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Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete var att utveckla Business Intelligence (BI) 

för ett IT-konsultföretag. 

LexiConsult är ett IT-konsultföretag i Lexicon-gruppen som främst erbjuder 

expertstöd inom Office (mallar, databaser, kalkylmodeller, Outlook m.m.) 

men även utveckling och tjänster inom SharePoint, support, 

dokumentation med mera. 

Vi har undersökt funktionaliteten i SharePoint samt MS SQL Server och 

utvärderat vilka möjligheter plattformarna erbjuder för att skapa en BI-

lösning som passar LexiConsults behov. SharePoint har stöd för ett antal 

olika verktyg, tjänster och tekniker för BI men inga av dessa fanns 

tillgängliga i den Office365-version som LexiConsult använder. Istället 

föreslogs en lösning där rapporterna skulle publiceras hos ett webhosting-

företag. Vi har även undersökt vilka kritiska framgångsfaktorer som finns 

vid införandet av BI i ett IT-konsultföretag. 

Resultatet blev ett antal BI-rapporter utvecklade för SQL Server Reporting 

Services (SSRS) som LexiConsults personal kan ta del av via deras 

SharePoint-sajt.  

Rapporterna är utformade för uppföljning och analys av ekonomin med 

exempelvis indikatorer för viktiga nyckeltal, nedbrytning av intäkterna i 

olika synvinklar - per tidsperiod, per konsult, per kund och så vidare. 

Rapporterna ger viktig kunskap som kan användas för beslutstöd, till 

exempel vilka kunder och vilka typer av uppdrag som är mest lönsamma 

och ska prioriteras. Har konsulterna haft hög beläggningsgrad den senaste 

tiden och hur ser prognosen för framtiden ut? Ska ytterligare konsulter 

anställas? 

Några av rapporterna är behörighetsstyrda så att endast ledningen har 

åtkomst till dem, medan andra är tillgängliga för alla. Data till rapporterna 

hämtas från SQL-databasen till företagets boknings-, och 

faktureringssystem samt SharePoint-sajt. Detta data omvandlas till 

information i rapporterna, som ska ge kunskap om företaget och dess 

ekonomi. 

Resultatet av arbetet är intressant både för internt bruk inom LexiConsult 

och som produkt mot företagets kunder. 

Nyckelord: SharePoint, BI, Projekt, Databas 
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Abstract 
The goal for this thesis work was to develop Business Intelligence (BI) for 

an IT consultant company. 

LexiConsult is an IT consultant company in the Lexicon-group which offers 

expertise within Office (templates, database, spreadsheets, Outlook etc.) 

but also SharePoint development and services like support, documentation 

etcetera. 

We have investigated the functionality in SharePoint and MS SQL Server 

and have also evaluated which possibilities these platforms offer in terms 

of creating a BI-solution for LexiConsults needs. SharePoint offers a variety 

of different tools and services for BI but none of these where available in 

the Office365-version which LexiConsult uses. Another solution was 

therefore suggested where the reports should be published on a web 

hosting company. 

We have also studied critical success factors when implementing BI in an IT 

consulting company. 

The result is a set of BI-reports developed for SQL Server Reporting 

Services (SSRS), which the staff of LexiConsult can access via their 

SharePoint site.  

The reports are designed for monitoring and analysis of the economy with 

e.g. key performance indicators, drill-down of the revenue in different 

aspects such as by time period, per employee, per customer etcetera. The 

reports provides vital knowledge that can be used for decision support, 

e.g. which customers and which types of projects is the most profitable and 

should be given priority. Have the consultants had high occupancy rate 

lately and what is the forecast for the future? Should more consultants be 

hired? Some of the reports are restricted from access by others than 

management of the company, and some are accessible by all employees. 

Data is queried from the SQL-database to the company’s system for 

booking and invoicing as well as their SharePoint site. This data is 

transformed to information which should give knowledge about the 

company and its finances. 

The result of the thesis work is of interest both within the company and as 

a product targeting their customers. 

Keywords: SharePoint, BI, Project, Database 
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Terminologi 
Många engelska begrepp och termer inom ämnet går att översätta till 

svenska, men inte alla. Eftersom de engelska är mer spridda och 

vedertagna samt eftersom att om de skulle översättas så skulle de 

förmodligen förvirra läsaren, så används de engelska termerna och 

begreppen där vi tycker det är tydligare och mera lämpligt än att översätta 

orden. 

Systemet som LexiConsult använder för fakturering, bokning och 

tidrapportering saknar ett namn men kommer i rapporten att benämnas 

som LexiBok.  

Termerna uppdrag och projekt används för att beskriva ett arbete som ska 

utföras. Ett projekt kan delas upp i flera delmoment som här beskrivs som 

aktiviteter. 

Förkortningar och akronymer 

BI Business Intelligence  

SSRS  SQL Server Reporting Services 

SSIS  SQL Server Integration Services 

SSAS SQL Server Analysis Services 
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1 Inledning 
Mål - utveckla Business Intelligence (BI) för ett IT-konsultbolag. 

Under tio veckors tid har funktionaliteten för BI i SharePoint undersökts, 

behoven hos företaget LexiConsult dokumenterats, och slutligen ett antal 

BI-rapporter designats och utvecklats.  

I det här kapitlet presenteras bakgrunden och problemet som LexiConsult 

önskar ha hjälp med, avgränsningar för projektet och slutligen målen. 

1.1 Målgrupp 

Rapporten är i första hand riktad till examinatorn för examensarbetet, men 

även till personalen på LexiConsult, IT-studenter och personer som saknar 

kunskaper inom BI i SharePoint. Rapporten kan då fungera som en intro-

duktion till ämnet. Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper motsva-

rande exempelvis programmet Högskoleingenjör i Datateknik 180hp på 

KTH. 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Att ha kontroll över verksamheten, intäkter och utgifter är en självklarhet 

för ett framgångsrikt företag. Fler och fler företag har insett att bra BI ger 

stora möjligheter; genom att analysera informationen och planera utifrån 

denna kan företagen optimera verksamheten och maximera vinsten. 

Fördelarna att fatta beslut baserade på fakta är många och detta har gjort 

att BI-lösningar efterfrågas mer och mer. Många BI-projekt misslyckas 

emellertid och kunskap om framgångsfaktorerna och fallgroparna är av 

största vikt för att kunna genomföra ett lyckat BI-projekt. 

Bakgrund LexiConsult 

LexiConsult är ett IT-konsultbolag i Lexicon-gruppen som främst erbjuder 

expertstöd inom Office (mallar, makron, databaser, kalkylmodeller, Outlook 

o.s.v.) men även utveckling och tjänster inom SharePoint, support, 

dokumentation med mera.  

Företagets uppdrag är av varierande omfattning; från några enstaka 

timmar upp till projekt som löper över flera månader. 
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Företaget saknade verktyg för att följa upp ekonomin och planera 

verksamheten och var därför i behov av och önskade hjälp med detta. 

Ytterligare önskemål från företaget var dokumentation av processen att 

producera en BI samt ett seminarium. Detta seminarium skulle introducera 

BI-utveckling, SharePoints och MS SQL Servers BI-funktioner för 

LexiConsults personal. 

Problemformulering  

SharePoint och MS SQL Server ska användas för BI för ett mindre IT-

konsultbolag. Anledningen till att Microsofts produkter skulle användas var 

att LexiConsult huvudsakligen arbetar med Office och SharePoint. 

LexiConsult använder ett egenutvecklat webbaserat system för bokning, 

fakturering, tid-rapportering och administrering av konsultuppdrag 

(LexiBok). Utöver detta system används även SharePoint som 

samarbetsplattform och delade kalendrar används för 

beläggningsplanering. 

Problemet som skulle lösas var att det inte fanns funktioner för uppföljning 

och beslutsstöd i deras system. Funktionerna som saknades var framförallt 

tydlig ekonomisk överblick över utförda och pågående uppdrag, samt 

prognos över kommande uppdrag. Data om uppdragen lagrades i en 

databas. Detta data skulle med hjälp av BI-verktyg tillgängliggöras på 

företagets SharePoint-sajt och på ett lättöverskådligt sätt presentera 

informationen för att kunna användas som beslutstöd för verksamheten. 

Ytterligare ett problem var att företaget hade hög efterfrågan på BI-

tjänster från kunderna, men kompetens inom BI saknades på företaget, 

vilket gjorde att sådana tjänster i dåläget inte kunde erbjudas.  

För att möta detta behov har även ett seminarium genomförts för att 

introducera BI-utveckling för de anställda. Detta skulle hjälpa företaget att i 

framtiden erbjuda just dessa tjänster till sina kunder. Utöver detta skulle 

demo-rapporter utvecklas för att demonstrera möjligheterna för 

potentiella kunder.  

1.3 Övergripande syfte 

Syftet med arbetet var främst att ge LexiConsults anställda bättre 

möjligheter att få kunskap om företagets ekonomi och dess verksamhet, 

detta för att kunna fatta välgrundade beslut.  
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Vidare skulle SharePoints BI-funktionalitet med processen att utveckla 

rapporter introduceras för de anställda, vilket skulle ge nya möjligheter att i 

framtiden även kunna tillgodose kundernas ökade efterfrågan på BI-

lösningar. 

Samtidigt skulle vi erhålla nya kunskaper om både BI och SharePoint; ett 

modernt och eftertraktat arbetsverktyg, samt inblick i hur ett IT-

konsultbolag driver sina projekt. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är fokuserat på Microsofts produkter för BI, SharePoint och MS 

SQL Server.  Rapporten belyser grundläggande funktionalitet i SharePoint 

och det som behövs för att publicera BI, men går inte in på djupet i övrig 

funktionalitet som SharePoint erbjuder. 

Instruktioner för installation och konfigurering av nödvändiga 

komponenter i systemet har också lämnats utanför målen med arbetet och 

rapporten. 

Aspekter som kostnader för att producera BI, licenser, hårdvara m.m. är 

även det utelämnat. Arbetet har fokus på BI för konsultföretag inom IT och 

ej för producerande eller andra typer av företag.  

Önskemål om integrering av BI-lösningen och beläggningsplanering i MS 

Project fanns, men bedömdes vara ett separat projekt.  

1.5 Konkreta och verifierbara mål 

Resultatmålet var att utveckla Business Intelligence som anställda på 

LexiConsult skulle komma åt från deras SharePoint-sajt. Rapporter som 

sammanställer information och på olika sätt visar information om 

ekonomin och företagets uppdrag skulle utvecklas. Dessa skulle sedan 

användas för att få kunskap och en tydlig överblick samt ge stöd vid beslut 

och användas till förbättring av verksamheten.  

Exempel på information i rapporterna: 

 Intäkter månadsvis, per uppdrag, per konsult 

 Debiteringsgrad 

 Värdet av offerter 

 Jämförelse mot nyckeltal 

 Uppföljning mot budget 

 Statistik 

 Beläggning 
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 Vilka kunder och vilka uppdrag genererar mest intäkter, bäst 

lönsamhet och så vidare 

 

Ett delmål var också att skapa demo-rapporter som skulle demonstrera för 

potentiella kunder vilka möjligheter BI-verktygen i SharePoint och MS SQL 

Server erbjuder. Vidare skulle resultatet även innefatta dokumentation som 

beskriver processen och de metoder som använts vid skapandet av dessa 

rapporter så att företaget senare skulle kunna erbjuda liknande tjänster till 

sina kunder. 
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2 Bakgrundsmaterial - BI i SharePoint 
I den här delen av rapporten reder vi ut vad BI är för något, eller snarare 

ger vår bild av vad BI kan vara för något då BI kan betyda olika saker 

beroende på vem man frågar. Vidare beskrivs vem som kan använda BI, 

vilka möjligheter som erbjuds samt funktionaliteten för BI i SharePoint och 

MS SQL Server. 

2.1 Business Intelligence 

“Business intelligence (BI) simplifies information discovery and analysis, 

making it possible for decision-makers at all levels of an organization to 

more easily access, understand, analyze, collaborate, and act on 

information, anytime and anywhere.”, Microsofts definition av begreppet BI 

[3] 

Genom att hämta data ur verksamhetens olika system och göra om den till 

information, för att sedan omvandla informationen till kunskap som 

används vid beslut, kan verksamheten förbättras. Om kunskapen som 

införskaffas inte används är den dock av litet värde. [2] 

Loshin [2] förklarar också att BI handlar om att utnyttja information för att 

förbättra hur verksamheten styrs.  

Varför behövs BI? 

Beslut fattas alltför ofta utan fakta och detta gäller såväl för små projekt 

som stora, inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. 

Mats och Love [1] nämner ett stort problem med mänskligt beslutsfat-

tande; intuitionen räcker sällan till för att fatta rationella och genomtänkta 

beslut. Detta i kombination med den ständigt ökade förändringstakten i 

samhället gör att det krävs nya verktyg för att vara en konkurrenskraftig 

och effektiv aktör på marknaden. 

Affärsmodeller kan idag behöva kontinuerlig bearbetning för att fungera, 

ett arbete som kan kräva mängder av beslut som helt enkelt är för kom-

plexa för intuition, och för kritiska för chansningar.  
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De flesta företag och organisationer saknar idag strukturerade och doku-

menterade metoder för att hantera beslut. Utbildningar inom ämnet har 

kommit först på senare år [1]. 

Syftet med BI är alltså att ge verktyg och stöd för beslutsfattarna så att de 

kan fatta välgrundade beslut där det tagits hänsyn till olika aspekter. När 

besluten grundas på fakta blir det även möjligt att dokumentera 

beslutsunderlagen, för att sedan kunna granska dem i efterhand. 

Vem ska då använda BI? Ofta förknippas BI med något som endast 

ledningen i ett företag eller organisation använder men i många fall finns 

det stora vinster med att även resten av personalen får tillgång till 

välstrukturerad information. Ett tydligt exempel på detta är om man ger 

säljarna i ett företag kunskap om vilka produkter som är mest lönsamma, 

så kan säljarna prioritera att sälja dessa produkter i första hand. 

En stor fördel med BI är enligt Knight [5] att det ger en ”Single-source-of-

truth”, vilket eliminerar problem som att olika personer får olika 

information beroende på var informationen hämtas. När informationen 

hämtas från samma plats undviker man även problem som till exempel att 

ett Excel-dokument mailas runt och redigeras av flera olika personer, och 

att det till slut finns ett otal versioner av samma dokument där ingen vet 

vilken version som gäller.  

Knight [5] beskriver också problemet att det kan krävas många timmar för 

att sammanställa information till en enda rapport. Genom att använda BI 

kan denna process automatiseras och på ett ögonblick publiceras på ett 

intranät, levereras i realtid eller automatiskt distribueras till mottagarna. 

Vad kan BI användas till?  

Loshin [2] skriver att de flesta företag huvudsakligen använder sitt data för 

operativa ändamål, det vill säga för att driva verksamheten medan färre 

använder datat för strategiska ändamål, det vill säga för att förbättra 

verksamheten. Målet med BI är att förbättra verksamheten, detta kan göras 

på många sätt.  

Danielsson och Ekenberg [1] delar upp funktionaliteten för BI i fyra katego-

rier:  

1. Övervakning och uppföljning 

2. Målstyrning  

3. Analys 
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4. Beslut 

 

Övervakning och uppföljning handlar om att ledningen och beslutsfattare 

ska få tillförlitlig information och kunskap om verksamheten. Målstyrning 

används för att kunna fatta beslut om det uppstår oönskade avvikelser 

som gör att de uppsatta målen inte nås. Analys gör det möjligt att hitta 

roten till ett problem, hitta samband och förstå vad som ligger bakom 

siffrorna. Kategorin beslut syftar till att ge stöd för beslutsprocessen så att 

välgrundade beslut kan fattas. 

Mer specifikt kan BI användas till att analysera kunder för att kunna 

anpassa marknadsföringen, analysera vilken kund som är en bra kund och 

hur mycket företaget tjänar på en viss kund under hela deras affärsrelation. 

Loshin [2] nämner en lång rad områden där BI kan användas bara ur 

kundperspektivet. Andra perspektiv är personal där ändamålen är effektivi-

sering, optimering och kapacitetsplanering samt leveranskedjan och 

råvaror. 

Möjligheterna är oändliga och den tekniska revolutionen med datorer och 

internet har skapat enorma möjligheter att utnyttja informationen som 

sparas i systemen. 

Implementering 

Enligt Danielsson och Ekenberg [1] misslyckas 50 % av alla BI-projekt på 

något sätt.  

Vad är det då som gör det så svårt att implementera BI i ett företag? 

Processen att samla in, rena och kvalitetssäkra data nämns som en av de 

stora utmaningarna. Loshin [2] hävdar att bristen på stöd från ledningen är 

en av de främsta orsakerna till misslyckande.  

Historiskt sett har det enligt Loshin också funnits en klyfta mellan IT-, och 

ekonomiavdelningen vilket har försvårat eftersom det krävs samarbete 

mellan dessa för att skapa en gemensam strategi med långsiktigt tänkande 

angående informations-hanteringen. I BI-projekt finns ett behov av 

personal som är både IT-kunnig och affärskunnig för att översätta 

affärsproblem till IT-problem. Ekonomerna måste med andra ord få 

kunskap om vilka möjligheter som IT ger, och IT-folket måste å andra sidan 

förstå ekonomernas problem.  
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Motivationen och intresset för BI skiljer sig även åt mellan dessa yrkes-

grupper. IT drivs av den tekniska delen och affärsfolket av den ekonomiska 

delen. 

Vilka är då framgångsfaktorerna? [2] 

 Hög kvalitet på data (vilket hela organisationen måste ta ansvar för).  

 Ett starkt stöd från ledningen behövs för att skapa en gemensam 

vision som alla jobbar mot. 

 Förståelse för vad som är möjligt och inte möjligt med tekniken.  

 Väldesignat och flexibelt datalager. 

Självklart finns flera framgångsfaktorer men lyckas man väl med dessa finns 

goda möjligheter att lyckas med implementeringen. 

Presentation och visualisering 

En Dashboard är ett viktigt verktyg för att visualisera en övergripande bild 

av nuläget i ett företag eller en verksamhet. Dashboard:en innehåller 

vanligen ett Scorecard med ett antal KPI:er (Key Performance Indicators), 

nyckeltal (t.ex. försäljning per arbetad timme, kundnöjdhet) som jämförs 

med utfallet eller nuläget. Dashboard:en bör innehålla länkar och på så sätt 

möjliggöra vidare analys av informationen [2].  

Syftet med detta verktyg är att på ett lättöverskådligt sätt visa relevant och 

komprimerad information för målstyrning, övervakning och uppföljning av 

verksamheten.  

I en mindre organisation kan det vara tillräckligt med en dashboard som 

huvudsakligen ledningen använder medan det i större organisationer kan 

behövas en hel hierarki med olika dashboards för Vd:n, försäljningschefen, 

regionchefer, platschefer och så vidare.  

Utvald information kan också publiceras på ett intranät eller liknande, för 

en större publik. Exempelvis för alla anställda på ett företag. 

En annan form av BI är ”Self-service-BI” där informationen tas fram ad-hoc, 

för ett specifikt ändamål. Användaren är då själv delaktig och skapar 

rapporter med information som är intressant för just honom eller henne. 

Rapporter kan vara antingen statiska eller interaktiva. I interaktiva rappor-

ter kan vyn anpassas av användaren efter eget behov, till exempel filtrering 

på en viss kund, anpassning av parametrar och nyckeltal.  



Business Intelligence i SharePoint 

Rickard Svensson och Mathias Steen 

2 Bakgrundsmaterial - BI i 

SharePoint 

2013-07-03 

  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

9 

Informationen till rapporter och dashboards hämtas ofta från ett data 

warehouse, en databas där informationen är bearbetad och anpassad för 

analys, men kan även hämtas i realtid direkt från databas. 

Datalager 

En av de viktigaste komponenterna i ett BI-projekt är datalagret. Ett 

väldesignat datalager gör det enklare att hämta och analysera 

informationen. Danielsson och Ekenberg [1] hävdar att upp till 80 % av 

kostnaden för ett BI-projekt kan gå till att förse datalagret med 

kvalitetssäkrad data.  

Processen att samla in, omvandla och lagra data i en form som är anpas-

sad för analys kallas ETL (Extract, Transform, Load) och utgör grunden för 

datalagret [5]. Processen automatiseras med hjälp av BI-verktyg där olika 

regler och flöden bestämmer hur informationen ska bearbetas. 

1. Extract 2. Transform 3. Load
 

Figur 1 - ETL-processen 

Extract – I detta steg väljs den data ut som ska användas. Data kan finnas 

utspridda i flera olika system och databaser och behöver då integreras till 

en gemensam databas.  

Transform – Informationen kan finnas representerad i flera olika format 

vilket är ett problem som åtgärdas i samband med insamlingen av data. 

Datum kan till exempel lagras i en mängd olika format och omvandlas då 

för att sedan lagras på ett uniformt sätt. 

Load – Datat sparas sedan i en databas, ofta används en multidimensionell 

databas anpassad för analys. 
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I de operativa systemen, de som stödjer 

verksamheten, används ofta 

transaktionsdatabaser (Online Transaction 

Processing - OLTP), det vill säga 

databaser optimerade för korta 

transaktioner som att lägga till i, ändra 

eller hämta ett fåtal rader eller kolumner 

[5].  

Denna typ av databas passar inte för 

analys där ett stort antal rader och 

kolumner ska läsas in och bearbetas. 

Därför kan det krävas att informationen 

lagras i andra datamodeller som är 

anpassade för analys och enklare att 

arbeta med.  

Databaser som är anpassade för Online Analytical Processing (OLAP) 

använder en multidimensionell datamodell som ger bättre prestanda vid 

analys [11]. 

En stjärnstruktur på tabellerna uppnås i en 

OLAP-databas genom att en faktatabell 

omges av ett antal dimensionstabeller. En 

faktatabell, Försäljning kan till exempel ha 

dimensions-tabellerna Kund, Produkt, Tid 

och Säljare. Målet är att denormalisera för 

att få en enklare modell att jobba med 

samt att nå bättre prestanda [5].  

Figur 2 och Figur 3 visar samma 

exempeldatabas från Microsoft 

representerad som relationsdatabas av 

OLTP-modell och med stjärnstruktur 

anpassad för OLAP. 

 

Figur 2 - Exempel på en 

relationsdatabas [12] 

 

 

Figur 3 – Exempel på databas 

med stjärnstruktur. [12]  
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Från en stjärnstruktur kan en Kub (Se Figur 

4) skapas. En kub består av Mått och 

Dimensioner (kan vara fler än tre). Mått kan 

vara pris, kostnad eller arbetad tid. 

Dimensioner kan vara tid, kund, person, 

plats. Inom en dimension finns ofta en 

hierarki. I dimensionen Tid kan tiden brytas 

ner på år, kvartal, månad, …, sekund och 

dimensionen Plats på världsdel, land, region, 

stad, gata. 

Syftet med kuber är att skapa en datamodell som är snabb, enkel att förstå 

och anpassad för analys. Många BI-verktyg använder kuber som datakälla 

på grund av möjligheten att snabbt analysera informationen ur olika 

synvinklar. En nackdel är att det krävs en hel del förarbete innan kuben kan 

skapas, en annan nackdel är att mycket lagringsutrymme krävs [2]. 

Till skillnad från en OLTP-databas finns 

aggregerad information lagrad och sparar 

därför tid när informationen efterfrågas.  

I en kub (Se Figur 5) med information om 

antalet arbetade timmar finns summan av 

arbetade timmar för varje månad lagrat, såväl 

som summan av timmar för varje projekt, och 

totalsumman av alla arbetade timmar. 

Ett antal operationer kan utföras på en kub för 

att visa och filtrera informationen ur olika 

synvinklar. (Beskrivning och inspiration till 

bilderna från Wikipedia [15].) 

”Slice n’ Dice” (Se Figur 6) innebär att man väljer ut en delmängd av kuben.  
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Figur 4 – En kub med dimen-

sionerna konsult, projekt och 

månad. Måttet kan t.ex. vara 

arbetad tid i timmar. 
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Figur 5 - En sida på en 

kub med information om 

antalet arbetade timmar. 
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Figur 6 - Slice n’ Dice, två delmängder av den ursprungliga kuben (Figur 4) har valts. 

”Pivot” (Se Figur 7) – genom att vrida och vända på kuben kan 

informationen visas ur olika synvinklar (dimensioner).  
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Figur 7 - I figuren kan man utläsa arbetad tid per projekt och månad och efter 

pivotering kan man utläsa arbetad tid per konsult och månad. 

”Drill” (Se Figur 8) – genom operationerna ”drill-up” och ”drill-down” kan 

informationen summeras eller visas mer detaljerat. 
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Figur 8 - Figuren visar ”drill-down” på Projekt 2, varefter man kan utläsa vilka aktiviteter 

som ingår i Projekt 2 och fördelningen av timmarna mellan dessa fyra aktiviteter.  
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Kuber används i många BI-verktyg och grundläggande kunskaper om 

databaser och kuber är därför nödvändigt för att kunna fatta välgrundade 

beslut om vilka verktyg och tekniker som ska användas i datalagret. 

Verktygen som används för att skapa rapporter är starkt beroende av 

datalagret.  

2.2 BI för LexiConsult 

Vad skiljer BI för IT-projekt mot andra verksamheter? 

Den största skillnaden är att det huvudsakligen är tid som säljs. 

Råvarukostnad, transporter, logistik, svinn etc. listan kan göras med saker 

som skiljer ett konsultföretags BI från ett företag med annan verksamhet.  

I Deltek’s White paper ” Success Factors for Consulting Firms” [7] nämns 

beläggningsgrad och mått på intäkt i relation till arbetskostnad som 

kritiska framgångsfaktorer för ett konsultföretag.  

Beläggningsgraden (hur stor andel av tiden är bokad till uppdrag) är ett 

viktigt nyckeltal för ett konsultföretag, någonstans runt 70-80% ger 

tillräcklig flexibilitet, lagom arbetsbelastning och tid till interna företags-

aktiviteter.  

Debiteringsgrad (hur stor andel av tiden kan debiteras) är ett annat 

nyckeltal som bör följas upp. 

Olika typer av uppdrag kan resultera i olika hög lönsamhet. Kunskap om 

vilka uppdrag som har hög respektive låg lönsamhet ger stöd vid beslut 

om vilka uppdrag som ska prioriteras. På samma sätt kan kunskap om vilka 

kunder som är mest eller minst lönsamma användas vid beslut. 

Uppdrag kan ha varierande omfattning; större uppdrag kan resultera i en 

upparbetad intäkt som inte faktureras omgående. Därför kan uppföljning 

av denna information vara intressant att ta hänsyn till när den totala 

intäkten för den senaste tiden jämförs mot budget. Om exempelvis 

intäkten för den senaste månaden är lägre än budgeterat kan den 

upparbetade intäkten kompensera detta om denna är högre än normalt. 
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Uppdrag faktureras antingen per timme eller med fast pris. Vid fakturering 

per timme kan varje arbetad (och debiterbar) timme ses som en försäljning 

och kan därmed följas upp kontinuerligt. Ett uppdrag som faktureras med 

fast pris kan inte följas upp på samma sätt eftersom kostnaden 

(arbetsinsatsen) inte går att beräkna förrän uppdraget är slutfört. Dock så 

kan uppdrag med fast pris följas upp på så sätt att om antalet timmar blir 

för högt i förhållande till intäkten så kan en indikator signalera detta. 

Kombinationer av fakturering per timme och med fast pris förekommer, ett 

uppdrag kan till exempel innehålla tre aktiviteter där ett fast pris är satt på 

två aktiviteter och det tredje debiteras per timme. 

En annan aspekt är att transaktionstillfället kan skilja sig mot exempelvis 

inom handeln. I en butik kan man alltid härleda en transaktion, en såld 

vara, till en tidpunkt med datum och tid. Ett konsult-uppdrag å andra sidan 

kanske vid beställning inte ens har en specificerad omfattning och 

debiteras per timme. Ska leveransdatumet, beställningsdatumet, 

fakturadatumet eller möjligen något annat datum användas? När samma 

uppdrag debiteras månadsvis, vad får det för konsekvenser och hur ska det 

redovisas i rapporterna? 

Ett antal stora uppdrag (som sträcker sig över mer än en månad och 

faktureras vid leverans) kan resultera i att intäkterna inte når upp till 

budget förrän fakturan för uppdraget är betald. I ekonomisystemet kan 

detta lösas med periodisering, det vill säga att intäkten delas upp på flera 

månader och på så sätt återspeglar siffrorna på ett mer rättvist sätt. 

Eftersom sådan information från ekonomisystemet inte finns tillgänglig 

uppstår problemet att ekonomisystemet och rapporter som hämtar 

försäljningssiffror från LexiBoks databas kan visa olika siffror, vilket måste 

ses som ett allvarligt problem.  

Konsulterna rapporterar varje dag all arbetad tid, antingen som 

debiterbara timmar, ej debiterbara timmar eller som interna aktiviteter 

(t.ex. möten). Detta gör det möjligt att visa uppdaterad information på 

dagsbasis.  
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2.3 SharePoint  

SharePoint 2010 är fjärde generationens samarbetsplattform från Microsoft 

som tillåter användare att skapa webbsidor för att lagra, presentera och 

dela information. Arkitekturen för SharePoint 2010 är uppdelad i flera delar, 

varav grunden består av Microsoft Windows Server 2008. Den 

bakomliggande funktionaliteten som alla SharePoint-sidor bygger på kallas 

SharePoint Foundation. SharePoint Foundation är gratis, men med 

begränsade funktioner och användningsområden.  

För att erhålla full funktionalitet erbjuder Microsoft en SharePoint Server 

som är en utbyggnad av SharePoint Foundation, främst innehållande 

verktyg anpassade för företag.  

SharePoint Server finns både som fysisk version och som molntjänst i 

Office 365 och kallas då SharePoint Online. Funktionaliteten i SharePoint 

Online är dock begränsad jämfört med den fysiska; exempelvis erbjuds 

begränsat stöd för BI.  

Funktionaliteten hos SharePoint är enorm, varav den populäraste kanske är 

intranät och community-likande sidor för internt bruk på ett företag. På 

senare år har dock SharePoint växt och fått betydligt bredare möjligheter 

än så. För att bättre förstå användningsområdena kan funktionaliteten 

delas in i fyra övergripande områden: samarbete, sök, 

informationshantering och beslutstöd. 

För samarbete erbjuds exempelvis funktionalitet som ovan nämnda 

intranät, communityn och anda arbetsytor, till allt från små projektgrupper 

till hela koncerner. Informationshantering består av verktyg för att hantera 

information som lagras och publiceras på samarbetsytorna, såsom 

dokumenthantering, versionshantering och arkivering. Sök innebär 

möjligheten att söka på alla typer av information, såväl inom SharePoint 

som i andra externa delsystem. 

Det sista området innefattar funktionalitet för Business Intelligence, att 

hämta, behandla och presentera relevant information för att underlätta 

beslutstöd. [16] 
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Sajt 

Det mest fundamentala byggblocket i SharePoint är vad som kallas en sajt. 

En sajt kan liknas med en vanlig hemsida, men lagrar och presenterar 

också SharePoint-specifik data och information i form av listor, bibliotek 

och webbdelar. Det är vanligt att sajter bygger en trädstruktur, med över- 

och undersajter. Ett exempel kan vara ett företag som har en central sajt 

för hela företaget, med undersajter för olika avdelningar eller geografiska 

områden.[17]  

Listor och bibliotek 

Två andra grundläggande begrepp inom SharePoint är listor och bibliotek. 

Dessa används för att lagra olika typer av data och är väldigt snarlika 

varandra (Se Figur 9). En lista liknar en tabell med data, exempelvis en 

telefonkatalog, och är den vanligaste informationskällan i SharePoint tack 

vare dess breda användningsområde. En lista kan exempelvis användas till 

att lagra allt från diskussioner och forum till kalenderhändelser och 

formulär. En rad i en lista kan ha flera kolumner för information och 

metadata som ytterligare beskriver raden i fråga.  

Ett bibliotek är en typ av lista, med skillnaden att varje rad innehåller filer 

istället för ren data, såsom en PDF- eller bild-fil. Till listor och bibliotek finns 

också en del smarta funktioner för att öka användningsområdet ytterligare. 

Det finns exempelvis möjlighet att i detalj använda sig av 

behörighetsstyrning av vem som har tillåtelse att läsa, skapa och editera.  

En annan funktion är arbetsflöden; händelser som triggas till följd av andra 

händelser. Exempelvis kan en notifiering skickas till en specifik användare 

vid uppladdning av ett nytt dokument till ett bibliotek. Samtidigt kan en ny 

uppgift skapas för detta dokument i en uppgiftslista. 

Till bibliotek erbjuds också versionshantering, med möjlighet att återskapa 

tidigare versioner av filer.  

Ett vanligt sätt att arbeta med listor och bibliotek är att skapa så kallade 

vyer. En vy bestämmer hur informationen i en lista eller bibliotek ska visas; 

sortering, ordning, vilka kolumner, filtrering, stil-sättning med mera. Vyer 

kan även mappas till olika användare, för att kunna styra hur en lista ska 

visas för en specifik användare.[17]  
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Figur 9 - Lista (vänster) VS. Bibliotek (höger) 

Webbdelar 

För att presentera information på en SharePoint-sida används vanligen 

komponenter som kallas webbdelar. I SharePoint finns en mängd olika 

webbdelar förinstallerade (Se exempel Figur 10), för att kunna presentera 

vanligt förekommande data. Allt ifrån statisk text och bilder till dynamiska 

dokument och kalendrar. En webbdel kan hämta data från listor, bibliotek 

med mera som ligger på SharePoint-servern i fråga, såväl som från platser 

utanför SharePoint. Exempel på en webbdel kan vara Excel Web Access, 

som gör det möjligt att presentera och interagera med en arbetsbok direkt 

på SharePoint-sidan. 

Det finns även möjlighet att utveckla egna webbdelar, för att visa 

ytterligare information som inte finns i SharePoint.[17] 



Business Intelligence i SharePoint 

Rickard Svensson och Mathias Steen 

2 Bakgrundsmaterial - BI i 

SharePoint 

2013-07-03 

  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

18 

 

Figur 10 - Webbdel för lista (vänster) samt webbdel för kalender (höger) 

SharePoint Designer och SharePoint Workspace 

För att arbeta med innehållet i SharePoint erbjuds främst två verktyg, kallat 

SharePoint Designer och SharePoint Workspace. Designer används för att 

skapa sajter, sidor och arbetsflöden, medan Workspace ger möjlighet att 

arbeta med innehållet på en SharePoint-sida även fast användaren är 

offline genom synkronisering när nätverksanslutning finns tillgänglig.[19]  
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2.4 Funktionalitet för BI i SharePoint 

Grundpelarna som Microsoft 

erbjuder för BI består av SQL 

Server, SharePoint och Office. 

[14] 

Office-programmen används 

för att visualisera och analysera 

data samt för ”Self-service-BI”. 

SharePoint används för att dela 

och tillgängliggöra rapporter till 

användarna, hantera 

dataflöden för att exempelvis 

godkänna en rapport, styra 

vem som ska ha tillgång till vad 

med mera. 

SQL Serverns roll är insamling 

och hantering av data. 

Nedan listas datakällor, verktyg, tjänster i SharePoint och MS SQL Server 

samt de viktigaste alternativen för att presentera BI i SharePoint. Dessa 

kommer sedan att förklaras utförligare.  

Datakällor: 

 Excel-dokument 

 Databaser 

 SharePoint-listor 

 

Tjänster i SharePoint och MS SQL Server: 

 Excel Services 

 PerformancePoint Services 

 SQL Server Integration Services (SSIS) 

 SQL Server Analysis Services (SSAS) 

 SQL Server Reporting Services (SSRS) 

Verktyg för att visualisera informationen, skapa rapporter och dashboards: 

 Excel 

 Dashboard Designer 

SQL Server

SharePoint

Office

Analysis

Reporting

Data Integration

Data Warehousing

Data Mining

Dashboards

Collaboration

Scorecards

Excel Services

Content Management

Data Visualization

Self-service BI

Analysis

Workflows

 

Figur 11 - Grundpelarna för BI och deras 

syfte. (Inspiration till bild [14].) 
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 MS SQL 2008 R2 Report Builder 

 Business Intelligence Development Studio (BIDS) 

Datakällor 

Manuellt producerade Excel-dokument kan användas som datakälla. Excel-

dokument kan vara lämpligt för mindre datamängder. En stor fördel är att 

många har kunskap om hur man använder Excel och kan därför enkelt 

skapa tabeller med data. Excel-dokumenten kan lagras antingen lokalt på 

klienten eller på en SharePoint-sajt. Trovärdigheten för data från Excel-

dokument kan ibland vara låg eftersom datat lätt kan manipuleras och på 

grund av risken för mänskliga misstag. Alla som har tillgång till 

dokumentet kan normalt ändra i det, SharePoint erbjuder dock stora 

möjligheter att styra vem som kan göra vad med ett dokument. 

SharePoint-listor kan användas som datakälla i exempelvis Dashboard 

Designer och BIDS. En lista kan definieras med ett antal kolumner med 

olika innehållstyp. Kolumnerna kan begränsas till vissa värden, kräva 

innehåll m.m.  

Databaser är oftast den viktigaste datakällan då de används för systemen 

som stödjer verksamheten. Trovärdigheten för datat är oftast hög eftersom 

åtkomsten till databasen är begränsad till de användare och system med 

behörighet samt på grund av att innehållet i tabellerna kan styras med 

avancerade regler. För att skapa och underhålla avancerade databaser 

krävs utbildning men en vanlig användare kan med rätt behörighet enkelt 

hämta information och analysera denna i exempelvis Excel.  

Loshin [2] hävdar dock att det är en stor risk att ge användare åtkomst till 

databaserna både på grund av säkerhetsrisken och för att användarna 

kanske inte kan skriva korrekt SQL-kod och därmed kan skapa 

prestandaproblem. 

Tjänster i SharePoint och MS SQL Server 

Excel Services är en tjänst för att visa Excel-dokument, lagrade i SharePoint, 

direkt på en SharePoint-sida. Excel-dokument kan genom detta publiceras 

för en stor publik under kontrollerade former där behörigheter styr vem 

som har åtkomst och kan läsa och skriva till dokumentet och där alla har 

tillgång till samma version av dokumentet. Tjänsten är inte designad för 

automatisk uppdatering av data.  [6] 
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PerformancePoint Services ger tillgång till dashboards, scorecards och 

rapporter för resultatuppföljning. Dessa kan ha avancerade interaktiva 

funktioner för att filtrera och analysera data. [6] 

SQL Server Database Engine är kärnan i SQL 

Server, vilken lagrar, hanterar åtkomst och 

processar data i relationsdatabaser för OLTP 

och OLAP. [10] 

SQL Server Integration Services (SSIS) används 

för ETL-processen och kan integrera data från 

mängd olika källor, till exempel XML-, och 

relationsdatabaser och textfiler. Dataflöden 

med avancerade regler för hur datat ska 

processas används för att enligt ett bestämt 

intervall ladda en databas antingen 

inkrementellt eller fullständigt [5].  

SQL Server Analysis Services (SSAS) är en plattform för att skapa databaser 

anpassade för analys av data. SSAS kan hantera multi-dimensionella 

databaser och kuber för krävande och högpresterande OLAP-, och data 

mining-system. [10] 

SQL Server Reporting Services (SSRS) är en plattform för att utveckla och 

publicera rapporter på webben eller SharePoint. Rapporterna kan 

exporteras och visas i en mängd andra format. Användare kan även 

prenumerera på rapporter och få e-post när en rapport ändras. [10] 

Excel 

Excel är enligt Lauer [6] det absolut största, mest spridda och använda 

verktyget för att skapa Self-service-BI. Detta i kombination med de 

kraftfulla och lättanvända funktioner som Excel har gör att det är ett viktigt 

verktyg för Self-service-BI. Excel används även av avancerade användare 

som skapar och publicerar rapporter till en större målgrupp. Excel Services 

spelar då en viktig roll och erbjuder möjlighet till en ”Single-source-of-

truth”. 

Diagrammet nedan (Se Figur 13) visar hur dataflödet kan se ut när man 

använder Excel som BI-verktyg. Som datakälla kan man använda en mängd 

olika databaser, SSAS, andra Excel-dokument m.m. Resultatet kan sedan 

publiceras i SharePoint som en lista, ett delat dokument eller som en 

webbdel.  

 

Figur 12 - Tjänster i SQL Server [10] 
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SQL Access SSAS

Table PivotTable Report
PivotChart and 

PivotTable Report

Excel 
Workbook

SharePoint List
SharePoint 

(Shared) Document

SharePoint 
Web part

Excel Workbook ...

 Figur 13 - Diagram över dataflödet med Excel som BI-verktyg. 

Data kan bearbetas och presenteras i statiska tabeller och diagram eller 

med hjälp av pivot-tabeller. Med pivot-tabeller kan man mycket enkelt 

vrida och vända på informationen och se den ur olika synvinklar, bryta ner, 

sortera, filtrera m.m. 

Excel har stöd för pivot-tabeller och Excel 2010 och framåt har även stöd 

för PowerPivot som är ett add-in med ytterligare funktionalitet. PowerPivot 

möjliggör på ett enkelt sätt aggregering av data från flera tabeller, 

infogande av nya kolumner med formler för att bearbeta datat m.m. Med 

PowerPivot kan man snabbt och enkelt bearbeta miljontals rader och se 

resultatet direkt på skärmen, spara och dela med sig av rapporterna. [13] 

Från en lista väljs vilka fält som ska användas i pivot-tabellen (Se Figur 14 - 

A), dessa placeras i rutorna Filters, Columns, Rows och Values (Se Figur 14 - 

B). Slicers (Se Figur 14 - C) kopplade till tabeller och diagram används för 

att interagera med rapporten och välja vilken data som ska visas. 
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Figur 14 - Pivot-tabell i Excel med diagram och slicers för år och månad 

Dashboard Designer 

Dashboard Designer (Se Figur 15) används för att skapa dashboards, 

scorecards och rapporter för PerformancePoint Services. Användare kan 

interagera med SSRS-rapporter, grafer, kartor, Visio diagram och 

decomposition trees, som är en teknik för att visualisera data i hierarkisk 

struktur där informationen kan brytas ner på olika dimensioner. [6] 

Applikationen använder ”ClickOnce-installation” vilket innebär att 

programmet laddas ner till klienten från SharePoint-sajten och installeras 

vid första användningstillfället med ett enkelt klick.  

Som datakälla för analys används huvudsakligen kuber men även andra 

alternativ finns. 

Lauer [6] skriver att några av fördelarna med Dashboard Designer och 

PerformancePoint Services är att utveckling av dashboards går snabbt, stor 

möjlighet finns att interagera med rapporterna; till exempel byta typ på 

grafer och diagram, navigera i hierarkiska strukturer. 

Nackdelar är att utformningen av rapporterna är begränsad och att det 

ofta krävs kuber som datakälla. Andra datakällor som SSRS, SQL, Excel, 

Excel Services och SharePoint-listor finns dock, men kan inte användas till 

all funktionalitet. 

A 

C B 
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Figur 15 - Dashboard Designer med ett scorecard med KPI:er för intäkt mot budget. 

BIDS – Visual Studio 

BIDS är en utökning av Visual Studio 2008 som är Microsofts utvecklings-

miljö. Visual Studio (Se Figur 16) används för att utveckla applikationer för 

Windows och webben i bl.a. Visual Basic, C++, C#, F#, JavaScript, samt 

även för att utveckla SQL databaser. BIDS utökar med stöd för BI-projekt 

(SSAS, SSRS och SSIS). 

BIDS är ett avancerat verktyg där inlärningströskeln är betydligt högre än 

för de andra verktygen men har samtidigt större möjligheter att hantera 

och bearbeta data, designa rapporter, integrera data från flera källor. En 

stor fördel med BIDS är att all BI-utveckling kan göras i samma verktyg. [9] 

Dataflöden kan designas där data hämtas från flera källor, bearbetas och 

lagras på ett uniformt sätt. Datat kan sedan analyseras och sammanställas i 

avancerade rapporter för att slutligen distribueras till SSRS. 
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Figur 16 - Utvecklingsmiljön i Visual Studio. 

MS SQL 2008 R2 Report Builder 

Med Report Builder (Se Figur 17) kan skräddarsydda SSRS-rapporter 

utvecklas i en Office-liknande miljö. Möjligheterna att designa och 

formatera rapporterna är mycket större och flexiblare än både Dashboard 

Designer och Excel, dock finns inte samma möjligheter till interaktivitet. 

En skillnad mellan BIDS och Report Builder är att BIDS även används för 

annan utveckling än SSRS-rapporter. SSRS-funktionaliteten i Report Builder 

motsvarar dock den i BIDS.  

En fördel gentemot BIDS är att applikationen använder ClickOnce-

installation.  

En viktig funktionalitet är expressions som används för att manipulera data 

eller ändra egenskaper. Expressions utvärderas vid exekveringstillfället och 

blir därför ett mycket kraftfullt verktyg. 

Funktionaliteten kan även utökas ytterligare med C# och Visual Basic, vilket 

ger ännu större flexibilitet och fler möjligheter att skapa skräddarsydda 

rapporter. 

En fördel gentemot PerformancePoint Services och Dashboard Designer är 

att SSRS inte kräver kuber som datakälla i samma utsträckning. 

SSAS, SQL, SharePoint-listor och en rad andra datakällor kan användas. 
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Figur 17 - Utvecklingsmiljön i Report Builder. 

Presentation i SharePoint 

SharePoint erbjuder ett antal webbdelar för att publicera BI; Excel Services 

och Visio Services kan visa dokument direkt i webbläsaren och Report 

Viewer används för att visa SSRS-rapporter. Utöver dessa tjänster finns 

även webbdelar för att visa diagram, scorecards och dashboards gjorda för 

PerformancePoint Services.  

2.5 BI-funktionalitet i SharePoint Online och Office365 

SharePoint Online och Office365 saknar de flesta BI-funktioner som finns i 

SharePoint 2010 och är därmed väldigt begränsat när det kommer till BI. 

De funktioner som erbjuds är Excel Services (dock utan stöd för Power-

Pivot) och Visio Services [8]. 
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3 Metod 
I det här kapitlet redogörs för hur projektet har genomförts, vilken 

projektmodell som använts samt beskrivning av de olika projektfaserna. 

Utgångspunkten var att både vi och företaget saknade kunskap om BI och 

om vilka verktyg och möjligheter som SharePoint erbjöd. 

Problemet som skulle lösas, att utveckla BI till företagets SharePoint-sajt, 

innebar därför att vi var tvungna att sätta oss in i både BI och SharePoint. 

Utöver detta behövdes en noggrann analys av LexiConsults behov och 

deras system. 

De tio veckor som examensarbetet skulle utföras på fördelades på fyra 

faser: förstudie (3 veckor), design (1 vecka) och utveckling (4 veckor) samt 

slutförande (2 veckor). 

3.1 Förstudie 

Syftet med förstudien var att skaffa tillräckliga kunskaper för att kunna 

angripa problemet och ta fram ett förslag på en lösning som passade 

företaget. 

Två veckor spenderades på att läsa litteratur om BI och SharePoint och 

ytterligare en vecka på att undersöka LexiBok. Parallellt med 

litteraturstudien genomfördes ett antal intervjuer för att förstå och 

dokumentera företagets behov. 

Utöver detta installerades och konfigurerades en utvecklingsmiljö med 

SharePoint 2010 samt SQL Server 2008 R2 som en virtuell maskin på en 

egen server som vi hade full tillgång till. 

Inhämtning av kunskaper inom BI och SharePoint 

Genom att läsa litteratur om BI samlades kunskap in; om syftet med BI, vad 

det kan användas till, framgångsfaktorer och fallgropar vid införandet, 

samt processen att skapa BI och modellering av datalagret. 

Företaget håller bl.a. kurser i SharePoint och bistod med deras kursmaterial 

för en av dessa kurser. Denna kurs gav grundläggande kunskaper i 

SharePoint-administration och tog upp uppgifter som att skapa och 

redigera webbplatser, dokumentbibliotek, listor och behörigheter. 
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SharePoint och MS SQL Server erbjuder en rad olika verktyg och tjänster 

för att skapa BI. För att avgöra vilket eller vilka av dessa som var lämpliga 

att använda gjordes en undersökning av dessa. 

Intervjuer med LexiConsult 

För att samla ihop tillräcklig kunskap om företaget och deras verksamhet 

genomfördes i början av projektet tre intervjuer med handledaren; Vd:n på 

LexiConsult. Under dessa intervjutillfällen behandlades företagets system, 

behov av BI och organisation. 

Exempel på ämnen som behandlades under intervjuerna var: vilka nyckeltal 

som användes inom företaget, vilken information bör finnas i rapporterna, 

vilka BI-verktyg var av intresse och hur var demo-rapporterna tänkta att 

användas? 

Intervjufrågorna belyste även hur känslig informationen i deras system var, 

vilka behörigheter företagets personal skulle ha och vilken information 

personalen skulle ha tillgång till. 

Undersökning av tillgänglig data 

Eftersom dokumentation för LexiBok och databasen saknades, krävdes en 

noggrann analys av databasen och datat i den. Detta gjordes för att 

säkerställa att verksamhetsreglerna som dokumenterats vid intervjuerna 

stämde överens med databasen.  

För analysen användes huvudsakligen SQL Server Management Studio 

(SSMS) för att skapa SQL-views (virtuella tabeller) som sedan analyserades 

med pivot-verktyget i Excel och genom SQL-queries i SSMS. Detta var en 

iterativ process där oklarheter utreddes vid intervjuerna.  

Loshin [2] nämner att en av de viktigaste faktorerna i ett lyckat BI-projekt 

är data av god kvalitet. Därför lades en stor del av tiden på att säkerställa 

kvaliteten, vilket var ett arbete som även fortsatte under 

utvecklingsarbetet. Rapporter med tvivelaktig information är väldigt 

olämpliga som beslutsunderlag, vilket även Filip Ekstrand [4] påpekar i en 

intervju gjord av IDG.  

3.2 Design och utveckling 

I design-fasen togs ett antal förslag på rapporter fram som skulle 

tillgodose de behov som identifierats i tidigare intervjuer. Förslag på hur 

behörighetsstyrning av känsliga rapporter kunde lösas togs också fram för 

att kunna styra vem som har tillåtelse att se informationen.     
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Som utvecklingsmetod för projektet användes ”Scrum light”, en förenklad 

version av Scrum. Denna metod var lämplig på grund av att 

utvecklingstiden för projektet var relativt kort, Scrum-teamet var litet 

(endast två personer) och svårigheten att i förhand avgöra omfattningen 

på projektet och vilken funktionalitet som var rimlig att hinna med att 

utveckla. 

Utvecklingsverktyg 

Utvecklingen av rapporterna skedde främst i verktygen Report Builder och 

BIDS medan SSMS användes för utveckling av SQL-kod såsom views och 

stored procedures. Som datakälla användes kopian av databasen som 

installerats på utvecklingsservern. Rapporterna publicerades i SharePoint 

på utvecklingsservern efterhand.  

3.3 Slutförande och testning 

Testning av rapporter och SQL-kod genomfördes kontinuerligt i samband 

med att rapporterna/koden utvecklades. I slutfasen gjordes även en 

strukturerad testning av koden mot ett testprotokoll där where-klausuler, 

null-, och datumhantering kontrollerades, kommentarer och beskrivningar 

lades till där de saknades samt kontroll att rätt typ av join gjorts.  

Rapporterna testades mot en uppsättning kontrollpunkter för att i första 

hand säkerställa funktionaliteten, men även icke-funktionella aspekter. 

Testprotokollet innefattade punkter som behörighetsstyrningen, 

parametrar, sortering och länkar, och de icke-funktionella aspekterna var 

bl.a. layout, tooltips och formatering av tal och text. 

Se bilaga A i appendix för testprotokoll. 
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4 Konstruktion 
I det här kapitlet beskrivs vilka krav som fanns och val av lösning 

Eftersom en kravspecifikation för projektet saknades och ingen plan för hur 

BI skulle användas fanns, tog vi fram ett lösningsförslag. Parallellt med 

litteraturstudier inom BI och SharePoint intervjuades LexiConsults VD för 

att dokumentera vilka system som användes, samt deras behov av BI. 

Dessa behov samt projektplanen låg sedan till grund för lösningsförslaget. 

Systemen som LexiConsult använde (Se Figur 18) var:  

 LexiBok och databas på webbhotellet Binero 

 Office365 

 Lexicon SharePoint-server för utbildningar 

 Hogia ekonomisystem 

 

 

Figur 18 - Konceptkarta över LexiConsults system. 

LexiBok är ett egenutvecklat system för bokning och fakturering av 

uppdrag samt för tidrapportering. Som tidigare nämnts var systemet 

nyligen driftsatt och en del korrigeringar var gjorda efterhand. 
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Office365 är ett online-verktyg med Office och SharePoint, vilket används i 

hela Lexicon-koncernen. LexiConsult använde främst delade kalendrar för 

beläggningsplanering och ett bibliotek för offerter. Andra funktioner 

användes men var inte av intresse för BI-projektet. 

Lexicon har även en egen SharePoint-server som i huvudsak används för 

utbildningar inom SharePoint. Denna server saknar backup och 

installationen var inte gjord enligt “best practice” utan efter temporära 

behov som uppkommit internt. 

Ekonomisystemet från Hogia används för företagets ekonomi. All 

redovisning i Hogia sköts externt och rapporter från systemet distribueras 

månadsvis eller på förfrågan. Hög licenskostnad var anledningen till att 

företaget saknade egen åtkomst till ekonomisystemet. 

Tillgänglig data 

LexiBoks databas var främst anpassad för bokning och fakturering. 

Systemet var nyligen driftsatt och ett flertal ändringar har gjorts efteråt för 

att rätta till “barnsjukdomar” i systemet. På grund av barnsjukdomarna 

fanns problem med datakvaliteten för data innan dessa blev korrigerade. 

Detta resulterade i en del huvudbry eftersom det ibland fanns tecken på 

att verksamhetsreglerna inte alltid följdes. Ett exempel var regeln att varje 

faktura ska ha en fakturaspecifikation stämde inte överens med innehållet i 

databasen, där fakturaspecifikationer saknades för ett flertal fakturor. Detta 

såg till en början ut att vara ett problem men var nyligen korrigerat i 

systemet och gällde således endast äldre data. Ett flertal liknande 

anomalier utreddes men samtliga var lösta efter den sista uppdateringen 

av systemet. Ett flertal kolumner i tabellerna var endast delvis använda och 

krävde även de att vi granskade dem noggrannare, för att säkerställa vilka 

som användes och hur de användes. 

”Scrum light” 

Utvecklingsmetoden som användes var en förenklad version av Scrum där 

vi skapade en SharePoint-lista med de uppgifter som skulle utföras och 

använde den som backlog. Dessa uppgifter fick prioriteringar i samråd 

med handledaren på företaget och utfördes under fyra sprintar. I slutet på 

varje sprint presenterades och diskuterades resultatet samt förslag på 

förbättringar, och ändringar framfördes från handledaren. Samtidigt med 

sprintdemon gjordes en genomgång och justering av backlogen varefter 

de uppgifter som bedömdes vara rimliga att hinna med under nästa sprint 

valdes ut.  
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4.1 Krav 

LexiConsult är ett relativt litet konsultföretag; färre än 10 konsulter. Vid 

beläggningsplanering delas uppdragen upp på programmering-, och 

layout-timmar. Annan kategorisering av uppdragen saknas. Behovet av BI 

är främst koncentrerat till Vd:n men övergripande information om 

företagets ekonomiska läge är av intresse för hela företaget.  

Information om arbetade timmar är endast relevant för Vd:n och för den 

enskilde konsulten. Konsulterna ska bara kunna ta del av sin egen 

information och inte av de andra konsulternas. 

Eftersom det vid projektets start var oklart vilken information i databasen 

från LexiBok som kunde användas var det inte säkert att alla krav kunde 

tillgodoses, utan kraven fick snarare ses som önskemål. Kraven utvecklades 

fortlöpande i samband med att kunskap införskaffades om vilken 

information som var möjlig att använda.  

Projektet var begränsat till 10 veckor och därför fanns ingen möjlighet att 

anpassa LexiBok för att ge bättre stöd för BI. Systemet med tillhörande 

databas fick istället användas i befintligt skick. I ett större projekt kan det 

krävas modifieringar för att nå målen. Loshin [2] nämner en gemensam 

strategi för information och väldesignad arkitektur som viktiga faktorer för 

ett lyckat BI-projekt. För att få ett stabilt datalager krävs det ofta att hela 

organisationen tar ansvar och är beredda att göra justeringar i system och 

processer. 

Rapporter 

Rapporterna skulle publiceras på företagets interna SharePoint-sajt där 

informationen hämtades vid behov, eventuellt kunde någon rapport 

distribueras regelbundet. 

Ett av de viktigaste kraven var en dashboard med aktuell och övergripande 

information som samtliga anställda hade åtkomst till.  

Vidare fanns behov av uppföljning av intäkterna både månadsvis mot 

budget och per uppdrag, samt information om arbetad tid och 

debiteringsgrad per konsult och projekt  

Offerter sparades i en SharePoint-lista och taggades med information om 

belopp. Denna information användes vid beläggningsplanering och en 

sammanställning skulle underlätta vid planeringen. 
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Vidare önskades information om ofakturerade uppdrag och uppdrag med 

låg debiteringsgrad samt vilka uppdrag som haft hög respektive låg 

lönsamhet. 

För konsulternas del var dashboard:en samt en sammanställning av 

arbetade timmar och debiteringsgrad de huvudsakliga kraven. 

Dokumentation av rapporterna, metoder och processer för utveckling var 

även det ett krav.  

Demorapporter skulle utvecklas och skulle användas för att sälja in BI-

uppdrag.  

Användare och behörighet  

Två behörighetsgrupper krävdes, en med full åtkomst till all information 

och en med begränsad åtkomst till viss information, till exempel 

detaljerade rapporter och information om de andra konsulterna.  

Kompetensöverföring 

För att introducera företaget till BI-funktionaliteten i SharePoint och 

överföra kunskap om vår BI-lösning skulle ett seminarium genomföras där 

vi skulle presentera detta samt processen att utveckla BI.  

4.2 Val av lösning 

BI-rapporterna utvecklades för plattformen SSRS med verktygen BIDS och 

Report Builder medan SQL-koden utvecklades i SSMS.  

Anledningen till att SSRS valdes var på grund av att plattformen har stor 

flexibilitet i utformning av rapporterna och innehåller all funktionalitet som 

krävs. I PerformancePoint Services och Excel Services är detta mer 

begränsat.  
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SSRS vs. Excel 

Lauer [6] skriver i ” How to Choose the Right Business Intelligence 

Technology to Suit Your Style” att två viktiga fördelar med SSRS är de goda 

möjligheterna att designa layouten och användarvänligheten i rapporterna. 

Utöver detta är innehållet i rapporterna mer strikt och styrt än exempelvis 

Excel, vilket motverkar modifiering av både data och layout. SSRS-

rapporterna kan även köras direkt i webbläsaren med full funktionalitet, till 

skillnad från Excel. Ytterligare skäl till att välja SSRS framför Excel är att 

Excel kräver manuell uppdatering (gäller dock inte PowerPivot) medan 

SSRS alltid hämtar data direkt från databasen.  

Något som dock talade för Excel Services var de stora möjligheterna till 

interaktion mot datat i en sådan rapport, men eftersom SharePoint Online 

inte stödjer PowerPivot begränsas interaktiviteten och många fördelar med 

Excel försvinner.   

PerformancePoint Services, SSIS och SSAS 

Många funktioner i PerformancePoint Services kräver SSAS och så kallade 

datakuber. SSAS och SSIS valdes bort i ett tidigt skede eftersom att 

projektets och databasens omfattning bedömdes vara av det mindre 

slaget, varvid dessa verktyg inte var lämpliga för ändamålet. Ur 

utbildningssynpunkt hade det dock varit intressant att använda SSIS och 

SSAS men det hade gjort projektet onödigt komplext och hade även 

försvårat underhåll och vidareutveckling av rapporterna. 

En enkel undersökning visade att det sannolikt inte blir prestandaproblem 

när databasen utökas med fler rader efter hand. Databasen till LexiBok är i 

storleksordningen 25 000 rader och utökas med ca 10 000 rader per år. En 

av de mer avancerade views som utvecklats användes för att testa hur 

mycket CPU:n på servern påverkades. Prestandaverktyget på servern 

gjorde väldigt lite utslag då denna view anropades och således borde det 

inte bli ett problem med prestandan inom en överskådlig framtid. En 

OLAP-databas i SSAS är med andra ord inte nödvändig för en databas i 

den här storleken och som endast används av ett fåtal användare. 

Grundregler för val av verktyg 

Lauers [6] bild (Se Figur 19) visar grundregler för när de olika verktygen är 

lämpliga att använda.  
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Figur 19 - Guide för att välja rätt BI-verktyg [6]. 

Bilden (Se Figur 19) visar att PerformancePoint Services i huvudsak är 

inriktat på Scordcards och Performance monitoring, och Excel på Self-

service analysis och Business reporting. Lauer [6] skriver dock att Excel kan 

användas till samtliga ändamål. Han skriver också att SSRS kan användas 

för samtliga ändamål förutom Self-service analysis. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet beskrivs resultatet av examensarbetet; BI-rapporter, 

dokumentation och testprotokoll. 

5.1 BI-rapporter 

Upplägget som valdes för rapporterna var att ha en startsida i form av en 

dashboard där endast den viktigaste och mest aktuella informationen från 

de olika rapporterna visades. Från dashboard:en fanns sedan möjlighet att 

klicka sig vidare för mer detaljerad information (Se Figur 20). Även i en del 

av de andra rapporterna implementerades så kallad drill-down funktion. 

För att optimera processen när SSRS hämtar data från databasen har SQL-

servern i första hand använts för summering och gruppering. Fördelen 

med detta är att mindre data behöver sändas mellan SQL-servern och 

SSRS vilket ger snabbare inläsning av rapporterna. 

Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad

Lönsamhet_Kund

Debiteringsgrad_En_Kund

Lönsamhet_projekt

Debiteringsgrad_Alla_Kunder

Debiteringsgrad_Alla_Projekt

Ofakturerat Ofakturerat_Kund_År_Månad Ofakturerat_Projekt_År_Månad

Fakturerat Fakturerat_Kund Fakturerat_Projekt

Arbetade_Timmar_Person_Månad

Arbetade_Timmar_Person_Dag

Dashboard

Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad-Period

Ofakturerat_Kund_Totalt Ofakturerat_Projekt_Totalt

Figur 20 - Arkitektur och navigering mellan rapporterna. 

Totalt 18 st rapporter utvecklades med information om: 

 Arbetade timmar  
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 Fakturerat  

 Ofakturerat belopp  

 Debiteringsgrad  

 Lönsamhet  

 Värdet av lämnade offerter 

Behörighetsstyrning 

Vissa rapporter är av känslig karaktär, varför dessa har placerats i ett 

bibliotek som endast Vd:n har behörighet till. För vissa delar av rapporten 

Arbetade timmar har även en behörighetsstyrning implementerats för att 

undvika att anställda tar del av känslig information angående andra 

anställda. Datat i rapporten filtreras på inloggad användare och därmed 

kan anställda endast ta del av information som gäller dem själva, med 

undantag för Vd:n. 

Dashboard 

Dashboard:en (Se Figur 21) visar information från samtliga ovanstående 

kategorier och innehåller den information som behövs för daglig uppfölj-

ning av verksamheten, en kortfattad men direkt överblick över ekonomin 

och verksamheten. Indikatorer visar olika färg och signalerar på så sätt om 

utfallet för ett nyckeltal inte når upp till önskad nivå. Dashboard:en sam-

manställer även värdet av lämnade offerter för att ge en uppfattning om 

kommande intäkter och som stöd för beläggningsplanering.  

Sedan tidigare använde LexiConsult en SharePoint-lista för att spara 

offerter. För att bättre kunna använda offerterna som grund för 

beläggningsplanering kompletterades denna lista med beräknat antal 

timmar för programmerings- och layout-timmar, vilka var de två 

konsultkategorier som fanns på företaget.  
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Figur 21 – Dashboard:en visar aktuell och övergripande information (Demorapport med 

modifierad data). 

Arbetade timmar 

I rapporten arbetade timmar får användaren presenterat hur många 

timmar varje anställd har arbetat. Timmarna är uppdelade på debiterbara 

samt ej debiterbara timmar. Utifrån detta visas också en procentuell 

debiteringsgrad samt jämförelse av antalet arbetade timmar mot ordinarie 

heltid. Det finns också möjlighet att gräva djupare ner på varje anställd för 

att se vilka projekt och aktiviteter som denne rapporterat tid för.  
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Rapporterna ger dels kontroll på de anställdas arbetsinsatser, men även att 

beläggningen är någorlunda jämt fördelad mellan konsulterna.   

Fakturerat 

I fakturerat presenteras alla intäkter per månad och jämförs mot budget. 

Samtidigt visas också skillnaden mellan intäkten och budgeten, både i 

kronor och procentuellt.  

Användaren kan visa intäkten per kund eller per projekt och på så sätt se 

vad som ligger till grund för intäkten. Genom att titta bakåt i tiden finns 

möjlighet att se trender, vilka månader som är störst eller minst inkomst-

bringande och så vidare. 

För att få möjlighet till att följa upp utfallet mot budgeten i rapporterna 

kompletterades databasen med en tabell med budgeterad intäkt per 

månad.  

Ofakturerat 

Rapporten Ofakturerat visar hur mycket pengar som företaget ligger ute 

med, med andra ord intäkt som är upparbetad men ännu inte fakturerad. 

Även här finns möjligheten att bryta ner informationen för att se precis 

vilka aktiviteter som är ofakturerade.  

Dessa rapporter är ett komplement till fakturerat. Är intäkten låg en månad 

kan orsaken vara att många stora projekt fortfarande pågår och därmed 

faktureras nästkommande månad, vilket då presenteras i denna rapport. 

Rapporten hjälper även till att se om det finns projekt påbörjade sedan 

lång tid tillbaka som borde vara avslutade och fakturerade. 

Debiteringsgrad  

I rapporten debiteringsgrad visas debiteringsgraden för varje kund, med 

möjlighet att gå ner på projekt- och aktivitetsnivå. För varje kund, projekt 

och aktivitet visas dessutom total intäkt (fakturerad och ofakturerad), 

debiterbara timmar samt ej debiterbara timmar.  

Ej debiterbara timmar kan ses som svinn, och är därför viktigt att följa upp. 

Om antalet ej debiterbara timmar blir för många kan bakomliggande 

orsaker till problemen undersökas i dessa rapporter. Med denna kunskap 

kan liknande problem undvikas i framtida projekt.  
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Lönsamhet 

Lönsamhet visar lönsamheten för varje kund, projekt och aktivitet, i form av 

en intäkt per arbetad timme baserat på fakturerat belopp och antalet 

arbetade timmar. Kunden med högst timpris har således högst lönsamhet; 

störst intäkt i förhållande till arbetsinsats.  

Dessa rapporter hjälper företaget att se vilka kunder och vilka typer av 

uppdrag som är mest lönsamma. Denna kunskap kan användas för att 

bestämma vilka uppdrag som ska prioriteras i framtiden. Funktionalitet 

finns även för att söka bland projekten för att hitta samband, exempelvis 

ger en sökning på “mallar” information om lönsamheten för just denna typ 

av projekt.   

5.2 Demo-rapporter 

Vid projektets start var det planerat att demo-rapporter skulle utvecklas 

utifrån AdventureWorks, en exempeldatabas från Microsoft. Detta skulle 

dock innebära dubbelt arbete, varför en annan lösning valdes. Istället 

konstruerades ett skript, vilket utgår ifrån en kopia på databasen till 

LexiBok och byter ut företagskritisk information mot generisk så att demo-

rapporterna kan visas upp utan avslöja exempelvis företagets kunder och 

deras affärer. Detta möjliggjorde återanvändning av den SQL-kod som 

skapades till de andra rapporterna, vilket innebar stor tidsbesparing. Denna 

lösning gör det även enklare för företaget att demonstrera rapporterna 

eftersom de används internt.  

5.3 Dokumentation 

Under arbetets gång skapades dokumentation (Se Bilaga B i appendix) 

över rapporterna med information om både processen att utveckla 

rapporterna, metoderna som har använts för behörighetsstyrning och 

instruktioner för att uppdatera demo-databasen. Denna dokumentation 

tillsammans med testprotokollet överlämnades i samband med slutleve-

ransen. 

5.4 Seminarium 

I slutskedet genomfördes två seminarier för LexiConsults anställda. Syftet 

med dessa var kompetensöverföring från oss till dem, både i form av en 

presentation av SharePoints tjänster och verktyg för BI, och i form av en 

laboration. På seminariet presenterades kort om möjligheterna i MS SQL 

Server och SharePoint. 
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Företaget hade haft efterfrågan på BI från kunderna men saknade kun-

skaper i området. Presentationen skulle därför fungera som en introdukt-

ion för dem. Laborationen skulle ge dem tillräckliga kunskaper för att 

sedan kunna underhålla och vidareutveckla rapporterna.  

Tre virtuella maskiner hade installerats och konfigurerats för ändamålet, 

mot vilka deltagarna fjärranslöt. Under laborationen demonstrerades först 

verktygen samt utveckling av en rapport, därefter fick deltagarna testa på 

verktygen och med hjälp av oss skapa en rapport och driftsätta den på 

utvecklingsservern.  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras och utvärderas projektets arbete, metod, 

rapporterna och leverans av dessa samt fortsatt arbete. 

6.1 Metod 

Scrum-metoden fungerade bra och den viktigaste funktionaliteten blev 

implementerad tidigt i projektet vilket gjorde att tillräckligt med tid fanns 

tillgänglig för att förbättra och testa lösningen. Företaget fick vid varje 

sprintdemo möjlighet att komma med synpunkter och påverka både 

innehållet och utformningen av rapporterna samt även prioriteringen av 

vad som i första hand skulle utvecklas. Antalet rapporter som krävdes för 

att lösa problemet var rimligt i förhållande till tiden som avsatts till 

utveckling.  

Kvalitetssäkring av data 

Säkerställandet att korrekt information hämtas ur databasen har varit en 

svår uppgift, då det finns begränsat med korrekt historisk data att använda 

sig av. Ett problem med testningen var att avgöra när testningen av SQL-

koden skulle betraktas som klar eftersom inget “facit” fanns att jämföra 

resultatet av en SQL-query mot. Hur gruppering och summering av 

raderna hanterades gick att kontrollera på ett strukturerat sätt liksom 

hantering av nullvärden. Testning av verksamhetsreglerna var dock tvunget 

att göras ad-hoc, det vill säga att specifika tester behövde göras för varje 

SQL-query. I vissa fall fanns inte ens ett rakt svar på vad som var rätt eller 

fel, till exempel vid summering av ofakturerade uppdrag; ska även de 

uppdrag som inte är påbörjade tas med?  

Hantering av risker 

Risken och problemet med att i förhand avgöra tidsåtgången för projektet 

hanterades främst genom att använda Scrum som projektmetod. Den 

viktigaste funktionaliteten/informationen blev därmed implementerad 

först.  
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Ytterligare en stor risk i projektet var överföringen av vår lösning till 

LexiConsult. Eftersom att ingen BI-funktionalitet användes sedan tidigare 

var det nödvändigt att i god tid undersöka vilka justeringar som var 

nödvändiga, dels för att ge LexiConsults SharePoint-administratör 

utrymme att konfigurera sajten, men också för att undvika komplikationer i 

slutet av projektet. Även kopplingen mot databasen på Binero var lämplig 

att undersöka i god tid, för att testa anslutningsmetoder, krav på 

behörigheter och så vidare 

Ett missförstånd uppstod angående företagets interna SharePoint-sajt. Vi 

fick under intervjuerna uppfattningen att all SharePoints BI-funktionalitet 

fanns tillgänglig och undersökte därför inte vidare om det fanns några 

begränsningar. SharePoint-versionen som företaget använde internt var 

dock en Online-version av SharePoint som inte hade något stöd alls för BI 

och en uppgradering hade endast gett tillgång till begränsad BI-

funktionalitet eftersom SharePoint Online inte stödjer BI fullt ut. Den andra 

SharePoint-servern som användes för utbildningar var inte konfigurerad 

för BI och hade prestandaproblem och saknade dessutom backup vilket 

gjorde den olämplig för annat än demorapporterna.  

Problem uppstod även med åtkomst till databasen och berodde på att 

Binero krävde en SSH-tunnel för att ansluta till databasen från internet. 

Ett förslag (Se Figur 22) togs fram som löste alla dessa problem; att 

använda ett webhosting-företag för både LexiBok och SSRS-rapporterna. 

Eftersom att det krävdes en SSH-tunnel om LexiBok varit kvar på Binero (Se 

gråtonade området i Figur 22) var det fördelaktigt att flytta systemet både 

av kostnadsskäl samt på grund av att problemet undanröjdes med en flytt. 

Samtidigt skulle lösningen bli snabbare prestandamässigt på grund av att 

data från LexiBoks databas inte behöver sändas över internet utan sänds 

direkt till SSRS på samma server. 
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Figur 22 – Konceptkarta, lösningen med ett webhosting-företag. 

Problemet med LexiConsults SharePoint 

Med facit i hand borde vi ha verifierat uppgifterna om funktionaliteten i 

företagets SharePoint. Vi hade dock planerat att publicera direkt mot deras 

SharePoint-sajt tidigt i projektet, redan i sprint 1, men eftersom vi inte fick 

användarkonton dit upptäcktes problemet inte förrän i sprint 3.  

En alternativ lösning på problemet hade varit att uppgradera företagets 

SharePoint till en version med Excel Services och använda Excel som 

plattform, men Vd:n var mycket nöjd med SSRS-lösningen som tagits fram 

så långt och därför valdes lösningen med webhosting. Dessutom har 

SharePoint Online inte stöd för PowerPivot och rapporterna hade då inte 

kunnat köras direkt i webbläsaren med full interaktivitet och automatisk 

uppdatering. 

Utvecklingsserver 

Metoden att jobba med en kopia av databasen på en egen 

utvecklingsserver med SharePoint och MS SQL Server fungerade väldigt 

bra. Den gav oss möjlighet att testa olika lösningar och vi kunde göra alla 

nödvändiga konfigureringar direkt, istället för att bli tvungna att vänta på 

att Lexicons SharePoint-administratör skulle ha tid att hjälpa oss. På 

samma sätt kunde vi skapa användarkonton, tabeller, views och stored 

procedures utan begränsningar i kopian på databasen. Eftersom det inte 

behövdes skapas några ytterligare användarkonton till databasen förrän i 

slutfasen och dessa sedan kunde raderas, var lösningen bättre ur både 

säkerhetssynpunkt samt på grund av att det förenklade för oss. 
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En ytterligare fördel med en egen utvecklingsserver var att vi fick 

erfarenhet av att installera och konfigurera både SharePoint och MS SQL 

Server. 

6.2 Återkoppling till kraven 

Samtliga rapporter är behörighetsstyrda och åtkomst medges endast till 

medlemmar i en utav två behörighetsgrupper; full behörighet och 

begränsad behörighet. 

Användare kan söka information själva och informationen är alltid 

tillgänglig via länkar på företagets SharePoint-sajt. 

En dashboard ger översiktlig och aktuell information om nuläget på en hög 

nivå. Från denna finns länkar för vidare analys med rapporter för 

uppföljning mot budget, värdet av ofakturerade uppdrag, information om 

arbetade timmar och debiteringsgrad. Vidare finns rapporter med 

individuell information om arbetad tid och rapporter för analys av kunder 

och uppdrag.  

Åtkomst till de views som används för rapporterna ger även möjlighet till 

Self-Service-BI, informationen kan enkelt laddas in i ett Excel-dokument 

och analyseras med avancerade pivot-funktioner. 

Med rapporterna som är utvecklade och deras funktionalitet samt 

seminarier och dokumentationen tillgodoses samtliga krav som ställdes av 

uppdragsgivaren. 

6.3 Analys och värdering av LexiConsults nya verktyg 

De rapporter som utvecklats hjälper LexiConsult att få en tydlig bild över 

den ekonomiska situationen på företaget. De hjälper även till vid 

uppföljning och analys samt vid beläggningsplanering. De demo-rapporter 

som producerats ger LexiConsult möjligheten att demonstrera BI-lösningar 

för potentiella kunder. 

Konsekvenser för LexiConsult 

Arbetet som gjorts har lett till några konsekvenser för företaget.  

För att kunna använda rapporterna krävs en server med SSRS. Vårt förslag; 

att köpa denna tjänst från ett webhosting-företag har accepterats av 

LexiConsult. Detta var inte planen vid arbetes början, men krävs eftersom 

SSRS inte erbjuds i den SharePoint-version som företaget använder. Den 

bästa lösningen är då att även flytta LexiBok till samma server.  
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Alternativet att använda Excel som BI-plattform bedömdes vara en sämre 

lösning. 

För att rapporterna ska fungera korrekt och visa rätt information krävs 

även noggrannare inmatning av informationen i LexiBok än tidigare. Vissa 

fält kan inte hoppas över för att det anses onödigt att fylla i, eftersom att 

dessa kan vara nödvändiga för att SQL-koden ska fungera som tänkt.  

Ingen dokumentation finns för LexiBok och vilka fält systemet kräver att 

användaren fyller i, detta gör det svårt att skriva feltolerant kod. Mindre 

korrigeringar kan därför krävas i LexiBok och/eller i datalagret. 

En tabell innehållande budgeterad intäkt per månad har lagts till i 

databasen för att kunna följa upp och jämföra utfallet mot budget.  

En SharePoint-lista innehållande offerter har kompletterats med den 

uppskattade arbetstiden fördelat på två kategorier; layout-timmar samt 

programmerings-timmar. Denna information sammanställs och ger stöd 

vid beläggningsplanering.  

Slutligen har även en ny SharePoint-lista innehållande ordinarie arbetstid 

för konsulterna skapats för att kunna jämföra utfallet av arbetade timmar 

mot en ordinarie heltid.   

Konsekvenserna för dessa tillägg och ändringar gör att något mer tid 

behöver läggas på att mata in information. Dock är förhoppningen att 

nyttan av verktygen ska väga upp mot denna extra tid.   

Fördelar med de nya verktygen: 

Information om intäkter och uppföljning mot budget finns numera 

tillgängligt i realtid. Tidigare fanns endast månadsrapporter från 

ekonomisystemet Hogia, vilka distribuerades efter varje månadsskifte.  

Dashboard:en som utvecklats ger omedelbar feedback på det ekonomiska 

läget och gör att företaget kan agera i ett tidigare skede om avvikelser mot 

plan uppstår. 

Med BI-lösningen som tagits fram finns möjlighet att bryta ner intäkterna 

per projekt eller per kund och på liknande sätt analysera kommande 

intäkter, det vill säga ofakturerade uppdrag. På så sätt fås en mera samlad 

bild av företagets ekonomi. 

Indikatorer på dashboard:en signalerar om ett uppdrag börjar få låg 

lönsamhet. 
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Rapporterna ger möjlighet att enkelt analysera vilka uppdrag och vilka 

kunder som är mest respektive minst lönsamma, vilket ger stöd när 

prioriteringar måste göras. 

Rapporterna ger tydlig överblick över debiteringsgraden och uppföljning 

av arbetade timmar både per konsult och ur ett övergripande perspektiv. 

Användarvänlighet 

Utvecklingen av rapporterna har präglats av ett stort fokus på 

användarvänlighet och att rätt information enkelt ska kunna tas fram med 

ett fåtal klick.  

Flera av rapporterna har “drill-down”-, och “drill-through”-funktionalitet, 

det vill säga att informationen visas först på en högre nivå varefter 

användaren kan klicka fram mer detaljer, eller klicka sig vidare till ett nästa 

steg av rapporten som då visar informationen på en lägre nivå.  

Ytterligare information finns tillgänglig som tooltip i vissa av rapporterna, 

detta gör att användaren inte “översvämmas” med information som bara 

är intressant ibland.  

En annan teknik som underlättar för användaren är “cascading 

parameters”. När informationen ska filtreras med hjälp av parametrar visas 

endast giltiga parametrar. Till exempel när information om arbetade 

timmar för en månad ska visas för en person är endast de personer som 

har arbetade timmar den aktuella månaden med som alternativ för 

parametern person.  

Vidare har “default-parametrar” kodats eller definierats för att direkt visa 

“rätt” information. Exempelvis visar rapporten med information om 

arbetade timmar och debiteringsgrad de två senaste månaderna samt 

aktuell månad som default. Detta ger en rimlig mängd information att visa 

och i normalfallet är det just den senaste informationen som är av intresse. 

6.4 Arbetet 

Den största tidsåtgången för det praktiska arbetet har gått till att 

undersöka och förstå företagets SQL-databas samt att utveckla det 

datalager som ligger till grund för BI-rapporterna. Datalagret består av 

närmare 40 SQL-views samt ett fåtal stored procedures. På grund av en del 

komplikationer med databasens äldre data, som nämnts tidigare i 

rapporten, har det krävts mycket tid till att verifiera att korrekt information 

hämtas från databasen.  
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Bortsett från datalagret gick utvecklingen relativt smärtfritt, dock krävdes 

en inlärningsperiod för att kunna hantera utvecklingsverktygen.  

Utveckling av en enkel rapport gick förvånansvärt fort och den största 

delen av tiden gick åt till att filtrera data med hjälp av parametrar samt till 

design och formatering. Tack vare att designen av rapporterna lades upp 

som en egen task i vår Scrum-backlog erhölls kontroll på hur mycket tid 

som kunde spenderas åt detta. Eftersom att funktionaliteten ansågs ha 

högre prioritet än designen hjälpte detta till att först och främst lägga 

fokus på de funktionella i rapporterna för att få detta klart, och därmed 

veta hur mycket tid som kunde spenderas på slutfinishen. 

6.5 Leverans 

Alla rapporter och all dokumentation var klar inom ramen för 

examensarbetet, dock blev rapporterna inte publicerade inom tidsramen. 

Detta berodde på missförståndet angående företagets SharePoint-version, 

Office365, som saknade den funktionalitet som krävdes för att publicera 

rapporterna där. Förberedelser för publicering är dock gjort så långt det är 

möjligt. Det som återstår är att kopiera alla rapporter till SSRS-servern, 

konfigurera behörigheter och uppdatera länkar i både rapporter och på 

LexiConsults SharePoint-sajt.  

Lösningen blev något annorlunda mot den ursprungliga planen i och med 

att rapporterna inte gick att publicera på företagets egen SharePoint-

server. Skillnaden kommer att märkas i form av att det krävs en extra 

inloggning för åtkomst till rapporterna samt att SSRS-serverns Report 

Viewer kommer att användas istället för SharePoints (d.v.s. rapporterna blir 

inte integrerade med SharePoint). Länkar till rapporterna kommer dock att 

publiceras på LexiConsults SharePoint-sajt 

6.6 Utvärdering av Microsofts BI-verktyg 

Microsoft erbjuder ett antal olika verktyg och tjänster för BI, de täcker de 

flesta behov, både för små företag och stora internationella företag. 

Verktygen täcker även de olika behov av rapport-typer som företag kan 

ha, allt ifrån enklare Self-service-lösningar till avancerade system där 

rapporter distribueras automatiskt till tusentals användare. 
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SSRS 

Verktyget som främst har använts, SSRS, får anses som ett kraftfullt verktyg 

för att leverera bra BI. Funktionaliteten är väldigt omfattande med stor 

möjlighet till att själv anpassa utseendet på rapporterna vilket gjort det 

möjligt att möta LexiConsults krav.  

Ett plus är att SSRS är enkelt att arbeta med. Efter en kort inlärningsperiod 

kunde avancerade rapporter utvecklas där innehåll, formatering och 

behörigheter styrdes med kod och regler. Med hjälp av parametrar kan 

användare filtrera informationen i rapporterna och på så sätt visa endast 

relevant information. Det är även enkelt att skapa olika typer av rapporter, 

eftersom att grundkonceptet är detsamma för alla. Har en datakälla 

skapats kan den användas till såväl diagram som tabeller och annat, utan 

att behöva ändras. 

Report Builder, det utvecklingsverktyg som är integrerat i SharePoint har 

dock brister. Efter att ha arbetat med detta verktyg en tid hittades en 

mängd olika buggar och konstiga beteenden, varför BIDS rekommenderas 

framför Report Builder.  

Excel  

Excel räcker relativt långt för att skapa bra BI och kan vara fullt tillräckligt 

för exempelvis ett mindre företag.  

Excel är även ett utmärkt verktyg för Self Service BI där varje användare 

tillåts anpassa informationen i rapporterna efter eget behov. Detta bidrar 

till större användningsområde och mindre begränsningar hos varje 

rapport. En grundrapport med anslutning till en datakälla kan skapas, 

vilken kan vara ganska generell. Användare kan sedan själva anpassa 

denna efter eget behov, genom att välja vilka fält och vilka slicers som ska 

användas och därefter utforma rapporten. 

Med tanke på att inga övriga programvaror eller liknande behövs, utan 

endast Excel, så erbjuds mycket BI för pengarna. 
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Excel Services 

Med Excel Services erbjuds det mesta av funktionaliteten från Excel, 

bortsett från vissa former och enstaka pivot-delar. En fördel med Excel 

Services är publiceringen av Excel-dokument i SharePoint; i och med detta 

underlättas distribueringen av information då ett dokument kan publiceras 

till en mängd användare, men redigering av dokumentet sker centralt och 

endast till den publicerade filen, oavsett vem som redigerar. På så sätt 

säkerställs att alla användare har tillgång till samma version av 

dokumentet, så kallat “Single-source-of-truth”. 

Något som dock bidrog till att Excel Services hamnade i lite i skuggan i det 

här arbetet var att webbdelen till Excel Services i SharePoint inte 

uppdaterar datat automatiskt när sidan laddas. Användaren måste själv gå 

in i menyerna och uppdatera manuellt, vilket kan vara förvirrande och ge 

missvisande information om detta glöms bort.    

6.7 Fortsatt arbete 

De producerade rapporterna kommer på kort sikt troligtvis inte kräva 

speciellt mycket underhållsarbete, arbetet kommer snarare innebära 

utveckling av nya rapporter med ytterligare funktionalitet (om behov av 

detta uppstår). 

Något som på längre sikt eventuellt måste undersökas om företaget växer 

väldigt mycket är skalbarhet, vad får det för konsekvenser om databasen 

växer? Blir det för mycket information på en gång i rapporterna och 

behövs då ytterligare filter eller fler nivåer på rapporterna för att begränsa 

informationsmängden? Kommer inläsningstiden bli för lång?  

Slutligen vore även en integrering med ekonomisystemet Hogia önskvärd. 

Som tidigare nämnts kan Hogia-rapporterna och SSRS-rapporterna visa 

olika information om intäkt per månad på grund av periodisering. Detta 

kan skapa förvirring om inte användaren känner till den bakomliggande 

orsaken. 
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Bilaga A: Testprotokoll 
Testprotokoll rapporter 

 



Business Intelligence i SharePoint  

Rickard Svensson och Mathias Steen 

Bilaga A: Testprotokoll 

2013-07-03 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

54 

Testprotokoll SQL-kod 
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Bilaga B: Dokumentation 
Rapporter 

I Arbetade Timmar avser debiteringsgrad vilka arbetade timmar som sedan 

kan faktureras antingen per timme eller med fast pris. 

Externa datakällor 

Två SharePoint-listor används som datakälla till några av rapporterna, 

dessa listor finns på lexicon.sharepoint.com/stockholm/lexiconitlosningar. 

Ordinarie timmar innehåller information om antalet ordinarie arbetstimmar 

per månad (d.v.s. efter att helgdagar och klämdagar är borträknat). 

Denna lista behöver uppdateras manuellt med uppgifter om arbetstimmar. 

Offerter innehåller information om offerter och uppskattat antal layout-, 

respektive programmeringstimmar samt status på offerten (antagen eller 

väntande). 

Budget 

En ny tabell har lagts till i databasen, Budget.  

Denna innehåller budgeterad intäkt per månad och uppdateras manuellt 

när budgeten för kommande år är fastställd. 

Behörigheter 

Två mappar används för rapporterna 

Begränsad behörighet 

1. Dashboard.rdl 

2. Arbetade_Timmar_Person_Dag.rdl 

3. Arbetade_Timmar_Person_Månad.rdl  

Denna mapp innehåller rapporter som är tillgängliga för alla på företaget. 

Åtkomsten till denna mapp är begränsad till en grupp som har Permission 

level View Only. 

Detta för att förhindra att rapporten laddas ner och modifieras. 

(Genom att modifiera rapporten är det möjligt att (obehörigt) få tillgång till 

all information i databasen). 

Full behörighet 

1. Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad.rdl 

2. Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad-Period.rdl  
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3. Debiteringsgrad.rdl  

4. Debiteringsgrad_Alla_Kunder.rdl  

5. Debiteringsgrad_Alla_Projekt.rdl  

6. Debiteringsgrad_En_Kund.rdl  

7. Debiteringsgrad_Kund.rdl  

8. Debiteringsgrad_Projekt.rdl  

9. Lönsamhet_Projekt.rdl  

10. Lönsamhet_Kund.rdl 

11. Ofakturerat.rdl 

12. Ofakturerat_Kund_Totalt.rdl 

13. Ofakturerat_Kund_År_Månad.rdl 

14. Ofakturerat_Projekt_Totalt.rdl 

15. Ofakturerat_Projekt_År_Månad.rdl 

16. Fakturerat.rdl 

17. Fakturerat_Kund.rdl 

18. Fakturerat _Projekt.rdl 

Denna mapp innehåller rapporter som endast är tillgängliga för personer 

med full behörighet 

Åtkomsten är begränsad till en grupp som har Permission level Full 

Control. 

Dashboard och länkar 

Rapporten Dashboard innehåller länkar till andra rapporter. 

Alla länkar (utom Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad.rdl / 

Arbetade_Timmar_Person_Månad.rdl) är begränsade så att endast full 

behörighet har åtkomst till dem. Alla utan full behörighet får en tom länk 

(En tom länk laddar om sidan). 

Detta är implementerat genom att UserID kontrolleras för användaren som 

är inloggad.  

Användarnamnet för de med full behörighet är angivet i Report Properties 

under Variables. 

 

För rapporterna: Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad.rdl / 

Arbetade_Timmar_Person_Månad.rdl gäller att rapporten är begränsad så 

att Amelie får åtkomst till en länk till Arbetade_Timmar_Debiteringsgrad.rdl 

medans övriga endast får tillgång till en länk till 

Arbetade_Timmar_Person_Månad.rdl 

Detta för att endast de med full behörighet ska ha åtkomst till information 

om allas arbetade timmar. 
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Rapporterna Arbetade_Timmar_Person_Dag.rdl och 

Arbetade_Timmar_Person_Månad.rdl är begränsade så att de med full 

behörighet har åtkomst till information om allas arbetade timmar medan 

övriga endast har åtkomst till sina egna timmar. 

Detta är implementerat genom att datasetet filtreras (på UserID) så att 

endast den inloggade personen visas. 

Användarnamnen för de med full behörighet är angivet i Report Properties 

under Code. 

 

Lathund skapa rapport 

I SSMS (SQL Server Management Studio) eller i BIDS - SQL Server Object 

Explorer. 

Förbered ev. SQL-kod (Query/view/stored procedure) 

 

Skapa ett Report Server Project 
I BIDS (Visual Studio): 

1. Välj File - New - Project 
2. Välj Installed - Templates - Business Intelligence - Report Server Project  
3. Ange namn på projektet 
4. Klicka OK 

 

Skapa Rapport 
I fönstret Solution Explorer: 

1. Högerklicka på Reports 
2. Välj Add - New Item 
3. Välj Installed - Report Project - Report 
4. Ange namn 
5. Klicka på Add 

 

Skapa Data source 
I fönstret Report Data: 

1. Högerklicka på Data Sources 
2. Välj Add Data Source 
3. Ange namn 
4. Klicka på Edit 
5. Ange Server name 
6. Under Log on to the server - Välj Use SQL Server Authentication 
7. Ange User name 
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8. Ange password 
9. Klicka i rutan Save my passord 
10. Under Connect to a database - Välj Select or enter a database name 
11. I rutan Välj en databas eller skriv in ett namn på en databas 
12. Klicka på Ok 
13. Klicka på Ok 

    

Skapa Data set 

I fönstret Report Data: 

1. Högerklicka på Datasets 
2. Välj Add Dataset 
3. Ange namn 
4. Välj Use a dataset embedded in my report 
5. Under Data source - Välj en data source 
6. Under Query type - välj text 
7. Klicka på Query Designer  
8. Högerklicka i översta rutan i fönstret Query Designer 
9. Välj Add table 
10. Välj en eller flera tabeller eller Views - Klicka på Add 
11. Klicka på Close 
12. Välj kolumner 
13. ev. redigera SQL-kod 
14. Testkör queryn (med utropstecknet i verktgsfältet) 
15. Klicka på Ok 
16. ev. parametrar för stored procedure, ev. filtrera data set,  ev. Calculated 

fields 
17. Klicka Ok 

   

Skapa rapport 
I rutan i Design-fönstret: 

1. Högerklicka och välj Insert - Table 
2. Håll muspekaren över nedre raden och klicka på ikonen som dyker upp  
3. Välj en kolumn 
4. Lägg ev. till fler kolumner 
5. Formatera ev. 
6. Förhandsgranska i Preview-fönstret 

 

Ange deploy-adress 
I fönstret Solution Explorer: 

1. Högerklicka på projektnamnet 
2. Välj Properties 
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3. Under Deployment – ange adresser t.ex. 
http://rickard.noip.info:30543/LexBI/RapportMapp  

4. Klicka på Ok 

    

Deploy 
I fönstret Solution Explorer: 

1. Högerklicka på rapportnamnet 
2. Välj Deploy 

Klart! 
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Uppdatering av demodatabasen 

I SSMS: 

1. Anslut till databasen. 

I Object Explorer: 

1. Kör följande stored procedure: dbo.mod__1_DropDemoTables 

I Object Explorer: 

4. Högerklicka på databasen Välj Tasks - Generate Scripts 

5. Next 

6. Välj Select specific database object 

7. Kryssa i Tables 

8. Next 

9. Klicka på Advanced 

10. Ändra Types of data to script till Schema and data 

11. OK  

12. Välj Save to new query window 

13. Next Next Finish 

I query-fönstret som öppnats 

1. Ändra till USE [DemoDB] 

2. Exekvera scriptet 

I Object Explorer: 

1. Kör följande stored procedure: dbo.mod__1_RenameDemoTables 

2. Kör följande stored procedure: dbo.mod__4_DemoTables 

Klart! 
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