonskategorier, dess underkategorier och hur många fordonstyper som finns under varje 
kategori och underkategori. I den andra rapporten visas antal individer istället och attributen 
medlemsstattillhörighet och identifikationstagg är tillagda. Båda rapporterna byggs utan någon 
större tidsåtgång. I den rapport som visar fordonsindivider finns 22 individer som saknar 
fordonskategori och underkategori. 

6.2.3 Krav 3 
Utifrån värde för egenskapen bromsblock se fordonsindivider i fordonskategorin godsvagn. 

Vid testet användes dimensionen fordonstyp och dess attribut kategori samt även dimensionen 
fordonsindivid och dess attribut identifikationstagg och bromsblocks typ. 
 
Med hjälp av rapportfiltrering räknas endast individer under kategorin godsvagn. I rapporten 
används ett grafiskt gränssnitt för att enkelt göra utsnitt på den eller de bromsblockstyper som är 
aktuella. Utsökningen på bromsblocktyp sker utan någon större tidsåtgång. Vi noterar att ett 
blankt värde finns som alternativ för bromsblocks typ. 

6.2.4 Krav 4 
Utifrån bromskategori och värde se fordonsindivider.  

För detta test användes dimensionerna fordonstyp och fordonsindivid. Attributen som användes 
var identifikationstagg och de olika bromsvikterna. 
 
Genom att använda de olika bromsvikterna som rapportfilter går det att söka och visa 
fordonsindivider baserat på deras värden för de olika bromsvikterna. Vi fann ingen möjlighet att 
filtrera på ett intervall av värden för en bromsvikt utan att markera alla önskade värden. Ingen 
större tidsåtgång för att filtrera ut en eller flera bromsvikter. Inte heller vid sökning på flera 
värden. 

6.2.5 Krav 5 
Fordonsindivider ska presenteras med den unika identifikationstaggen som ska vara klickbar. 
När detta sker ska detaljerad information för fordonsindividen visas. Detaljerad information 
innefattar: 

a. Identifikationstagg 
b. Tillverkningsår 
c. Fordonstyp 
d. Innehavare 
e. Underhållsansvarig 

För detta test användes alla fyra dimensionerna och de fem attributen enligt kravet. 
 
I alla krav där individer skall presenteras görs detta med identifikationstaggen, dock 
finns ingen inbyggd funktionalitet för drill-down via dubbelklick. Det innebär att taggen inte är 
klickbar för vidare presentation av attribut. Genom att skapa en rapport i tabellformat går det att 
presentera alla fordonsindivider och de uppgifter som finns om individerna. Dock finns 
begränsningar i filtrerings möjligheter. Vid filtrering på en identifikationstagg avbryts sökningen 
på grund av minnesbelastning. Rapporten innehåller då cirka 14 200 rader. 

 
Om ett av attributen underhållsansvarig eller innehavare tas bort från rapporten är det möjligt att 
filtrera på upp till sju identifikationstaggar. Vid filtrering på mer än sju individer tar filtreringen 
över tio minuter. Vi har sökt en förklaring till detta men inte lyckats hitta något. Detta går att 
kringgå genom att använda Excels sökfunktion vid sökning på en individ. Genom att söka på en 
individ med hjälp av identifikationstaggen visas informationen om den individen. 
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6.2.6 Krav 6 
Av föregående punkter/information vill Transportstyrelsen att Fordonstyp skall vara klickbar, 
vilket ska leda till att en fullständig lista av tekniska egenskaper för den aktuella fordonstypen 
visas. 

För detta test användes endast dimensionen fordonstyp och alla dess attribut. Eftersom det i 
föregående test framkom att klickbara länkar inte är en möjlighet, valde vi att skapa ytterligare 
en rapport för att ändå kunna visa fordonstypernas tekniska egenskaper. Testningen begränsas till 
de tekniska egenskaper som finns som attribut i vår dimensionsmodell. 
 
Genom att använda tabellformat på rapporten går det att lista alla fordonstyper samt de attribut 
som finns för varje typ i dimensionsmodellen. I rapporten visas sammanlagt nio kolumner av 
dessa vilket medför att det går att överblicka åtta på samma gång utan att scrolla i sidled. Det 
finns inga begränsningar i filtreringsmöjligheter när det gäller antal attribut och värden. 
Filtreringen sker utan någon större tidsåtgång. 

6.2.7 Krav 7 
Verktyget ska vara möjligt att använda för de som arbetar med Fordonsregistret, vilka har god 
kunskap i Excel, men har begränsad eller saknar kunskap i SQL och i hur relationsdatabaser 
fungerar. 

För att testa om SQL-kunskap är nödvändigt eller ej provade vi att gå direkt mot Fordonsregistret 
och hämta data till PowerPivot. För att testa huruvida PowerPivot är möjligt att använda för de 
som arbetar med Fordonsregistret har vi under föregående tester även testat det kravet genom att 
notera vilka förkunskaper som krävs för varje moment. 
 
Vi fann redan vid första kravet att det ej var rimligt att arbeta direkt mot Fordonsregistrets 
databas. Tabellerna i databasen innehåller många kolumner som för användaren inte är relevanta 
vilket gör att tabellerna i PowerPivot blir svåra att överblicka. Det blir även mycket svårt och 
komplicerat att relatera de nedladdade databastabellerna i PowerPivot. Till exempel finns många 
relationer till tabellen kod men PowerPivot tillåter inte mer än en koppling mellan två tabeller. 
Detta innebär att tabellen kod måste importeras från databasen flera gånger. På grund av 
ovanstående kunde vi inte möta kraven utan att först skapa en dimensionsmodell och 
implementera denna som vyer i databasen.  
 
För att ladda upp data som är hanterbart för användaren krävs SQL-kunskap samt god insikt i hur 
databasen är uppbyggd. När data väl är laddat till PowerPivot krävs ingen SQL-kunskap. 
Däremot krävs kunskap i DAX och en handbok i hur PowerPivot fungerar. 
 

6.3 Sammanställning av testresultaten 
Vi har i våra tester funnit några möjligheter och begränsningar när det kommer till att använda 
PowerPivot som Self-Service BI-verktyg. För att få en bättre överblick av dessa så har vi 
sammanställt dem i tabellen nedan. 
 
Möjligheter Begränsningar 

 Enkelt att skapa rapporter med drag 
och släppfunktion 

 Snabb beräkning vid skapandet av 
rapporter och vid sortering av data 

 Enkelt att filtrera och göra utsnitt 
 Möjlighet att filtrera på flera attribut 

och värden 

 Databasen måste vara väl strukturerad 
för att det ska vara enkelt att ladda 
PowerPivot med data 

 Saknaden av ETL skapar ofullständig 
och otydlig data 

 Inte möjligt att filtrera på ett intervall 
av värden 
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Self-Service BI/ 
PowerPivot 

Hämta data Hämta data 

Används till

 Snabb filtrering i vissa fall 
 Enkelt att sortera data 

 Ingen möjlighet att dubbelklicka för 
drill-down operation 

 Begränsningar i filtrering vid rapporter 
med många dimensioner och attribut 

 Vid inläsning av data till PowerPivot 
från databas måste användaren vara 
medveten om var tabellerna finns 
lagrade samt ha läsrättigheter till dessa 

 Kräver att databastabeller läses in flera 
gånger vid vissa typer av 
tabellrelationer 

 
Tabell 6 Möjligheter och begränsningar med PowerPivot enligt testresultaten 

Denna tabell kommer att användas i vår jämförelse med de möjligheter och begränsningar vi 
fann i litteraturen (se avsnitt 4.2 och 4.4).  
 
Figuren nedan visar hur våra testresultat kan kopplas till BI-kedjan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 17 Testresultat av PowerPivot kopplade till BI-kedjan (Källa: Fritt efter Högskolan 
Dalarna, 2011) 

 
I våra tester var det inte möjligt att hämta data från datakällan. Vi använde en dimensionsmodell 
och vyer, vilket inte är detsamma som ett datalager, eftersom vi inte bearbetat data. Det är ändå 
ett sätt att strukturera data på varför vi har valt att i figuren visa att data hämtas från ett datalager. 
Våra tester har visat att det är möjligt att använda PowerPivot till att göra analyser och skapa 
rapporter vilka kan ligga till grund för beslut och handlingar. 

Datakälla 
Hämta 
Transformera 
Ladda 

Datalager 
Analyser 
Rapporter 

Beslut 
Handlingar 

Kunskap Information Data 

Testresultat 

Hämta data  Används till 
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7 Jämförelse och analys 
I detta kapitel jämför vi kartläggningarna av möjligheter och begränsningar med Self-Service BI 
och PowerPivot med kartläggningen av våra testresultat.  
 

7.1 Kartläggningar av möjligheter och begränsningar 
Dessa möjligheter och begränsningar framkom under litteraturstudierna av Self-Service BI-
verktyg. 
 
Möjligheter med Self-Service BI Begränsningar med Self-Service BI 

 Skapa rapporter utan IT-support 
 Enkelt att använda 
 Ställa ad hoc frågor 
 Användaren väljer data 
 Användaren filtrerar data 
 Användaren skapar grafisk 

presentation 
 Riktar sig till olika typer av användare 

 Vad som är enkelt beror på vilken 
bakgrund användaren har 

 System som ska samarbeta med Self-
Service BI-verktyg behöver anpassas 
till detta 

 Kan vara svårt att få tillgång till 
källdata 

 Problem med inkonsistent eller felaktig 
data 

 Saknar BI-infrastruktur 
 Mindre korrekta analysresultat 

 
Tabell 7 Möjligheter och begränsningar med Self-Service BI enligt teorin 

 
Dessa möjligheter och begränsningar framkom under litteraturstudierna av PowerPivot. 
 
Möjligheter med PowerPivot Begränsningar med PowerPivot 

 Skapa rapporter utan IT-support 
 Skapa grafisk presentation 
 Filtrera på flera attribut 
 Använda drag och släppfunktioner 
 Göra utsnitt 
 Enkelt att använda 
 Sammanställa datakällor utan 

programmering 
 Snabb minnesbearbetning 
 Integrera olika typer av datakällor och 

data 
 Relatera tabeller till varandra 
 DAX 
 Filtrera och sortera data 
 Ställa ad hoc frågor 
 Snabb analysering av stora 

datamängder 

 Dimensioner med arvshierarkier är inte 
möjligt 

 Skriva tillbaka till databasen är inte 
möjligt 

 Begränsad funktionalitet vad gäller 
utsnitt och filtrering 

 Svårt att hantera många till många 
förhållanden 

 Användaren måste lära sig DAX för 
tidsberäkningar och mer avancerade 
analyser 

 Begränsade möjligheter att påverka 
datakvalitet 

 Ingen möjlighet att dubbelklicka för 
drill-down operation 

 Begränsningar i skapande av 
tabellrelationer 

 
Tabell 8 Möjligheter och begränsningar med PowerPivot enligt teorin 
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Dessa möjligheter och begränsningar framkom under testerna av PowerPivot. 
 
Möjligheter Begränsningar 

 Enkelt att skapa rapporter med drag 
och släppfunktion 

 Snabb beräkning vid skapandet av 
rapporter och vid sortering av data 

 Enkelt att filtrera och göra utsnitt 
 Möjlighet att filtrera på flera attribut 

och värden 
 Snabb filtrering i vissa fall 
 Enkelt att sortera data 

 Databasen måste vara väl strukturerad 
för att det ska vara enkelt att ladda 
PowerPivot med data 

 Saknaden av ETL skapar ofullständig 
och otydlig data 

 Inte möjligt att filtrera på ett intervall 
av värden 

 Ingen möjlighet att dubbelklicka för 
drill-down operation 

 Begränsningar i filtrering vid rapporter 
med många dimensioner och attribut 

 Vid inläsning av data till PowerPivot 
från databas måste användaren vara 
medveten om var tabellerna finns 
lagrade samt ha läsrättigheter till dessa 

 Kräver att databastabeller läses in flera 
gånger vid vissa typer av 
tabellrelationer 

 
Tabell 9 Möjligheter och begränsningar med PowerPivot enligt testresultaten 

Utifrån dessa kartläggningar har vi gjort vår jämförelse. 
 

7.2 Jämförelse av möjligheter med Self-Service BI 
Vi har jämfört kartläggningarna och sett att mycket är lika. I de fall vi funnit begränsningar och 
möjligheter i litteraturen men som vi inte berört i våra tester har vi valt att inte ha dessa med i vår 
jämförelse.  
 
Tabellen nedan visar de möjligheter vi funnit i litteraturen angående Self-Service BI och/eller 
PowerPivot och sedan testat. I de fall vi funnit samma möjlighet i våra tester har vi markerat 
detta i kolumnen Test. De rutor som inte är ikryssade var ej möjliga enligt testerna. Många 
möjligheter kan dock diskuteras. Vi har valt att inte bocka i dessa möjligheter i testkolumnen 
trots att det under vissa förutsättningar kan vara möjligt. 
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Möjligheter  Self-Service BI PowerPivot Test 
Skapa rapporter utan IT-support      
Användaren väljer data      
Användaren filtrerar data       
Riktar sig till olika typer av användare      
Ställa ad hoc frågor      
Enkelt att använda      
Göra utsnitt      
Snabb minnesbearbetning     
Relatera tabeller till varandra     
DAX      
Sortera data       
Snabb analysering av stora datamängder     
Enkelt att skapa rapporter med drag och 
släppfunktion 

     

Filtrera på flera attribut och värden      
 
Tabell 10 Jämförelse av möjligheter med Self-Service BI 

Att skapa rapporter utan IT-support är möjligt enligt både teorin och testerna men det förutsätter 
väl strukturerat data i datakällan eller, som i våra tester, att någon med teknisk kunskap förberett 
och läst in data till PowerPivot. I våra tester fann vi det inte rimligt att arbeta direkt mot 
Fordonsregistrets databas. Fordonsregistret är uppbyggt på ett sätt som kräver att data bearbetas 
och modelleras innan det är enkelt att använda det i PowerPivot. Detta hör samman med ”att 
relatera tabeller till varandra”. För att hämta den information vi behövde krävdes relationer till 
två kolumner i samma tabell. Om tabellen som relationerna ska skapas till läses in två gånger kan 
relationerna skapas, en relation till respektive tabell. Detta innebär att en stor mängd data som 
inte används importeras flera gånger. För att få dessa tabeller överskådliga i fönstret där 
rapporten ska skapas krävs mycket arbete. Dessutom är det ett tidskrävande arbete att skapa 
relationerna. För att åstadkomma detta krävs kunskap och förståelse för hur databasmodellen är 
uppbyggd. 
 
Att användaren själv väljer data är också en möjlighet som är öppen för tolkning. Om allt data 
finns strukturerat i PowerPivot så kan användaren själv enkelt välja och enkelt ställa ad hoc 
frågor. Om användaren själv måste gå mot datakällan för att välja data krävs en högre kunskap i 
hur och vart data ska hämtas. Detta innebär också att möjligheten ”riktar sig till olika typer av 
användare” inte heller är helt i linje med det våra tester visar.  
 
Möjligheterna ”snabb minnesbearbetning” och ”snabb analysering av stora datamängder”, 
som vi fann i teorin, återfann vi inte i våra testresultat. I krav 5 där all information om en 
fordonsindivid ska presenteras (se avsnitt 6.2.5) är detta inte möjligt. Vi får både långa svarstider 
och avbrott på grund av hög minnesbelastning vid filtrering. Vad detta beror på framgår inte av 
våra tester. Det vi sett är att svarstiderna blir längre ju fler dimensioner som används i rapporten 
och antal värden som skall filtreras. En annan faktor som verkar spela in är det faktum att vi i det 
aktuella testet använder en omvänd hierarki mot de andra testerna. Vi använder 
identifikationstaggen överst istället för till exempel, som vi gör i krav 1 (se avsnitt 6.2.1), 
innehavare. Som vi tidigare beskrivit har vi inte hittat någon förklaring till detta (se avsnitt 
6.2.5). 
 

7.3 Jämförelse av begränsningar med Self-Service BI 
I likhet med tabellen för möjligheter har vi gjort en jämförelse mellan de begränsningar vi funnit 
i litteraturen och om dessa påträffats i våra tester. 
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Begränsningar  Self-Service BI PowerPivot Test 
Vad som är enkelt beror på vilken 
bakgrund användaren har 

     

Kan vara svårt att få tillgång till källdata      
Problem med inkonsistent eller felaktig 
data  

     

Saknar BI-infrastruktur      
Mindre korrekta analysresultat      
Begränsad funktionalitet vad gäller 
utsnitt och filtrering 

     

Svårt att hantera många till många 
förhållanden 

     

Begränsade möjligheter att påverka 
datakvalitet 

     

Ingen möjlighet att dubbelklicka för 
drill-down operation 

     

Vid inläsning av data till PowerPivot från 
databas måste användaren vara medveten 
om vart tabellerna finns lagrade samt ha 
läsrättigheter till dessa 

    

Kräver att databastabeller läses in flera 
gånger vid vissa typer av tabellrelationer 

     

 
Tabell 11 Jämförelse av begränsningar med Self-Service BI 

 
Som tabellen visar har alla begränsningar från litteraturen återfunnits i våra tester. Vi har även 
två begränsningar som vi inte funnit i litteraturen. Båda dessa skulle dock kunna placeras under 
andra begränsningar. Begränsningen ”Vid inläsning av data till PowerPivot från databas måste 
användaren vara medveten om var tabellerna finns lagrade samt ha läsrättigheter till dessa” 
kan placeras under ”svårt att få tillgång till källdata”. Dock har författaren som har skrivit om 
svårigheter att få tillgång till källdata inte definierat vad som är svårt. Därför valde vi att ange 
detta som en egen begränsning.  
 
I några av våra tester fann vi data som inte var fullständigt. Detta kan kopplas till att det inte 
krävs ETL (se avsnitt 3.1.2), innan inläsning till PowerPivot. Detta skulle enkelt kunna undvikas 
om den databas vi använt skulle gått igenom ETL och lagrats som dimensions- och faktatabeller 
istället. Utifrån dessa kan sedan samma rapporter skapas som vi gjort men då utan de 
ofullständiga data som fanns i våra. 
 
En annan begränsning som vi fann både i litteraturen och i våra testresultat är avsaknaden av 
möjligheten utföra en så kallad drill-down operation via dubbelklick (se avsnitt 3.1.4). Detta 
innebär att för företag, som till exempel Transportstyrelsen som har behov av att se detaljer, 
måste lösa det på annat sätt. En lösning är att, som vi gjort med krav 5 och krav 6 (se avsnitt 
6.2.5 och 6.2.6), skapa en egen rapport med fler detaljer även om denna lösning kan bli 
begränsad i och med filtreringsproblemen. 
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8 Diskussion och Slutsatser  
I detta kapitel inleder vi med en upprepning av uppsatsens forskningsfrågor, syfte och mål. 
Därefter redogör vi för och diskuterar de slutsatser vi kommit fram till samt gör en 
sammanfattning av slutsatser angående användbarhet. Vi avslutar med våra reflektioner, 
utvärdering av metoder och förslag på fortsatta studier. 
 

8.1 Uppsatsens forskningsfrågor, syfte och mål 
Forskningsfrågorna i uppsatsen har varit följande: 
Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har PowerPivot?  
Hur användbart är PowerPivot för Transportstyrelsens Järnvägsavdelning? 
 
Studiens syfte var att jämföra vad som finns beskrivet i litteraturen om tekniska möjligheter och 
begränsningar med Self-Service BI med de tekniska möjligheter och begränsningar som 
framkommit under våra tester av PowerPivot. 
 
Målet med studien har bestått av två delar. Den första delen av målet har varit att undersöka 
PowerPivots användbarhet och kartlägga dess tekniska möjligheter och begränsningar. Den här 
delen av målet är knutet till syftet. Genom att kartläggningen används i jämförelsen binds syfte 
och mål samman. Den andra delen har varit att utifrån kartläggningen undersöka om 
Transportstyrelsens Järnvägsavdelning kan använda PowerPivot som ett verktyg för Self-Service 
BI mot deras Fordonsregister. 
 

8.2 Möjligheter med Self-Service BI 
Några av de möjligheter som framkommit under våra tester har även beskrivits i litteraturen. Det 
har dock framkommit ett flertal beskrivna möjligheter vilka inte varit möjliga i våra tester. 

8.2.1 Likheter mellan litteratur och tester 
Följande möjligheter har beskrivits i litteraturen och bekräftats av våra tester: 

 användaren filtrerar data 
 göra utsnitt 
 sortera data 
 DAX 
 enkelt att skapa rapporter med drag och släpp funktion 
 filtrera på flera attribut och värden 

 
Våra möjligheter stämmer överens med teorins möjligheter när det gäller funktioner vilka 
används efter data importerats till PowerPivot. 

8.2.2 Skillnader mellan litteratur och tester 
Vad gäller möjligheter har även några skillnader mellan vad litteraturen beskriver och våra tester 
framkommit. En sammanfattning av dessa skillnader är: 

 skapa rapporter utan IT-support 
 användaren väljer data 
 riktar sig till olika typer av användare 
 ställa ad hoc frågor 
 enkelt att använda 
 snabb minnesbearbetning 
 relatera tabeller till varandra 
 snabb analysering av stora datamängder 
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Dessa punkter anges i litteraturen som möjligheter med Self-Service BI men i våra tester är dessa 
inte möjliga.  
 
En viktig slutsats vi kommit fram till är att det inte är rimligt att med PowerPivot arbeta direkt 
mot Fordonsregistret för Transportstyrelsen. Det krävs teknisk support för att skapa relationer, 
bearbeta och importera data till PowerPivot. För Transportstyrelsens del innebär detta att 
användbarheten minskar. Däremot, när det finns data i PowerPivot, blir PowerPivot användbart 
för de som arbetar med Fordonsregistret. 
 
Eftersom det inte är möjligt att arbeta direkt mot Fordonsregistret försvinner även andra, enligt 
litteraturen, möjligheter. Användaren blir begränsad i val av data och ad hoc frågor kan bara 
ställas mot data som finns inläst. Detta innebär att PowerPivot inte är enkelt att använda eller 
riktar sig till olika typer av användare. 
 
I testet av krav 5 (se avsnitt 6.2.5) uppstod långa svarstider eller avbrott på grund av hög 
minnesbelastning vid filtrering. Detta visar att PowerPivot ej är lämpligt att använda för att 
presentera all information om en fordonsindivid. 
 

8.3 Begränsningar med Self-Service BI 
De flesta begränsningar som framkommit under testerna finns även beskrivna i litteraturen. Två 
begränsningar från testerna har vi inte funnit i den litteratur vi studerat. Dessa begränsningar har 
dock likheter med och skulle kunna höra samman med i litteraturen beskrivna begränsningar. 

8.3.1 Likheter mellan litteratur och tester 
De begränsningar som beskrivits i litteraturen har även framkommit i våra tester. Dessa 
begränsningar är: 

 vad som är enkelt beror på vilken bakgrund användaren har 
 kan vara svårt att få tillgång till källdata 
 problem med inkonsistent eller felaktig data 
 saknar BI-infrastruktur 
 mindre korrekta analysresultat 
 begränsad funktionalitet vad gäller utsnitt och filtrering 
 svårt att hantera många till många förhållanden 
 begränsade möjligheter att påverka datakvalitet 
 ingen möjlighet att dubbelklicka för drill-down operation 
 kräver att databastabeller läses in flera gånger vid vissa typer av tabellrelationer 

 
Vilken bakgrund användaren har påverkar om PowerPivot är enkelt att använda. Utifrån det drar 
vi slutsatsen att PowerPivot inte är enkelt för alla typer av användare. 
 
Begränsningar som att en BI-infrastruktur saknas leder till problem med inkonsistent eller 
felaktig data. Det leder även till att möjligheterna att påverka datakvaliteten begränsas. Detta 
innebär att analysresultaten blir mindre korrekta. Utan en BI-infrastruktur kan det vara svårare 
att få tillgång till källdata. Är det svårt att få tillgång till data blir det även svårt att skapa 
rapporter. För att enkelt skapa rapporter med god kvalitet och högsta möjliga korrekthet krävs en 
BI-infrastruktur.  
 
I och med att det är svårt att hantera tabellrelationer, där flera relationer mellan tabeller finns, 
behövs teknisk support. 
 
På grund av att drill-down operationen via dubbelklick saknas har vissa av kraven ej varit 
möjliga att presentera enligt kraven. För Transportstyrelsen leder även detta till minskad 
användbarhet.  



51 

8.3.2 Skillnader mellan litteratur och tester 
Endast en skillnad mellan vad som beskrivs i litteraturen om begränsningar och våra tester har 
framkommit. I våra tester framkom att: 

 vid inläsning av data till PowerPivot från databas måste användaren vara medveten om 
var tabellerna finns lagrade samt ha läsrättigheter till dessa.  

 
Vi kan då konstatera att viss databaskunskap samt tillgång till databasen är nödvändig. 
Konsekvenserna av det blir återigen att PowerPivot inte är enkelt att använda för alla typer av 
användare. 
 

8.4 Sammanfattning av slutsatser angående användbarhet 
För att PowerPivot ska vara användbart för Transportstyrelsen krävs teknisk support. Data från 
Fordonsregistret behöver bearbetas och modelleras innan det blir användbart i PowerPivot för de 
som arbetar med Fordonsregistret. Ytterligare en faktor som minskar användbarheten för 
Transportstyrelsen är att det inte finns möjlighet till drill-down via dubbelklick. 
 
För att PowerPivot ska vara enkelt att använda och analysresultaten hålla god kvalitet behövs en 
BI-infrastruktur. Detta innebär att BI-kunskap och teknisk kunskap krävs. Det i sin tur leder till 
att påståendet att PowerPivot riktar sig till olika typer av användare inte helt stämmer. När data 
väl är förberett och inläst till PowerPivot finns det däremot möjligheter för olika typer av 
användare. 
 

8.5 Våra reflektioner 
En anledning till att vi valde detta uppdrag från Sogeti var att vi ville få kunskap om BI. Vi 
tyckte det verkade vara ett intressant och aktuellt område värt att lära sig mer om inför det 
stundande yrkeslivet. 
 
Målet för uppsatsen formulerades i ett tidigt skede. Vi hade dock lite problem med att få klarhet i 
vad det var vi skulle testa med PowerPivot. När det stod klart att det var utifrån de som arbetar 
med Fordonsregistret, deras bakgrundskunskap och krav på rapporter, kunde vi formulera 
kriterier för tester och målet med uppsatsen. Arbetet med målet har varit intressant och vi har lärt 
oss en del om Self-Service BI och PowerPivot. Parallellt med formuleringen av målet och 
kriterierna genomförde vi litteraturstudier och laborationer av hur PowerPivot fungerar. Detta 
ledde fram till att vi innan testerna till viss del visste vilka resultat vi kunde förvänta oss. Vi 
kunde se att det inte skulle vara enkelt att arbeta direkt mot Fordonsregistret. Vi visste även att 
det inte skulle vara möjligt att dubbelklicka och använda drill-down för att visa ytterligare 
information om en fordonsindivid eller fordonstyp. Vidare hade vi noterat när vi studerade 
Fordonsregistret att det bland annat saknades data på en del ställen. Vad gäller användbarheten 
trodde vi att det skulle vara mer användbart än vad som framkom av resultatet. Vi förstod ganska 
tidigt att det skulle krävas teknisk kunskap för bearbetning och importering av data. Däremot 
anade vi inte att det skulle uppstå problem med filtrering vid användandet av flera dimensioner. 
Våra förväntade resultat bekräftades när vi sedan genomförde testerna.  
 
Vi hade problem med att formulera ett syfte som var generellt men ändå relaterat till målet. Detta 
var en del vi arbetade mycket med och formulerade om några gånger under arbetets gång. När vi 
formulerat det slutliga syftet föll bitarna på plats och uppsatsen bands ihop. Syftet har bidragit 
till att ge oss mer kunskap att relatera testresultaten till samt en fördjupad förståelse för Self-
Service BI. 
 
Inför testerna har en grundlig datainsamling genom intervjuer, litteraturstudier och praktiska 
studier genomförts. Detta bidrar till en god kvalitet på undersökningen. För att ytterligare höja 
kvaliteten skulle ännu flera tester av PowerPivot genomföras än vad som här varit möjligt. 
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Vi hoppas att med denna uppsats kunna bidra med ett stöd till Transportstyrelsen i deras beslut 
om PowerPivot är ett användbart alternativ för dem. I och med detta har uppsatsen ett värde för 
Transportstyrelsen men även för de som är intresserade av fördjupad kunskap inom Self-Service 
BI finns ett värde. För vår del har arbetet med uppsatsens bidragit till en ökad förståelse för BI, 
Self-Service BI och PowerPivot, vilket var vår förhoppning från början. 
 
Vi tycker det här har varit ett intressant område och skulle vilja lära oss mer. Uppdraget och 
målet har varit inriktat mot vad och hur Transportstyrelsen kan använda PowerPivot mot 
Fordonsregistret. Vi skulle gärna lära oss mer hur BI, Self-Service BI och PowerPivot praktiskt 
kan användas i andra sammanhang. 
 

8.6 Utvärdering av metoder 
Det har varit bra att laborera på egen hand med PowerPivot och Fordonsregistret. Detta har gett 
oss kunskap och en djupare förståelse för hur dessa fungerar.  
 
Intervjuerna har bidragit med förstahandsuppgifter om Fordonsregistret och de som arbetar med 
det. För att förbättra den informationen hade fler personer på Transportstyrelsen kunnat 
intervjuas. 
 
Från början planerade vi att intervjua en användare av PowerPivot men vi hade problem med att 
hitta någon att intervjua. Efter hand ansåg vi att det var tillräckligt med den information som 
fanns i litteraturen och våra egna laborationer för att genomföra testerna. Om vi sökt vidare efter 
en intervjuperson hade undersökningens tillförlitlighet höjts.  
 
Om tiden tillåtit skulle vi fördjupat oss ytterligare i PowerPivot för att finna fler möjligheter och 
begränsningar.  
 
För att bredda syftet kunde fler verktyg för Self-Service BI testats och varit med i jämförelsen. 
 
Vi valde att sitta på Sogeti och arbeta vilket vi tycker varit bra. Det har underlättat i kontakten 
med handledare. Vi har lätt kunnat ställa frågor och få snabbt få svar under arbetets gång, både 
av handledare men även av andra personer. Det har även inneburit att vi haft kontakt och kunnat 
diskutera med andra studenter som även de gör sitt examensarbete på Sogeti. 
 
För att göra en bra utvärdering underlättar det om anteckningar förts under arbetets gång i form 
av reflektioner i en projektdagbok till exempel. Om vi haft det i åtanke från början skulle denna 
utvärdering kunnat göras bättre. 
 

8.7 Förslag på fortsatta studier 
Som vi tidigare beskrivit har uppsatsens inriktning varit att undersöka PowerPivots möjligheter 
och begränsningar samt hur användbart PowerPivot är för Transportstyrelsen. I våra tester 
använde vi oss av en dimensionsmodell och vyer eftersom det inte var möjligt att arbeta direkt 
mot Fordonsregistret. Ett annat alternativ hade varit att skapa ett datalager och en datakub, det 
vill säga använda en BI-infrastruktur. Det skulle vara intressant att testa det alternativet och 
jämföra resultaten för att se om det blir någon skillnad och i så fall vilken skillnad det blir. Finns 
det möjlighet att nå målen och uppfylla kraven bättre om en BI-infrastruktur används? 
Ytterligare ett alternativ skulle vara att undersöka andra verktyg för Self-Service BI till 
Transportstyrelsen. 
 
Det skulle även vara intressant att göra en mer generell jämförelse mellan analyser och rapporter 
utan en BI-infrastruktur och med en BI-infrastruktur. Hur påverkas kvaliteten och korrektheten i 



53 

analyser och rapporter av en BI-infrastruktur? Vidare skulle det vara intressant att undersöka om 
det finns tillfällen då en BI-infrastruktur inte tillför någon förbättring på kvaliteten och 
korrektheten.
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Carina Larsson på Transportstyrelsen 
 
Vilken roll har du? 
 
Varför har Fordonsregistret blivit utvalt? 
 
Beskriv Fordonsregistret, vilka delar/kategorityper finns? 
 
Hur används Fordonsregistret idag? 
 
Hur många ska arbeta med verktyget? 
 
Vilka förkunskaper finns hos dessa, SQL, Excel? 
 
Hur skapas rapporter idag? 
 
Vilken typ/hur ser rapporterna ut idag? 
 
Vad saknar ni med dagens rapporter? 
 
Vad vill ni ha? 
 
Vilka krav ska ett verktyg uppfylla? 
 
Vilka krav har ni på rapporterna? 
 
Delrapporter? 
 
Är frågorna från mailet fortfarande aktuella? 



 

Bilaga 2. Intervjufrågor till Mikael Rautio på Sogeti 
 
Beskriv databasen bakom Fordonsregistret 
 
Vilka relationer mellan tabellerna finns? 
 
Hur används Fordonsregistret? 



 

Bilaga 3. Skärmdokument av testresultat 
 
Krav 1 
Se fordonsindivider utifrån innehavare, sedan fordonstyp, slutligen tillverkningsår. 

 

I detta test användes dimensionerna innehavare, fordonstyp och fordonsindivid. De attribut som 
användes var typbeteckning från fordonstyp, identifikationstagg och tillverkningsår från 
fordonsindivid. 
 
Rapporten går att skapa utan svårigheter. Presentation kan ändras efter önskemål på hierarkin till 
exempel innehavare, fordonstyp och tillverkningsår eller fordonstyp, tillverkningsår och 
innehavare. Rapporten skapas utan någon större tidsåtgång. Vi noterar även att vissa 
fordonstyper saknar individer. 
 
Krav 2 
Utifrån fordonskategori se antal fordonstyper i varje underkategori, även hur många 
fordonsindivider som finns i undergruppen. Dessa individer ska delas upp i två kolumner, en 
som visar antal individer som tillhör medlemsstaten Sverige och en för övriga medlemsstater. 



 

 

För detta test användes dimensionerna fordonstyp och fordonsindivid. Från fordonstyp användes 
attributen kategori och underkategori. För att kunna dela upp presentationen av medlemsstat i 
Sverige och övriga skapades en ny kolumn med namn medlemsstattillhörighet. Detta gjordes 
med hjälp av DAX funktionen IF och attributet medlemsstat från dimensionen fordonsindivid. 
 
Det är inte möjligt att visa antal individer och fordonstyper i samma tabell. PowerPivot hittar 
ingen koppling mellan attributen från fordonstyp och medlemsstat, vilket innebär att antal 
individer och fordonstyper blir missvisande. Genom att skapa två rapporter bredvid varandra i 
samma Excelark går det att presentera det som efterfrågas i kravet. I den ena visas 
fordonskategorier, dess underkategorier och hur många fordonstyper som finns under varje 
kategori och underkategori. I den andra rapporten visas antal individer istället och attributen 
medlemsstattillhörighet och identifikationstagg är tillagda. Båda rapporterna byggs utan någon 
större tidsåtgång. I den rapport som visar fordonsindivider finns 22 individer som saknar 
fordonskategori och underkategori. 
 
Krav 3 
Utifrån värde för egenskapen bromsblock se fordonsindivider i fordonskategorin godsvagn. 



 

 

Vid testet användes dimensionen fordonstyp och dess attribut kategori samt även dimensionen 
fordonsindivid och dess attribut identifikationstagg och bromsblocks typ. 
 
Med hjälp av rapportfiltrering räknas endast individer under kategorin godsvagn. I rapporten 
används ett grafiskt gränssnitt för att enkelt göra utsnitt på den eller de bromsblockstyper som är 
aktuella. Utsökningen på bromsblocktyp sker utan någon större tidsåtgång. Vi noterar att ett 
blankt värde finns som alternativ för bromsblocks typ. 
 
Krav 4 
Utifrån bromskategori och värde se fordonsindivider.  

 

För detta test användes dimensionerna fordonstyp och fordonsindivid. Attributen som användes 
var identifikationstagg och de olika bromsvikterna. 



 

 
Genom att använda de olika bromsvikterna som rapportfilter går det att söka och visa 
fordonsindivider baserat på deras värden för de olika bromsvikterna. Vi fann ingen möjlighet att 
filtrera på ett intervall av värden för en bromsvikt utan att markera alla önskade värden. Ingen 
större tidsåtgång för att filtrera ut en eller flera bromsvikter. Inte heller vid sökning på flera 
värden. 
 
Krav 5 
Fordonsindivider ska presenteras med den unika identifikationstaggen som ska vara klickbar. 
När detta sker ska detaljerad information för fordonsindividen visas. Detaljerad information 
innefattar: 

a. Identifikationstagg 
b. Tillverkningsår 
c. Fordonstyp 
d. Innehavare 
e. Underhållsansvarig 

För detta test användes alla fyra dimensionerna och de fem attributen enligt kravet. 

 
 
I alla krav där individer skall presenteras görs detta med identifikationstaggen, dock 
finns ingen inbyggd funktionalitet för drill-down via dubbelklick. Det innebär att taggen inte är 
klickbar för vidare presentation av attribut. Genom att skapa en rapport i tabellformat går det att 
presentera alla fordonsindivider och de uppgifter som finns om individerna. Dock finns 
begränsningar i filtrerings möjligheter. Vid filtrering på en identifikationstagg avbryts sökningen 
på grund av minnesbelastning. Rapporten innehåller då cirka 14 200 rader. 

 
Om ett av attributen underhållsansvarig eller innehavare tas bort från rapporten är det möjligt att 
filtrera på upp till sju identifikationstaggar. Vid filtrering på mer än sju individer tar filtreringen 
över tio minuter. Vi har sökt en förklaring till detta men inte lyckats hitta något. Detta går att 
kringgå genom att använda Excels sökfunktion vid sökning på en individ. Genom att söka på en 
individ med hjälp av identifikationstaggen visas informationen om den individen. 
 



 

Krav 6 
Av föregående punkter/information vill Transportstyrelsen att Fordonstyp skall vara klickbar, 
vilket ska leda till att en fullständig lista av tekniska egenskaper för den aktuella fordonstypen 
visas. 

 

För detta test användes endast dimensionen fordonstyp och alla dess attribut. Eftersom det i 
föregående test framkom att klickbara länkar inte är en möjlighet, valde vi att skapa ytterligare 
en rapport för att ändå kunna visa fordonstypernas tekniska egenskaper. Testningen begränsas till 
de tekniska egenskaper som finns som attribut i vår dimensionsmodell. 
 
Genom att använda tabellformat på rapporten går det att lista alla fordonstyper samt de attribut 
som finns för varje typ i dimensionsmodellen. I rapporten visas sammanlagt nio kolumner av 
dessa vilket medför att det går att överblicka åtta på samma gång utan att scrolla i sidled. Det 
finns inga begränsningar i filtreringsmöjligheter när det gäller antal attribut och värden. 
Filtreringen sker utan någon större tidsåtgång. 
 
 


