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Abstrakt 
 
 

Denna rapport handlar om framtagandet av en webbaserad rapporteringsplattform 
för Sandvik IT. Uppsatsen bryter ner och illustrerar de delar i processen som krävs 
för konverteringen från en dokumentbaserad till en webbaserad rapporteringsmetod 
genom att utgå från Sandvik IT’s rapporteringsscenario. Den dokumentbaserade 
rapporteringsmetoden utgörs av Excel och den webbaserade av Reporting Services. 
Många implementeringstekniska delar som kan vara av intresse för utvecklare tas 
upp. Uppsatsen täcker in kostnadsfrågor för hela livcykeln av webbplattformen och 
en jämförelse görs av de båda rapporteringsscenariorna En stor tyngd läggs även på 
att visa de problem som kan uppstå på vägen från rapporteringsscenariot med Excel 
till Reporting Services. Metoden för arbetet är platsundersökning, litteraturstudie 
samt en systemutvecklingsmetod som kallas för Agile. I slutet av uppsatsen finns det 
bilagor som visar hur de slutgiltiga rapporterna kan se ut.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Rapportering, Business Intelligence, SQL-Server, Reporting 
Services, QlikView, Excel, ASP.NET, SSIS, ADO.NET, AJAX 
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1 Inledning 

Denna uppsats handlar om att hitta en lösning på problemet med 
statusrapporteringen åt Sandvik IT’s 16 Operationschefer. Uppdraget utförs på 
Sandvik Information Technology förkortat: Sandvik IT eller SIT.  
 
SIT är ett av två interna IT-bolag på Sandvik AB. Bolagets uppgift är att stå för 
infrastruktur, datadrift, support, datakommunikation, integration, IT-säkerhet och 
utveckling av framtidens tekniklösningar inom IT [1]. Idag består SIT av ca: 450 
personer varav ca ett hundratal jobbar globalt utanför Sverige [2]. Sandvik Systems 
Development (SSD) är det andra IT-bolaget. SSD bedriver utveckling och förvaltning 
av applikationerna. 
 
Sandvik IT jobbar enligt en viss ”bestpracticemetod” vilket är ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library). Detta innebär i sin tur att ITIL  avspeglas på hela 
organisationens sätt att arbeta. Rapportering och mätning av tillgänglighet, 
effektivitet, mål och aktiviteter är en av grundpelarna inom ITIL och SIT. Därmed 
behövs också anpassade verktyg som passar Sandvik och SIT:s behov. Det är här 
detta ex-jobb kommer in i bilden.  
  

1.1 Problembeskrivning 

Det problem som ska lösas har formulerats av Sandvik IT enligt följande:  
 

”Sandvik IT har en global organisation där teknikteamen har resurser 
över olika delar av världen. Leveransansvariga för alla dessa team sitter 
i Sandviken och träffas en gång i veckan för avstämning och 
rapportering. Statusrapporteringen innefattar ett antal fasta punkter 
såsom resurstillgänglighet, planerade ändringar och prioriterade 
aktivteter. Det finns ett behov att ta fram en webbaserad lösning som 
effektiviserar arbetet med att ta fram dessa rapporter." 

 
Efter kommunikation med handledaren på SIT har det kommit fram ytterligare krav 
om att detta system ska fungera tillsammans med ett annat system som är ett 
webbaserat globalt forum. Kravet är att rapporteringsverktyget ska kunna integreras 
med och nås via det globala forumet antingen via länkar eller som ett inbäddat 
gränssnitt i det globala forumet. 
 

1.2 Syfte 

Syftet och målet med denna uppsats är inte de samma som arbetet på Sandvik IT. Utan 
syftet med uppsatsen är att jämföra två rapporteringsscenariers livscykler på en 
teoretisk nivå samt illustrera de eventuella problem och svårigheter som det praktiska 
arbetet kan ha vid övergången av en dokumentbaserad till en webbaserad 
rapporteringsmetod.  
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1.3 Givna förutsättningar 

Tidsperioden för denna C-uppsats är 10 veckor á 40 timmar vilket motsvarar 15hp 
som är studier på heltid i 10 veckor.  
 
Val av verktyg och utvecklingsmiljön är redan förutbestämt till Microsoft Windows- 
och .NET-plattformen eftersom SIT’s infrastruktur inte driftar eller stödjer verktyg 
utvecklade i Open Source miljöer som Java EE, PHP eller Unix.  
 

1.4 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är uppdelade i mjuka (1-3) respektive tekniska frågeställningar 
(A-C).  
 

1. Hur ser livscykeln för rapportering via Excel respektive webbplattformen ut? 
2. Vilka fördelar och nackdelar har respektive rapporteringsmetod?  
3. Vilket rapporteringsverktyg är mest kostnadseffektivt utav QlikView och 

Reporting Services för statusrapporteringen på SIT? 
 

A. Hur kan man implementera lösningen och vilka delar består utvecklingen av? 
B. Vilka lämpliga utvecklingsverktyg och tekniker finns för de delmoment som 

finns i utvecklingsprocessen givet en Windows-miljö?  
C. Hur kan man integrera rapporteringsplattformen i en annan webbplattform 

som SharePoint? 
 

1.5 Målgrupp 

De som kan ha nytta av denna uppsats är personer som vill lära sig mer om 
företagsrapportering med IT-verktyg. Dessa personer bör företrädesvis ha akademiska 
kunskaper inom IT. Men även de som saknar djupa IT-kompetenser kan ha nytta av 
vissa delar av rapporten. 
 

1.6 Förväntat resultat på uppsats och arbete 

Uppsatsen kommer att bryta ner och illustrera de delar i processen som krävs för 
konverteringen från en dokumentbaserad till en webbaserad rapporteringsmetod. Detta 
görs genom att utgå från Sandvik IT’s rapporteringsscenario.  
 
 
Sandvik IT förväntar sig att ett webbaserat verktyg utvecklas för statusrapportering, 
utifrån de krav som finns. Detta följs dock inte upp i uppsatsen eftersom arbetet med 
utvecklingen tog längre tid än väntat och kommer att pågå en viss tid efter att denna 
uppsats är klar.  
 

1.7 Förväntat resultat på frågeställningarna 

Huvudfrågan om vilken rapporteringsmetod som förväntas vinna jämförelsen är 
webbplattformen.  
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som har valts för genomförandet av detta projekt 
tillsammans med en motivering till valet. Trots att metoden består av flera delar som 
är distinkta så sker mycket av arbetet med de olika metoderna simultant i små 
iterativa cykler.  
 

2.1 Förundersökning & Kravinsamling 

Förundersökningen och kravinsamlingen har gjorts med hjälp litteraturundersökning 
och platsundersökning.  
 
Samtal, möten och mailkontakt har bedrivits på regelbunden basis med de olika 
intressenterna vilka är leveranscheferna på SIT samt de anställda som ska nyttja 
informationen i rapporterna. Andra möten har också bedrivits med sakkunniga inom 
de olika områdena: BI, SQL-Server & Reporting Services samt SSD. Viss extra fokus 
har lagts på att samla in krav från vissa nyckelpersoner som har specifika krav på de 
olika rapporterna.  
 
Under förundersökningen hade jag stor hjälp av min handledare som hjälpte mig att 
prioritera de krav och önskemål som fanns från kunderna.   
 

2.2 Implementering  

Implementeringen gjordes med en systemutvecklingsmetod som kallas på svenska för 
”agilsystemutveckling” på engelska ”agile”.  
 
Följande verktyg har använts i de olika delarna av implementeringen:  
 

• Uppsättning av utvecklingsmiljö – Visual Studio.NET 
• Webbgränssnitt för inmatning av data – ASP.NET 
• Datamodellering samt databasuppbyggnad – Management Studio 
• Databasladdning av testdata – SSIS: SQL Server Integrations Studio 
• Mellanlagringsstöd med affärslogik i SQL – Stored Prodedures, ADO.NET 
• Författande av rapporter – Report Designer 
• Testning  
• Konfigurering och produktionssättning av rapporterna, databasen och 

inmatningsgränssnittet IIS, Reporting Services 2008 
 
Agilsystemutveckling är en iterativ systemutvecklingsmetod som förespråkar ett antal 
filosofier och metoder som alla bottnar i flexibilitet och kundnytta. Här är några av de 
viktigaste egenskaperna med agilsystemutveckling som enligt mig är tillämpliga för 
detta projekt [3]. 
 

• Kontinuerlig kommunikation mellan kund och utvecklare   
• Välkomna förändringar som gynnar kunden även om de kommer sent i 

utvecklingsfasen 
• Simplicitet – konsten att maximera mängden: icke utfört eller onödigt arbete 
• Utföra hållbar och långsiktig utveckling 
• Modeller tas fram för förståelse snarare än dokumentering 
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• Man kan sammanfatta agilsystemutveckling med: simplicitet, flexibilitet och 
kommunikation där flexibilitet kommer före fasta strikta linjer och 
kommunikation kommer före dokumentation.  

 
• En hel del artefakter har kommit fram under arbetets gång som: PowerPoint-

presentationer, kravförslag och mötesjournaler. De artefakter som presenteras 
i denna rapport är endast datamodellen, dagens rapporter och de nya 
rapporterna.  

 

2.3 Val av källor 

Litteraturstudien har bl.a. gjorts m.h.a. internetsidor, böcker och andra 
högskolestudenters uppsatser. De källor som har använts genomgående för detta 
projekt har varit Internet och Sandviks intranät. En hel del kunskaper har också 
kommit fram från möten med personer.  
 
De tryckta källor som har använts är: 
 

• Reporting Services steg för steg [4]  
• SQL-Server  2005 av O’reilly [5] 
• ASP.NET 2.0 steg för steg [6] 
• ADO.NET steg för steg [7] 
• SQL Lättpocket av Pagina [8] 
• MSDN-Library 
• Studentuppsatser 

 
Den viktigaste och bästa uppsatsen som jag har hittat har varit en D-uppsats skriven av 
Helena Swende på LiTH som heter. Uppsatsen heter ”Utvärdering av report writers” 
vilket utvärderar några av de största rapporteringsverktygen och ger en bra 
beskrivning av Microsofts Reporting Services. I sitt arbete implementerar Helena 
Swende en lösning m.h.a. Reporting Services och utvärderar det.  
 
Daniel Strömberg, student från Karlstads Universitet har skrivit en D-uppsats som 
heter ”Analys av BI-system och utveckling av BI-applikationer” [9]. Den handlar bl.a. 
om rapporteringsverktyget QlikView som är ett av de två verktyg som finns i Sandvik 
IT’s driftmiljö lik som Reporting Services. Detta arbete gav en bra bild av 
möjligheterna och tekniken bakom QlikView verktyget. 
 

2.4 Avgränsningar 

Den avgränsning som har gjorts när det gäller systemutvecklingsmetoden är att ingen 
inriktning har valts på den agila systemutvecklingsmetoden. Med andra ord har jag 
valt att inte använda mig av någon specifik agilmetod som Extreme Programmering, 
Scrum eller Feature Driven Development eftersom dessa metoder blir bäst under 
långsiktiga projekt med flera utvecklare och inte i projekt som varar max. 10 veckor 
[10]. De avgränsningar som har gjorts på utvecklingsarbetet på grund av den 
begränsade tiden presenteras under diskussionen.   
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3 Teori  

Här ryms litteraturstudien.  

3.1 Tidigare arbeten och forskning inom rapportering 

Enligt Helena Swendes uppsats om rapporteringsverktyg så är rapporteringsverktyg ett 
fristående program eller en del av ett databashanteringssystem som kan presentera 
rapporter enligt ett angivet format. Enligt hennes forskning kan de flesta verktyg som 
finns idag producera rapporter i många olika format som exempelvis HTML, PDF och 
Excel.  
 
Man får enligt hennes uppsats reda på att: vissa verktyg kräver databasstöd medan 
andra klarar sig utan. De flesta verktyg klarar dock av att skapa olika diagram i form 
av: tårtdiagram, stapeldiagram, linjediagram och punktdiagram. Interaktivitet är en till 
funktionalitet som skiljer verktygen åt från dokumentbaserade rapporter.  
 
Dynamiska rapporter och interaktivitet kan innehålla följande egenskaper som är av 
nytta för användarna. Dessa punkter är tagna från Helena Swendes uppsats för att ge 
exempel på några generella interaktiva egenskaper för rapporteringsverktyg [11]. En 
förklaring har lagts till då det behövs.  
 

• Begränsning av data – enligt tidsperiod eller andra parametrar 
• Sortering av data  
• Detaljnivå – översiktligt eller djupgående 
• Bokmärke – bra för flersidiga eller långa rapporter 
• Datum – för generering av rapporterna 
• Drill-trough – länkning till andra rapporter 

 

3.2 Generellt om rapportering 

Företag har behov av att sprida aktuell information och mäta Key Performance 
Indicators (KPI:er) dels för att kunna fatta bättre beslut och dels för att kunna 
övervaka sitt dagliga arbete. Här är några vanliga rapportformer inom 
företagsrapportering enligt Microsoft Reporting Services boken.  
 
Intern rapportering – syftet är att dela information lokalt inom ett företag. 
Extern rapportering – kan omfatta årsredovisningar eller andra rapporter som når 
externa kunder.  
 
En princip som ofta används för att skapa rapporter är Ad-Hoc rapportering vilket 
baseras på en informationsmodell som låter användarna välja vilka dataelement som 
ska inkluderas i en rapport. Denna modell skapas tillsammans med ett designverktyg 
för rapporter som exempelvis Microsoft Report Builder.  
 
En generell egenskap som gäller all rapportering är att rapporterna ska vara lätta att 
konsumera och dela med sig till exempel via: e-post, PDF eller Excel.  
 
Ett behov till som finns vid granskning av rapporter är att man kan använda filter och 
parametrar för att utforska ett segment av informationen. Informationsutforskare får då 
möjligheten att sortera och göra urval.  
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En del vill också kunna analysera data med hjälp av komplex dataanalys som att 
utforska såkallade kuber och flerdimensionella stjärnor. Sådana rapporter kan innefatta 
komplexa beräkningar i form av relationsalgebra och avancerade urvalsmöjligheter. 
Dessa rapporter är dock överkurs för ett enkelt rapporteringsverktyg som SIT’s 
Operations Cockpit. Denna slutsats kunde jag ta efter att ha läst Daniel Strömbergs: 
Analys av BI-system och utveckling av BI-applikationer.  
 

3.3 Forskning om användarvänlighet 

Enligt en fransk forskningsartikel om användarvänlighet och användartillfredställese 
som är gjord av en forskare vid namnet, Leclercq, så är användarvänlighet beroende 
av användarnas känslor och deras uppfattning. Dessa är tagna ur forskningsartikeln 
[12]. 
 

Tabell 1. Dimensioner och definitioner på användarvänlighet 

Dimension Definition 

 
Quality of information provided 

 
Content, exactness, format and speed 
of obtaining the information. 

 
Quality of the system 

 
Reliability, accuracy, pertinence and 
confidence in the IS 

 
Ease of use 

 
Judgment of efforts required to be 
able to use the IS 

 
 
 
 

Level of user commitment and 
participation 

 
Behavioral Dimension 
Participation: Activities concretely 
achieved by the users during the 
development process 

 
Psychological Dimension 
Involvement: Importance and 
pertinence of IS for the user.  
Attitudes: Affective evaluation 
brought by the user vis-à-vis the user 
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4 Resultat  

Här presenteras resultatet på mina frågeställningar och mitt arbete. 
 

4.1 Hur ser rapporteringen ut idag på Sandvik IT 

I dagsläget finns en befintlig metod för statusrapportering vilket är en Excel-lösning 
som heter Operations Cockpit. Denna metod består av att man skickar runt ett 
kalkylark i form av en Excel-fil till berörda avdelningar. Det är 16 avdelningar som 
använder denna Excel-fil för att redovisa och rapportera sina data. Idag finns 16 olika 
exemplar av denna och enda sättet att dela data med varandra är att dela med sig 
originalfilen eller en enklare PDF-sammanfattning.  
 
I vanliga fall printas dessa rapporter ut 1 gång i veckan för respektive avdelning, sätts 
fast på respektive avdelningstavla och redovisas i något som kallas för ”Tavelrundan”. 
Där deltar cheferna för varje avdelning på alla andra avdelningars redovisningsmöten. 
Man diskuterar sina data och gör en såkallad ”touching base” vilket innebär att man 
pratar om statusen för respektive avdelnings mål, aktiviteter och resurser m.m. Med 
andra ord kan man uttrycka det som Sandvik IT själva uttrycker det: ”man mäter 
temperaturen och pulsen för respektive avdelning”.  
 
Detta ark består av två blad som sköter två olika delar. Första bladet som heter ”Main” 
sköter inmatningen av data genom ett antal celler och det andra bladet som heter 
”Print” generar rapporterna i form av tabeller och diagram. Nedan beskrivs hur denna 
Excel-fil är uppbyggd.  
 

4.1.1 Main 

I main-arket fyller man i sina data. En bild på hur dagens inmatningstabeller ser ut i 
Excel-arket finns i form av Bilaga 3. Därefter så trycker man på en knapp som 
genererar en PDF för alla rapporter som ska printas ut och distribueras.  
 

4.1.2 Print 

Idag skapas det sex stycken rapporter utifrån de inmatade data som finns i Excel-
bladet Main. Dessa rapporter skapas direkt i nästa ark när man fyller i sina data och 
trycker på knappen som genererar rapporterna. Rapporterna illustreras i Bilaga 2 i 
form av sex stycken bilder med en förklarande text. De färdiga rapporterna utgör 
diskussionsunderlaget för Tavlanrundan samt hjälper till att sätta sig in i respektive 
avdelnings status för resurser, mål, aktiviteter och changes m.m.  
 

4.2 Förundersökningen och kravspecifikationen 

En viktig del inom företagsrapportering är att förstå den informationsmodell som 
ligger till grund för rapporterna. Informationsmodellen är den överenskommelse som 
finns mellan kunden och utvecklarna om vad varje affärsobjekt har för betydelse. I 
praktiken innebär det att alla parter måste veta vad varje affärsobjekt är till för och vad 
den mäter. Det är nog så viktigt att poängtera att alla parter måste ha samma 
uppfattning av informationsmodellen. Till detta behövs det kommunikation och mer 
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kommunikation. Informationsmodellen för Operations Cockpit redovisas inte i denna 
uppsats eftersom det är specifikt för arbetet som bedrivs på just Sandvik IT. 
 
Stora delar av den första tiden på Sandvik IT lades ner på att hitta de olika krav som 
finns från kunderna. I mitt fall har det funnits 16 kunder och många intressenter. Målet 
har varit att hitta gemensamma krav och värden som finns för att kunna sammanfatta 
de till ett kravspecifikationsförslag.   
 
Efter förundersökningen formulerade jag följande kravförslag som godkändes av 
beställaren: 

 
• En distribuerad webblösning som är transparent, lättillgängligt och 

överskådligt. Alla anställda ska kunna se rapporterna och få insyn i alla andra 
avdelningars status för en viss tidpunkt.  

• All källdata ska finnas på en plats och vara åtkomlig via användargränssnittet.  
• Ett system som behåller historik, visar trender och ger goda analysmöjligheter 

för alla avdelningar och veckor.  
• Stöd för exporteringsmöjligheter som Excel och PDF.  
• Utskrifter av rapporter ska se bra ut. 
• Ett system som lämnar möjligheten att utvecklas vidare för att lägga till eller 

ändra rapporter och avdelningar.   
• Webbgränssnittet för systemet ska utgöra en enda service-end-point för 

rapportering och läsning.  
• Systemet ska kunna integreras i eller länkas till via det globala forumet som är 

under uppbyggnad. 
• Systemet skall vara prisvärt och inte ha onödiga licenskostnader.   

 
Önskemål och krav som inte kunde uppfyllas: 
 
• Prognoser 
• Integrationer med andra system. – Läs mer om detta i diskussionen.  

 

4.3 Rapporteringens livscykel 

Rapporteringens livscykel består av tre huvuddelar vilka är inmatning, lagring och 
presentation. Grundkravet är att data finns lagrad på ett organiserat sätt någonstans 
antingen i flatfiler som t.ex. XML, Excel, CSV eller i en databas som oftast är en 
relationsdatabas som SQL-Server eller MySQL. Dessa datafiler, i likhet med 
databaser, kallas för datakällor och utgör grunddatat för rapporterna.  
 

4.3.1 Inmatning  

Inmatningen kan ske m.h.a. webbformulär som är skapade i ASP.NET eller så kan de 
ske direkt från flatfiler som XML, CSV eller liknande. Det finns program som MS 
Excel och MS InfoPath som skapar hyfsade flatfiler. Men denna approach är väldigt 
känslig för förändringar i filerna och fel kan lätt uppstå i filerna på grund av misstag 
från användarna. Dessutom är det en väldigt omfattande och krävande process att 
samla alla data varje gång om man har många filer som ska sammanställas för 
rapporterna. 
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4.3.2 Lagring av data 

– Många filer och data utspritt på olika platser eller en relationsdatabas som 
sammanställer allt?  
 
Om man bortser från kostnadsfrågan och allt jobb så är valet rätt självklart för en IT-
kunnig person. För att kunna behålla historik och kunna få fram svar på avancerade 
frågor utifrån sina data så vet de flesta att relationsdatabaser har övertaget över 
flatfiler. Men finns det en databas med i bilden ökar också komplexiteten och 
kostnaderna på ett system och det är oftast det som gör att man tar det felaktiga 
beslutet att skippa databasen och systemet. Mer om databasens komplexitet i stycket 
om implementeringsteknik. 
 

4.3.3 Presentationen av data 

Presentationen av rapporterna eller utmatningen som det också kallas är när man 
genererar, konfigurerar och administrerar sina rapporter m.h.a. ett 
rapporteringsverktyg.  
 
De tre faserna på utmatningen är följande [4]:  
 

• Författande – innefattar struktureringen och definitionen av rapporterna. 
Denna innehåller även skapandet av funktionalitet för parameterbaserade och 
interaktiva rapporter.  

• Administration – är när en rapport publiceras på en server samtidigt som man 
konfigurerar bl.a. åtkomsträttigheterna och rapportkörningsegenskaperna.  

• Distribution – innefattar allt som har att göra med spridningen och 
renderingen av rapporterna som t.ex. schemaläggningar och prenumerationer.  

 

4.4 Implementeringsteknik för webbplattform 

Här täcks några tekniska delar in för implementeringen av webbplattformen. Dessa 
implementeringstekniska delar är rätt generella och gäller vid de flesta fall då man 
utvecklar en webbplattform som täcker in hela livscykeln för rapporteringen.  
 

4.4.1 Inmatnings- & utmatningsgränssnittet 

Vid skrivande stund är inmatningsdelen inte färdigt. Men den är planerad att göras 
med hjälp av ASP.NET’s webbformulär och AJAX för validering och beräkningar för 
ändringar av layouten. Inmatningsgränssnittet behöver någon typ av authentisering 
antingen via en enklare log-in eller kopplingar till Microsofts Active Directory (AD). 
Inmatningskontrollerna måste säkras för SQL-injections och rättigheter för respektive 
användare måste definieras antingen via AD:et eller via ASP.NET.  
 
En svårighet som finns med inmatningsgränssnittet är att man har vissa rapporter som 
har ett obestämt antal rader som ska kunna matas. Man vet inte i förväg hur många 
poster som ska matas in. Det ska snabbt kunna läggas in och tas bort nya poster utan 
att ladda om sidan. För att detta ska vara möjligt kommer AJAX att användas. En 
annan problematik är mellanlagringen av data i webbgränssnittet. Mer om detta några 
stycken framåt.  
 
Utmatningsgränssnittet är själva presentationsgränssnittet för rapporterna. Detta 
gränssnitt är inbyggt i Reporting Services och utgör ett eget webbgränssnitt. Reporting 
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Services färdiga gränssnitt nås via en URL och kan enkelt integreras i andra 
webbaserade eller icke webbaserade system. 
 

4.4.2 Användarvänlighet för inmatningen.  

AJAX är en programmeringsteknik som skapar användarvänliga funktioner för 
interaktiva webbapplikationer. Ajax-tekniken klarar bl.a. av att validera inmatningar, 
visa och dölja HTML-kontroller dynamiskt utan att ladda om sidan och ändra status på 
HTML-kontroller från exempelvis aktiv till inaktiv. Men tidigare forskning visar att 
AJAX kan ha en del problem också. Enligt en uppsats skriven av två studenter från 
Örebros universitet, så kan bl.a. följande problem finnas [13]. Mina kommentarer är 
tillagda med ett bindestreck. 
 

• Ökad utvecklingstid – tar tid att bygga och svårt att felsöka  
• Om JavaScript är inaktiverat fungerar inte Ajax - Kan bero på företagspolicy 
• Bakåt- och framåtknappar fungerar inte för dynamiskt uppdaterad innehåll  
• Uppdatering leder till att webbapplikationen kan tappa tillstånd 
• Användare ser inte när kommunikationen sker med servern.  

 

4.4.3 Integrering av gränssnitten i ett annat system  

I vårt fall ska dels inmatningsgränssnittet men också utmatningsgränssnittet infogas i 
det globala forumet som troligtvis utvecklas i MS SharePoint. Detta kan antingen 
göras via länkar eller genom att man bäddar in alla sidor i något som kallas för 
Masterpages i ASP.NET. Då kan en Masterpage pluggas in i SharePoint som en 
WebPart. Resultatet blir att Operations Cockpit blir en sömlös applikation i 
SharePoint. som är den portal som ska utgöra den yttersta Service-end-pointen för 
användarna. Detta är dock inte genomfört eftersom jag inte hade tillgång till 
SharePoint själv. 
 

4.4.4 Databaslagring och laddning av data 

Databaslagring är en förutsättning för att en webbaserad rapporteringsplattform ska 
kunna fungera. Men hur ska man få in de stora mängder testdata som finns innan man 
har ett inmatningsgränssnitt? Verktyget som kan hjälpa till med databasladdningen av 
datakällor, oavsett typ, är MS SQL Server Integrations Services (MS SSIS). Detta 
verktyg är enligt en databasexpert på SIT respektive en BI-chef från SSD det bästa 
verktyget på marknaden för att ladda data från olika datakällor in i en relationsdatabas. 
Datakällorna och databaserna kan ligga på olika fysiska maskiner. Man behöver 
definiera ett flöde för att suga ut data och på ett samordnat sätt mata in det i en 
relationsdatabas. När detta är gjort tar laddningen oftast några sekunder beroende på 
mängden data. Men för att definiera flödet och datatypskonverteringen från datakällan 
till databasen krävs det många timmars arbete.  
 

4.4.5 Mellanlagring  

När man hämtar sina data från databasen och ska presentera dessa måste man lagra 
dessa data i objekt och variabler. Men hur går detta till? Hur håller man reda på 
tillståndet för data? Vem sköter uppkopplingen mot databasen och vem läser och 
skriver till databasen när en select, insert, update eller delete ska göras? Mellanlagring 
är svaret. Microsofts lösning är ADO.NET som står för ActiveX Database Objects. 
ADO.NET sköter mellanlagringen genom att lagra objekten i objektorienterade 
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Datasets som hanterar datatillstånd, uppkoppling mot databasen, läsningen samt 
skrivningen till och från databasen.   
 
Mellanlagret kan ses som en mäklare mellan databasen och applikationsskiktets 
presentationslager. Stor del av utvecklingsarbetet läggs ner på att få ett fungerande 
mellanlager och detta är något som tar väldigt mycket tid och har väldigt lite betydelse 
för själva applikationens slutfunktionalitet ur kundens perspektiv. Men trots detta 
måste mellanlagret skapas och dessutom kodas väl.  
 

4.4.6 Stored procedures i .NET 

För att effektivisera affärslogiken för insert, update, delete och select satser så används 
något som kallas för stored procedures. Dessa procedurer är ett interface mot de 
tabeller som man har skapat i all relationsdatabasanda. Som många 
databasmodellerare vet är relationsdatabasers struktur väsentligt annorlunda från 
objektorienterade programs objektstruktur. Det krävs en konvertering av tabellernas 
utspridda och normaliserade struktur till en mer samlad, objektorienterad och 
denormaliserad struktur. Stored procedures är det som kan hjälpa till med detta.  
 
En fördel med stored procedures är att dessa skrivs i databashanterarens gränssnitt och 
hanteras av databashanteraren. Då behöver man endast ändra dessa på en plats om 
man gör några ändringar i databasen eller affärslogiken. Alla klienter som använder 
sig av insert, update, delete eller select satser anropar de färdigkompilerade 
procedurerna och vipps så har man utfört sin affärslogik utanför sitt program på det 
mest optimerade sättet m.h.a. relationsdatabasen. 
 
Den applikation som används för att skapa databasen samt delar av mellanlagret är 
Microsofts verktyg Management Studio som ingår i SQL-Server. Men även andra 
relationsdatabaser har motsvarande funktionalitet.  
 
Management studio är ett ganska bra verktyg som klarar av det allra mesta man kräver 
av en databashanterare. En av de bästa fördelarna med detta verktyg är att den klarar 
av round-trip-engineering för SQL-Server databaser vilket innebär att man kan skapa 
en databas utifrån en databasmodell och vice versa skapa en datamodell utifrån en 
databas. Den egenskapen finns endast i ett fåtal andra kommersiella 
datamodelleringsverktyg som kostar väldigt väldigt mycket pengar. Men i SQL-Server 
så ingår den i SQL-Server licensen för Enterprise och Developer Edition. 
 

4.5 Kostnadsfrågor 

På Sandvik IT finns det två rapporteringsverktyg i produktionsmiljön att tillgå. Den 
ena är QlikView och den andra är Microsoft Reporting Services. De kostnader som 
finns är kostnader för licenser, utvecklingsarbete samt interna driftkostnader som SIT 
själva har satt på sina drifttjänster.  
 
Licenskostnaderna och utvecklingskostnaderna är de två största kostnaderna. 
Utvecklingskostnaderna som finns är dels kostnader för verktygen och dels för 
utvecklarnas arvode. Dessa kostnader finns för båda men kan skilja sig åt från fall till 
fall.  
 
En viktig punkt som bestämmer licenskostnaderna för QlikView är hur många 
användare som ska ha del av rapporterna? Det finns tre användarsorter för QlikView: 
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utvecklare, läsare och rapportdesigners men de är kopplade till 4 sorters 
licenskostnader.  
 
Ganska tidigt i arbetet med förundersökningen insåg jag att Microsoft Reporting 
Services var det mest prisvärda alternativet för just detta uppdrag på Sandvik IT 
eftersom det är billigast för flest användare av typen ”rapportläsare”. Licensen för 
Reporting Services ingår i SQL-Server Enterprise Edition och har ingen begränsning 
på antalet användare. Ett av kraven var just att alla på SIT skulle kunna läsa 
rapporterna.  Dock kan en licenskostnad uppkomma om man vill integrera MS 
Reporting Services med MS SharePoint som troligtvis blir den plattform som det 
globala forumet på SIT skall använda.  
 
Ska man tänka ett steg längre bör man även tänka på applikationens syfte, livslängd 
och dess livscykel. Vilken applikation medför minst kostnader om ändringar eller 
förbättringar behöver göras? Hur länge lever applikationen och vilket verktyg är 
lönsammast för perioden som den används? Vilka nya användningsområden kan dyka 
upp för systemet? Med andra ord bör man även titta på förvaltningskostnader, 
driftskostnader och vilka avtal man har med de olika leverantörerna. Jag vet inte alla 
svar på dessa frågor. Dock tycker jag att det är värt att nämna dessa.   
 

4.6 Jämförelse av webbplattform kontra Excel  

Att migrera över till en webbplattform från en dokumentbaserad plattform för 
rapportering har många fördelar men också en del nackdelar och svårigheter. Här gör 
jag en jämförelse av dessa två plattformar. Varje rad är en egenskap och den kan 
stödjas av båda eller en av plattformarna. Men jag har endast bockat i den plattform 
som har det största övertaget. I de fall jag har bockat i för båda så har de haft ungefär 
samma stöd. W står för webb och E står för Excel.  
 

Tabell 2. Fördelaktiga egenskaper 

+  W E 

Bra layout för inmatningskontroller och formulär  �  
Möjlighet för integrering med andra datakällor � � 
Möjlighet till interaktiva rapporter �  
Exporteringsmöjligheter: Excel, PDF, Bild, XML, CSV � � 
All data på en plats  �  
Historik och avancerade analysmöjligheter �  
Live övervakning med en cockpit eller dashboard (gauges)  �  
Distribuerat, lättillgängligt och bra översiktsbild  �  
En service-end-point: inmatning och utmatning � � 
Stöd för många användare rapporterare och rapportläsare �  
Möjlighet till schemaläggning och prenumeration av rapporter �  
Användarvänlighet, simplicitet, tydlighet, lätt att lära och använda �  
Kvalitetskänsla och robusthet: kan ej förvanska gränssnittet �  
Hög datakvalitet: validering, typning och eliminering av 
ofullständiga poster 

�  

Säkerhet och åtkomsträttigheter � � 
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Tabell 3. Ej fördelaktiga egenskaper 

- W E 

Lång Time To Market (TTM) för systemet  �  
Lång TTM för att skapa en prototyp �  
Kräver ett moget beslut och ett långvarigt system �  
Höga initial-, drifts- och förvaltningskostnader �  
Svårt att göra snabba ändringar �  
Många inblandade verktyg och tekniker �  
Känslighet för buggar i kedjan �  
Komplicerad affärslogik och kod �  
Kräver kompetens inom systemutveckling och SQL �  
Kräver oftast mer än en person för implementering �  
Kräver kompetenser inom BI och affärsförståelse � � 
Hög komplexitet för varje enskild funktion �  

 
Resultaten visar att webbplattformen har flest fördelaktiga egenskaper samtidigt som 
den också har flest icke fördelaktiga egenskaper. En kort analys av detta är att om man 
vill ha fler funktioner får man samtidigt också en del komplikationer. Mer om detta i 
diskussionen.  
 

4.7 Buggar i Reporting Services 

Ett tidskrävande problem som uppstod i arbetet var att två kritiska buggar upptäcktes i 
den nya Reporting Services 2008 utgåvan. Två tidigare kända men ovanliga buggar 
var nära att sätta stopp för hela detta examensarbete.  
 
Den första buggen var att ”cascading parameters” inte fungerar i Reporting Services 
2008 vilket är en funktion som har fungerat i Reporting Services 2005. I praktiken 
innebär det att det inte går att använda en rapportparameter som inmatningsparameter i 
en SQL-sats vars resultat utgör data till en annan rapportparameter. Denna funktion 
fungerar i Reporting Services 2008 med den begränsningen att det endast fungerar den 
första gången man väljer en rapportparameter. För att kunna välja en rapportparameter 
som avdelning och få dess avdelningsid som svar behöver man stänga 
utvecklingsplattformen eller webbläsaren och rensa allt cache-minne för att man ska 
kunna välja en ny avdelning och få dess avdelningsid igen. Denna bugg var inte 
alldeles lätt att upptäcka och dessutom härleda till att det var en bugg i plattformen.  
 
En annan bugg i Reporting Services är att det inte går att ange ”nullvärden” som 
rapportparametrar om rapportparameterns data är resultatet av en SQL-sats. Trots att 
alternativet ”Allow null” existerar så måste man välja ett värde på parametern och kan 
ej ange null. Det innebar i praktiken att man inte kan välja alla avdelningar om man 
vill se en rapport trots att stödet fanns i SQL-logiken.  
 
Den första lösningen vi provade var att kontakta Microsoft för första buggen. De var 
väldigt tillmötesgående och snabba på att skicka en HotFix för den kända buggen som 
skulle fixa problemet. Men efter en till synes lyckad uppdatering lyckades jag inte att 
få det fixat. Den andra approachen till första problemet vilket visade sig vara 
framgångsrikt var helt enkelt att ändra datamodellen och inte använda cascading 
parameters. Men denna ändring i datamodellen resulterade i en icke framtidssäker 
datamodell som använder avdelningsnamn som unika id:n istället för autogenererade 
idnummer.  
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Lösningen på det andra problemet med nullvärden krävde lite mer finess och jag är 
tacksam den person på SIT som hjälpte mig med detta. Det vi gjorde var att vi matade 
in ett värde ”- ALL -” som representerade ett nullvärde i den SELECT sats som 
hämtar alla avdelningar. Detta gjordes med hjälp av en SQL-union sats istället för att 
införa en dummy avdelning direkt i databasen. I efterhand kan detta tyckas väldigt 
enkelt och smart. Men att komma på en sådan lösning till just detta problem krävde en 
del uppfinningsrikedom och mångårig SQL-erfarenhet som inte jag hade.  
 

4.8 Loggning 

För att veta vem som har rapporterat data och när det gjordes används en 
loggningstabell. Kravet för loggningen är att man vet vilken användaren är som utför 
en rapportering eller modifiering. I Sandvik IT’s infrastruktur innehåller webbläsaren 
information om den authentiserade användaren. Därmed kan man få användarnamnet 
via ett anrop till Microsofts Active Directory.  
 

4.9 ”Plug in” av rapporter och livslängd på avdelningar 

Den nya Operations Cockpit plattformen har stöd för plug in och plug ut av rapporter 
vilket innebär att alla avdelningar inte behöver ha samma rapporter. Om man aldrig 
gör några changes eller har några incidenter så behöver inte dessa rapporter visas för 
den avdelningen vid inmatning eller utmatning av data. Om en avdelning i framtiden 
vill mäta kapacitet för sina hårdvara stödjer datamodellen att man definierar den nya 
rapporten och kopplar den till berörd avdelning. Detta kräver självklart en hel del 
utveckling för den specifika rapporten. Stödet för att detta ska fungera finns i 
datamodellen i form av en kopplingstabell mellan avdelning och rapporter som 
innehåller period för den tid en rapport tillhör en viss avdelning.  
 
Dessutom har en avdelning en livslängd. Om organisationsstrukturen ändras och en 
avdelning vid namn Storage försvinner måste detta stödjas utan att allt data för den 
tidigare avdelningen försvinner. Dessutom måste systemet klara av att en ny avdelning 
dyker upp vid namn Storage senare i tiden. Detta stöd finns i datamodellen men är just 
nu inaktivt på grund av buggen i Reporting Services.  
 

4.10 Vecka 53 problemet 

En konflikt som finns mellan svenska och amerikanska datum är att de sista dagarna 
på veckan i december betraktas som vecka 53. Detta kan orsaka problem dels vid 
inmatning och dels vid hämtning av data ur en SQL-Server databas. Om man har 
veckor som nycklar i en tabell så är lösningen till detta att införa en egen tabell som 
innehåller alla svenska veckor samt logik för att koppla dessa nycklar till rätt vecka. 
Vecka 53 problemet är löst för denna datamodell.  
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5 Diskussion 

Diskussionen handlar om mina egna tankar kring detta examensarbete. 

5.1 Om metoden 

Jag har bedrivit mitt exjobbet på Sandvik IT i Sandviken på heltid. Det har varit 
väldigt givande och lärorikt. Den största fördelen med att göra exjobbet hos kund är 
att kommunikationen med kund och handledare går väldigt bra.  
 
Den agila systemutvecklingsmetoden som jag valde har varit tillämpligt och väldigt 
bra för detta arbete. Den har gett svängrum och balans mellan kommunikation, 
dokumentering och utveckling.  
 
Jag tycker att jag har lagt ner mycket tid på kravinsamlingen och kommunikation med 
kunden. Men om jag inte hade gjort det så hade jag nog presenterat en halvdan lösning 
eller lösningsförslag som inte skulle gå i produktion och dessutom hade kunderna inte 
känt sig delaktiga och då hade det blivit svårare för systemet att klara acceptanstestet 
hos användarna. Den franska forskarartikeln i avsnitt: 3.3, förespråkar bl.a. delaktighet 
av kunden under utvecklingsprocessen. Målet har hela tiden varit att försöka få så 
många kunder och intressenter som möjligt att bli delaktiga för att få ett bra och 
eftersträvansvärt system. Denna metod har fungerat förhållandevis bra. Men 
nackdelen med metoden är att det blir för höga förhoppningar på lösningen och på 
grund av den begränsade tiden går det inte alltid att tillfredställa alla dessa 
förhoppningar. 
 
På grund av det aktuella läget med finanskrisen i världen så har en stor vikt lagts ner 
på att hålla hålla kostnaderna nere. Några grundtankar som har genomsyrat hela 
projektet är: Cost-awareness, Time-awareness, Quality-awareness i den nämnda 
ordningen. Dessa 3 termer kännetecknar Sandviks sätt att arbeta dock är ordningen 
omstuvad på grund av finanskrisen.  
 

5.2 Diskussion kring Reporting Services 

En uppfattning som jag hade fått från diverse sakkunniga på SIT och via diverse 
Reporting Services reklamfilmer på bl.a. Youtube var att: ”rapporter är enkla att skapa 
om man har grunddata i en databas”. Det är lätt att tro att om man gör precis som i 
Excel: ”bara klickar och drar runt” så har man alla rapporter på några timmar. Men en 
viktig förståelse som man måste ha är att alla rapporter utgörs i grunden från mängder 
med SQL-logik. Varje rapport kan innehålla många långa och komplicerade SQL-
satser som innehåller diverse kolumner, parametrar, joins, underfrågor, valideringar 
och beräkningar innan de visar sig som grafiska diagram, gauges, listor och tabeller 
vilket är det som man ser i slutresultatet. Så det är inte ”bara att klicka och dra runt” 
dessa visuella komponenter som i Excel. ”80%  SQL och 20% annat” tycks gälla även 
här. Om man dessutom stöter på buggar i Reporting Services behöver jag inte säga att 
det försvårar framtagandet av rapporterna oerhört mycket och sänker kvalitén på 
systemet.  
 
Microsoft Reporting Services är enligt min mening väldigt kraftfullt och 
användarvänligt. Men smakar det kostar det också – i form av arbetetstid och 
kunskaper.  
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5.3 Om litteraturstudien 

I min litteraturstudie har jag även undersökt om det finns alternativa rapportverktyg 
som är billigare som t.ex. Open Source verktyg trots att dessa inte stöds av SIT’s 
produktionsmiljö.  
 
Men tyvärr finns det i dagsläget (2009) inga rapporteringsverktyg som är fria (gratis) 
för företag att använda. Förövrigt hittade jag inte så många verktyg överhuvudtaget i 
min studie som klarar av rapportering lika bra som dessa två verktyg. En del andra 
kommersiella verktyg finns. Men enligt min studie är dessa två bland de bästa och 
största.  
 
Jag tror att det kommer att komma Open Source och GPL verktyg som klarar av 
rapportering lika bra som dessa i framtiden. Det skapas många gånger väldigt bra 
alternativ till dyrare verktyg via Open Source rörelsen som ofta ligger bara något år 
efter den kommersiella.  
 

5.4 Om avgränsningarna på arbetet 

Den första avgränsningen som gjordes på själva Operations Cockpitarbetet var att vi 
begränsade oss till att göra ett ensamstående rapporteringsverktyg i den meningen att 
det inte skulle finnas några datakopplingar från den skapade lösningen till andra 
databaser för att hämta data. Dock fanns det ett önskemål från kunden att detta skulle 
implementeras. Men innan jag och min handledare beslutade oss för att denna 
avgränsning skulle äga rum, lades det ner mycket tid på att utforska möjligheterna för 
ett dataintegrationsprojekt.  Den slutgiltiga motiveringen till att inte införa 
dataintegration var att komplexiteten skulle öka oproportionerligt mycket jämfört med 
vinsterna som en dataintegrering skulle innebära.  
 
Det finns idag ca: 4 inblandade jättesystem som innehåller delar av datat till 
Operations Cockpit som bl.a. anställda, mål, aktiviteter, changes och incidenter. Dessa 
system kan vara icke relationsbaserade Notes-databaser, SQL-servrar eller QlikView 
applikationer med sina respektive förvaltare och utvecklare. Operations Cockpits syfte 
är att sammanställa och manipulera en del data som finns i dessa andra system. Men 
på grund av organisationens storlek, de stora mängder data, antalet inblandade system 
och antalet inblandade aktörer som finns på SIT skulle ett integrationsprojekt bli 
väldigt komplicerat och svårt att hinna med under ett examensarbete på 10 veckor. 
Vinsterna som man skulle kunna ha fått är bl.a. icke-redundanta data och undvika 
manuell inmatning av data. Men detta kan anses vara försumbart om man samtidigt 
beaktar det faktum att det behövs ett komplext adminstrationsverktyg för Operations 
Cockpit, ny affärslogik för att prioritera ut data och kordinera väldigt många interna 
processer för att genomföra denna datahämtning.  
 

5.4.1 Funktion eller avgränsning? 

Den andra avgränsningen som snarare kan ses som en funktion i ”agil-anda” är att 
systemet inte ska behöva administrera sina resurser, mål, aktiviteter och changes i 
detta system också eftersom dessa redan finns i andra databaser och system. Denna 
funktion faller in under en punkt för agilsystemutvecklingsteori vilket är: maximera 
mängden icke utfört arbete. Lösningen blir att alla data rapporteras som nya poster 
vecka för vecka. Data som rapporteras är väldigt begränsade och i små mängder så 
denna lösning kan anses vara den bästa för just detta projekt. För att optimera 
rapporteringsfasen så går det alltid att utgå från förra veckans data för att rapportera. 
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Exempelvis behöver man inte mata in sina anställda varje vecka utan bara deras 
frånvaro eller sådant som skiljer sig åt från nuvarande vecka mot förra veckan. Men i 
databasen sparas varje anställd som en ny anställd varje vecka. Dock blir inte det ett 
problem och det märks inte i lösningen eftersom man aldrig behöver spåra en specifik 
anställd på individnivå i Operations Cockpit. 
 

5.5 Förväntat resultat på arbetet kontra erhållet resultat 

Tiden har inte räckt trots att jag har jobbat mycket mer än 40h per vecka för att göra 
en helt färdig webbplattform. Det som saknas i detta arbete är ett webbaserat 
inmatnings- och administrationsgränssnitt som innehåller de webbformulär och 
valideringsfunktioner som gör att man kan mata in sina data i databasen. Idag går all 
data via SSIS in i databasen. Men det är en tidskrävande process att sammanställa alla 
data för 16 avdelningar varje vecka. Ett inmatningsgränssnitt är ett krav för att 
systemet skall användas. Detta inmatningsgränssnitt kommer att implementeras av 
Sandvik IT själva innan produktionssättningen av hela webbplattformen. 
 

5.6 Svårigheter med inmatningen 

En svårighet som kommer att uppstå med inmatningen är att det finns många 
kolumner i varje tabell vilket medför att layouten på webbgränssnittet flöder ut på 
bredden. Om man vill undvika detta kan man inte utnyttja inbyggda ASP.NET 
kontroller som DataGrid utan man får definiera sina egna HTML-kontroller vilket 
innebär väldigt mycket arbete om de ska kunna stödja, insert, update och delete. I 
praktiken betyder det att 3st HTML-kontroller måste definieras för varje 
inmatningsmöjlighet. Tar vi en rapport som har 5 rader och 6 kolumner blir det 
5*6*3=90st HTML-kontroller jämfört med 1st DataGrid som har stöd för update, 
insert och delete oavsett antalet rader.  
 
Jag tror att man får hitta en kompromiss mellan kunden och utvecklaren för att 
lösningen skall bli prisvärd och enkel att implementera. Annars kommer 
användarvänligheten att kosta en stor slant.   
 

5.7 Utvärdering  

Innan jag började detta arbete visste jag inte mycket om BI-verktyg och hur en 
utvecklingsprocess för en BI-webbplattform ska gå till. Nu har jag sammanställt det 
viktigaste som jag har lärt mig för att andra som läser denna uppsats ska kunna 
använda direkt. Jag hoppas att läsaren har lika stor nytta av informationen som finns 
här som jag hade när jag läste de studentuppsatser som handlar om 
rapporteringsverktyg.  
 
Detta arbete har varit väldigt intressant, roligt och lärorikt. Jag har framför allt fått stor 
kännedom om mig själv och mina kunskaper. Dessutom har jag återigen bevisat 
klichén att saker och ting tar längre tid en väntat.  
 
Det bästa med detta arbete har varit att göra den på Sandvik vilket var mitt största mål 
när jag sökte exjobbet. Inom de båda IT-avdelningarna SSD och SIT finns det en 
otrolig mängd samlad IT-kompetens och det är den ultimata arbetsplatsen om man vill 
ha en bred och djup IT-kompetens hos sina medarbetare. Dock finns det en svårighet 
att få den tid man vill hos respektive eftersom man lär beakta de interna kostnader som 
finns när man bokar ett möte med någon.  
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Personligen tycker att det hade varit bättre om jag hade fått göra mitt exjobb på SSD 
eftersom exjobbet krävde mycket teknisk handledning. Med lite önsketänk skulle jag 
vilja säga att det optimala alternativet hade varit om jag skulle ha fått en teknisk 
handledare och en mer generell som Shahin som är mycket bra på att leda en på rätt 
vägar. Men om man tänker på att SIT ändå är ett IT bolag med rätt mycket IT-
kompetens får jag nog känna mig nöjd ändå.   
 
Något som jag kan ta på mig när det kommer till att saker har tagit tid är att jag saknar 
erfarenhet av systemutveckling i större projekt i skarpt läge. Dessutom var de flesta 
teknikerna och verktygen som används i projektet rätt nya för mig. Visual Studio.NET 
plattformen, Reporting Services, ASP.NET, ADO.NET, SQL-Server och SSIS är 
tekniker som jag antingen har läst om lite eller så är de helt nya. Dock har jag den 
grund från högskolan som krävs för att arbete med allihopa. Dessa verktyg liknar 
många av de plafformar och tekniker som jag har använt genom hela högskoletiden. 
Men nu kan jag påstå att jag även kan arbeta med dessa verktyg och vara produktiv. 
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6 Slutsatser 

Här kommer i vanlig ordning slutsatserna och korta svar på mina frågeställningar.  
 

6.1 Svar på frågeställningar 

Hur ser livscykeln för rapportering via Excel respektive webbplattformen ut? 
 
Excel har en enklare livscykel som oftast är lämpad till kortvariga 
rapporteringsscenarior vilket inte kräver större förvaltningsarbete. Webbplattformen å 
andra sidan som är ett regelrätt ”IT-system” har den mest komplicerade livscykeln och 
behöver alla de omtankar som ett IT-systemförvaltningsarbete kräver.  
 
Vilka fördelar och nackdelar har respektive rapporteringsmetod?  
 
Det finns många för och nackdelar med respektive metod. Men den största fördelen 
anser jag vara med webbplattformen som är ett distribuerat system som är 
lättillgängligt för många användare samtidigt. Den största nackdelen anser jag också 
att webbplattformen har vilket är den långa och mödosamma initiala processen som 
krävs för att få ett fungerande system. 
 
Vilket rapporteringsverktyg är mest kostnadseffektivt utav QlikView och Reporting 
Services för statusrapporteringen på SIT? 
 
Reporting Services är det mest kostnadseffektiva verktyget om man har många 
personer som ska ta del av rapporterna. QlikView kräver har en kostnad för alla 
rapportläsare. 
 
Hur kan man implementera lösningen och vilka delar består utvecklingen av? 
 
Implementeringen består av tre stycken huvuddelar vilka är inmatningen, lagringen 
och utmatningen av data. Dessa tre delar är dessutom uppdelade i fler interna delar 
som, validering, mellanlagring, konvertering, författning av rapporter, 
produktionssättning samt testning.  

 
Vilka lämpliga utvecklingsverktyg och tekniker finns för de delmoment som finns i 
utvecklingsprocessen givet en Windows-miljö?  
 
I .NET plattformen är databashanteraren ”Management Studio” samt dataintegrerings-
verktyget ”SQL Server Integrations Services” två av de mest hjälpsamma verktygen. 
Men huvuddelen av rapporterna skapas med Visual Studio eller Business Intelligence 
Studio.   
 
Hur kan man integrera rapporteringsplattformen i en annan webbplattform som 
SharePoint? 
 
Eftersom inmatningsgränssnittet och Reporting Services båda är webbaserade kan 
man enkelt baka in dessa i en tredje webbaserad plattform som SharePoint eller någon 
annan CMS för den delen.  
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6.2 Slutord 

För att få till en bra Operations Cockpit eller en bra Dashboard och ett riktigt 
användarvänligt system antingen på Sandvik eller i något annat företag så tycker jag 
att det krävs ett större projekt än 10 veckor med en utvecklare. Det krävs att det finns 
en ansvarig person som representerar alla kunderna. Det är väldigt svårt att 
kommunicera med ett tjugotal kunder och intressenter för att samla in krav samtidigt 
som man utvecklar ett system. Det bör finnas en affärskunnig, flera utvecklare och 
länken mellan dessa bör vara en BI-Intelligencekunnig person. Annars kommer allting 
att ta väldigt mycket tid.  
 

6.3 Några minnesvärda citat   

Angående om hur ett databasbaserat system kan komma till liv.  
 
”Excel är ett bra prototypingverktyg eftersom det går snabbt att 
producera en prototyp och testa den. Många system på Sandvik har 
börjat som en Excelfil.”  /Peter Rolén, SSD 

 
Angående om hur tiden fördelas på ett systemutvecklingsprojekt.  

 
”80% SQL - 20% annat” /Okänd  

 
Angående om att få kunderna delaktiga i ett projekt. 
 

”Det är dumt att ta bollen och börja springa direkt.” Shahin Saran  
 
Angående om definitionen av affärsobjekt.  
 
”Business Intelligence kräver en överenskommelse mellan kund och utvecklare om 
informationsmodellen.” Johan Ekbom, SSD 
 
Angående buggen i Reporting Services.  

 
”It’s a feature not a bug” /Arian Homainik 

 
Angående om priset för licenskostnader för MS Reporting Services och MS 
SharePoint. 
 

”Det kan väl inte kosta flera hundra tusen..!?” /Per Hälsingdahl 
 

6.4 Till sist vill jag tacka  

Shahin, Per Hälsingdahl och Anna Lind på SIT som gav mig möjligheten till detta 
examensarbete samt alla andra som har hjälpt mig med på SIT och SSD. 
 
Dessutom vill jag tacka min handledare Per Aspenberg på HiG.  
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Bilaga 1: Ordförklaringar 

BI, Business Intelligence 
Är ett samlingsnamn för färdigheter, teknologier applikationer och tillämpningar som 
har att göra med ett företags förståelse av sina affärsdata. Vanliga funktioner för BI-
teknologier är rapportering, prestationsmätning och informationsutvinning. 
 
Rapportering (företagsrapportering) 
En rapport är ett dokument med en specifik del av ett företags affärsdata illustrerad i 
form av diagram, grafer, tabeller bilder och länkar. Data som finns i dessa rapporter är 
resultatet av frågor som har ställts till diverse datakällor.  
 
Rapporteringsverktyg 
Är dataverktyg och teknologier som möjliggör för ett företag att skapa, visa och 
analysera rapporter.  

 
Artefakt (Teknik) 
En artefakt är ett samlingsnamn för diverse dokument som framställs under ett 
systemutvecklingsprojekt. Några exempel på artefakter är: datamodell, klassdiagram, 
rapport, sekvensdiagram, tidslogg m.m. 
  
Bestpractice  
Är ett handlingsmönster som tros vara mer effektiv än något annat handlingsmönster 
för att få ett specifikt resultat.  
 
ITIL 
Står för Information Technology Infrastructure Library. Detta är ett antal bestpractice 
koncept, metoder och filosofier för administrering av IT-infrastruktur, utveckling och 
operationer.  
 
Reporting Services 
Rapportgenereringsverktyg från Microsoft som ingår I SQL-Server. 
 
QlikView 
Rapportgenereringsverktyg från QlikTech. 
 
ASP.NET 
Är ett ramverk för webbprogrammering utvecklad av Microsoft. Det används till att 
göra dynamiska webbsidor, webbapplikationer och webbtjänster.  
 
SQL-Server 2008  
Är en relationsdatabashanterare utvecklad av Microsoft. I SQL-Server ingår ett antal 
Services däribland: Reporting Services och Integration Services.  
 
Integration Services  
Är en tjänst som sätter upp flöden för dataintegrering. I praktiken innebär det att data 
samlas från olika datakällor och kombineras till en gemensam ny datakälla. Integration 
Services har även funktioner för datalagringsverktyg vilka är: extrahering, 
transformation och laddning.  
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Bilaga 1: Gamla rapporter 

Innehåller Excel rapporterna.  

Resource Availability 

Rapport 1, ”Resource Availabilty”, visar ett cirkeldiagram över resurstillgängligheten. 
Varje person anses vara en resurs med 40h arbetskraft. Om man är borta representeras 
det av en röd tårtbit i diagrammet. Grönt representerar tillgänglighet och gult 
representerar tillgänglighet fast i form av rekrytering. Varje rapport innehåller även 
information om vilken area dvs. avdelning och vecka som rapporten handlar om. 
 
 

Area:
Week: 14

No of Resources: 16
Appr. recruitments: 0

Leaving: 0
Avalibility: 91%

Resource Availability

SandNet

Absence

Available Hours

Approved Recruitements

 
Figur 1. Excel-rapport: Resource Availabilty. 
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Objectives 

Rapport 2 som är ”Objectives”, illustrerar veckans fem toppmål och status på dessa 
mål, för avdelningen i fråga. En avdelning kan ha ett antal övergripande mål för ett 
kvartal, halvår eller ett år. Grön status på ett mål innebär att allt går enligt planeringen, 
gult innebär att det inte går enligt planeringen och att rotorsaken är avdelningen själv. 
Rött innebär också att man avviker från planeringen men då är orsaken en extern 
faktor som man själv inte råder över.  
 

Area: SandNet
Week: 14

Objective Status

1.
x

2.

x

3.

x

4.

x

5.
x

Objectives

SandNet QoS Project support

Sandviken LAN Segmentation

Harmonize WAN Accelerator 
design

Implement Common Ways of 
Working

SandNet future Design

 
Figur 2. Excel-rapport: Objetives. 
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Activities 

Rapport 3 ”Activities”, visar vilka tre toppaktiviteter som finns för denna vecka och 
avdelning med respektive kommentarer, planerade timmar samt antal veckor som 
aktiviteten har varit i topp tre listan. Denna lista visar status på prioriterade aktiviteter 
och hur många veckor som återstår av varje aktivitet. Vad aktiviteter och mål är 
bestäms av en annan BI process. Men en sak har aktiviteter och mål gemensamt och 
det är att dessa kommer från denna BI Process och de behöver kontinuerligt redovisa 
status på dessa Tavlan-rundor.  
 

Area: SandNet
Week: 14

Activity Comments Plan Weeks

Top 3 Activities

SandNet WAN Negotiations

Ghana network redesign

Move Apps from standalone servers to 
hotel

ongoing

move from old p2p network 
to MPLS

iPass and VPN Mgmt

   

Figur 3. Excel-rapport: Top 3 Activities. 
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Changes 

Rapport 4, ”Changes” ger en bild av vilka kommande förändringar som behöver 
uppmärksammas, deras planerade datum, godkännande status (ja/nej), omfattningsnivå 
samt totala antalet förändringar.  
 

Area: SandNet

Week: 14

Week 13 Appr. Date

Major yes 31-mar

Medium 1

Minor 3

Emergency

Total: 4

Changes

Upcoming changes

1 medium, install WAC cluster in sydney

 

Figur 4. Excel-rapport: Changes. 
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Incidents 

Rapport 5, ”Incidents” visar ett diagram över antal incidenter under en viss period. 
Den är uppdelad i antal incidenter per vecka vilket inte är så mycket information enligt 
många som använder dessa rapporter. Det finns önskemål om att förbättra denna 
rapport så att den även täcker in hur många procent av dessa fel som löses direkt och 
hur många som skickas vidare till nästa vecka.  
 

Area: SandNet
Week: 13 14

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7 111

Week 8 91

Week 9 61

Week 10 47

Week 11 48

Week 12 52

Week 13 78

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Total: 488

Incidents

Number of Incidents

111

91

61

47 48
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Figur 5. Excel-rapport: Incidents. 
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My Area 

Rapport 6, ”My Area” är en sammanfattning av aktivititer, resurser, changes och 
incidenter för den enskilde avdelningen.  
 

SandNet

Week 14

SandNet WAN Negotiations 0

0

0

13

Major: 0

Emergency: 0

Total: 4

WeeksTop 3 Activities

1 medium, install WAC cluster in sydney

Upcoming Changes

Ghana network redesign

Move Apps from standalone servers to hotel

No. of Changes, week
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Figur 6. Excel-rapport: My Area. 
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Bilaga 2: Excel-modellen för inmatning 

 
 

Area: 

Week: 14
Absence

Max Hours 640 h 

Name Region Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Absence 56 h 

Håkan Svanberg 8 8 Available Hours 584 h 

K. Fohlin 8 8 8 8 8 Approved Recruitements h 

Leaving 0

Av. Percent 91%

16
0
0

Top 5 Objectives

Top 3 Activities

Comments Planned Weeks

Changes

Previous changes Upcoming changes

Level Number Approved Date

Major yes 31-mar

Medium 1

Minor 3

Emergency

Total 4

Incidents

Week v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9

Number of Incidents 111 91 61

Week v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18

Number of Incidents 47 48 52 78

iPass and VPN Mgmt

1 medium, install WAC cluster in sydney

Change

Move Apps from standalone servers to hotel

Objective Status

Activity

SandNet future Design

Implement Common Ways of Working

Harmonize WAN Accelerator design

Sandviken LAN Segmentation

SandNet QoS Project support

SandNet WAN Negotiations

Ghana network redesign

ongoing

move from old p2p network to MPLS

Number of resources

Approved recruitements:

Leaving

SandNet

Availability

ClearClear

 
Figur 7. Inmatningsgränssnittet i Excel 
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Bilaga 3: Datamodellen 

 

Activities

SAID

WID

Name

Info

Involved_Services

IsRelatedToObjectives

Log

SAID

WID

Date

Action

Done_by

Objectives

SAID

WID

Name

Status

Working_With_Today

Method

Previous_Changes

SAID

WID

Major

Medium

Minor

Emergency

Cancelled

Done_with_exceptions

Failed

Comments_For_Previous_ch...

Reports

RID

DB_Name

WEB_Name

Explanation

Life_Start

Life_End

Reqruits_N_Leaving

SAID

WID

Nr_Reqruits

Nr_Leaving

Comments_For_Leaving

Comments_For_Reqruits

R_Planned_Date

L_Planned_Date

Resource_Availability

SAID

WID

Name

Region

AvailableTime

Mo

Tu

We

Th

Fr

SA_HAS_REPORTS

SAID

RID

Period_Start

Period_End

Service_Areas

SAID

Name

Responsible

Password

Life_Start

Life_End

Swedish_Weeks

WeekID

Week

Year

Upcoming_Changes

SAID

WID

Name

Info

Involved_Services_And_Oth...

Start_Date

End_Date

Is_Approved

Reports: Dessa sex tabeller 
representerar varje rapporttyp

SA och Vecka är två 
huvudobjekt som utgör 
nyckeln i varje rapport

Nedan är kopplingstabellen mellan 
SA och Rapport

Logtabell

 
Figur 8.Datamodellen från SQL-Server databasen 
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Bilaga 4: De nya rapporterna 

Dessa är skapade i Reporting Services. 

Resource Availability Overview 

 

 
Figur 9. Resource Availability för resurserna med en gauge (reglage) 

 
 



 

     
 

  32
  
  

 
 

Resource Availability Overview & Drillthrough 

 

 
Figur 10. Resource Availability för resurserna - interaktiv översiktsrapport 
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Reqruits & Leaving Overview 

 

 
Figur 11. Rapport för planerade rekryteringar och avgångar.  
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Objectives Overview 

 

 
Figur 12. Översiktsrapport för Objectives. 

Objectives Drillthrough 

 

 
Figur 13. En vy över en specifik avdelnings Objectives -  färgen grön (gul, 

 röd) markerar status.  
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Objectives Overview & Drillthrough 

 

 
Figur 13. En alternativ vy över en specifik avdelnings Objectives  
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Activities Overview & Drillthrough 

 

 
Figur 14. Rapport över viktiga aktiviteter.  
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Previous Changes Overview & Drillthrough 

 

  

Figur 15. Rapport över utförda förändringar.  
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Upcoming Changes Overview & Drillthrough 

 
 

 
Figur 16. Rapport för planerade förändringar.  

 


