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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar vilka egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till vid val av 

rapportverktyg inom området Business Intelligence. Begreppet BI är relativt omfattande och 

syftar till färdigheter, teknologier, applikationer och metoder av systematisk och vetenskaplig art 

som en organisation använder för att bättre förstå sin verksamhet, sin omgivning och omvärld. 

Rapportverktyg utgör således en mindre del i en större kedja av processer för att stödja 

beslutstagande. 

Landstinget Dalarna har anlitat Sogeti, som har varit vår uppdragsgivare för detta 

examensarbete, för att implementera BI i sin verksamhet och vår studie har sitt ursprung i att 

Landstinget Dalarna idag har ett stort behov av olika typer av rapporter i många olika delar av 

organisationen. Rapportbehovet har visat sig vara omfattande och för att lätta på arbetsbördan för 

de systemutvecklare som skapar rapporter har funderingar framkommit att det skulle kunna vara 

en bra lösning att låta användarna inom Landstinget Dalarna själva skapa en del av sina egna 

rapporter.  

Målet med arbetet är att ge de systemutvecklare som arbetar i projektet riktlinjer kring vilka 

egenskaper olika rapportverktyg innehar för att de enklare skall kunna avgöra vilket som är 

lämpligast att använda. De verktyg som i denna studie jämförs med varandra är Report Builder 

3.0, PowerPivot samt Dashboard Designer 2010, samtliga från Microsoft. 



     

Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   

Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 

781 88  BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 

För att göra denna jämförelse mellan olika rapportverktyg krävs bra underlag för att kunna förstå 

vilka egenskaper som är relevanta att fokusera på samt om några egenskaper väger tyngre än 

andra. 

 

Efter att ha utfört intervjuer med systemutvecklare som arbetar med BI har vi kunnat skapa oss 

en tydligare bild av detta område. Egenskaperna har sammanställts för att användas i vår 

jämförelse mellan de olika rapportverktygen. Att dessa egenskaper är av vikt bekräftas till viss 

del av den teori som finns på området.  

 

De egenskaper som främst visar sig vara viktiga i valet är vilken befintlig plattform som 

används, verktygets möjlighet att skapa interaktiva rapporter samt vilken typ av användare 

verktyget riktar sig till. Även andra egenskaper visar sig vara viktiga att ta hänsyn till, men då 

främst beroende på vilka krav som ställs.  

 

Resultatet av den praktiska jämförelsen mellan de olika rapportverktygen visar att verktygen till 

viss del överlappar varandra i funktionalitet samtidigt som de är anpassade för olika typer av 

användare och plattformar. De utgör allihop delar i Microsofts BI-pussel som på olika sätt skall 

bidra till att alltid kunna täcka upp de krav som kan finnas beroende på behov och 

förutsättningar. Samtidigt visar det sig att jämförda rapportverktyg besitter vissa generella 

egenskaper som gör att verktygen i stora drag klarar, om än på olika sätt, att skapa snarlika 

rapporter.  
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Summary 

 

This report focuses on which features that are important to consider when choosing reporting 

tool in the field of Business Intelligence. The concept of BI is relatively extensive and aims at 

skills, technologies, applications and methods of systematic and scientific nature which 

organizations use to create a better understanding of their activities, environment and outside 

world. Reporting tools are thereby a smaller link in a bigger chain of processes to support 

decision making.  

 

Dalarna County Council has engaged Sogeti, who has been acting as our direct principal in this 

thesis, to implement BI in their enterprise and our study has its origin in that Dalarna County 

Council has a large need for different types of reports in several parts of its organization. The 

need for reports has shown to be extensive and to ease the workload on the developers that build 

reports suggestions has come forward that users whithin Dalarna County Council may be able to 

build some of the reports themselves.  

 

The goal for this thesis is to provide guidelines covering the features of different reporting tools 

in order to provide a picture for the system developers involved in this project of which tool that 

is appropriate to use. 

The tools compared in this thesis are Report Builder 3.0, PowerPivot and Dashboard Designer 

2010, all products from Microsoft. 

To do this comparison between different reporting tools, a good understanding is needed of 

which features it’s relevant to draw focus to and if some features are more important than others.  
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To achieve this, interviews with system developers who work within the field of BI where 

committed, and a clearer picture of the area emerged for us.  The properties of reporting tools 

that are important to consider has been compiled to be used in our comparison between the 

different tools that are reviewed in this thesis.  The theory in this area partly confirms the 

relevance of these features.   

 

The properties of most importance when choosing reporting tools include which existing 

platform that is used, the tools ability to create interactive reports and which type of user the tool 

is intended for.   

 

The result of the practical comparison between the tools used in this thesis reveals that the tools 

in many functional areas overlap each other while at the same time they are being tightly fitted to 

different types of users and platforms. They are all bits and pieces of Microsoft’s big puzzle of 

BI tools which in different ways are a part of always being able to cover the needs depending of 

current demands and pre-conditions. At the same time the thesis gives the picture that the 

reporting tools compared possesses some general properties that in different ways give them the 

ability to create quite similar reports.      
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1 Inledning 

Detta kapitel ger bakgrunden till varför studien genomförts och de problematiseringar som leder 

fram till syfte och mål. Även uppdragsgivare och mer generell fakta om området som undersökts 

behandlas. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som sattes för studien. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport behandlar vilka egenskaper som är viktiga att beakta vid val av rapportverktyg 

inom området Business Intelligence. Författarna av denna rapport erbjöds och accepterade ett 

uppdrag av Sogeti i Borlänge, att utföras som examensarbete, och som gick ut på att undersöka 

egenskaperna hos de rapportverktyg som Microsoft har att erbjuda inom detta område. 

Företaget Sogeti är ett av Sveriges största konsultföretag och levererar heltäckande tjänster inom 

IT. Inom företaget finns det en bred kunskap inom IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, 

utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning, samt drift.  

Företaget har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 000 konsulter i 

Sverige.    Ett 90-tal medarbetare finns på företagets kontor i Borlänge och specialistområden för 

kontoret innefattar stål, skog och pappersindustri, tillverkning, infrastruktur samt offentlig 

verksamhet. 

Business Intelligence (BI) är ett relativt nytt begrepp som mer och mer har börjat dyka upp inom 

den till synes oändliga IT-världen och brukar översättas till det svenska begreppet beslutsstöd. 

Vad är då BI? Det finns ett otal olika beskrivningar av detta begrepp men på Högskolan Dalarnas 

webbsida för utbildningen ”Mastersprogram i Business Intelligence” förklaras det på följande 

vis: 

”Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer och 

metoder av systematisk och vetenskaplig art som en organisation använder för att bättre förstå 

sin verksamhet, sin omgivning och omvärld. Business Intelligence skapar en lärande miljö som 

möjliggör organisationer och företag att driva sin verksamhet mer effektivt och intelligent.”
1
 

Marknaden för beslutsstöd befinner sig i ett mycket expansivt skede och analysföretaget Gartner 

spår, enligt en artikel i Computer Sweden, att den globala marknaden kommer att växa med 9,7 

procent innevarande år och att tillväxttakten de nästföljande tre åren kommer att ligga på 

omkring 10 procent
2
. Analysföretagen Forrester, IDC, Radar och Exido spår även de, i en annan 

artikel i Computer Sweden, att det år 2011 kommer att ske ett kraftigt uppsving för beslutsstöd
3
. 

Denna tillväxt innebär att mjukvara för beslutsstöd sannolikt kommer att vara den typ av 

mjukvara som växer snabbast på marknaden de kommande åren
4
. 

Då rapportverktyg utgör en del i beslutsstödsystemen, och en viktig sådan eftersom det är med 

dessa verktyg som de rapporter som ska användas som stöd vid beslut skapas, så innebär det att 

uppsvinget även gäller dessa. 

                                                 
1 Högskolan Dalarna (2010) Hämtat från < http://du.se/sv/Utbildning/Utbildningsprogram/Business-Intelligence/Vad-ar-Business-Intelligence/> 

mars 2011. 
2 Wallström M (2010) Beslutsstöd växer så det knakar. 
3 Wallström. M (2011) Kriget hårdnar om växande beslutstödsmarknad. 
4 Ibid. 



 

2 

Då utbudet av rapportverktyg ständigt växer och nya typer tillkommer så ökar svårigheten att 

skapa sig en överblick över alla dessa verktygs olika funktionalitet för de som ansvarar för valet 

av rapportverktyg. På grund av komplexiteten vid införande av beslutsstöd så utgör 

systemutvecklare, naturligtvis i samråd med verksamhetens användare, vanligtvis de som 

ansvarar för dessa val. 

Landstinget Dalarna har engagerat Sogeti för att implementera en lösning som erbjuder ett bättre 

sätt än tidigare att sammanställa data från olika system för att frambringa ett bättre underlag för 

framtagning av statistik och beslutsunderlag. Projektet går under namnet BILD, vilket är en 

förkortning av Business Intelligence Landstinget Dalarna, och syftet är att lyfta fram intressant 

information som huvudsakligen används för styrning av verksamheten men även för forskning. 

Projektet har pågått sedan år 2006 och bidrar till en bättre bild av verksamheten och bättre 

underlag för en effektiv styrning. Projektet har i dagsläget kommit dithän att data finns samlat i 

ett datalager och Sogeti har inlett den fas där rapportverktyg, som används för att skapa rapporter 

för slutanvändare, implementerats. 

Rapporter efterfrågas från flera delar av Landstinget. Från chefer på höga beslutande positioner 

till läkare och sköterskor på den mer operativa nivån samt till forskningsändamål. Beroende på 

vem som skall använda rapporterna som underlag för bättre beslut i sitt arbete så finns det olika 

behov av utseendet på rapporterna samt vilken data som presenteras. 

Behovet av rapporter är så pass stort inom organisationen så Sogeti kommer inte att skapa 

samtliga rapporter åt Landstinget. Som det i dagsläget ser ut finns det behov av ungefär fem 

olika typer av rapporter per enhet inom Landstinget. I verksamheten existerar cirka ett hundratal 

sådana enheter. Varje enhet har olika behov av vilken data som rapporten utgörs av och hur den 

presenteras för de användare som skall läsa den. Det blir helt enkelt inte tidsmässigt försvarbart i 

längden och en allt för tung arbetsbörda att låta Sogeti hjälpa till att generera dessa rapporter. Ett 

bra alternativ skulle kunna vara att låta de användare som är lämpliga generera rapporterna själva 

och att de som inte har det behovet blir presenterade data på ett annat mer sakenligt sätt, 

exempelvis genom ett intranät. 

Sedan starten av projektet så har uteslutande Microsoft Reporting Services använts för att 

framställa rapporter. I dagsläget finns det en allt bredare mångfald av rapportverktyg som riktar 

sig till olika typer av användare och med varierande funktionalitet på ett sätt som tidigare inte 

funnits. 

1.2 Problemformulering 

För att ha en möjlighet att göra en jämförelse mellan de rapportverktyg som finns och kunna 

fatta beslut kring vilket verktyg som är bäst lämpat beroende på kontext krävs kunskap om de 

generella verktygsegenskaper som är viktiga för att kunna göra jämförelsen. Sogeti har i detta 

fall tillgång till en rad olika verktyg för att kunna presentera data men saknar en bra överblick 

över dessas egenskaper. Systemutvecklare som arbetar i projektet BILD skulle vilja ha riktlinjer 

för när ett visst rapportverktyg skulle vara lämpligast att använda beroende på vilka krav och 

möjligheter som finns i olika fall. 

 

 Vilka generella egenskaper hos rapportverktyg är viktiga vid val av dessa? 

 Väger vissa av dessa generella egenskaper tyngre än andra vid en jämförelse? 
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 Hur skulle en lista med de generella egenskaperna kunna se ut för att det ska vara enkelt 

att avgöra vilket verktyg som lämpar sig bäst för specifik kontext? 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att indentifiera och beskriva vilka generella egenskaper hos rapportverktyg 

som är viktiga att beakta i det skede inom området Business Intelligence som rör valet av dessa 

verktyg. 

1.4 Mål 

Målet är att ta fram en lista med generella egenskaper med avsikt att användas av Sogeti som 

stöd vid valet av något av de rapportverktyg som Microsoft har att erbjuda för presentation, i 

form av rapporter, i samband med att denna del i projektet BILD genomförs. Genom praktisk 

utvärdering avser författarna att åskådliggöra egenskaperna hos Report Builder, Power Pivot och 

Dashboard Designer och införa dessa i listan.  

1.5 Avgränsningar 

De verktyg för presentation som används och utvärderas är utifrån uppdragsgivarens önskemål. 

Det finns ett flertal verktyg från andra mjukvaruleverantörer som skulle kunna vara aktuella för 

utvärdering och som förmodligen skulle vara lämpliga att jämföra, dock har begränsade 

tidsramar omöjliggjort det samt att Landstingets befintliga plattform inbjuder att uteslutande 

använda verktyg från Microsoft.  

Användbarhet och användarvänlighet är inte något som granskats i studien. Det är naturligtvis 

viktiga aspekter i valet av verktyg men vi anser att det från vårt perspektiv är svårt att på ett 

objektivt sätt studera detta område inom ramarna för detta arbete.  

Målet med arbetet är inte att specifikt rekommendera ett av de jämförda verktygen som lämpligt 

att använda inom Landstinget Dalarna. Grunden till detta beslut är att kraven på rapportverktyg 

från verksamheten inte är tydligt nog definierade och att behoven hos användare varierar i stor 

utsträckning. Resultatet avses att tillhandahålla ett hjälpmedel för att enklare kunna ta beslut om 

vilket rapportverktyg som kan tänkas vara passande beroende på de rapportbehov som finns i det 

särskilda fallet samt att ge en övergripande bild av de jämförda verktygens egenskaper.  

Studien sker enbart på området rapportverktyg, vilket utgör en liten del av en den större process 

som BI innebär. Datalager, ETL, datakvalitet och liknande är inget som berörs i rapporten utan 

fokus ligger fullständigt på presentation av data och skapandet av rapporter. 
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2 Metod 
Detta kapitel redogör för den process vi gått igenom för att nå fram till våra 

undersökningsresultat. Avsnitt 2.1 förklarar generellt den metodik som används och avsnitt 2.2 

går mer i detalj igenom själva tillvägagångssättet och praktiskt utförande av studien. 

 

2.1 Metodik 
Denna studie har skrivits av två författare. Vi har med största sannolikhet relativt olika synsätt på 

det vi skrivit samt olika åsikter både vad det gäller syn på kunskap, IT, livet i allmänhet och så 

vidare. Det är svårt att avgöra om och i så fall hur det har påverkat resultaten av rapporten. Vi har 

alltid tillsammans övervägt ställningstagande och beslut för att försöka att nå en samstämmig och 

neutral syn på det område som vi studerat. Det har för oss varit av vikt att studien varit så 

objektiv som möjligt.   

 

Epistemologi kan kortfattat beskrivas som läran om kunskap. Det är en huvudgren inom filosofin 

och väsentlig när vi talar om kunskap och tolkning. I denna rapports fall är det första vi kan 

konstatera att den kunskap som vi bidrar med vilar på förnuft. I vår tolkning av empirin har vi 

försökt att dra slutsatser utifrån de data vi samlat in och låtit den styra vår analys och våra 

slutsatser. Vi har låtit det kvalitativa synsättet prägla vår rapport då det enligt oss är ett bra och 

trovärdigt synsätt för att skapa kunskap inom detta ämne. 

 

Begreppet hermeneutik betyder förenklat läran om tolkning. Vad som visar sig och vad vi kan 

dra för slutsatser utifrån det. Det talas inom den akademiska världen om en hermeneutisk spiral 

och den förklaras kortfattat att vi utifrån vår förförståelse tolkar för att kunna dra slutsatser och 

på så sätt få en ny förförståelse. I vår rapport finns den hermeneutiska spiralen närvarande då vi 

tolkat det material vi fått fram genom våra intervjuer för att kunna dra nya slutsatser kring vilka 

egenskaper som anses viktiga i valet av rapportverktyg.  

2.1.1 Empiri 

Vi har använt oss av två datainsamlingsmetoder för att hitta lämpligt material till vår 

undersökning, litteraturstudier och intervjuer. Litteraturstudierna har bidragit med sekundärdata, 

alltså information som tagits fram och beskrivits i tidigare undersökningar. Fördelen med att 

använda sig av litteraturstudier är enligt Björklund och Paulsson att det på kort tid går att 

inhämta mycket fakta.
5
 Tid eller snarare bristen på denna är något som begränsat vårt arbete och 

därför var denna metod att föredra. Nackdelen är att informationen är framtagen av andra 

personer och inte direkt anpassad till vår studie.
6
 

 

Genom intervjuerna fick vi primärdata, material som är direkt anpassad till vår studie utan 

mellanhänder.
7
 Intervjuer ger primärdata som är en mer tillförlitlig källa, de är heller inte lika 

tidskrävande som enkäter. Med intervjuer hade vi möjligheten att skapa diskussion och ställa 

följdfrågor vilket vi anser vara viktigt för vår undersökning.
8
 Denna studie kan alltså 

karaktäriseras som induktiv då den utifrån ett enskillt fall söker generella samband.
9
 Studien 

                                                 
5 Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken, s. 69. 
6 

Ibid, s. 70. 

7 Ibid, s. 68. 
8 Ibid, s. 70. 
9 Ibid, s. 62. 
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travesterar från teori till empiri. Allt för att kunna generalisera mellan befintlig teori och 

insamlad empiri.   

 

Empiri innebär slutsatser grundade på erfarenhet. Det innebär att genom att undersöka något, 

eller genom experiment, kan det dras förnuftiga slutsatser utifrån de resultat som framkommer. 

Intervjuerna och de praktiska jämförelserna är i vårt fall det som bidrar med empiri till rapporten. 

Det är våra iakttagelser i samband med att vi analyserade insamlad data från intervjuerna som 

gav oss möjlighet att dra slutsatser. Det är vad vi sett som har lett oss till det vi kommit fram till, 

inte teorier eller filosofiska resonemang. 

2.1.2 Forskningsansats 

Genom att använda oss av intervjuer för att få kvalitativ empiri till vårt arbete så innebär det 

också att vi använt oss av en kvalitativ metod. Anledningen till valet av denna metod är att vi 

genom att intervjua människor som på olika sätt arbetar med rapportverktyg kunnat se mönster 

och olikheter för att bilda oss en uppfattning kring de behov som finns och vilka egenskaper som 

därmed anses vara viktiga att uppfylla i valet av verktyg. 

 

Studien bidrar med en icke positivistisk kunskapssyn. Att ha en icke positivistisk kunskapssyn 

innebär att författarna inte är bundna till kvantitativa metoder utan försöker att förstå skeenden 

kvalitativt. Området vi studerat gör helt enkelt att det hade blivit svårt att genomföra vårt arbete 

på ett positivistiskt sätt och samtidigt uppfylla syftet med rapporten. 

2.1.3 Triangulering 

För att öka en studies tillförlitlighet och för att ge den en stadigare grund att stå på är det vanligt 

att olika former av triangulering används. De olika trianguleringstyperna som förekommer i 

denna studie är: 

 

Datatriangulering - utförs under intervjufasen i form av inhämtning av primärdata från 

intervjuer av systemutvecklare som arbetar med projekt inom BI. Dessa utvecklare har alla olika 

lång erfarenhet från projekt av denna typ och är mycket insatta på sina respektive 

kompetensområden.  

 

Utvärderartriangulering - förekom under analysfasen då rapportens båda författare deltog aktivt 

i analysen av intervjumaterialet.
10

 

 

  

                                                 
10 Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken, s. 76. 



 

6 

2.2 Tillvägagångssätt 

Genomförandet av detta projektarbete kan delas upp i fyra distinkta faser, bakgrundsfas, 

intervjufas, analysfas och testfas. Tillvägagångssättet under dessa fyra faser beskrivs i detta 

avsnitt och alla de ingående delarna i dessa faser åskådliggörs i nedanstående figur 1. 

 

 

 
Figur 1. Översikt över tillvägagångssätt. 

2.2.1 Inledningsfas  

För att snabbt komma igång inleddes projektet med litteraturstudier för att skapa en 

grundläggande förståelse för området som vi avser att undersöka. Då vi egentligen enbart hade 

mycket grundläggande kunskaper kring BI, blev det av största vikt att bygga på dessa kunskaper 

för att verkligen förstå hur studien skulle utformas. Av tidsmässiga skäl inledde vi med sökningar 

på internet med hjälp av sökmotorer och i ett antal databaser som skulle kunna vara relevanta för 

oss att leta i. Med sökord som exempelvis ”bussiness intelligence”, ”reporting tool”, ”reporting 

tool comparison”, ”beslutsstöd” och ”report writer” hittade vi information vilket gav oss en viss 

kunskap på området. Även böcker, rapporter, artiklar och annan tryckt information har varit till 

hjälp för att bygga en förståelse för området som sådant. 

Vi påbörjade även installationer av verktyg i våra datorer och började trevande att se oss omkring 

i olika rapportverktyg för att förstå ur ett mycket fundamentalt perspektiv hur de är uppbyggda 

och hur de är att arbeta i. Detta gav oss mycket viktiga erfarenheter för att enklare förstå hur de 
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utvecklare som arbetar med verktygen resonerar och det gav även grundläggande kunskap kring 

verktygens olika möjligheter och begränsningar.   

Tillsammans med den teori som vi funnit samt den grundläggande praktiska kunskap vi förvärvat 

började vi skriva på de intervjufrågor som skulle användas för att utföra intervjuerna på ett bra 

och strukturerat sätt.  

2.2.2 Intervjufas 

Syftet med denna fas var att inhämta information om utvecklares syn på rapportverktyg och 

dessas egenskaper.  

 

Utifrån våra avgränsningar valde vi att tala med systemutvecklare. Denna yrkesgrupp innehar en 

bred kunskap kring rapportverktygens mer praktiska samt tekniska aspekter och därför ansåg vi 

det viktigt att fånga empiri från denna grupp. Utvecklarna är de som arbetar med verktygen för 

att skapa rapporter och känner därför till området på ett för studien relevant sätt. Ett antal 

utvecklare från Sogeti kontaktades för att intervjuas. Dessa personer valdes utifrån deras tekniska 

kompetens och för att deras huvudsakliga arbetsområde är inom BI. Intervjufrågorna (se bilaga 

1) skrev vi med utgångspunkt från den problemformulering vi skapat och den teoretiska kunskap 

vi erhållit genom litteraturstudier. Dessa frågor eller snarare diskussionspunkter var formulerade 

för att ge personen vi intervjuade möjlighet att ge breda svar och oss som intervjuade en chans 

att diskutera. Valet av intervjuform hänvisas till den semistrukturerade intervjuformen
11

. 

Intervjuerna valde vi att spela in med hjälp av diktafon för att på så sätt enklare kunna gå tillbaka 

och senare kunna ta del av den inspelade informationen.  

 

Med tidsaspekten i åtanke fann vi anledning att använda oss enbart av intervjuer och inte 

enkäter. Risken med låg svarsfrekvens och en utdragen process med att få in svar på dessa var 

något vi ville undvika då det enligt Björklund och Paulsson inte verkar vara helt ovanligt 

förekommande när mer kvantitativa studier utförs
12

. 

2.2.3 Analysfas 

Resultatet av denna fas återfinns i kapitel 7.1 och är för att uppnå syftet med studien en 

sammanfattande lista av de generella egenskaper som är viktiga att beakta i valet av 

rapportverktyg. 

 

Analysfasen syftade till att först och främst frambringa en strukturerad och överblickbar grund 

för vår analys av vilka egenskaper som skulle kunna anses vara viktiga att ta hänsyn till i valet av 

rapportverktyg. 

 

Analysfasen inleddes med att allt det insamlade materialet från de inspelade intervjuerna 

strukturerades upp genom att vi överförde ljudfilerna till skriven text för att lättare kunna 

analysera och jämföra dessa inbördes. De egenskaper hos rapportverktyg som de intervjuade 

nämnde i texten noterades och fördes sedan in i en tabell för att bringa en viss struktur i svaren. 

 

Slutligen samlades de egenskaper som utvecklare ansåg som viktiga punkter för ett 

rapportverktyg tillsammans och jämfördes med teori på området för att vi skulle kunna skapa en 

                                                 
11 Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken, s. 68. 
12 Ibid, s 70. 
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komplett lista med de egenskaper som är viktiga för att kunna jämföra de rapportverktyg som 

denna studie fokuserar på. Listan användes sedan praktiskt i efterföljande jämförelsefas.  

2.2.4 Jämförelsefas  

I enlighet med målet för denna rapport fanns det även en målsättning att vi skulle utvärdera 

rapportverktyg för att kunna avgöra skillnader och likheter mellan verktygen för att få en bild av 

respektive verktygs olika egenskaper. Resultatet av den praktiska jämförelsen mellan verktygen 

återfinns som en lista i kapitel 7.2.  

 

Vi fick tillgång till en datakälla i form av en OLAP-kub samt en testrapport från BILD-projektet 

att utgå ifrån. Vi försökte sedan att efterlikna testrapporten i samtliga testade verktyg för att 

kunna avgöra respektive verktygs funktionalitet. Rapporten vi utgick ifrån hade en rad olika 

generella egenskaper som gav oss möjlighet att utvärdera verktygen. Bland annat uppkoppling 

mot datakälla, sortering, filtrering, borrning, underrapporter och användning av en rad olika 

grafiska komponenter.   

 

Vi har även utvärderat verktygens egenskaper genom att utföra test inom Microsofts egen 

testmiljö Online Sales Demos. I denna virtuella miljö finns tillgång till databaser, OLAP-kuber, 

samtliga utvärderade rapportverktyg, samt möjlighet att publicera skapade rapporter till både en 

rapportserver och en SharePoint-server. I denna miljö gavs vi möjligheter att utvärdera aspekter 

som kanske inte fanns med i den ursprungliga testrapporten. 

 

De egenskaper vi tidigare i studien tagit fram fick nu ligga till grund för denna jämförelse och 

resulterade i en tabell med de olika verktygens egenskaper införda.  
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3 IT-system som stöd för beslut 

I detta kapitel presenteras den teori som är relevant för detta arbete. Först beskrivs fakta om 

Business Intelligence och dess olika delar i avsnitt 3.1 för att ge läsaren en möjlighet att erhålla 

en övergripande bild av hela området och var i detta område den del som detta arbete behandlar 

befinner sig. Därefter framförs en mer ingående beskrivning om rapportverktygs generella 

egenskaper i avsnitt 3.2, vilket är det delområde som fokus för studien ligger på. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av tidigare arbeten inom samma område som denna rapport. 

3.1 Business Intelligence (BI) 

Begreppet Business Intelligence syftar till de tekniker och processer som kan användas av 

företag och organisationer för att förstå sin omvärld på ett bättre sätt. Detta sker med hjälp av 

applikationer som hanterar, processar, analyserar och presenterar data på olika sätt. Att till 

svenska språket göra en rak översättning från det engelska begreppet har författarna av detta 

arbete inte funnit möjligt. Beslutsstöd är, som vi känner det, det närmsta svenska begreppet då 

det beskrivs som: 

”olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning av stora 

informationsmängder” 13
.  

Enligt Nationalencyklopedin handlar begreppet beslutsstöd om: 

”Metoder och organisation för företag att systematiskt, med hjälp av Internet, databaser och 

andra resurser, hålla sig underrättade om teknikutveckling, konkurrenter och andra 

omvärldsförhållanden.” 14 

Ett BI-system hämtar in, hanterar och omvandlar data till användbar information i syfte att hjälpa 

människor att fatta beslut på bättre grunder. Informationen tolkas och ger kunskap och 

förförståelse.
15

 

 

Figur 2. Generell BI-process. Som tidigare nämnts i 1.5 Avgränsningar,  fokuseras detta arbete på området kring analys och 
rapporter. Dessa områden beskrivs mer ingående i följande avsnitt. Källa: egen. 

                                                 
13 Wikipedia. Sökord: Beslutsstöd. Hämtat från <sv.wikipedia.org> mars 2011. 
14 Nationalencyklopedin. Sökord: business intelligence. Hämtat från <www.ne.se> mars 2011. 
15 Negash (2004) Business Intelligence. 
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Även om själva termen BI är relativt ny historiskt sett, så började tankar omkring att använda 

datoriserat stöd för att kunna fatta bättre beslut baserat på fakta redan att florera på 1950-talet. 

Hans Peter Luhn var den som använde begreppet första gången i en artikel som han skrev 1958 

där han definierade termen som: 

"the ability to apprehend the interrelationships of presented facts in such a way as to guide 

action towards a desired goal.” 16
 

Begreppet DDS (Decision Support System) har tidigare använts och syftar till att stödja 

beslutsfattande men idag har termen på många sätt ersatts av begreppet BI.
17

  BI sägs vara ett 

samlingsbegrepp för de tekniker som finns på området. 

Power
18

 citerar Howard Dresner som 1989 föreslog att BI skulle användas som ett 

paraplybegrepp för att beskriva: 

"concepts and methods to improve business decision making by using fact-based support 

systems." 

Idag är användningen av Business Intelligence som ett paraplybegrepp allmänt vedertaget vilket 

styrks av flertalet texter och böcker som till exempel följande: 

”Business Intelligence (BI) is an umbrella term that refers to the processes for collecting and 

analyzing data, the technologies used in these processes, and the information obtained from 

these processes with the purpose of facilitating corporate decision making.”
19

 

På grundval av ovanstående har författarna av detta arbete valt att dela den beskrivna synen i 

ovanstående citat på begreppet Business Intelligence som ett paraplybegrepp. 

3.1.1 Datakällor 

1990-talet anses vara den period som BI verkligen började användas på allvar och erhöll en 

bredare spridning inom företag och organisationer.
20

 Mycket var tack vare att utvecklingen på 

området gick starkt framåt och att det nu fanns tekniker för att effektivt kunna hantera stora 

mängder data på ett bra sätt.  

De data som ligger till grund för att implementeras i ett BI-system för att sedan analyseras och 

presenteras kan ha olika struktur och typ. Grovt uppdelat handlar det om strukturerad och 

ostrukturerad data. Att data ofta finns i flera olika källsystem åskådliggörs i figur 2 under 

benämningen datakällor.  

Användningen av dessa strukturer för att kunna söka ut och analysera data på ett bättre sätt än i 

databaser av relationsbaserad typ gav upphov till att begreppet BI idag huvudsakligen syftar till 

hela det spektrum av användning och analys av data, samt interaktionsmodeller som bygger på 

ett underliggande datalager 
21

. 

                                                 
16 Luhn (1958) A Business Intelligence System. 
17 Turban, Aronson & Liang (2005)  Decision support Systems and Intelligent Systems. 
18 Power (2007) A Brief History of Decision Support Systems. 
19 Connolly & Begg (2010) Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. s.1145. 
20 Simon & Shaffer (2001) Data Warehousing And Business Intelligence For e-Commerce. 
21 Ibid. 
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3.1.2 ETL (Extrahera, Transformera, Ladda) 

De data som identifierats som nödvändig och användbar i ett BI-system hanteras vanligtvis enligt 

principen ETL. Förkortningen är relativt generell och beskriver processen för att extrahera, 

transformera och sedan ladda data till ett datalager.  Processen är i sammanhanget grundläggande 

för BI-processen (se figur 2). Detta är nödvändigt för att kunna använda datakällor av olika typ 

och för att tvinga fram datakvalitet och en konsekvent standard för data. 

ETL kan på många sätt ses som länken mellan de datakällor och det datalager som generellt sett 

används. Processen går huvudsakligen ut på att: 

 Identifiera och hämta ur relevant data. 

 Extrahera data från datakälla. Det behöver nödvändigtvis inte vara relationsdatabaser som 

utgör källan utan det kan också röra sig om XML-filer, textfiler eller liknande. 

 Transformera och ”tvätta” de data som hämtas upp. Konverteringar och förändringar 

utförs som är nödvändiga för att garantera hög kvalitet på det data som sedan skall användas. 

Detta steg betecknas som väldigt viktigt i processen och enligt Moss
22

  kan det sägas att 80 % 

av ETL-processen sker i detta steg. 

 Ladda data till datalagret. Kan ske manuellt eller automatiserat från flera underliggande 

datakällor vid fasta tidpunkter beroende på organisationers olika behov. 

3.1.3 Datalager (Data Warehouse) 

Databaser av relationstyp är optimerade för att hantera transaktioner, relationer samt restriktioner 

och inte optimerade för utsökning och analys av stora mängder data. 

En lösning som förefaller vinna mer och mer mark inom BI-världen är att samla data centralt i ett 

så kallat Data Warehouse.
23

 Termen Data Warehouse syftar till ett informationslager eller 

datalager där data är samlad från flera källor (se figur 2) samt är strukturerad på ett sådant sätt 

som underlättar analyser 
24

.  Ett Data Warehouse är konstruerat för att hantera både strukturerad 

och ostrukturerad data. Framförallt handlar det om att hantera mycket stora mängder data som är 

strukturerad för effektiva utsökningar.  

 

Det finns ett otal olika definitioner avseende data warehousing, där de tidiga definitionerna 

fokuserar på karaktären på de data som hålls i datalagret. Alternativa och senare definitioner 

breddar spännvidden av definitionen av data warehousing till att även inkludera processen 

associerad med åtkomsten av data från originalkällorna till leveransen av data till beslutsfattarna. 

Oavsett definition är det ultimata målet med data warehousing att integrera affärsdata från hela 

verksamheten till en och samma förvaringsplats, vilken användare lätt kan köra frågor mot, 

producera rapporter och utföra analyser.
25

 

 

                                                 
22 Moss. T. L. (2009) Moving your ETL Process Into Primetime. 
23 Ibid. 
24 Wikipedia. Sökord: Data warehouse. Hämtat från <sv.wikipedia.org> mars 2011. 
25 Moss. T. L. (2009) Moving your ETL Process Into Primetime. s: 1148. 
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3.1.4 Analyser och rapporter 

När de data som anses som viktig för vidare informationsutvinning finns samlad i ett datalager 

kan analyser utifrån denna utföras (se figur 2). Det är i detta skede som användare och 

organisation kommer i kontakt med de data som finns och den statistik eller det beslutsunderlag 

som kan utvinnas ur detta. Det finns en rad olika tekniker och metoder som kan användas för att 

användare skall kunna interagera med det samlade datalagret. 

Enligt Turban m.fl.
26

 är användargränssnittet bland de viktigaste delarna av ett system för 

beslutsstöd då ett väl fungerande gränssnitt är det som ger systemet kraft, flexibilitet och 

användbarhet. Det är den del av systemet där användaren kommer i kontakt, och kan interagera, 

med underliggande data i form av rapporter. 

OLAP 

OLAP-kuber är en datastruktur som är vanligt förekommande inom Business Intelligence som 

grund för analyser och rapporter.  

I boken Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management 

återfinns ett citat från Edgar F Codd som beskriver OLAP-kuben: 

”OLAP is a term that describes a technology that uses a multidimensional view of aggregate 

data to provide quick access to information for the purpose of advanced analysis”
27

 

Begreppet förkortas vanligen OLAP som utskrivet betyder OnLine Analytical Processing. Ett 

relativt vanligt förfarande för att på ett effektivt sätt ha möjlighet att analysera data ur fler 

perspektiv är att från datalagret skapa en så kallad OLAP-kub. OLAP är anpassat för att hämta 

stora mängder data, konstruera frågor och skapa rapporter utifrån dessa frågor. Kuben är 

strukturerad på ett sådant sätt att den är optimerad för analyser och manipulation av data från fler 

olika perspektiv. Att använda kuber hanterar på vissa sätt de begränsningar som finns i 

användningen av relationsbaser.
28

  

För att på ett enklare sätt beskriva OLAP-kuben och dess skillnader från en relationsdatabas så 

kan relationsdatabasen ses som ett platt pappersark med kolumner och rader fyllda med lämplig 

data. Kuben däremot existerar med ytterligare en dimension på djupet och bildar därför en kub. 

Huvudsakliga särdrag för OLAP-kuben är:
29

 

 Multidimensionell vy av de data som finns i kuben. 

 Förmåga att utföra avancerade beräkningar på de data som finns. 

 Tidsperspektiv 

En OLAP-kub består av numeriska fakta som kallas mätvärden som är kategoriserade av 

dimensioner. Varje mätvärde kan tänkas på som att det har en uppsättning av etiketter, eller 

metadata associerat till sig. En dimension är vad som beskriver dessa etiketter, den ger 

information om mätvärdet.
30

 

                                                 
26 Turban, Sharda & Delen (2011) Decision Support and Business Intelligence Systems. 
27 Connolly & Begg (2010) Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 
28 Wikipedia. Sökord: Olap cube. Hämtat från <en.wikipedia.org> april 2011. 
29 OLAP Council (1997) OLAP Council White Paper. 
30 Wikipedia. Sökord: Olap cube. Hämtat från <en.wikipedia.org> april 2011. 
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Ett enkelt exempel kan utgöras av en kub som innehåller en butiks försäljning som mätvärde och 

datum/tid som dimension. Varje försäljning har en etikett med datum/tid som beskriver mer om 

den försäljningen.
31

  

För att ställa frågor till en OLAP-kub används frågespråket MDX, ursprungligen framtaget av 

Microsoft, som idag utav de stora bolagen inom området har accepterats som en standard.
32

 

Även om OLAP-system enkelt kan besvara frågor av typen ”vem?” och ”vad?” så är det 

förmågan att besvara frågor av typen ”varför?” som utmärker dem från allmänna frågeverktyg. 

En typisk beräkning med OLAP kan vara mer komplex än att endast utföra en enkel hopsamling 

av data, till exempel ”Jämför antalet enheter sålda för varje typ av enhet i de olika regionerna i 

Storbritannien för varje år sedan år 2000.”. Härav spänner de typer av analyser tillgängliga 

genom OLAP från grundläggande navigering och bläddring (kallat ”slicing and dicing”), till 

beräkningar, till mer komplexa analyser såsom tidsserier och komplex modellering.
33

 

 

3.2 Rapportverktyg 
 

Rapportverktyg används för att generera läsbara rapporter i ett förutbestämt format, ofta från 

varierande typer av datakällor. Med verktygen skapas rapporter som vanligtvis är anpassade till 

slutanvändaren och information presenteras på olika sätt beroende på användarens skiftande 

behov. Information kan grupperas och visualiseras genom en rad olika metoder. Beräkningar och 

summeringar kan ofta utföras automatiskt. Verktygen erbjuder vanligtvis ett grafiskt 

användargränssnitt där rapporten och dess funktioner skapas.  

 

Rapportverktygen kan antingen vara fristående applikationer eller integrerade delar av 

databashanterare eller serverplattformar såsom exempelvis Microsoft SharePoint
34

. Idag är 

verktygen anpassade till ett brett utbud av möjligheter att exportera skapade rapporter. 

Webbsidor, intranät och en rad andra olika format är idag möjliga för att presentera data för 

potentiella användare 
35

. 

 

Rapportverktyg erbjuder vanligtvis olika former av grafiska gränssnitt och varierande 

möjligheter för användaren att navigera sig i, och interagera med, rapportens innehåll.  

3.2.1 Datakälla 

Typen av datakälla kan variera för olika rapportverktyg. En del verktyg är anpassade att 

användas tillsammans med en viss databashanterare eller inom en viss programvarumiljö, medan 

andra fungerar mer oberoende av vilken typ av datakälla som används.  Relationsdatabaser, 

XML, OLAP-kuber eller textfiler är alla datakällor som i olika utbredning stöds 
36

. Möjligheten 

att kombinera data från olika källor i en enskild rapport, stöds i viss utsträckning. 

                                                 
31 Wikipedia. Sökord: Olap cube. Hämtat från <en.wikipedia.org> april 2011. 
32 Ibid. 
33 Connolly & Begg (2010) Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, s: 1201. 
34 Microsoft (2010) SharePoint. Hämtat från <sharepoint.microsoft.com> april 2011. 
35 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
36 Ibid. 
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3.2.2 Layout 

Layout innebär möjligheten att placera text, rubriker, bilder och andra grafiska element inom ett 

givet utrymme 
37

. I detta sammanhang är det möjligheten att skapa layout i rapportverktyget som 

avses och på så sätt ge rapporten ett visst utseende och funktionalitet. Möjligheten att skapa olika 

typer av layout är gemensamt för många av de olika verktygen som idag finns på marknaden. 

Vissa av programvarorna ger möjlighet att fritt placera ut de grafiska element som en rapport kan 

byggas upp utav medan andra är mer statiska och uppbyggda kring sidhuvud, sidfot och kropp 
38

. 

Färgsättning, bilder, text och övrig anpassning för rapportens utseende erbjuder flertalet av 

verktygen möjlighet att påverka.  

3.2.3 Diagram, Grafiska element i rapporter 

Även om data kan presenteras i textform samt tabeller och liknande finns ofta möjligheten att 

visualisera information på ett sätt som gör den mer lättförståelig för användaren. Information 

som är intressant för användaren visas på ett sätt som gör att den vid en snabb anblick informerar 

om det data som är representerad.
39

 

Flera av leverantörerna av rapportverktyg erbjuder en stor mängd av olika typer av diagram för 

att visualisera data (se figur 3). Tårtdiagram, stapeldiagram, punktdiagram och linjediagram är 

exempel på diagramtyper som det finns stöd för att skapa i flertalet rapportverktyg.  

 
Figur 3. Exempel på linjediagram med dubbla vertikala axlar och stapeldiagram. Källa: egen. 

3.2.4 Övriga grafiska element 

Instrumentbrädor, eller i IT-relaterade sammanhang den engelska termen ”dashboards”, är något 

som många rapportverktyg har stöd för att skapa i rapporter (se figur 4). Dessa instrumentbrädor 

innehåller exempelvis element liknande analoga mätare och enklare mätverktyg för att snabbt 

visualisera information för en användare.
40

  

Enligt Turban med flera
41

 bör en väldesignad dashboard inneha följande egenskaper: 

                                                 
37 Nationalencyklopedin. Sökord: Layout. Hämtat från <www.ne.se> april 2011. 
38 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
39 Turban, Sharda & Delen (2011) Decision Support and Business Intelligence Systems. s.408. 
40 Wikipedia. Sökord: Dashboard (interface). Hämtat från <en.wikipedia.org> april 2011. 
41 Turban, Sharda & Delen (2011) Decision Support and Business Intelligence Systems. s.410. 
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 Användning av visuella komponenter, exempelvis mätare, diagram och trafiklysen för att 

snabbt ge användaren en överblick. 

 Vara användarvänlig och kräva minimalt med träning för att använda. 

 Visa en kombinerad och summerad bild av relevant data. 

 Ge användaren möjlighet att borra sig ner i data och vidare till mer detaljerad 

information. 

  Vara byggd av dynamisk data som är ständigt uppdaterad. 

 

 
Figur 4. Exempel på komponenter i en dashboard. Källa: egen. 

3.2.5 Balanserade styrkort 

Begreppet har sin grund i styrfilosofi av organisationer och företag men finns även inom BI 

vanligt representerade i rapporter 
42

. Tidigare har, enligt skaparna av metoden som använder 

balanserade styrkort, allt för mycket hänsyn tagits till enbart finansiella faktorer och metoden har 

introducerat ett antal kompletterande perspektiv för att förbättra styrning och erhålla en bredare 

bild av hur organisationen fungerar. De faktorer som Kaplan och Norton
43

 anser vara relevanta 

att fokusera på, förutom det finansiella perspektivet, är:  

 Lärande- och utvecklingsperspektiv   

 Interna processer 

 Kundperspektiv 

Metoden fokuserar på nyckeltal inom dessa områden och är uppbyggd kring mätningar av dessa 

nyckeltal i relation till de mål som satts upp 
44

. Dessa styrkort kan i många rapportverktyg 

visualiseras i ett gränssnitt för att användare mycket enkelt skall kunna uppfatta mål och 

måluppfyllelse (se figur 5). På så sätt upptäcks avvikelser och möjligheter på ett effektivare sätt. 

Oberoende av vilka typer av värden som väljs att visas i ett sådant kort anses det ge en bredare 

och mer komplett bild av organisationen eller företaget. Majoriteten av de leverantörer som finns 

av rapportverktyg och BI-lösningar erbjuder idag stöd för att skapa olika typer av styrkort 
45

. Ett 

vanligt sätt att visa dessa nyckeltal är tillsammans med indikatorer i form av trafiklyse med rött, 

gult grönt för att indikera graden av måluppfyllelse 
46

.  

                                                 
42 Eckerson (2003) Understanding Business Intelligence. 
43 Kaplan & Norton (1996) The Balanced Scorecard  -Measures that drive performance. 
44 Ibid. 
45 Williams (2004) Balanced Scorecards in the Bussiness-Centric BI Architecture. 
46 Ibid. 
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Figur 5. Exempel balanserat styrkort.

47 

3.2.6 Interaktivitet i rapporter 

I denna rapport kommer sortering, filtrering, borrning, gruppering och underrapporter 

fortsättningsvis sorteras in under rubriken ”interaktivitet i rapporter”. 

Till skillnad från en rapport som är skapad manuellt och tryckt på ett papper kan de elektroniska 

rapporter som genereras vara mer eller mindre dynamiska och på så sätt ge användare större 

möjligheter att interagera med rapporten. Olika verktyg ger relativt olika möjligheter för 

användaren att påverka hur rapporten kan användas och vilka analyser som är möjliga att utföra 

samt hur information kan hanteras. Vanliga funktioner som stöds är:
48

 

 

 

 Sortering 

För att beroende på kontext kunna sortera och finna den data som är mest relevant. 

Exempelvis kan data väljas att visas i bokstavs eller storleksordning. 

 

 Filtrering 

För stora mängder data kan i många fall vara överväldigande för läsaren av rapporten. 

Det finns därför ofta möjlighet för användaren att genom vissa kriterier kunna begränsa 

vilken data som skall visas. Exempelvis inom en viss tidsrymd, geografiskt område eller 

produktkategori eller en kombination av fler urvalskriterier. 

 

 Borrning 

Möjlighet för användaren att djupare analysera data för att själv kunna upptäcka samband 

och mönster. I detta sammanhang utgörs den mest vanliga och lämpliga datakällan av en 

OLAP-kub. Borrning innebär funktioner för att användaren själv skall kunna leta i 

rapporten och upptäcka samband och avvikelser. Förutom att djupare analysera i samma 

rapport handlar det även om funktionalitet för att kunna navigera sig vidare till en eller 

flera rapporter med relevant innehåll för att ta del av relaterad data på en djupare 

detaljnivå.  

 

 Gruppering 

Enligt Howson
49

 är gruppering en funktion som förekommer i rapportverktyg. 

                                                 
47 Corporater. Hämtat från: <www.corporater.com> april, 2011. 
48 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
49 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities 
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Gruppering av data är inte ett rigoröst eller enhetligt definierat koncept. Vissa talar om 

det som delningen av en uppsätting data i mindre delar vars innehåll liknar varandra på 

något vis. Andra söker delar av data som inte helt och hållet är relaterat till liknelse på 

punkt för punkt.
50

 

 

 Baserat på användare 

Många verktyg går att anpassa efter enskilda användare vilket ger möjlighet att 

skräddarsy vilken information som är relevant från fall till fall. För användaren kan detta 

innebära en viss filtrering av tillgänglig data och funktion i rapporten. Det finns även en 

säkerhetsaspekt i detta då alla användare kanske inte ska ha tillgång till mer data än 

nödvändigt.
51

 

3.2.7 Exportmöjligheter 

För att fler individer skall få möjlighet att ta del av de rapporter som skapas så finns det i de 

flesta fall möjlighet att exportera skapade rapporter på en rad olika sätt och i olika format.
52

 

Olika typer av textfiler, PDF, Excel och många fler format går det idag att skapa anpassade 

rapporter för. Även html och olika typer av XML-liknande format är också möjliga att exportera 

till.  

3.2.8 Self Service BI 

En stor del av de rapportverktyg som idag finns implementeras och administreras huvudsakligen 

av människor med kunskap kring IT och BI. Begreppet ”Self Service” syftar till de 

mjukvaruverktyg som stödjer användare att själva skall kunna analysera data, skapa och 

publicera exempelvis rapporter, utan att egentligen stödjas av IT-avdelningen 
53

. Enligt Gartner 

kommer användandet av dessa rapporteringsverktyg i framtiden i allt högre grad än idag att 

brukas av användare i organisationer och företag.  

”By 2012, emerging technologies will make it easier to build and consume analytical 

applications lessening IT’s role in building these applications”
54

 

Power Pivot från Microsoft kan sägas vara ett exempel på rapportverktyg som fokuserar på att 

användaren själv skapar egna avancerade rapporter från varierande datakällor och ger möjlighet 

till avancerad analys av data i en utvecklingsmiljö som för användaren är relativt enkel och 

användarvänlig 
55

. 

 

De verktyg som är riktade till slutanvändare samlas ofta under paraplybegreppet ”ad hoc-

verktyg” vilket förklarat i IT-sammanhang innebär verktyg som är tänkta att nyttjas av användare 

utan djupare kunskap kring tekniska aspekter, exempelvis kring hur datalagret är uppbyggt eller 

hur utsökning av data går till 
56

. De används vanligtvis inom ett begränsat område och fokuserar 

på ett avgränsat rapportbehov. 

                                                 
50 Fukunaga & Koontz (1970) A Criterion and an Algorithm for Grouping Data. 
51 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
52 Ibid. 
53 Wikipedia. Sökord: Self-Service Business Intelligence Hämtat från <en.wikipedia.org> april 2011. 
54 Gartner (2008) Gartner Says Emerging Technologies Will Marginalize IT's Role in Business Intelligence. Hämtat från <www.gartner.com> april 

2011. 
55 Microsoft (2010) PowerPivot Datasheet. Hämtat från <powerpivot.com> maj 2011. 
56 Wikipedia. Sökord: Ad-hoc Hämtat från <en.wikipedia.org> april 2011. 
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3.3 Sammanfattning av tidigare arbeten på området 

Det har tidigare skapats listor med generella egenskaper för jämförelser mellan rapportverktyg 

som finns tillgängliga, framförallt på internet. De flesta av dessa är dock skapade av företag eller 

organisationer och är därmed kanske inte helt objektiva, då det exempelvis kan finnas intressen 

av att framhålla en särskild leverantör 
57

. Flera av de jämförelser som finns är baserade på behov 

som finns inom en viss organisation och grundar därför jämförelsekriterier i dessa istället för att 

lyfta det till ett generellt plan. De egenskaper hos rapportverktyg som ändock är frekvent 

förekommande i dessa jämförelser är följande: 

 

 Typ av datakälla. 

 Alternativ för export av rapport. 

 Möjlighet att begränsa och filtrera data. 

 Grafik i form av tabeller, diagram, grafer och liknande. 

Helena Swende
58

 skrev 2004 uppsatsen ”Utvärdering av report writers.” I denna jämfördes det 

då relativt nya rapportverktyget Reporting Services från Microsoft med andra verktyg på 

marknaden. Tyngden i arbetet ligger på att grundligt beskriva och värdera för och nackdelar med 

att använda just det verktyget, jämfört med andra alternativ. 

De faktorer som hon låtit styra jämförelsen mellan verktyg är följande: 

 

 Krav på databasstöd. 

 Rapportlayout. 

 Diagramfunktionalitet. 

 Interaktivitet inom enskilda rapporter. 

 Navigering mellan rapporter. 

Det finns enligt oss en viss relevans i att just dessa egenskaper styrt Swendes jämförelse vilket 

ger oss anledning att använda dessa i kommande analys och diskussion.  

 

Arbetet visar att jämförelse mellan olika verktyg är relativt komplext och att det egentligen inte 

går att rekommendera ett verktyg som kommer att fungera i de flesta sammanhang. De två 

faktorer som Swende anser viktigast i valet av rapportverktyg är på vilken plattform verktyget 

skall implementeras samt vilken typ av rapport som användare önskar. Exempelvis visar arbetet 

på att om Microsoft SQL Server 2005 används som databashanterare blir det ekonomiskt 

fördelaktigt att använda Reporting Services då det ingår i samma licens, vilket anses vara ett 

starkt argument för att välja verktyget.  

 

I studien ”Developments in Business Intelligence Software” jämförs en rad olika BI-lösningar 

mot varandra. Jämförelsen ligger på ett lite högre plan än att bara jämföra rapportverktyg och 

dess egenskaper, och ser mer på helheten hos olika BI-plattformar. Det finns ändå vissa generella 

egenskaper som återfinns just i rapportverktyg. De övergripande områden som bland annat låter 

styra jämförelsen är:
59

 

 

                                                 
57 Exempel: .docstoc. BI Reporting Tool Comparison. Hämtat från <www.docstoc.com> maj 2011. 
58 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
59 Abzaltynova & Williams (2009) Developments in Business Intelligence Software. 
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 Datainsamling 

Avser möjligheter att samla in data från en rad olika källor. Hantering, sortering och 

filtrering av hämtad data.  

 

 Analys 

Avser möjlighet för läsaren av en rapport att kunna filtrera, sortera och borra i data.  

 

 Spridning 

Avser möjlighet att publicera skapade rapporter till exempelvis ett intranät samt att 

exportera rapporten till olika förbestämda format. Möjlighet att skapa schemalagda 

aktiviteter.  

 

Artikeln ”Evaluating Business Intelligence Software -Testing the SSAV Model” har även den ett 

fokus som ligger på att jämföra hela plattformar och inte bara rapportverktyg. Det finns dock en 

hel del intressanta punkter kring funktionalitet som kan härledas till rapportverktyg 
60

. 

 

 Sortering. 

 Möjlighet att extrahera relationer mellan det som visas i rapporten. 

 Möjlighet att se information i en kronologisk ordning.  

 Standardiserade och speciella mallar för rapporter. 

 Möjlighet att länka rapporter till varandra. 

 Möjlighet att exportera rapporter. 

 Möjlighet att leverera rapporter via intranät, e-post och till trådlösa enheter. 

 

 

 

 

  

                                                 
60 Amara, Solberg, Vriens & Jenster (2009) Evaluating Business Intelligence Software -Testing the SSAV Model. 
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4 Rapportverktygs egenskaper 
 

Detta kapitel inleds i avsnitt 4.1 med de intervjuer som utförts med systemutvecklare som arbetar 

inom BI och med rapportverktyg. Under avsnitt 4.2 ges en grundläggande genomgång av de 

rapportverktyg som i denna studie praktiskt jämförts med varandra för att åskådliggöra de 

egenskaper som verktygen innehar.  

 

4.1 Sammanfattning av intervjuer med systemutvecklare 
 

För de läsare av denna rapport som önskar en mer detaljerad sammanställning med de svar som 

intervjuerna med utvecklarna gav, återfinns en sådan som bilaga 2, sist i denna rapport. 

4.1.1 Datakällor 

A påpekar att det naturligtvis kan uppstå situationer där data måste hämtas från andra system. 

Det har tidigare inte varit särskillt intressant med anslutningar till fler datakällor, men med Self 

service BI blir det mer betydelsefullt, anser A.  

 

Utvecklare B anser att det är bra om verktyget kan hämta in data från flera olika källor.  

 

Utvecklare C tror att möjligheter till att använda flera olika datakällor har en stor del med det här 

med Self Service att göra. C anser att inom Self Service kategorin av verktyg är detta viktigt att 

ta hänsyn till.  

4.1.2 Layout 

Till skillnad från de övriga två utvecklarna uttrycker A ingen åsikt vad gäller layout. 

 

B säger att det är viktigt att göra saker snyggt och tilltalande och anför att det är viktigt att på 

något sätt fånga användarens intresse.  

 

C anser att ett visuellt gränssnitt som är attraktivt är A och O för acceptansen bland användare. 

Utvecklare C tycker att det är mycket viktigt.  

4.1.3 Grafiska element 

Utvecklare A anser att diagramfunktionalitet inte påverkar valet av verktyg i någon större grad. 

Det är inget som A känner har varit en kritisk faktor i något projekt han deltagit i.  

 

Olika typer av diagram är också något som B vill ha funktionalitet för att kunna skapa och det 

brukar även vara ett återkommande krav. 

 

B tror att det är ganska viktigt med ett verktygs förmåga att skapa olika grafiska element. Enligt 

B är det allt viktigare att visualisera data grafiskt så att det blir översiktligt och möjligt att se 

trender. B anser att i ett modernt verktyg bör dessa funktioner finnas.  

 

C anser att det kanske inte är den viktigaste aspekten i valet av rapportverktyg men ändock 

viktig.  
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4.1.4 Interaktivitet i rapporter 

Sortering 

Utvecklare A anser det vara en relevant egenskap.  

 

B säger att det är ofta funktioner av denna typ som skiljer verktyg från varandra åt, vilket av den 

anledningen gör att det kan vara en viktig aspekt att utvärdera. 

 

Utvecklare C nämner inte alls denna egenskap som viktig. 

Filtrering 

Samtliga intervjuade utvecklare nämner det som en viktig funktion. 

Borrning 

Samtliga intervjuade utvecklare nämner det som en viktig funktion. 

Gruppering 

Ingen av de intervjuade nämner funktionen. 

Underrapporter 

Ingen av de intervjuade utvecklarna nämner det som en viktig funktion. 

4.1.5 Begränsningsmöjligheter till dataåtkomst 

På frågan om säkerhet anser A att det finns flera olika nivåer att hantera detta på. Det beror helt 

på var verksamheten väljer att lägga det. Det går att lägga säkerheten direkt i databasen vilket är 

vanligt att göra, i en analys-kub om sådan används. 

 

B säger att det även finns en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till när rapportverktyg används då mer 

data finns tillgänglig för användarna och risken för att den kommer i orätta händer ökar.  

 

Utvecklare C anser att säkerhetsaspekten är en intressant fråga.  

Enligt C hanteras säkerheten ofta direkt i analyskuben och inte i rapportverktyget. C anser att 

kuben är väldigt flexibel på det viset att det går att styra säkerheten på en väldigt detaljerad nivå.  

4.1.6 Exportmöjligheter 

Ett återkommande krav som A upplevt är att det måste vara möjligt att kunna få ut rapporten i 

Excel eller PDF-format.  

 

Utvecklare B anser att återkommande krav från kunder bland annat är olika typer av möjligheter 

till export av rapporter. Att kunna exportera rapporter till Excel- eller PDF-format.  

 

C säger att i princip oavsett vilket rapportverktyg som diskuteras, är en funktion för export till 

Excel-format något som de flesta efterfrågar.  

4.1.7 Beroende av befintliga system 

A anser att kundens befintliga plattform är av stor vikt i valet av rapportverktyg.  
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A anger att kunder som använder exempelvis Microsoft SQL Server har fördelen med att en hel 

del BI-verktyg finns integrerade i plattformen och därför inte måste köpas in.  

 

B anser att befintlig plattform styr valet av rapportverktyg väldigt mycket.  

 

På frågan om befintlig plattforms betydelse i valet av rapportverktyg säger C att verksamheten 

undersöker nog så långt det går innan valet faller på en annan plattform än den befintliga.  

4.1.8 Self Service BI 

A anser att Self-service och ad-hoc lösningar förmodligen kommer bli betydligt vanligare i 

framtiden.  

 

B anser att utvecklingen inom rapportverktyg kommer att gå mer mot ad-hoc och Self Service, 

vilket gör det till en viktig aspekt att ta hänsyn till. Enligt B är det av vikt att då någon typ av ad-

hoc lösning används finns rutiner och en samlingspunkt för skapade rapporter för att hålla 

ordning på dessa.   

 

C tror att utvecklingen går mer och mer mot det här med Self Service BI. Enligt C finns det nog 

två ganska tydliga indelningar i dels Self-service och dels i en mer passiv konsument av 

rapporter. C anser att det är en relevant punkt att titta på när rapportverktyg väljs. 

4.1.9 Publicering 

A integrerar i stort sett alltid BI-lösningar på ett sådant sätt att en webbportal används. Ofta 

ligger denna lite avskild från befintligt intranät.  

 

B anser att möjlighet till en central punkt för att samla skapade rapporter är mycket viktigt. 

Exempelvis en webbportal-lösning eller liknande. 

 

C anser att en webbaserad portal bör användas i samband med att BI-lösningar används. 

 

4.2 Undersökta rapportverktyg 
 

Detta avsnitt ger en grundläggande bild kring de verktyg som vi inom ramarna för denna studie 

praktiskt undersökt. Samtliga verktyg har användargränssnitt som gör det möjligt att ansluta till 

lämpliga datakällor, hämta data, relativt fritt skapa layout för rapporten med bland annat en rad 

olika grafiska element samt att publicera och exportera skapad rapport på olika sätt. 

4.2.1 PowerPivot 

Verktyget är enligt Microsoft
61

 anpassat för att ge vanliga användare möjlighet att hantera stora 

mängder data från varierande källor, utföra avancerade analyser och sedan skapa rapporter. 

Tanken bakom applikationen är att erbjuda Self Service BI i en miljö som användare känner igen 

och redan har kunskap kring, samt att överbrygga skillnaden mellan Excel och en fullskalig BI-

lösning 
62

.  

 

                                                 
61 Microsoft (2010)  PowerPivot Datasheet. Hämtat från <powerpivot.com> maj 2011. 
62 Russo & Ferrari (2011) PowerPivot for Excel, give your data meaning. 
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Egentligen är verktyget i själva verket en insticksmodul till det välkända Microsoft Excel och 

utökar funktionaliteten till att bland annat kunna hantera mycket stora mängder data, vilket 

annars sätter vissa begränsningar i Excel. Då Excel är det dominerande verktyget på sitt område 

och en produkt som är väl spridd på företag och organisationer så är det rimligt att anta att ett 

brett kunnande i att använda verktyget existerar. 
63

 

 

PowerPivot är anpassat att fungera från och med Excel 2010 och är inte bakåt-kompatibelt. En 

stor fördel med verktyget är att den insticksmodul som behövs för att uppdatera vanliga Excel till 

PowerPivot är helt gratis och bidrar därför inte med några extra kostnader för att få tillgång till 

den utökade funktionaliteten.  

 

De funktioner som är huvudsakliga för verktyget är:
64

 

 

 Kan hantera stora mängder data, till skillnad från Excel som har vissa begränsningar i 

avseende hur mycket data som kan importeras.  

 Stort utbud av olika datakällor som stöds. Relationsdatabaser, multidimensionella källor, 

Excel-ark, textfiler och många fler.  

 Data Analysis Expressions (DAX), vilket ger användaren möjlighet att skapa relationer 

mellan olika typer av data och utföra avancerade analytiska beräkningar. 

 Integration med Microsoft SharePoint vilket gör att skapade rapporter kan sparas till ett 

SharePoint-bibliotek. 

 

Verktyget finns även i en version som är anpassad för Microsoft SharePoint och är mer 

integrerad i denna produkt.   

4.2.2 Report Builder 3.0 

Verktyget ger en möjlighet att skapa väl utformade rapporter, avsedd för företagsanvändare som 

föredrar att arbeta i Microsoft Office-miljön. Verktyget erbjuder ett användarvänligt gränssnitt 

som gör det möjligt för användaren att hämta data, skapa en layout för rapporten och sedan 

publicera denna till en rad olika format. En rad olika funktioner finns för att läsaren av rapporten 

skall kunna ta del av en interaktiv rapport med informativt utseende, utan att användaren behöver 

inneha djupare kunskap kring hur data hanteras i underliggande lager.
65

  

 

De funktioner som är huvudsakliga för verktyget är: 

 

 Stöd för att hämta data från en stor mängd datakällor. 

 En rad olika grafiska element, tabeller, grafer, styrkort, samt kartor för att visualisera 

geografisk data. Elementen finns tillgängliga genom att dra och släppa på arbetsytan. 

 Schemalagda aktiviteter om verktyget används tillsammans med någon form av 

publiceringsplattform. 

 Möjlighet att exportera skapade rapporter till en rad olika format. 

 I användning med SQL Server 2008 R2 och SharePoint ges möjlighet att använda 

rollbaserad åtkomst till data och skapade rapporter. 

 Integration med Microsoft SharePoint vilket gör att det är möjligt att spara skapade 

                                                 
63 Wikipedia. Sökord: Spreadsheet Hämtat från <en.wikipedia.org> maj 2011. 
64 Microsoft (2010) PowerPivot Datasheet. 
65 Microsoft (2009) Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services data sheet. 
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rapporter i ett SharePoint-bibliotek. 

4.2.3 PerformancePoint Dashboard Designer 2010 

Detta rapportverktyg är en del av Performance Services i Microsoft SharePoint Server 2010 och 

därför bundet till denna produkt. Det går av den anledningen inte att använda detta 

rapportverktyg som en fristående applikation.  

 

Microsoft SharePoint är en plattform för att skapa och hantera webbplatser, intranät, communitys 

och hantering av dokument.
66

  Plattformen innehåller för närvarande en rad olika funktioner 

bland annat något som Microsoft själva väljer att benämna affärsinsikter, vilket innebär potential 

att skapa rapporter för att stödja beslut. 

 

”Med funktionerna för affärsinsikter från SharePoint 2010 kan alla komma åt den 

affärsinformation de behöver för att fatta bra beslut. Med kraftfulla funktioner som interaktiva 

instrumentpaneler och styrkort kan användarna uppfylla specifika behov med hjälp av 

informationen i databaser, rapporter och affärsprogram.”
67

 

 

Verktyget ger möjlighet att skapa rapporter med tanken att sedan publicera dessa till en 

SharePoint server för att ge fler användare möjlighet att ta del av dessa rapporter, exempelvis 

genom ett intranät. Skapandet av rapporter utförs av personer med kunskap kring BI och 

verktyget kan därför inte kategoriseras som ett verktyg för den vanlige användaren. 

 

Det är med hjälp av verktyget möjligt att från flera datakällor sammanställa relevant information 

och skapa dynamiska rapporter. Det finns god möjlighet att skapa olika typer av diagram, 

styrkort samt andra typer av grafiska komponenter för att visualisera data. Funktionalitet finns att 

tillgå för att skapa avancerade instrumentpaneler samt för att analysera färsk information och 

arbeta med data snabbt och enkelt vilket gör det möjligt att identifiera viktiga möjligheter och 

trender.  

 

Verktyget har en intressant funktion i form av så kallade nedbrytningsträd som gör det möjligt 

för läsaren av rapporten att på egen hand analysera djupare i rapporten och på ett enkelt sätt hitta 

relevant information utan att filter eller sortering applicerats av utvecklaren som skapade 

rapporten. 

4.2.4 Sammanställning av verktygens egenskaper 

I detta stycke följer en sammanställning av de jämförda verktygens egenskaper som vi genom 

praktiska jämförelser utvärderat. 

Datakälla 

Powerpivot har förmågan att ansluta till flertalet olika typer av datakällor. Relationsdatabaser, 

analyskuber och vanliga Excel-ark kan användas. Det går även att infoga data direkt i ett Excel-

ark och på så sätt importera data. Till skillnad från vanliga Excel läser verktyget in data i minnet 

                                                 
66 Wikipedia. Sökord: Microsoft SharePoint.Hämtat från <en.wikipedia.org> maj 2011. 
67 Microsoft (2010) SharePoint. Hämtat från <http://sharepoint.microsoft.com/en-us/product/capabilities/insights/Pages/Business-Intelligence-

Software.aspx> maj 2011. 
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för snabbare utsökningar. Verktyget ger även möjlighet att skapa relationer mellan data vilket 

gör att det går att sammanföra data från olika källor till en bättre grund för utsökning och analys.  

 

Report Builder klarar av att hämta data från ett flertal olika källor. Förutom Microsofts databaser 

stöds även ett flertal andra tillverkares. Även OLAP-kuber och XML går att använda som 

datakällor.  

 

Dashboard Designer erbjuder möjligheten att från ett antal olika datakällor inhämta data. Hos 

detta verktyg finns det, förutom naturligtvis Microsofts, möjlighet att hämta data från andra 

tillverkares databaser. De källor som är möjliga är databastabeller, statiska och dynamiska Excel-

ark, textfiler, SharePoint List och OLAP-kuber. 

Layout 

Samtliga verktyg som utvärderats har ett grafiskt användargränssnitt som låter användaren 

placera grafiska element relativt fritt och påverka layouten av rapporten på en rad olika sätt. 

Färgsättning, bilder, text och övrig anpassning för rapportens utseende är i flertalet av verktygen 

möjligt att bestämma i mycket stora drag. I Dashboard Designer bestäms huvudlayouten av en 

rapport, av mallar på liknande sätt som layouten bestäms i Microsoft PowerPoint. Det vill säga 

att rapportdelar placeras på en sida bestående av en eller flera kolumner och en eller flera rader. 

Det är med andra ord inte möjligt att placera rapportdelar helt fritt och flytande i detta verktyg 

såsom det däremot går att göra i de övriga två undersökta verktygen. 

Grafiska element 

PowerPivot använder sig av de grafiska element som finns i Excel. Ett mycket stort antal 

diagram finns tillgängliga och även bilder samt objekt för att skapa ett tilltalande utseende. Excel 

är uppbyggt kring tabeller för att kunna beräkna och summera och dessa funktioner finns 

tillgängliga även när PowerPivot används.  

 

Report Builder har ett rikt utbud av grafiska komponenter att tillgå. Grafer, diagram, och 

tabeller. Det finns möjlighet att skapa styrkort och även använda kartor för att visualisera 

geografisk data. Mätare (dashboards) går att skapa på en mängd olika sätt.  

 

Dashboard Designer tillhandahåller en rik flora av olika grafiska element. De vanliga typerna 

såsom diagram, tabeller och grafer finns där att tillgå. Utöver dessa finns även styrkort och en 

mängd olika indikatorer såsom trafikljus, mätare, termometrar etc. i olika utföranden. 

Interaktivitet i rapporter 

Sortering 

PowerPivot ger användaren stor möjlighet att sortera det data som importeras till verktyget. Det 

går även att manipulera stora delar av det data rapporten består av.  

 

Report Builder ger skaparen av rapporten möjlighet att sortera data på olika sätt när denne väljer 

den data som rapporten skall baseras på. Det är möjligt med hjälp av uttryck att exempelvis 
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sortera bort rader med obefintligt värde. Det är dock inte möjligt för läsaren av rapporten att 

sortera data på ett sätt som passar denne.  

 

Dashboard Designer erbjuder sortering av data både för rapportutvecklaren i själva verktyget och 

för användaren av de skapade rapporterna. 

Filtrering  

PowerPivot ger användaren möjlighet att relativt fritt kunna filtrera data. Används exempelvis en 

OLAP-kub så är det enbart innehållet i denna som begränsar hur användaren kan filtrera detta. 

Verktyget använder sig av så kallade ”slicers” som på ett behändigt sätt kan användas för att 

filtrera den data som skall visas.  

 

I Report Builder kan skaparen av rapporten välja de parametrar som rapporten skall filtreras 

efter. Dessa parametrar kan hämtas upp från befintlig data eller skrivas in manuellt av den som 

konsumerar rapporten. Det är möjligt att använda flera olika parametrar på en rapport, men det 

går inte att skicka med multipla värden till en och samma parameter. Dessa parametrar går även 

att skicka vidare till andra underliggande rapporter. För en läsare av rapporten visas de 

parametrar som det går att filtrera på som listor där läsaren enkelt klickar på de filter de vill 

använda för att sedan visas den data som baseras på de val användaren gjort.  

 

I Dashboard Designer ges utvecklaren stora möjligheter att filtrera data genom att skapa olika 

filter. Dessa filter kan antingen kopplas direkt mellan en rapportdel, såsom ett diagram, och 

mätvärdesdata från datakällan, eller via skapade parametrar i specifik MDX-fråga för aktuell 

rapport-del. Ett filter kan innehålla flera formler för filtrering av källdata som sedan via en 

bläddringsruta i rapporten kan väljas av rapportanvändaren. 

Borrning 

PowerPivot ger användaren i princip obegränsade möjligheter att borra i data. Då 

handlingsfriheten är stor blir det egentligen enbart datakällan som sätter begränsningar i hur 

långt det går att borra. 

 

Report Builder är ganska begränsat i hur det låter läsaren av rapporten borra i data. För att kunna 

borra och vidare utforska data krävs det att stöd för detta är skapat med exempelvis 

underrapporter. Det går inte att ta sig längre ned i aktuell data än vad skaparen av rapporten 

byggt filter eller underrapporter för.  

 

Dashboard Designer skänker både rapportutvecklaren och användaren i stort sett obegränsade 

möjligheter till att borra sig ned i källdata. Förutom det vanliga sättet att borra i data erbjuds 

rapportanvändaren även något som kallas för ”Decomposition Tree” vilket är en möjlighet att se 

och borra i källdata i en visuell trädstruktur. Eventuella begränsningar i hur långt det ska vara 

möjligt att borra i källdata sätts i stort sett uteslutande i den datakälla som används. 
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Gruppering 

Report Builder är det enda av de undersökta verktygen som specifikt erbjuder användaren olika 

möjligheter till gruppering av data i bland annat tabeller, matriser och listor. 

Underrapporter 

PowerPivot använder sig inte av underrapporter i samma bemärkelse som andra verktyg. 

Däremot är det möjligt att ha flera Excel-ark i samma arbetsbok vilket skulle kunna utgöra en 

form av underrapporter.   

 

Report Builder ger möjlighet att skapa underrapporter som länkas till huvudrapporten. Det går 

även att skicka parametrar mellan dessa. Förutom att förflyttas mellan rapporter är det även 

möjligt med att använda hyperlänkar för att styra användaren vidare till material som inte 

innefattas i rapporten.  

 

Dashboard Designer använder sig inte av underrapporter.Det är däremot möjligt att för en och 

samma rapport (dashboard) ha flera sidor. 

Begränsningsmöjligheter till dataåtkomst 

PowerPivot är beroende av åtkomst till datakällor för att hämta data och plattformar att publicera 

rapporter till. Således styrs inte säkerheten direkt i verktyget utan i de datakällor som används 

och på servern där rapporter visas.  Det går inte att påverka vad en användare får utföra och vilka 

rättigheter som skall tillåtas till dataåtkomst direkt i verktyget beroende på användare. Används 

verktyget integrerat med SharePoint finns det stora möjligheter att styra säkerhet och åtkomster 

utifrån denna plattform. 

 

Report Builder hanterar inte säkerhet i verktyget. Miljöer utanför verktyget styr vad användaren 

kommer åt och hur användaren kan arbeta. Det styrs dels av de datakällor som användaren 

hämtar data från och dels rapport-servern där färdiga rapporter publiceras och hanteras. För att 

kunna bygga rapporter krävs att användaren har tillgång till datakällorna som rapporten baseras 

på. Då verktyget är starkt bundet till en rapportserver kan rättigheter till publicerade rapporter 

hanteras och styras. Likaså schemalagda aktiviteter och hur rapporten skall köras. 

 

I Dashboard Designer styrs vilken data som kan kommas åt i huvudsak av det som finns i den 

datakälla som används. Att styra vilken data som rapportanvändare får se eller inte, kan inte ske 

genom rapportverktyget utan detta hanteras antingen i SharePoint-miljön där olika rättigheter för 

olika användare avgör vilka rapporter, eller delar av rapporter, som specifik användare får 

tillgång till, eller via filtrering vid skapandet av den datakälla som ska användas.  

Exportmöjligheter 

Då PowerPivot är en del av Excel kan verktyget således även exportera filer till de format som 

Excel kan. Adobe PDF, CSV, XML, Html, olika filtyper för kalkylblad och text är format som 

stöds.    
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Report Builder ger läsaren av rapporten möjlighet att exportera rapporten till följande format: 

Microsoft Word och Excel, Adobe PDF, CSV, Html och TIFF. 

 

Dashboard Designer ger, via SharePoint, rapportläsaren möjlighet att exportera visad rapport 

endast till antingen Excel eller PowerPoint.  

Integration och publicering 

PowerPivot är egentligen inte ett eget program utan snarare ett tillägg till Excel 2010 och därmed 

blir bandet mellan de två starkt. Det finns även en integration mot Microsoft SharePoint om så 

önskas som är relativt omfattande. Det går även att publicera skapade rapporter till en 

SharePoint-server för att kunna dela med sig av dessa, exempelvis genom ett intranät. 

 

Report Builder ingår som en integrerad del av SQL Server 2008 R2 eller SharePoint Server och 

är därmed bundet till dessa. När verktyget används tillsammans med SQL Reporting Services 

rapportserver publiceras och hanteras rapporter på ett mycket enkelt sätt på denna plattform. 

Rapporter som skapas finns efter att sparats i verktyget enkelt tillgängliga på en webbsida som 

tillhandahålls av servern. Det går även att starta verktyget och skapa rapporter för att publicera 

dessa till en SharePoint-server som gör det möjligt att visa rapporter på en SharePoint-webbplats.  

 

Den vid dags dato senaste versionen av Dashboard Designer är visserligen ett eget program men 

inte ett fristående sådant utan finns att tillgå som en del av PerformancePoint Services i 

Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise, och finns tillgängligt endast i denna form. Härav 

följer att de rapporter som skapas med detta verktyg endast kan publiceras just på denna 

plattform. 

Self Service BI 

PowerPivot är ett utpräglat Self Service verktyg. Det är tänkt att brukas av användare i 

verksamheten som inte besitter djupare kunskap kring de mer tekniska aspekter som finns inom 

BI.  

 

Report Builder sägs vara en produkt anpassad till för företagsanvändaren vilket tyder på att det är 

ett verktyg anpassat för så kallad Self Service. Verktyget är relativ enkelt att använda med drag 

och släpp funktionalitet samt ett gränssnitt som gör att användare av Microsoft Office-paketet 

känner sig hemma.   

 

Dashboard Designer är ett verktyg som kräver en kunskapsnivå som det kan antas att den så 

kallade vanliga användaren inte innehar vilket tyder på att detta verktygs målgrupp utgörs av 

utvecklare. Detta styrks även av att det krävs specifika användarrättigheter, satta i SharePoint-

miljön, för att överhuvudtaget kunna starta och använda programmet. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras den datainsamling som utförts, i form av intervjuer och av de 

teoretiska kunskaper som finns på området. Likheter, skillnader och eventuella samband har 

eftersökts för att sedan relateras till den teori som finns på området. Avsnitt 5.1 behandlar 

analys kring de olika egenskaper som rapportverktyg kan inneha, och rör sig mellan teori och 

empiri.  En sammanfattande tabell som översiktligt visar analysen återfinns i avsnitt 5.2. 

 

5.1 Analys av generella egenskaper hos rapportverktyg 

5.1.1 Datakällor 

Enligt Howson
68

 erbjuder flertalet verktyg möjlighet att använda olika typer av datakällor samt i 

viss mån även kombinera data från olika källor i samma rapport. De data som ligger till grund 

för att implementeras i ett BI-system för att sedan analyseras och presenteras kan ha olika 

struktur och typ enligt Negash
69

.
 
Även Abzaltynova & Williams

70
 anger att datainsamling från en 

rad olika källor är en funktion som utgör en av de aspekter som de låter styra sin jämförelse. 

 

Samtliga intervjuade utvecklare anser att detta är en viktig funktion att beakta. Framförallt i 

verktyg av typen Self Service.  

5.1.2 Layout 

Enligt Howson
71

 har vissa verktyg möjlighet att fritt placera grafiska element för att skapa en 

viss layout och även möjlighet att påverka färgsättning och utseende på rapporten. Även 

Swende
72

 har låtit egenskapen rapportlayout styra sin jämförelse mellan olika rapportverktyg.  

 

Ingen av de intervjuade utvecklarna nämner att funktionalitet för att kunna skapa en fri layout är 

något de anser vara en viktig funktion i ett rapportverktyg. 

5.1.3 Grafiska element 

Howson
73

 skriver att flera av leverantörerna av rapportverktyg erbjuder en stor mängd av olika 

typer av diagram för att visualisera data. Williams
74

 uppger att majoriteten av de leverantörer 

som finns av rapportverktyg och BI-lösningar erbjuder idag stöd för att skapa olika typer av 

styrkort. 

 

Utvecklare A säger att diagramfunktionalitet inte påverkar valet av verktyg i någon större grad. 

B anser att det är ganska viktigt med ett verktygs förmåga att skapa olika grafiska element. B 

säger att det är viktigt att göra saker snyggt och tilltalande för att fånga användarens intresse.   

Enligt utvecklare C är det viktigt med möjlighet att enkelt kunna skapa olika grafiska element. C 

anser att ett visuellt gränssnitt som är attraktivt är A och O för acceptansen bland användare. 

Utvecklare C anser denna aspekt som mycket viktig. 

                                                 
68 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
69 Negash (2004) Business Intelligence. 
70 Abzaltynova & Williams (2009) Developments in Business Intelligence Software. 
71 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
72 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
73 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
74 Williams (2004) Balanced Scorecards in the Bussiness-Centric BI Architecture. 
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5.1.4 Interaktivitet i rapporter 

Enligt Abzaltynova & Williams
75

 utgör sortering, filtrering och borrning viktiga faktorer i ett 

rapportverktygs egenskaper.  

Sortering 

Enligt Howson
76

 är sortering en vanligt förekommande funktion i rapportverktyg. Exempelvis 

skall läsaren av rapporten kunna sortera data i fallande eller stigande ordning.  

Endast utvecklare A nämner funktionen som viktig. 

Filtrering 

Teorin beskriver att en vanlig egenskap hos rapportverktyg är att skapa rapporter där läsaren 

själv kan filtrera data som visas enligt vissa kriterier.  Även Swende
77

 anger interaktivitet inom 

enskilda rapporter som en viktig funktion att fokusera på.  

 

Utvecklare A anser filter som en mycket viktig egenskap i ett rapportverktyg.  

Utvecklare B säger att de flesta verktyg klarar idag av att göra en statisk rapport, men det är ofta 

möjligheter att göra djupare analyser, såsom filtrering, som skiljer verktygen åt vilket gör det till 

en viktig egenskap att utvärdera.  

Utvecklare C anser att det är väldigt viktigt med filter för de som använder rapportverktyget som 

ett arbetsredskap. 

Borrning 

Howson
78

 anger att borrning i sammanhanget BI innebär möjlighet för användaren att djupare 

analysera data för att själv kunna upptäcka samband och mönster. Connolly & Begg
79

 anger 

begreppet som analyser tillgängliga genom OLAP från grundläggande navigering och bläddring 

(kallat ”slicing and dicing”), till beräkningar, till mer komplexa analyser såsom tidsserier och 

komplex modellering. 

Utvecklare A anser att en viktig funktion är att kunna borra i data på olika sätt. 

Utvecklare B säger att det numera finns verktyg med mer möjlighet att borra i data i ett grafiskt 

gränssnitt på ett ganska användarvänligt sätt med diagram och grafer, vilket B anser vara mycket 

viktiga funktioner.  

Utvecklare C anser att det är väldigt viktigt med borrning i rapporter för den som använder 

rapportverktyget som sitt arbetsredskap. 

Gruppering 

Howson
80

 anger att denna egenskap förekommer i rapportverktyg. 

 

Ingen av de intervjuade utvecklarna nämner denna egenskap som viktig.  

                                                 
75 Abzaltynova & Williams (2009) Developments in Business Intelligence Software. 
76 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
77 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
78 Ibid. 
79 Connolly & Begg (2010) Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, s: 1201. 
80 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
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Underrapporter 

Howson
81

 skriver att rapportverktyg ofta har funktionalitet för att kunna navigera mellan flera 

olika rapporter för att på så sätt kunna ta del av information på en djupare detaljnivå. Även 

Swende
82

 tar upp egenskapen som relevant i en jämförelse mellan verktyg.  

Ingen av de intervjuade utvecklarna nämner funktionen som en avgörande punkt när 

rapportverktyg skall väljas.  

5.1.5 Begränsningsmöjligheter till dataåtkomst 

Enligt Howson
83

 går verktyg att anpassa efter enskilda användare vilket ger möjlighet att 

skräddarsy vilken information som är relevant från fall till fall. Dels för att begränsa mängden av 

data som visas för användaren och dels för att det finns en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. 

 

Samtliga intervjuade utvecklare nämner hanteringar av användarroller och rättigheter som 

mycket viktigt. Dock anges det vara funktioner som oftast inte hanteras i rapportverktyget, utan i 

kringliggande plattformar eller datakälla. 

5.1.6 Exportmöjligheter 

Enligt Howson
84

 har rapportverktyg ofta olika möjligheter för att kunna exportera rapporter till 

förbestämda format.   

 

Samtliga utvecklare nämner export-funktioner som mycket efterfrågade. Framförallt till Excel-

format, men även PDF.  

5.1.7 Beroende av befintliga system 

Howson
85

 skriver att en del verktyg är anpassade att användas tillsammans med en viss 

databashanterare eller inom en viss programvarumiljö. En av de faktorer som styrde jämförelsen  

i uppsatsen av Swende
86

 var krav på databasstöd. Swende ansåg även att en av de två viktigaste 

faktorerna att ta hänsyn till i valet av rapportverktyg är på vilken befintlig plattform verktyget 

skall implementeras.  

 

Samtliga intervjuade utvecklare nämner att den befintliga plattformen ofta är avgörande när 

rapportverktyg väljs och därför en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till.  

5.1.8 Self Service BI 

Enligt teori syftar Self Service till de mjukvaruverktyg som stödjer användare att själva kunna 

analysera data, skapa och publicera exempelvis rapporter, utan att egentligen stödjas av IT-

avdelningen. Det anses enligt Gartner
87

 vara ett starkt växande segment inom BI. 

 

Utvecklare A anser att Self-service och ad-hoc lösningar förmodligen kommer bli betydligt 

vanligare i framtiden. 

                                                 
81 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
82 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
83 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
84 Ibid. 
85 Ibid 
86 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
87 Gartner (2008) Gartner Says Emerging Technologies Will Marginalize IT's Role in Business Intelligence. Hämtat från <www.gartner.com> april 

2011. 
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Utvecklare B anser att utvecklingen inom rapportverktyg kommer att gå mer mot ad-hoc och 

Self Service, vilket gör det till en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Utvecklare C uppger att det nog finns två ganska tydliga indelningar mellan Self Service och en 

mer passiv konsument av rapporter. C anser att det är en relevant punkt att titta på när 

rapportverktyg väljs. 

5.1.9 Publicering 

Howson
88

 anger att det i rapportverktyg kan vara möjligt att exportera rapporter till Html eller 

XML-liknande format, vilket exempelvis möjliggör publicering på internet eller ett intranät. 

Även Abzaltynova & Williams
89

 anger området spridning av rapporter som centralt i sin 

jämförelse mellan olika verktyg. 

 

Samtliga intervjuade utvecklare anser att en centraliserad punkt för hantering och publicering av 

rapporter är viktigt och att det ofta är det vanligaste sättet att arbeta på när det gäller BI-

lösningar.  

 

 

  

                                                 
88 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
89 Abzaltynova & Williams (2009)  Developments in Business Intelligence Software. 



 

33 

5.2 Summeringstabell av analys 
Tabellen nedan beskriver översiktligt den analys som gjorts i detta kapitel. Tabellen är 

strukturerad för att enkelt få en överblick av de intervjuade systemutvecklarnas svar samt om 

teori på området stödjer dessa svar.   

 

Egenskap Utvecklare A Utvecklare B Utvecklare C Teori 
Olika typer av 

datakälla 
    

Möjlighet att 

skapa fri layout 

    

Diagram     

Styrkort     

Sortering     

Filtrering     

Borrning i data     

Gruppering av 

data 
    

Export till PDF     

Export till Office 

(Excel) 
    

Self Service     

Navigering 

mellan rapporter 

    

Bundet till 

plattform 
    

Olika innehåll 

beroende på 

användare 

    

Schemalagda 

aktiviteter 
    

Möjlighet att 

publicera rapport  
    

Underrapporter     
Tabell 1. Översikt över intervjusvar kontra teori. Markeringarna () anger om specifik utvecklare och/eller teorin omnämner 
den specifika egenskapen i vänstra kolumnen som viktig.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Kapitlet går igenom de egenskaper som har framkommit som viktiga i valet av rapportverktyg. I 

avsnitt 6.1 reflekterar författarna kring de egenskaper som tidigare analyserats och i avsnitt 6.2 

diskuteras och utvärderas de rapportverktyg som jämförts med varandra i denna studie. 

6. 1 Generella egenskaper hos rapportverktyg 

I detta avsnitt följer författarnas diskussioner kring de generella egenskaper som avhandlas i 

analyskapitlet. Personliga tankar och åsikter blandas med det som framkommit i analysen. 

Diskussionen rör sig kring om rapportverktygs generella egenskaper är viktiga eller inte i en 

jämförelse och hurvida de bör vara med i den listan som presenteras som studiens reslutat.  

6.1.1 Datakällor 

Teori på området visar att det finns en rad olika typer av datakällor som används inom BI och 

även att kanske flera olika källor kombineras i samma rapport. Detta har visat sig vara en viktig 

egenskap framförallt i valet av verktyg som faller inom segmentet Self Service. I en större och 

mer omfattande BI-lösning, med rapporter skapade av utvecklare, är det inte lika viktigt då det 

finns många fördelar med att bygga ett bra datalager. Datakvalitet, kontroll och spårbarhet är 

fördelar som utvecklare anger som positivt med ett riktigt datalager. Vi anser att det är en 

egenskap värd att fokusera på, då det framförallt i mindre BI-lösningar och inom Self Service 

förefaller vara viktigt att olika typer av vanligt förekommande datakällor stöds.  

6.1.2 Layout 

Howson
90

 skriver att en del verktyg erbjuder fri layout medan andra är mer bundna i denna 

aspekt. En intressant reflektion som vi gör är att ingen av de intervjuade utvecklarna reflekterat 

nämnvärt över saker som möjlighet till fri layout, färgsättning och att kunna påverka det grafiska 

utseendet av en skapad rapport. Förmodligen beror det på att de tar detta för givet, då det i 

moderna verktyg tycks vara nästintill standard att dessa funktioner finns. Utvecklarna har 

hitintills antagligen inte stött på problem med att inte kunna placera element hur de vill i en 

rapport, därav deras obefintliga reflektion över detta.  

 

Vi tycker oss dock kunna se att dagens verktyg innehar en så pass bred funktionalitet för att 

skapa anpassade layouter att det inte är en högt prioriterad egenskap i en jämförelse. Det skall 

nog enligt oss till mycket stora begränsningar i ett verktygs förmåga vad gäller layout innan ett 

företag väljer bort ett modernt verktyg på grund av denna anledning. Vi finner ingen anledning 

att anta att något modernt rapportverktyg skulle inneha sådana begränsningar.   

6.1.3 Grafiska element 

Två av tre utvecklare nämner att möjlighet att skapa olika grafiska element är viktigt, dels för att 

kunna göra visuellt attraktiva rapporter, vilket anses vara viktigt för acceptansen hos användare, 

samt för att grafiska element ger bättre överblick än tabeller med siffror. Teorin anger även den 

att möjlighet till att skapa grafiska element är en vanligt förekommande funktion i 

                                                 
90 Howson (2004) BI Scorecard: Reporting Capabilities. 
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rapportverktyg. Vi anser att det är viktigt att på ett bra sätt kunna visualisera stora mängder data 

på ett bra sätt och att ett verktyg idag måste kunna skapa grafiskt tilltalande rapporter.  

6.1.4 Interaktivitet i rapporter 

Sortering 

Endast en av de intervjuade utvecklarna nämner egenskapen sortering som viktig. Vi anser att 

det för läsaren av rapporten skulle kunna vara en intressant egenskap att ha i ett rapportverktyg 

beroende på dennes varierande behov. Varför de intervjuade utvecklarna inte har reflekterat över 

möjligheten till sortering har vi inte kunna finna något särskilt väl motiverat svar på. Eventuellt 

är egenskapen inte särskilt efterfrågad hos de kunder de arbetat hos, vilket inte per automatik 

behöver innebära att den är oviktig.    

Filtrering  

Denna egenskap är enligt oss väldigt viktig att ta hänsyn till då de förmodligen är den som ger 

rapportverktyget potential att skapa rapporter som erbjuder läsaren möjlighet att interagera med 

innehållet. Utan denna egenskap är det egentligen en statisk rapport vi talar om med mycket 

begränsade möjligheter för läsaren att göra jämförelser och analyser. Det styrks av de utvecklare 

vi intervjuat som anser att det förmodligen är det som skiljer sig mest mellan olika verktyg.  

Borrning 

För en användare som vill ha möjlighet att djupare kunna analysera data är borrning en egenskap 

som är mycket viktigt. Det styrks av teori samt av de intervjuade utvecklarna som tycks ha en 

gemensam hållning i frågan. Det är enligt oss en mycket kraftfull egenskap som i rätt händer kan 

vara mycket bra att ha tillgång till. Filter kan enligt oss ge läsaren möjlighet att begränsa data 

men borrning ger bredare möjligheter för användaren att själv kunna analysera på djupet vilket 

kan vara önskvärt. 

Gruppering 

Möjligheten att gruppera data nämns i teorin som en förekommande funktion i ett 

rapportverktyg. Intressant nog så nämner ingen av de intervjuade denna funktion som viktig. Vi 

anser att detta beror på att de allt mer avancerade funktioner för filtrering och borrning som finns 

i dagens moderna verktyg till viss del gör funktionen överflödig och därför inte är en generell 

egenskap som är viktig att ta hänsyn till i en jämförelse.  

Underrapporter 

Möjlighet att kunna använda sig av underrapporter är enligt oss på vissa sätt kopplat till filtrering 

av, och borrning i, data. Swende
91

 tar även hon upp faktorn att kunna navigera mellan rapporter 

som relevant i sin jämförelse av rapportverktyg. Intervjuerna har visat att rapporter ofta består av 

någon form av summerad data där läsaren, om denne vill, skall kunna gräva sig djupare och 

analysera mer noggrant, eventuellt till underrapporter.  

Intressant nog är det ingen av de intervjuade utvecklarna som nämner just underrapporter eller 

navigering mellan rapporter som något särskilt viktigt. Vi anser att de moderna verktyg som 

finns, med god funktionalitet för just borrning och filtrering, gör underrapporter mer eller mindre 

överflödiga. Denna funktionalitet gör att läsaren kan visas data utan att behöva transportera sig 

                                                 
91 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
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mellan flera underrapporter då läsaren relativt fritt kan röra sig bland de data som är tillgänglig i 

en och samma rapport. Det är dock en funktion som enligt oss bör tas hänsyn till, då all 

information som en läsare kan vilja ha tillgång till av utrymmesskäl helt enkelt inte får plats i en 

enskild rapport eller att informationen finns tillgänglig i en annan rapport inom ett annat 

verksamhetsområde.   

6.1.5 Begränsningsmöjligheter till dataåtkomst 

Det nämns i litteraturen att rapportverktyg kan visa olika typer av rapporter beroende på vad 

användaren har för roll. Utifrån vår studie har det visat sig att säkerhet och behörigheter inte är 

något som vanligtvis hanteras i rapportverktyget utan snarare i kringliggande plattformar och 

datakällor. Det saknas därför enligt oss anledning till varför det skulle styra en jämförelse mellan 

verktyg.   

 

I ett vanligt rapportverktyg är det på många sätt upp till utvecklaren att skapa rapporter baserade 

på vilken data som användarna får se och hur de kan interagera med den. I ett verktyg riktat mot 

segmentet Self Service blir det av naturliga skäl lite annorlunda. Användaren har större 

möjligheter att komma åt data, och kanske ibland till och med mer data än nödvändigt.  

 

Utvecklarna nämner att det är en svår balansgång mellan att å ena sidan ge användarna 

behörighet till data, och å andra sidan tillfredsställa verksamhetens krav på säkerhet. Vi anser att 

det är svårt att ge några generella riktlinjer i denna fråga. Är datasäkerhet av högsta prioritet 

kanske det helt enkelt inte är läge att alls använda sig av verktyg ämnat för Self Service. Dock 

förloras flexibilitet och det leder till långa ledtider som följd, då utvecklare måste skapa dessa 

rapporter. Det blir ett dilemma då det inte går att ha kvar kakan och samtidigt äta den, det ena 

begränsar eller utesluter det andra.  Flera av de intervjuade utvecklarna hävdar att det är ett 

område som fokus kommer att riktas mot i framtiden, vilket vi inte finner någon anledning till att 

betvivla.  

6.1.6 Exportmöjligheter 

Exportering av rapporter till vissa förbestämda format tycks vara en återkommande funktion som 

efterfrågas. Framförallt till Excel och PDF. Enligt oss verkar det finnas två olika typer av 

användare. De som enbart vill se en rapport och de som vill exportera den för att kunna analysera 

vidare. Det är svårt att argumentera emot att Excel är ett mycket vanligt förekommande verktyg 

på företag och organisationer, och det är just det verktyget som människor som hanterar siffror 

och statistik använder. Det tycks av denna anledning nästan vara en nödvändighet att 

rapportverktyget har funktionalitet för att möta dessa, vad det verkar, ganska vanliga behov. 

6.1.7 Beroende av befintliga system 

Både intervjuer och teori talar om befintliga plattformar som den kanske allra viktigaste aspekten 

att ta hänsyn till i valet av rapportverktyg. Vi anser det intressant att utvecklingen tycks ha gått åt 

det hållet att det kanske inte ens finns ett val längre, då verktygen är så pass väl integrerade med 

olika plattformar. Väljer verksamheten i alla lägen de programvaror som är bäst, och som bäst 

möter de behov som finns, så kommer det förmodligen medföra en alltför stor variation i 

mjukvarumiljön och en sämre helhet som följd, vilket även intervjuerna tyder på. 

Rapportverktyg utgör en liten del i en större kedja och det kanske är viktigare att se BI-lösningen 

ur ett större perspektiv. Vi tycker oss kunna se att det inte är rapportverktyget som styr den 
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övriga kedjan, utan snarare tvärtom. Det finns även en ekonomisk aspekt i detta som icke är att 

förglömma. Det är förmodligen svårt att motivera ett inköp av något som kanske redan finns, 

även om det kanske inte helt lever upp till de behov som existerar.  

Det är av denna anledning svårt att se hur den ekonomiska faktorn skall kunna jämföras i en 

generell lista. Själva verktyget kan exempelvis vara en del av någon plattform eller ha stora 

beroenden, vilket gör att det är svårt att se den övergripande kostnaden. Detta gör att det blir 

mycket komplext att beräkna kostnaden för ett enskilt verktyg.  

6.1.8 Self Service BI 

Begreppet är relativt nytt och vi kan se att rapportverktyg idag kan kategoriseras antingen inom 

denna kategori eller inte. Swende
92

 tar inte upp begreppet som relevant som en egenskap för 

jämförelse. Förmodligen av den anledningen att verktyg inom denna kategori är relativt nya och 

att fenomenet Self Service helt enkelt inte fanns vid den tidpunkten. Flera av de intervjuade 

utvecklarna tror, precis som Gartner
93

, starkt på att dessa verktyg kommer att skörda allt mer 

framgångar inom en snar framtid. Det som studien visat är att det finns vissa faktorer som blir 

allt mer viktiga när ett rapportverktyg av denna typ skall väljas. Bland annat blir möjligheten att 

använda flera olika datakällor, och funktionalitet för att hantera data i verktyget, allt viktigare 

samt att det finns stöd för att publicera och hantera skapade rapporter. Just egenskapen att samla 

och hantera rapporter anser vi vara intressant. Det känns annars som ett steg tillbaka i 

utvecklingen om det skapas rapporter som alla inte kan ta del av och de som finns kanske 

existerar i flera olika versioner med olika data och uträkningar.  

 

Vi tycker oss även kunna se att användarens roll är mycket viktig att ta hänsyn till i valet av 

rapportverktyg. Valet av verktyg kommer att anpassas till om verktyget är till för att användas av 

en slutanvändare som vill kunna analysera och skapa egna rapporter eller om verktyget gör 

användaren till en mer passiv konsument av redan skapade rapporter. Vi tror inte att det ena 

egentligen kommer att utesluta det andra då olika typer av verktyg kan existera tillsammans, men 

det krävs ändock ett medvetet ställningtagande till vad verktyget är av för typ i förhållande till 

vad användarna verkligen har behov av. Den allt växande marknaden för Self Service styrs enligt 

oss uppenbarligen av ett behov från användarna, samtidigt som den befintliga gruppen av mer 

passiva läsare av rapporter inte har försvunnit. Vi anser att det är i valet av verktyg viktigt att ha 

detta i åtanke.  

6.1.9 Publicering 

Enligt utvecklarna publiceras skapade rapporter nästintill uteslutande till någon form av 

webbportal för att kunna delas över exempelvis ett intranät. Även litteratur på området talar om 

möjligheten att publicera rapporter på ett snarlikt sätt som viktigt. Det är enligt oss idag 

nödvändigt för ett verktyg att kunna användas i samverkan med någon form av webblösning för 

att nå ut till berörda användare. Ännu viktigare nämns faktorn vara då rapportverktyg inom 

kategorin Self Service används vilket kan vara bra att ta hänsyn till, vilket är rimligt då det krävs 

en viss ordning för att hantera skapade rapporter, i synnerhet inom en större organisation.   

                                                 
92 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 
93 Gartner (2008) Gartner Says Emerging Technologies Will Marginalize IT's Role in Business Intelligence. Hämtat från <www.gartner.com> april 

2011. 
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6.2 Jämförda verktyg 

Under denna rubrik följer diskussion och resonemang kring de verktyg som praktiskt jämförts. 

Rapportverktygen och dess egenskaper åskådliggörs tydligare och mer ingående i avsnitt 4.2.  

 

Verktygen vi jämfört har egenskaper som på många sätt liknar varandra och på andra sätt skiljer 

de sig väldigt mycket. Vi anser att verktygen överlappar varandra i funktionalitet samtidigt som 

de är väldigt anpassade för olika typer av användare och olika plattformar. Samtidigt besitter de 

jämförda verktygen vissa generella egenskaper som gör att de i många fall klarar av, om än på 

olika sätt, att skapa snarlika rapporter. 

 

Vi anser inte att det i alla lägen finns ett rapportverktyg av de jämförda verktygen som täcker 

samtliga behov som kan tänkas finnas. En av de intervjuade utvecklarna nämner flexibilitet som 

en önskad egenskap i ett rapportverktyg och syftade på att kunna möta så många användares 

behov som möjligt i ett och samma rapportverktyg. Förhållandet hos de jämförda verktygen är 

snarare det motsatta. Dessa verktyg är allt för speciella och inriktade för att möta flera olika 

segment av både användare, befintliga plattformar och rapportbehov. Detta resonemang stöds av 

Swende
94

 som också kom fram till att det inte går att välja ett verktyg i alla lägen, då det helt 

beror på de behov som finns i det enskilda fallet.  

6.2.1 Datakällor 

Samtliga jämförda verktyg kan hantera en mängd olika datakällor. Framförallt de verktyg av 

typen Self Service som jämförts innehar denna egenskap, vilket enligt oss är önskvärt inom 

denna verktygskategori. PowerPivot har i detta sammanhang mest utökade egenskaper på detta 

område och särskiljer sig från övriga jämförda verktyg.  

6.2.2 Grafiska element 

Alla rapportverktyg som jämförts har mycket bred funktionalitet för att skapa olika typer av 

diagram, styrkort och liknande. Vi anser att det idag är en nödvändighet att verktyg av den här 

typen inte begränsas vad gäller möjligheter att skapa dessa element. En intressant funktion i 

Report Builder som vi noterat är möjligheten att skapa kartor för att visualisera geografiskt 

bunden data, vilket verktyget tycks vara ensamt om bland de jämförda verktygen och som 

framtiden får utvisa om det är en funktion som kommer att återkomma i fler rapportverktyg. 

6.2.3 Interaktivitet i rapporter 

Sortering 

PowerPivot ger breda möjligheter att sortera data på det sätt som passar användaren, exempelvis 

sortering i alfabetisk eller storleksordning. Sortering i storleksordning är även en funktion som 

DashBoard Designer har medan Report Builder även på denna punkt särskiljer sig med dess 

oförmåga att skapa rapporter där användaren kan sortera data. Det går enligt oss i linje med 

verktygets huvudsakliga användningsområde, som tycks vara att enkelt skapa relativt statiska 

rapporter. 

                                                 
94 Swende (2004) Utvärdering av report writers. 



 

39 

Filtrering  

Av de verktyg som jämförts klarar samtliga av att skapa filtrering. Vi upplever att PowerPivot 

har mycket breda, och framförallt enkla, funktioner för att skapa filter. Även i Dashboard 

Designer finns det goda möjligheter att skapa filter av allehanda slag som kan inkorporeras i de 

rapporter som skapas. Det går till exempel att skapa ett filter som innehåller flera 

filtreringsformler för filtrering, formler som användaren av rapporten sedan kan välja emellan för 

att se olika typer av information. 

Vad det gäller ReportBuilder kan även det hantera filter, enligt oss dock med viss omständighet. 

Det blir tvunget till att bygga en rad underrapporter för att effektivt kunna visa filtrerad data för 

läsaren, vilket är tidskrävande. En bra funktion är dock att det går att skicka parametrar mellan 

rapporter vilket enligt oss uppfattas som en användbar funktion för att öka användarens 

möjlighet till interaktion.  

Borrning 

PowerPivot ger användaren i princip obegränsade möjligheter att analysera i rapporten, 

exmpelvis då samtliga dimensioner i den kub som används går att använda för analys. Dashboard 

Designer sätter inte heller några gränser vad gäller borrning i data utan det ankommer helt och 

hållet på vilken data som finns i den källa som används för den rapport som skapas. Däremot har  

Report Builder inte stöd för borrning på samma sätt. Läsaren är begränsad till de filter som är 

förskapade i rapporten och kan inte analysera bortom de begränsningar som skaparen av 

rapporten implementerat. Detta gör att verktyget enligt oss blir mer begränsat än de övriga.  

Underrapporter 

Det verktyg som huvudsakligen använder sig av underrapporter, och länkar mellan dessa, är 

Report Builder. Det är enligt oss det enda av verktygen som använder sig av funktionen på det 

sätt som avses i teorin. PowerPivot erbjuder inte möjlighet att använda underrapporter. Det går 

dock att använda flera blad i samma arbetsbok, vilket av oss ses som en möjlighet att dela upp 

rapporter i flera olika delar, liknande underrapporter, utan möjlighet att använda sig av 

parametrar. En snarlik funktionalitet finns i Dashboard Designer där det går att skapa flera sidor i 

en och samma dashboard men inte heller här är det möjligt att skicka med parametrar. Det går 

även i Dashboard Designer att skapa vanliga html-länkar som gör det möjligt att navigera till 

andra resurser, även här utan att kunna skicka med parametrar till dessa resurser.  

6.2.4 Beroende av befintliga system 

Själva PowerPivot är helt gratis men kräver samtidigt att Excel 2010 används, då bakåt-

kompabilitet inte stöds. Vi upplever att i de fall Excel 2010 redan används finns det goda 

anledningar att gratis uppdatera till PowerPivot då det inte genererar några extra kostnader. 

Verktyget lever dock först upp till sin fulla potential när det används tillsammans med en 

SharePoint-webbplats. Det blir då möjligt att publicera och hantera skapade rapporter på ett 

centraliserat sätt, vilket många av de intervjuade utvecklarna anger som en nyckelfaktor i en Self 

Service-lösning och därmed enligt oss är att föredra. 

 

Då Report Builder är en integrerad del av andra produkter från Microsoft och inte går att 

använda som en fristående applikation anser vi att produkten är relativt låst till dessa. Vi tror inte 

att någon av plattformarna kommer att köpas enbart för verktygets skull, det är snarare något 

som fås på köpet. Om SharePoint används, eller SQL Server 2008 R2 redan finns, kan det enligt 
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oss definitivt vara ett alternativ att utvärdera. Det finns naturligtvis en ekonomiskt fördelaktig 

aspekt i detta då det inte krävs några inköp av licenser och liknande.  

På liknande vis som Report Builder är Dashboard Designer beroende av en existerande 

plattform, nämligen en SharePoint-miljö då verktyget är en del av PerformancePoint Services 

som finns just i SharePoint-miljön. Med andra ord är detta verktyg hårt integrerat med Microsoft 

SharePoint Server 2010 Enterprise och existerar inte som en fristående applikation vilket enligt 

oss inte nödvändigtvis behöver vara en nackdel. Framför allt om en SharePoint-miljö redan finns 

implementerad, då detta verktyg då kan hämtas och installeras gratis.  

6.2.5 Self Service BI 

PowerPivot är ett renodlat verktyg av typen Self Service. Känslan vi får är att verktyget 

utvecklats som en följd av att användare tidigare har använt Excel för att djupare kunna 

analysera data från rapporter. För en van användare av Excel känns miljön väldigt bekant då den 

till stora delar bygger på det programmet och ger stor möjlighet att fritt analysera data. Vi anser 

att det är ett smart drag av Microsoft att utnyttja det faktum att det redan finns en stor skara 

användare av Excel för att sänka tröskeln för potentiella användare av PowerPivot. 

 

Report Builder är även det tänkt att brukas av användare utan djupare kunskap kring BI. 

Verktyget har ett utseende hämtat från Office-miljön, vilket gör att användare av dessa program 

känner sig hemma. Vi anser att Report Builders styrka inte ligger i möjliggörandet av djupare 

analyser av data utan snarare i att enkelt kunna skapa statiska väl utformade rapporter med vissa 

möjligheter till interaktion för läsaren. 

 

Även Dashboard Designer har visserligen en, ur Microsoft-användarens synvinkel, bekant layout 

men kräver ändock en sådan kunskapsnivå hos användaren vad gäller skapandet av rapporter att 

vi upplever det som att detta verktyg inte lämpar sig för ändamålet Self Service. På grund av den 

flexibilitet som detta verktyg besitter vad gäller skapandet av de olika delarna i en rapport, och 

den kunskap som då krävs av användaren, så är detta verktyg enligt oss riktat mot en användare 

av typen utvecklare. 

6.2.6 Exportmöjligheter och publicering 

Det verkar som att det, enligt utvecklarna, vanligt förekommande kravet med export till Excel 

har tagits på allvar när de jämförda verktygen utvecklats. PowerPivot är ju egentligen till stor del 

Excel, så där befinner sig ju redan användaren i princip redan i den miljön.  

 

Även Report Builder och Dashboard Designer innehar denna egenskap, att kunna exportera till 

Excel. Samtliga jämförda verktyg, förutom Dashboard Designer, innehar även funktionalitet för 

att exportera till en rad olika format, vilket ter sig ganska naturligt då det enligt oss ökar 

verktygens möjligheter att användas i en verksamhet som använder sig av varierande 

dokumenttyper. 

 

Förutom integrationen mot SharePoint finns Report Builder även integrerad i Microsofts 

rapportserver vilket gör att denna kan användas för publicering och hantering av rapporter. När 

verktyget startas från rapportservern sparas skapade rapporter automatiskt på servern vilket av 

oss anses som mycket enkelt och användarvänligt. När det gäller Dashboard Designer erbjuder 
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detta verktyg användarna endast möjligheten att exportera rapporter till, förutom Excel, 

PowerPoint via SharePoint-miljön. 

 

För publicering till exempelvis internet eller ett intranät är samtliga verktyg duktigt integrerade 

med SharePoint och enligt oss är det lockande att använda sig av dessa möjligheter för 

integration. Möjligheten att publicera skapade rapporter är egentligen bara ett knapptryck bort, 

vilket gör processen mycket enkel. Microsoft tycks ha en vision om att plattformen skall 

användas tillsammans med verktygen och utgöra grunden för hantering och samarbete i 

rapporter. Vi har anledning att anta att de förmodligen gärna vill att hela kedjan av deras 

produkter används för att det skall vara möjligt att få ut så mycket som möjligt av verktygen.  
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7 Resultat 
Detta kapitel redovisar de resultat som vi anser har uppnåtts i studien. Avsnitt 7.1 behandlar de 

generella egenskaper hos rapportverktyg som är viktiga att fokusera på vid en jämförelse och 

avsnitt 7.2 redovisar de egenskaper som vi kommit fram till finns hos de jämförda verktygen 

enligt målet för studien. Avsnitt 7.3 ger författarnas syn på metoden som används i studien och 

kapitlet avslutas med författarnas förslag på framtida studier inom området.  

 

7.1 Resultat generella egenskaper 
 

Under den första punkten i problemformuleringen ställer vi frågan: Vilka generella egenskaper 

hos rapportverktyg är viktiga vid val av dessa? Det är vår uppfattning att analysen i kapitel 5 och 

diskussionen, med slutsatser, i kapitel 6 leder fram till svar på denna fråga och de egenskaper 

som enligt författarna av rapporten är viktigast fokusera på i en jämförelse av rapportverktyg 

inom Business Intelligence är följande: 

 

 Hur bra verktyget passar i befintlig plattform 

Är verktyget fristående eller en integrerad del av en plattform eller databashanterare? 

Krävs det vissa plattformar eller applikationer för att verktyget skall gå att använda? 

 Möjlighet att skapa rapporter med funktion för filtrering 

Går det att skapa rapporter där läsaren kan begränsa vilken data denne vill se beroende på 

valda parametrar?  

 Möjlighet att skapa rapporter med funktion för borrning 

Kan läsaren av rapporten mer fritt borra i data på ett sätt som möjliggör egen analys och 

nå data på en djupare detaljnivå? 

 Self Service 

Är verktyget av typen Self Service eller inte? Är det lämpligt att användas av en 

systemutvecklare, eller av en vanlig användare utan djupare kunskaper kring BI? 

 Grafiska element 

Går det att skapa de mest vanliga typerna av grafiska element såsom diagram, styrkort 

och mätare? 

 Möjlighet att använda flera datakällor 

Går det att använda några av de vanligare datakällorna för att bygga rapporter, såsom de 

som nämns i teorin? Går det att hantera hämtad data på ett mer avancerat sätt i 

rapportverktyget? Detta anses mer viktigt i mindre BI-lösningar samt inom Self Service. 

 Publicering 

Finns det stöd för att enkelt kunna publicera skapade rapporter till exempelvis ett intranät 

eller en server för hantering av rapporter? Är det möjligt att samla skapade rapporter på 

en centraliserad dokumentlagringsplats?  

 Exportering 

Är det för läsaren möjligt att exportera rapporter till vissa vanligt förekommande format? 

Framförallt är det viktigt att Excel-format stöds. 

 Sortering 

Kan läsaren av rapporten sortera data i en viss förutbestämd ordning? Exempelvis i 

bokstavsordning.  
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 Underrapporter 

Är det möjligt skapa underrapporter?  Går det att enkelt skapa länkar mellan olika 

rapporter för att enkelt kunna navigera sig mellan dessa? Framförallt är detta viktigt att 

beakta då funktioner för borrning saknas.  

 

En fråga som denna rapport också ställer i problemformuleringen är om det föreligger någon 

inbördes skillnad i fråga om tyngd mellan egenskaperna. Enligt författarna framkommer det i 

denna rapport att så är fallet. De egenskaper som väger tyngre i valet av verktyg är först och 

främst vilken befintlig plattform som finns där rapportverktyget skall implementeras. Detta anses 

viktigt främst med tanke på både kostnader och helhetsbild.  

 

Läsarens möjlighet till interaktion i de rapporter som verktygen skapar är även det en viktig 

punkt för jämförelse mellan verktyg då det tycks vara det område där de skiljer sig mest åt. 

 

Studien visar att den tänkta användaren av själva rapportverktyget är en aspekt som är mycket 

viktig att ta hänsyn till. Trenden med Self Service och verktyg anpassade att användas av 

människor i verksamheten gör att detta blir viktigt att ta hänsyn till i valet av verktyg. 
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7.2 Lista med resultat av jämförda verktyg 
 

Resultatet av de diskussioner och slutsatser som dragits kring de jämförda verktygen i tidigare 

kapitel redovisas här i sammanställd tabellform. Målsättningen med studien var att ta fram en 

ifylld lista med avsikt att användas av Sogeti som stöd vid valet av något av de rapportverktyg 

som Microsoft har att erbjuda för presentation, vilket åskådliggörs nedan. 

 

Egenskap PowerPivot Report Builder Dashboard 

Designer 

Datakälla    

Relationsdatabas Ja Ja Ja 

OLAP Ja Ja Ja 

Excel Ja Nej Ja 

XML Ja Ja Nej 

Andra typer av 

filer (csv, text) 

Ja Nej Ja 

Möjlighet att mer 

avancerat kunna 

hantera hämtad 

data  

Ja, stora 

möjligheter 

Viss filtrering av 

data 

Viss filtrering av 

data 

Grafiska element    

Diagram Ja Ja Ja 

Mätare Nej Ja Ja 

Styrkort Ja Ja Ja 

Exportering    

Microsoft Excel Ja Ja Ja 

Microsoft Word Nej Ja Nej 

XML Ja Ja Nej 

PDF Ja Ja Nej 

Interaktivitet i 

rapport 

   

Filtrering av 

data 

Ja Ja Ja 

Sortering Ja Nej Ja 

Möjlighet till 

borrning 

Ja Nej Ja 

Underrapporter Nej Ja Nej 

Publicering    

Goda möjligheter 

att publicera 

skapade rapporter 

Ja, om SharePoint 

används 

tillsammans 

Ja, är integrerad 

med annan 

plattform  

Ja, är integrerad 

med annan 

plattform 

Användare    

Self-Service Ja Ja Nej 

Integration    

Bundet till 

plattform eller 

annan 

programvara 

Excel 2010 SQL Server 2008 

R2 och 

SharePoint  

PerformancePoint 

Services i 

SharePoint 

Integrerad del av 

plattform 

Nej Ja Ja 
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7.3 Metodutvärdering 
 

Då de systemutvecklare vi intervjuat huvudsakligen arbetat med produkter från Microsoft finns 

det en risk att de personerna på vissa sätt färgats av dessa produkter och de funktioner som de 

innehar. Det kan ha påverkat de egenskaper som de anser vara viktiga i en jämförelse mellan 

verktyg. Likaså kan våra inledande praktiska erfarenheter ha påverkat vår senare utvärdering av 

verktygen samt intervjuerna med utvecklarna. Vi har dock svårt att utvärdera om påverkan har 

varit av positiv eller negativ natur för studien.  

 

Likaså har de verktyg som vi haft möjlighet att använda enbart varit från Microsoft vilket kanske 

inte är optimal ur neutralitetssynpunkt. Det hade enligt oss gjort studien mer intressant om 

verktyg från andra tillverkare varit med i jämförelsen. 

 

Det skulle även varit önskvärt att intervjua fler personer för att stärka underlaget ytterligare. 

Detta har dock varit tidsmässigt svårt att genomföra inom de ramar som funnits för projektet. 

7.4 Uppslag för framtida studier 

Microsoft har en uttalad tanke att SharePoint skall användas som ett informationsnav i 

verksamheter. De verktyg som jämförts i denna studie har alla stora möjligheter och bra 

integration för att använda sig av SharePoint för att publicera och hantera skapade rapporter för 

att skapa ordning och reda. Det vore intressant att se hur integration mot andra typer av 

plattformar skulle kunna se ut, exempelvis om EpiServer används.   

 

En intressant aspekt som vi noterat är rapportverktygets roll som en mindre länk i en större 

kedja. Det vore för oss intressant att mer djupgående analysera hur stor roll den befintliga 

plattformen verkligen har. Frågan vi ställer oss är om det verkligen finns ett val, då integrationen 

genom hela kedjan av processer tycks bli allt hårdare.  

 

Vågen av produkter inom segmentet Self Service spås öka och användningen likaså. Dessa 

verktyg är både användarvänliga och kraftfulla men kräver samtidigt verksamheten är medveten 

om hur de skall implementeras och vilka möjligheter som ges och vilka konsekvenser detta kan 

innebära.  

 

Det skulle vara av intresse att se en studie som belyser hur säkerhet kontra flexibilitet hanteras i 

praktiken när Self Service verktyg används och ge riktlinjer kring hur det är lämpligt att agera. 

Det är naturligtvis bra om användare har tillgång till data och en nödvändighet för att denne skall 

kunna skapa relevanta rapporter, men vad händer då hela företagets databas kan läsas in i 

PowerPivot och sparas i ett Excel-ark på ett USB-minne? Det finns många frågor att svara på 

kring denna balansgång anser vi.  

 

En annan möjlig typ av studie vi skulle vilja se är hur en gemensam policy skulle kunna se ut 

kring hur rapporter skapas och hanteras när Self Service verktyg används. När är en rapport den 

rätta, när det finns flera snarlika? Hur förändrar vi skapade rapporter? När blir en rapport så 

omfattande och välgjord att den kan användas som en officiell rapport?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Punkter för diskussion med systemutvecklare 
angående val av rapportverktyg 
 

Namn systemutvecklare: 

Datum: 

Intervju nr: 

 

 Berätta om din bakgrund och vad du idag arbetar med. 

 Hur brukar tankarna gå kring presentation och rapportverktyg när en kund vill 

implementera en BI-löning?  

 Vilka funktioner brukar anses som viktiga i valet av rapportverktyg? 

 Väger vissa funktioner tyngre än andra? 

 Vilka funktioner är enligt din erfarenhet mest återkommande i olika projekt? 

 Brukar ekonomiska faktorer har stor betydelse?  

 Vad anser du om hantering av datakällor i rapportverktyget? 

 Vilken betydelse har möjligheten att skapa grafiska element? 

 Vilken betydelse har möjligheten till exportering av rapporter? 

 Vilken betydelse har möjligheterna till att användaren kan interagera med innehållet i 

rapporten? 

 Hur ser du på säkerhetsaspekten? Exempelvis, vem ser vad? 

 Hur ser du på integration med andra system och befintliga plattformar? 

 Hur ser du på användarens roll, Self Service vs passiv användare? 

 Vad ser du för trend inom den närmsta framtiden när det gäller rapportverktyg? 
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Bilaga 2 - Sammanfattning av intervjuer med systemutvecklare 

Utvecklare A 

Utvecklare A har flera års erfarenhet kring att skapa lösningar för beslutsstöd. Han arbetar 

nästintill uteslutande med produkter från Microsoft och har därför störst kunnande just på deras 

lösningar i hela kedjan av processerna inom beslutsstöd. 

 

Det första utvecklare A kommer att tänka på är filter som en viktig egenskap i ett rapportverktyg. 

Att kunna ha olika typer av filter i rapporter, exempelvis möjligheten att filtrera på årtal. Ännu 

bättre är det om filtren stödjer hierarkier. Exempelvis att läsaren kan välja år, expandera och gå 

ner på månad och gå ner på vecka eller dag. Grunden är ofta att ha en statisk rapport som visar 

resultat eller statistik från föregående månad men så fort läsaren vill utföra någon form av vidare 

analys vill denne förmodligen kunna sätta egna urvalskriterier. Det är en mycket viktig del av det 

hela. 

 

En funktion är att kunna borra i data på olika sätt, att se en summerad rapport för att sedan kunna 

expandera denna. A kan tänka sig att vissa verktyg inte kan borra hur långt som helst, utan 

producerar mer fixerade, statiska rapporter. 

 

Utvecklare A anser att diagramfunktionalitet inte påverkar valet av verktyg i någon större grad. 

A vet att Reporting services har en stor mängd diagram och Excel likaså. Det är inget som A 

känner har varit en kritisk faktor i något projekt han deltagit i. Dagens verktyg har ofta 

omfattande stöd för grafiska komponenter att det sällan begränsar rapporten. Det absolut 

vanligaste är att kunden efterfrågar relativt vanliga diagram och grafiska komponenter.   

 

Ett återkommande krav som A upplevt är att det måste vara möjligt att kunna få ut rapporten i 

Excel eller PDF-format. Dessa format anses som de vanligaste. Antingen skall det vara möjligt 

att kunna klicka i en rapport och välja exportera till fil eller att användaren vill ha rapporten 

skickad till sig i valt format, ungefär som en prenumeration. 

 

På frågan om stöd för flera olika datakällor svarar A att han föredrar att rapporterna baseras på 

data från ett datalager så att allt som visas i rapporterna redan är inläst från källsystem. 

Anledningen är att kunna få bra kontroll och datakvalitet. A påpekar att det naturligtvis kan 

uppstå situationer där data måste hämtas från andra system. Det har tidigare inte varit så 

intressant med anslutningar till fler datakällor, men med Self service BI blir det mer 

betydelsefullt. A tror att om en användare vill bygga en rapport så kanske inte all data finns på 

samma ställe och det kanske inte finns tid att bygga in det i ett datalager. Därför är det bra om 

rapportverktyget stödjer flera datakällor.  

 

A anser att i Self-service och ad-hoc lösningar förmodligen kommer bli betydligt vanligare i 

framtiden. Framförallt för att korta ledtiderna och minska kostnaderna för att ta fram rapporter. 

Det finns ett sådant otroligt behov av rapporter och det tar allt för lång tid att bygga dessa.  

Verksamheter har gått mer mot att användaren själv låts hämta upp det data användaren vill ha, 

analysera och sedan skapa rapporter. 

På frågan om säkerhet anser A att det finns flera olika nivåer att hantera detta på. Det beror helt 

på var verksamheten väljer att lägga det. Det går att lägga säkerheten direkt i databasen vilket är 
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vanligt att göra, i en analyskub om sådan används eller direkt i rapportverktyget. Hålls 

säkerheten hårt i databasen så måste någon form av beställning göras för att dessa restriktioner 

skall släppas. Kontrollen ökar och ledtiderna för att få fram en färdig rapport likaså. Desto mer 

säkerheten flyttas ut mot rapportverktyget desto mer dynamisk säkerhet uppnås.  

 

A integrerar i stort sett alltid BI-lösningar på ett sådant sätt att en webbportal används. Ofta 

ligger denna lite avskild från befintligt intranät. Många kunder använder Episerver eller IBM 

Webshpere och eftersom A ofta arbetar med Microsoft vill A ofta ha en Sharepoint-lösning som 

BI-portal. Det beror ofta helt på vilken produktportfölj kunden har och vilken miljö projektet 

sker i. 

 

A anser att kundens befintliga plattform är av stor vikt i valet av rapportverktyg. Använder 

kunden exempelvis Oracle så blir det ofta ett rapportverktyg anpassat till den plattformen och 

från samma tillverkare. De kommer inte att välja något annat om de inte har väldigt starka skäl 

att göra det. Det är både en fråga om investering av licenser, installation, intern 

kompentensutveckling och drift. A säger att det är ett ganska stort kliv för ett företag att gå ifrån 

befintlig plattform, då dagens verktyg ofta är starkt integrerade med olika plattformar. Han 

ansera att även om Microsoft kanske är det billigare alternativet så kanske ändå valet faller på att 

stanna kvar på Oracle. Det medför ofta en så stor kostnad att det helt enkelt inte är försvarbart att 

välja ett verktyg som inte ingår i befintlig plattform.  

 

A anger att kunder som använder exempelvis Microsoft SQL Server har fördelen med att en hel 

del BI-verktyg finns integrerade i plattformen och därför inte måste köpas in. Detta ses som ett 

skäl att använda dessa verktyg om plattformen redan används.  

 

Utvecklare A anser att det generellt sett inte alltid går att välja det ”bästa” verktyget i alla lägen. 

Det skulle utmynna i en allt för stor flora av system och programvaror med en sämre helhet som 

följd. 

 Utvecklare B 

Utvecklare B arbetar på Sogeti och har varit verksam inom BI-området i ca 4 år. B har tidigare 

arbetat flera år med databaser, datahantering och Data Warehouse-lösningar, fast i andra 

sammanhang än BI. B är en van användare av Microsoftprodukter, men då främst produkter för 

datalagring och ETL. Rapportverktyg som han har arbetat med är bland annat Microsoft 

Reporting Services, Crystal Reports och BI Diver.  

 

Det första B kommer att tänka på inom området rapportverktyg är att verktyget måste ha stöd för 

den typen av rapporter som verksamheten avser att ta fram. Det ska gärna vara ett ganska 

flexibelt verktyg med breda möjligheter att skapa olika typer av rapporter. Olika användare kan 

ha väldigt olika behov och det kan därför vara bra om det är möjligt att möta dessa i ett och 

samma verktyg.  

 

En annan sak som är viktigt är att det skall vara enkelt som utvecklare att skapa rapporter, så att 

inte en massa dyr konsulttid läggs på detta. Det upplevs av B som att det tyvärr i många fall finns 

resurser avsatta för att bygga rapporter och B tycker att det är bättre om dessa uppgifter kan 
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spridas på flera personer inom organisationen. Då finns chansen att personer som faktiskt förstår 

siffrorna får bygga rapporter.   

 

Det måste även finnas ett bra sätt att samla och strukturera skapade rapporter. Exempelvis en 

webbportal-lösning eller liknande. Annars riskeras ett kaos med en mängd rapporter som 

cirkulerar runt med liten kontroll som följd. B anser därför att möjlighet till en central punkt för 

att samla skapade rapporter är mycket viktigt.  

 

Utvecklare B anser att återkommande krav från kunder bland annat är olika typer av möjligheter 

till export av rapporter. Att kunna exportera rapporter till Excel eller PDF-fomat. Excel-formatet 

är ett sådant format som människor jobbar med när de tittar på siffror enligt B. Har användarna 

en fin rapport så är det ändå många som vill ha över siffrorna i Excel för att kunna analysera 

vidare. Enligt B är Excel verktyget som personer i verksamheter både har och kan använda. Det 

anses nästan en som funktion som måste finnas i ett rapportverktyg.  

 

Ett annat krav är att många fortfarande vill ha rapporter utskrivna. Det skall finnas en enkel 

utskriftsfunktion för att få det på papper, vilket kan vara svårt ibland med tanke på hur rapporter 

publicerade på webben är uppbyggda.    

 

Olika typer av diagram är också något som B vill ha funktionalitet för att kunna skapa och det 

brukar även vara ett återkommande krav. 

 

Det skall i en BI-lösning finnas möjlighet att borra sig ner i data. I en rapport ser användaren ofta 

summerad data som det skall vara möjligt att borra i, för att exempelvis få reda på orsaken till att 

siffrorna ser ut som de gör. För vissa typer av användare är det absolut en funktion som 

efterfrågas.  

 

Utvecklare B anser att det är bra om verktyget kan hämta in data från flera olika källor. B anser 

att det ofta är då som det kan bli riktigt intressanta rapporter om möjlighet finns att sammanställa 

data från flera olika områden. Som exempel ger B att ett företags omsättning kanske inte är så 

intressant om det inte ses det i förhållande till hur mycket som producerats. Enligt B är det nog 

intressant för mindre företag att ha verktyg med den egenskapen att plocka in data direkt i 

verktyget, då det kanske saknas ett bra datalager. För lite mindre BI-lösningar anser B att det 

kanske ändå är så arbetsgången blir, inte minst med tanke på kostnader. 

 

I större organisationer finns det ofta fördelar med att bygga ett riktigt datalager för hantering av 

data. B säger att det är en ganska grundläggande del av en komplett BI-lösning.  B anser att om 

data hämtas från flera olika källsystem blir risken större att det uppstår fel eller att felaktig data 

kommer med.  

B tror att det är ganska viktigt med ett verktygs förmåga att skapa olika grafiska element och det 

förmodligen kommer att bli ännu viktigare. Enligt B är det allt viktigare att visualisera data 

grafiskt så att det blir översiktligt och möjligt att se trender. Exempelvis genom att visa olika 

former av nyckeltal och styrkort. Ofta blir det svårt för användaren att få upp stora mängder med 

siffor i tabeller, det blir ju inte alla gånger så enkelt att snabbt förstå dessa.  Vissa användare 

föredrar naturligtvis detta, men B tror att det då är bättre att erbjuda dessa användare att börja i 
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ett grafiskt gränssnitt för att sedan själva gräva sig vidare i siffrorna. B anser att i ett modernt 

verktyg bör dessa funktioner finnas.  

 

B säger att det är viktigt att göra saker snyggt och tilltalande. Det är viktigt att på något sätt 

fånga användarens intresse.  

 

Enligt B så är det är ofta ganska komplicerat att hantera säkerheten i en BI-lösning. 

 

B anser att det vanligaste sättet att hantera säkerhet är att hantera säkerheten på datakällan och 

sedan var det publiceras. Då kan samma datakälla användas till flera rapporter och på så sätt 

slippa sätta säkerheten direkt i rapporterna. Det är enligt B alltid bättre att få säkerheten så nära 

datakällan som möjligt.  

 

Utvecklare B tror att vissa typer av användare nöjer sig med att bara se en statisk rapport medan 

andra vill ha möjlighet att kunna analysera djupare. B tror att det kanske inte alltid är själva 

rapportverktyget som användaren skall bruka för att borra i rapporten, det skulle även kunna vara 

i ett externt verktyg. 

 

Det börjar ju komma verktyg med mer möjlighet att borra i data i ett grafiskt gränssnitt på ett 

ganska användarvänligt sätt med diagram och grafer, vilket B anser vara mycket viktiga 

funktioner.  

   

B anser att befintlig plattform styr valet av rapportverktyg ganska mycket. Det kan verkligen 

påverka beslutet hur pass väl ett verktyg passar in i den miljö som finns. B tycker sig samtidigt 

kunna se att leverantörerna försöker att skapa produkter som passar in bra i vissa miljöer. 

Exempelvis produkter som fungerar med SharePoint eller är integrerade med Office, trots att de 

kommer från andra tillverkare.  

 

B anser att tanken med att användare kan skapa rapporter i verktyg som de känner sig hemma i 

för att sedan publicera dessa och låta fler ta del av dem är god. På det sättet minskar behovet av 

personer som bara sitter och bygger rapporter.  

 

B anser att utvecklingen inom rapportverktyg kommer att gå mer mot ad-hoc och Self Service, 

vilket gör det till en vikitg aspekt att ta hänsyn till. 

 

Enligt B är det av vikt att då någon typ av ad-hoc lösning används finns rutiner och en 

samlingspunkt för skapade rapporter så att det går att hålla ordning på dessa.   

 

B säger även att det även finns en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till när dessa verktyg används då 

mer data kommer ut till användarna och risken att den kommer i orätta händer ökar. Det blir en 

ganska svår balansgång att tänka på när det gäller säkerhet kontra flexibilitet.  

 

B anser att de aspekter som styr valet av verktyg styrs mycket av vad kunden vill ha. Hur väl 

verktyget passar in i kundens befintliga miljö och vad som är lätt att bygga och underhålla.  
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B säger att de flesta verktyg klarar idag av att göra en statisk rapport, men det är ofta funktioner 

som att filtrera, sortera och att borra i data för att göra djupare analyser som skiljer verktygen åt 

vilket därför kan vara viktiga aspekter att utvärdera.  

Utvecklare C 

Utvecklare C har jobbat heltid med beslutsstöd i ca 4 år och jobbar idag mestadels som 

beslutsstödsarkitekt och ansvarig utvecklare på området. Tidigare har C jobbat som utvecklare 

inom både systemutveckling och beslutsstöd men intresse och erfarenheter har gett C möjligheter 

att ta ett större ansvar i kunders beslutsstödsprojekt. 

 

De faktorer som C anser brukar komma upp tidigt är kostnad är en av de första bitarna som 

kunderna brukar fokusera på, vilka verktyg verksamheten idag har och vad som eventuell 

behöver köpas till. Sen är det även vilken typ av funktionalitet som efterfrågas, om rapporter 

med ett stort mått av interaktivitet krävs till exempel. 

 

C anser att det är väldigt viktigt med filter och borrning i rapporter för den som använder 

rapportverktyget som sitt arbetsredskap. C anser att det är en sak att upptäcka ett problem men 

det är en helt annan att hitta grundorsaken. 

 

Enligt C är det viktigt med en möjlighet att enkelt kunna skapa olika grafiska element. C anser 

att ett visuellt gränssnitt som är attraktivt är A och O för acceptansen bland användare. 

Utvecklare C tycker att det är mycket viktigt. En möjlighet som har efterfrågats länge bland 

utvecklare men som inte, vad C vet finns ännu, är att kunna styra layouten via en enda CSS-fil. 

Det räcker med att en verksamhet vill ändra på en färg i sin grafiska profil så kan det röra sig om 

ändringar som måste göras i hundratals rapporter vilket kräver en hel del resurser. Fanns 

möjligheten att använda CSS(Cascading Style Sheets) så skulle det sparas en hel del tid och 

pengar. 

 

C säger att i princip så är det så att oavsett vilket rapportverktyg som diskuteras så är en funktion 

för export något som de flesta frågar efter är: Hur exporterar vi det här till Excel? Användarna 

vill ha ut rådata till Excel och så att de själv kan sitta och pussla ihop det. C tror att från 

Microsofts sida har sett det här under en längre tid och har sett till att användarna ska ha 

möjlighet att sitta och arbeta i den miljö som de känner sig bekväma i och därför utvecklat stöd 

för detta. 

 

Utvecklare C tror att möjligheter till att använda flera olika datakällor har en del med det här 

med Self Service att göra. C anser att förberedda källor så kan svara på en viss mängd frågor 

men det kanske bara räcker en viss bit. C anser att inom Self Service kategorin av verktyg är 

detta viktigt att ta hänsyn till. C säger att oftast så att löser utvecklaren sina egna behov och 

skapar en datakälla som är anpassad för den rapport som han själv skapar. Medan som 

slutanvändare så  finns det inte förberett så är det ytterligare en beställning till någon IT-

avdelning göras vilket är tidskrävande. 

 

C anser att det kanske inte är den viktigaste aspekten i valet av rapportverktyg men ändock 

viktig. Om informationen inte finns att tillgå så kan användaren inte svara på de frågor som 

denne har. 
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Enligt C så finns det nog två ganska tydliga indelningar i dels Self-service och dels i en mer 

passiv konsument av rapporter. C anser att det är en relevant punkt att titta på när rapportverktyg 

väljs. 

 

C tror att utvecklingen går mer och mer mot det här med Self Service. Anledningen är att 

användarna är trötta på att vänta på att någon annan ska utveckla deras rapporter utan de vill ha 

svar nu och det börjar erbjudas mer och mer möjligheter att låta dem göra det. C säger sig att han 

absolut förstår användarnas frustration. C anser att om synsättet är från företagets perspektiv så 

kanske mer kontroll på informationen eftersträvas och C anser att det blir en balansgång där 

emellan. C tror att det är där som nya utmaningar kommer att finnas i framtiden. 

 

Utvecklare C anser att säkerhetsaspekten är en intressant fråga. Det är absolut någonting som 

verksamheter tar väldigt hårt på och att det finns flera olika anledningar till det. Det finns ofta 

känslig information som skall begränsas på olika sätt. 

 

Enligt C så hanteras säkerheten ofta direkt i analyskuben och inte i rapportverktyget. C anser att 

kuben är väldigt flexibel på det viset att det går att styra säkerheten på en väldigt detaljerad nivå.  

 

Att använda en gemensam webbaserad portal för all sin information anser C vara rätt väg att gå. 

Det skall inte vara nödvändigt att sitta och leta på olika system bara för att rapporterna kommer 

från olika verktyg. C tycker att Microsoft ligger långt framme vad gäller portalverktyg och 

beslutstödsverktyg. Vid en närmare anblick på produkter från andra leverantörer så verkar många 

bygga SharePoint-anpassningar själva för att kunna integrera med exempelvis ett intranät.  

 

På frågan om befintlig plattforms betydelse i valet av rapportverktyg säger C verksamheten 

undersöker nog så långt det går innan valet faller på en annan plattform än den befintliga. Det är 

ju onödigt att köpa in något nytt om det finns verktyg som kan göra jobbet och som dessutom 

kommer från samma leverantör. Men stöter på scenarion där de inte räcker till då finns det ju alla 

möjligheter att använda andra verktyg och försöka att integrera dessa. 

 

C anser att valet av rapportverktyg på vissa sätt styrs av det som är en förutsättning för dessa 

verktyg. C säger att det är väldigt många faktorer bör vägas in i valet. Distribution, inhämtning 

av data och presentation, samt vilken typ av analys som skall utföras. Rapportverktyget är en del 

av en större kedja av processer, vilket utvecklare måste ta hänsyn till i valet av dessa. 


