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Abstrakt 
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fabriker i Jakobstad. Uppdraget var att undersöka vilka nyckeltal som för deras IT-
avdelning är värda att ha uppföljning på. Dessa nyckeltal skulle visa hur effektiv deras IT-
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utformas med programmet QlikView. 
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Definitionslista 

 

KPI  "Key Performance Indicator" är ett värde som används 
  för att mäta effektiviteten hos en verksamhet. 

 

SQL  SQL står för "Structured Query Language", som 
  betyder ett strukturerat frågespråk. Detta är ett 
  kommandospråk för relationsdatabaser. 

 

QlikView  QlikView är ett avancerat rapporteringsverktyg var du 
  kan designa och hantera rapporter. 

 

VPN  En teknik för att skapa en säker förbindelse mellan två 
  punkter i ett osäkert nätverk (internet) 

 

CSV fil En Excel-fil med kommaavgränsade värden. 
Exporterad data ur databaser sparas ofta i detta format. 

 

Mappning  Utbyte av ett ord mot ett annat i hela rapporten. 
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1  Inledning 
 

Uppdraget var att undersöka vilka KPI (Key Performance Indicator är ett nyckeltal som 
används för att mäta effektivitet) som är kompatibla och värda att uppföljas för Snellmans 
IT-avdelning, samt skapa rapporter med programmet QlikView för att lättare kunna följa 
med IT-avdelningens effektivitet. I detta kapitel presenteras uppdragsgivaren, uppdragets 
bakgrund samt beskrivs uppdraget noggrannare. 

 

 

1.1  Uppdragsgivare 

 

Snellmans köttförädling Ab är ett familjeföretag som grundades 1951 i Jakobstad.  
Företaget hade år 2014 en omsättning på ca 300 miljoner euro och i genomsnitt 1200 
anställda. Snellmans köttförädling Ab hör till Snellman-koncernen, dit hör också bland 
annat Mush, Mr.Panini, Carolines kök, Kokkikartano m.m. 

Företaget fokuserar på högklassiga kött- och charkprodukter och säljer i dagens läge sina 
produkter till hela Finland och exporterar även en del utomlands. Företaget har principer 
som är viktiga och tillverkar rena produkter med hög kötthalt och utan tillsatsämnen. [1] 

 

 

1.2  Uppdraget 

 

Uppdraget bestod av tre delar. Den första delen var att undersöka vilka KPI som är 
relevanta för deras IT-avdelning eftersom KPI inom IT varierar mycket beroende på 
företagets inriktning och aktiviteter. Relevansen av dessa KPI uppmättes i huvudsak på 
ifall de gick att implementera på data som finns i deras databas. 

Den andra delen var att skapa en rapport för den delen av deras IT-avdelning som arbetar 
med beställningar och interna lager, där man skall kunna jämföra mellan tidsperioder vad 
beställningsmängden har varit, varifrån beställningarna har kommit o.s.v. 

Den tredje delen var att skapa en rapport för deras helpdesk, där det framgår hur lång 
medeltid det är från att en ticket (ett meddelande med en hjälpbegäran som skickas in till 
helpdesk) har kommit in tills den har blivit behandlad och avslutad, hur många som är 
obehandlade och vad distributionen av tickets är mellan olika system. 

Detta behövdes för att lättare kunna visa upp ifall arbetsmängden för IT-avdelningen har 
ökat i takt med budgetbehoven, vilket annars inte är lika lätt påvisbart som för resten av 
fabriken.  
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2  QlikView och databaserna 
 

I detta kapitel beskrivs rapporteringsprogrammet QlikView, de databaser som arbetades 
med och ett antal rapporteringsprogram som kunde ha använts som alternativ till 
QlikView. 

 

 

2.1  SQL 

 

SQL är en förkortning av "Structured Query Language", vilket betyder strukturerat 
frågespråk på svenska. IBM utvecklade den första versionen av SQL år 1970, denna 
version kallades för SEQUEL. År 1986 standardiserades SQL av ANSI (American 
National Standards Institute) och 1987 antog även ISO (Internationella 
standardiseringsorganisationen) SQL som en standard. [2] 

De två SQL kommandon som användes i QlikView var "Select" och "alias". För att visa 
användningen av dessa två kommandon används urklipp ur "Northwind sample database" 
som ingår i vanliga serverhanteringsprogram. [3] 

Här är ett urklipp ur en tabell vid namn "Customers"

 

Figur 1. Tabellen Customers 

Kör man sen kommandot: 

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person] FROM 
Customers; 

Kommandot är uppdelat i tre delar, Select väljer ut kolumnen "CustomerName" och 
"ContactName" ur Customers . 

Kommandot AS byter titeln på kolumnen, så "CustomerName" AS "Customer" kommer 
döpa om kolumnen till "Customer". 
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FROM Customers; är slutet på kommandot som säger mot vilken tabell kommandot ska 
köras. 

Resultatet börjar se ut på detta vis. 

 

Figur 2. Efter Select kommandot 

Dessa kommandon var viktiga för arbetet eftersom databaserna som arbetades med är 
skrivna på finska, och rapporterna skulle göras på engelska. 

 

 

2.2  Databaserna 

 

Det var två skilda databaser som skulle arbetas mot, en för deras Tradexpress (ett program 
som loggar och omdirigerar meddelanden mellan andra program) som sparade all data 
angående inkommande och utgående meddelanden, den andra var helpdesk-databasen som 
sparade data om support-tickets och deras lösningar. 

Eftersom databaserna fanns bakom Snellmans brandväggar och största delen av arbetet 
gjordes hemifrån blev det ett problem att kunna ansluta till dem. Två lösningar hittades för 
detta.  

Den första lösningen var att använda ett VPN (Virtual Private Network) för att säkert 
kunna ansluta mot databaserna, vilket fungerade men var långsamt. 

Den andra lösningen var att exportera en liten del av databaserna till Excel, och arbeta mot 
Excel-dokumenten istället, för att senare när rapporten var klar binda den till databasen. 
Denna lösning valdes eftersom man inte behövde aktuell data för att göra rapportmallarna. 

 

 

2.3  Qlik 

 

Qlik är ett företag som skapar rapporteringsprogram med fokus på affärsverksamhet. 
Företaget grundades 1993 i Sverige. Företaget har växt från 35 anställda 1999 till runt 
2500 anställda 2015. Deras huvudkontor finns nu i Radnor, USA. I dagens läge har de över 
cirka 36 000 kunder i över 100 olika länder. 
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Qlik har skapat två olika Qlik program, QlikView och Qlik Sense. Dessa program används 
båda för att skapa rapporter, men på olika sätt. Båda programmen har funktionalitet för att 
ladda in data från databaser eller filer, hantera data med script och designa en grafisk 
rapport som är lättförståelig men ändå kan ha stort djup. Här tas skillnaderna upp och 
vilket program som blev valt. 

 

 

2.3.1  QlikView 

 

QlikView är ett verktyg för situationer där man vill ha förberedda och färdiga rapporter 
som är gjorda av någon kunnig som lägger mycket tid på presentationen, datahanteringen, 
graferna och scripten. Dessa rapporter delas sedan ut åt slutanvändarna. Detta kallar Qlik 
för "Guided Analytics" där rapportläsaren har en färdig rapport de kan fördjupa sig i, men 
inte har möjlighet att ändra på designen själv. [4] 

 

 

2.3.2  Qlik Sense 

 

Qlik Sense är ett verktyg för situationer där man inte vill ha en färdigt designad rapport, 
man skickar istället data i en basrapport åt slutanvändaren, så får slutanvändaren designa 
rapporten efter eget behov. Detta är händigt eftersom man sällan vet exakt hur 
slutanvändaren  vill ha rapporten att se ut, men detta kräver förstås också en mer avancerad 
slutanvändare. Qlik Sense är också mera kompatibelt med pekskärmar än QlikView. [5] 

 

 

2.3.3  Beslut 

 

QlikView valdes eftersom det passade bättre in i uppdraget att skapa och designa färdiga 
rapporter eftersom slutanvändarna inte ville designa rapporten, utan bara kunna dyka in 
och hitta relevant data lätt och smärtfritt. QlikView har mer avancerade funktioner och 
diagram än Qlik Sense, dessa är användbara när man har mera tid att tänka igenom 
strukturen på rapporten. Dessa funktioner ger också möjlighet till en mera finslipad 
rapport, vilket var vad som behövdes eftersom uppdraget var att skapa färdiga rapporter 
som sedan inte skulle behöva ändras på av slutanvändaren. Kompabiliteten med 
pekskärmar var också onödig eftersom alla som använder dessa rapporter arbetar på sina 
bärbara datorer.  
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2.3.4  Alternativ till Qlik 

 

Användningen av ett Qlik program hörde till uppdraget eftersom Snellman redan har 
licenser till deras program. Ifall detta inte hade varit fallet finns det ett antal alternativ som 
skulle ha varit möjliga. 

Crystal Reports (CR) är ett väldigt flexibelt och avancerat rapporteringsverktyg som ägs av 
SAP SE, ett tyskt företag som skapar och säljer mjukvara. CR har mera funktioner och 
möjligheter än QlikView, exempelvis exportmöjligheter till flera filformat och kapacitet att 
läsa data ur flera databaser och filer. Därför är också CR mera tidskrävande att använda 
och lära sig. Största nackdelen med CR är dock kostnaden. För att använda CR krävs det 
en licens per användare, vilket snabbt kan bli dyrt. [6] 

SQL Server Reporting Services (SSRS) är ett annat alternativ som skulle ha fungerat. 
SSRS är Microsofts rapporteringsverktyg som följer med alla SQL servrar. Det är inte lika 
flexibelt och avancerat som Crystal Reports eller QlikView, men har den stora fördelen att 
det är gratis ifall du har en SQL server. [7] 

Det QlikView erbjuder bättre än de två andra alternativen är designverktyg som gör det lätt 
att skapa en rapport som ser avancerad och snygg ut, utan att behöva använda avancerade 
scripts. Är man bekväm med att använda scripts är skillnaden mellan programmen till 
största delen en smaksak. 

 

 

2.4  Användning av QlikView 

 

QlikView är gratis att ladda ner från deras hemsida men kräver att man registrerar ett 
konto. Med klienten kommer också ett antal bra demo-rapporter man kan använda för att 
lättare lära sig hur programmet fungerar. 
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2.4.1  Nybörjarguide  

 

Det är lätt att lära sig grunderna i QlikView, och deras guider när man börjar använda programmet 
är till stor hjälp. 

 

Figur 3. QlikView startsida 

När man startar programmet ser man en simpel startsida. Där finns en lista med exempel 
och demo-rapporter, en lista över de senaste rapporterna och en lista över favoriter. Att 
skapa en ny rapport går lätt genom att klicka på knappen ”Nytt dokument” nere till höger, 
detta öppnar en guide för att skapa grunden till en ny rapport. 

 

Figur 4. QlikView guide för ny rapport          Figur 5. QlikView guide datarepresentation 

Denna guide är väldigt simpel och bra för nybörjare. Först väljer man sin datakälla, vilket i 
mitt fall var en Excel-fil. Sen går man vidare till nästa steg där man får se över sitt data och 
välja ifall man vill använda kolumnrubriker från data eller skapa egna. Slutligen får man 
välja var man vill spara sin rapport. 
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Figur 6. QlikView guide diagramtyp 

Här hjälper guiden dig med att göra ditt första diagram, man får välja diagramtyp och välja 
vilken data som skall visas. När man har gjort dessa val kommer man få börja arbeta på 
rapporten. 

 

Figur 7. QlikView efter guiden 

Såhär ser rapporten ut direkt efter guiden. 
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2.4.2  Importering av data 

 

Excel-filerna som användes gick dock inte att importera via guiden eftersom de var av 
filtypen csv. Vid sådana tillfällen eller när man vill koppla sin rapport mot en databas, 
finns det möjlighet att manuellt välja hur man vill importera data. 

 

Figur 8. Redigera skript och importera data 

Vid ”Redigera script” fönstret kommer man åt funktionerna för att importera data. Man 
kan manuellt skriva in varifrån programmet skall ladda data i script rutan, eller använda 
knapparna ”Data från filer”. Man kan också koppla upp sin rapport mot en databas via 
”Koppla upp” knappen. På bilden har man valt ”Tabellfiler” knappen och valt en csv fil. 
Man får ställa in en del information om hur programmet skall läsa ur data filen och sen är 
det bara att slutföra. 

Man kan också manipulera ens data vid inladdningsskedet i script rutan, t.ex. göra 
namnbyten på kolumner och göra uträkningar som skapar nya kolumner. 
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2.4.3  Diagram 

 

Det finns många variationer på diagram i QlikView beroende på hur bekväm man är med 
scripts. Men stapeldiagram eller cirkeldiagram utan scripts är enligt mig väldigt lätta att 
skapa. 

 

Figur 9. Diagram allmän-flik    Figur 10. Diagram Dimensioner-flik 

När man väljer att skapa ett diagram får man ett fönster med inställningar. Vid fliken 
allmänt får man välja vilken typ av diagram man vill skapa, detta val påverkar också hur 
resten av inställningarna ser ut. 

Vid nästa flik får man välja vilka dimensioner man vill visa upp i diagrammet. Man kan 
även skapa dimensioner med script via knappen ”Lägg till uträknad dimension”. 
Ordningen på dessa dimensioner man lägger till bestämmer vilken axel de hamnar på i 
detta fall eftersom vi har valt ett stapeldiagram. 

 

Figur 11. Diagram uttryck-flik            Figur 12. Diagram format-flik 

Fliken uttryck är den mest avancerade fliken i skapandeprocessen men den är också fliken 
med de största möjligheterna ifall man är bekant med hur script funkar i QlikView. Man 
kan automatisera färgändringar, aktiviteter, filtreringar med mera. Ifall man inte vill 
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använda sig av scripts kan man lämna detta tomt, förutsatt att data är utformat så att man 
kan få vettiga diagram genom att bara använda sina kolumner som dimensioner. Att lämna 
bort scripts kan ha en viss fördel i att rapporten laddar fram snabbare. 

Vid fliken format får man huvudsakligen ställa in ett antal designalternativ, som t.ex. 3d 
effekter och om diagrammet skall vara vertikalt eller horisontellt. 

Resten av flikarna innehåller fler finslipningsdetaljer för att göra ett fint diagram, men med 
endast de flikar som beskrivits kan man skapa ett fullt fungerande diagram. 

 

 

3  KPI 
 

KPI är en förkortning på engelskans Key Performance Indicator, vilket motsvarar svenska 
ordet nyckeltal. Dessa tal kan användas inom alla delar av ett företag för att jämföra hur 
det går för företaget nu jämfört med tidigare år. De faktorer man mäter varierar, men syftet 
är att genom att mäta ett fåtal indikatorer få ett korrekt mått på prestanda, effektivitet eller 
prestation. Inom ekonomi kan vanliga nyckeltal vara mängden nya kunder, förlorade 
kunder, ekonomisk vinst osv. Vid produktion kan motsvarande nyckeltal vara t.ex. kvalitet, 
vilket räknas ut som goda produkter av totala mängden produkter. 

För IT är nyckeltalen oftast lite svårare att hitta på, mestadels för att IT är ett brett uttryck 
som kan innehålla många olika arbetsuppgifter. Ifall man arbetar med projekthantering 
inom IT kan eventuella nyckeltal vara uppgifter per anställd, arbete per månad, medeltid på 
slutförande av projekt osv. På support sidan av IT  kan man räkna med medeltiden mellan 
fel på systemet, medeltiden på slutförande av hjälpbegäran, medeltiden på att reparera 
problem som uppstår osv. 

Alla dessa nyckeltal är huvudsakligen till för att inom företaget kunna se utvecklingen och 
kunna förbättra de ställen där nyckeltalen visar en svaghet. Men nyckeltal kan också 
användas för att jämföra mellan företag ifall man använder kompatibla nyckeltal. [8],[9] 

 

 

3.1  KPI för Snellman 

 

De två aspekterna av Snellmans IT-avdelning som arbetades med var Tradexpress, vilket 
sköter om alla meddelanden in och ut från Snellman, och helpdesk. Förvånansvärt nog var 
det väldigt svårt att hitta lämpliga KPI för Tradexpress. Trots att Tradexpress data 
mestadels var i form av numeriska värden, fanns det inte många värden som verkligen gav 
en uppfattning om hur arbetsmängden för IT-personalen såg ut jämfört med tidigare. En 
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tanke var att ha mängden dokument som kommit in eller gått ut per år, men detta värde ger 
inte någon omedelbart användbar feedback. Antalet beställningar per år var också en 
möjlighet och till skillnad från totala mängden dokument gav detta värde en användbar 
blick på hur situationen ligger till för Snellman i den stunden. Tyvärr visar det värdet mera 
situationen för Snellmans produktion, inte för IT-avdelningen. I slutändan hittades inte 
något KPI från Tradexpress som faktiskt visade läget för IT-avdelningen. 

För helpdesk var det lättare att hitta vettiga KPI. Orsaken till detta var att data 
representerade mera ett arbete som IT personalen har utfört, inte bara mängden data de har 
övervakat. Ett klart exempel på ett KPI var mängden olösta tickets jämfört med totala 
mängden tickets. Att kunna jämföra detta KPI månadsvis eller årsvis skulle ge en bra bild 
över helpdeskens belastning. Ett annat var medeltiden det tar att slutföra tickets, detta 
kunde användas per person, kategori eller system och ge värdefull data. [10] 

 

 

4  Utförande av uppdraget 
 

I detta kapitel beskrivs planeringen och utförandet av arbetet. De två rapporternas 
uppbyggnad beskrivs skilt. 

 

 

4.1  Planering 

 

Vid ett möte med uppdragsgivaren diskuterades och bestämdes vilka rapporter som 
behövdes och deras prioritet. Det konstaterades att det är värt att börja med rapporten för 
de mer operativa delarna av IT-avdelningen, det vill säga Tradexpress rapporten. Här 
bestämdes också att det skulle användas exporterade Excel-filer av servrarna istället för att 
behöva ansluta via VPN. Vid ett senare tillfälle skulle rapporterna anslutas direkt till 
servern istället. 

Efter mötet hämtades också en lånedator från Snellman Ab som arbetet skulle utföras på. 
Arbetet skulle utföras hemifrån och korrespondens med uppdragsgivaren gick via telefon 
och e-post. 
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4.2  Tradexpress rapport 

 

Tradexpress rapporten skapades först. Rapporten gick relativt smärtfritt från början till slut 
och inga större problem uppstod. 

 

 

4.2.1  Laddning och mappning av data 

 

Först skapades en separat ”binding” fil för rapporten dit all data blir importerad. Detta 
gjordes för att senare kunna byta bindningen från Excel-filen till SQL-databasen utan att 
behöva ändra något i rapporten. 

 

Figur 13. Laddning av data 

Först laddades all data ur Excel-filen och översattes vid inladdningen till engelska. Vid ett 
senare tillfälle kommenterades alla kolumner bort som inte användes för att spara plats. 
Kolumnen CreationTime spjälkades också upp till separata kolumner för timme, dag, 
veckodag, månad och år för att ha lätt tillgång till endast den relevanta delen i rapporten. 



13 

 

 

Figur 14. Mappning av data                      

Sedan krävdes det en del mappning av data. T.ex. var riktningen på ett meddelande sparat 
endast som L eller S, inte utgående eller inkommande. En del företags namn var också 
sparade endast i form av ett serienummer som länkades via en Excel-fil för att i framtiden 
lätt kunna lägga till nya mappningar ifall nya företag dyker upp i databasen. 
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4.2.2  Rapporten 

 

Rapporten visar info om meddelanden som kommit in eller farit ut från Snellman t.ex. 
räkningar och beställningar. Rapporten delades upp i fyra flikar för lättare läsbarhet av det 
data man söker. 

 

Figur 15. Partner-fliken 

På partner-fliken kan man snabbt se inkommande och utgående  meddelanden med 
sortering efter partner för att få en överblick över hur aktivitetsnivån ligger mellan olika 
partners. 
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Figur 16. Document type-fliken 

På dokumenttyp-fliken ser man vilka dokumenttyper som är mest förekommande. Två 
cirkeldiagram skapades som visar mängden per dokumenttyp, den ena i exakta värden och 
den andra i procent. Ett stapeldiagram skapades också med exakta värden för att ha en 
annat visuellt sätt att jämföra mängdskillnaden mellan typerna. 

 

Figur 17. Flow-fliken 

I flow-fliken ser man data om hur trafikflödet ligger till både på veckodagsnivå och per 
timme. Ur data som användes ser man att största aktiviteten sker klockan 10:00 och 12:00 
på dagarna, och att torsdag är dagen där det i allmänhet är mest aktivitet. Ett cirkeldiagram 
skapades också med de fem timmar under vilka det sker mest aktivitet. 
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Figur 18. Topp 10-fliken 

Sist skapades en flik där man snabbt kan se en topp 10 överblick över all data. Där ser man 
topp 10 partneraktivitet både i procent och exakt, dokumenttyper och timmar med högst 
aktivitet. 

 

 

4.2.3  Filtrering 

 

Alla dessa flikar har en gemensam filtrering. Listor över partners, dokumenttyp och 
riktning har skapats till vänster på varje flik, och tidsfiltrering uppe på varje flik. I dessa 
listor kan man göra multipla val som sedan påverkar vilken data som syns i graferna. Valda 
filtreringar blir grönfärgade, valbara filtreringar är vita och omöjliga filtreringar blir grå. 
Filtreringen påverkar alla diagram på alla flikar och gör det möjligt att söka efter väldigt 
specifik information. 
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Figur 19. Topp 10-fliken med filtrering 

På denna bild ser man topp 10-fliken där man har valt att endast visa meddelanden från 
fredagen den 13:e, man har också valt att endast se meddelanden av typen ”ostoslasku” och 
som är inkommande. Fastän man inte har valt filtrering på månad ser man också vid 
tidsfiltreringen att det endast finns meddelanden som fyller de kraven i februari och juni, 
eftersom alla andra månader har en grå nyans. Alla ens aktuella val syns också i en lista 
uppe till vänster och kan plockas bort separat eller så kan man ta bort all filtrering med den 
gröna ”Clear Selection” knappen nere till vänster. 

 

 

4.2.4  Script 

 

Denna rapport behövde inte invecklade scripts. De flesta scripten var bara till för att räkna 
antalet värden vid en viss kolumn, men vissa diagram krävde små ”if-satser”. 

 

Figur 20. Simpel ”if-sats” 

Bilden visar en simpel ”if-sats” som kollar för varje rad ifall riktningen är utgående, om det 
är fallet skall den raden användas i räkningen av partners. 
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4.3  Helpdesk rapport 

 

Efter att Tradexpress rapporten färdigställts och testats, påbörjades arbetet med Helpdesk 
rapporten. Vid implementeringen av filtreringen uppstod några problem som visas nedan 

 

 

4.3.1  Laddning av data 

 

För att kunna ladda in data skapades en separat ”binding-fil” där data laddades ur en Excel-
fil. Formatet på datumen var dock ett problem. 

  

Figur 21. Helpdesk datum ur Excel  Figur 22. Tradexpress datum ur Excel 

QlikView kunde automatiskt konvertera Tradexpressdatumen till tidsenheter, men formatet 
på datumen i helpdesk-databasen gjorde att detta måste göras manuellt. 

 

Figur 23. Laddning av data 

Bilden visar hur man blev tvungen att förklara åt programmet hur det skall läsa datumen.  

 
 
 
 
Timestamp#(left(Luotu,22), 'MM/DD/YYYY hh:mm:ss tt' )  
 

Detta kommando säger att QlikView skall läsa 22 tecken ur kolumnen Luotu och tolka det 
som formatet MM/DD/YYYY hh:mm:ss tt, och konvertera det till QlikViews egna 
timestamp format. På detta vis går det att använda datumen som normalt senare i 
rapporten. 
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4.3.2  Rapporten 

 

Denna rapport visar data om tickets som kommit in till helpdesk vid Snellman. Liksom den 
förra rapporten är också denna uppdelad i ett flertal flikar med fokus på olika aspekter. 

 

Figur 24. Ofärdiga tickets-fliken 

Denna flik fokuserar på ofullständiga tickets. Den visar totala mängden tickets och hur 
många som är ofärdiga, man ser också hur många procent som är ofärdiga. De undre 
diagrammen visar hur ofärdiga tickets är distribuerade mellan olika prioriteter och 
kategorier.  

 

Figur 25. Prioritet-fliken 

Denna flik visar endast information om totala fördelningen av tickets per prioritet, både i 
exakt form och procentuellt. 



20 

 

 

Figur 26.  Klient-fliken 

På klient-fliken ser man två stapeldiagram med data om mängden tickets per klient och 
mängden ofärdiga tickets per klient. På högra sidan lades ett cirkeldiagram till som visar 
procentuell data om totala mängden tickets per klient. 

 

Figur 27.  Kategori-fliken 

Kategori-fliken är utformad på samma vis som klient-fliken men med hjälpbegärans 
kategori som grund. 
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Figur 28.  System-fliken 

System-fliken är likaså utformad på samma vis som de två tidigare flikarna men med fokus 
på vilket system hjälpbegäran handlar om. 

 

Tid-fliken blev bortlämnad i den slutgiltiga rapporten eftersom det inte gick att framföra 
korrekt data med den filtrering som QlikView använder. Tanken var att man skulle visa ett 
stort diagram med månader på x-axeln och mängden skapade, mottagna och färdiga tickets 
på y-axeln. 

 

Figur 29.  Månadsdiagram för helpdesk 

Utan filtrering fungerade detta diagram korrekt, men man kan inte filtrera efter ett 
tidsintervall som gäller alla tidsbaserade värden i QlikView, utan det måste sorteras efter 
en specifik tidskolumn, detta orsakade problem med filtreringen. Exempelvis ifall man 
filtrerade efter de som skapats under år 2014 till 2015, visade mottagna och färdiga 
spalterna fel eftersom de nödvändigtvis inte blivit skapade under de åren även om de blev 
mottagna och färdiga då. 

 



22 

 

Det gjordes också ett försök på att skapa ett diagram över hur länge det i medeltal tar för en 
hjälpbegäran att gå från skapad till färdig. Detta visade sig också bli problematiskt på 
grund av samma problem med filtreringen, eftersom medeltiden räknades ut genom att ta 
stängningsdatum minus skapandedatum. Eftersom man endast kunde filtrera efter ett av 
dessa datum började det diagrammet också visa fel vid filtrering. Detta diagram blev därför 
valt att lämnas bort i den slutliga versionen. 

 

 

4.3.3  Filtrering 

 

Filtreringen i denna rapport funkar i stort sett som i Tradexpress rapporten. Listor över 
prioritet, klient, kategori, system och ansvarsperson skapades på varje flik. Tanken var 
också att skapa en likadan tidsfiltrering som i den tidigare rapporten, men detta lyckades 
inte på grund av hur datumen var uppbyggda i databasen. 

 

Figur 30.  Filtrerad kategori-flik 

Bilden visar ett exempel var man har filtrerat så att endast hjälpbegäran med hög prioritet 
från Köttförädling och Panini syns. 
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4.3.4  Script 

 

I denna rapport användes huvudsakligen två funktioner. 

 

Figur 31.  Nullcount funktion            Figur 32.  Interval funktion 

För att räkna ut hur många tickets som var ofärdiga var man tvungen att räkna hur många 
som saknade värde på färdigdatumet. Detta gjordes via funktionen NullCount() som räknar 
hur många rader i kolumnen som är utan värde. Detta värde dividerades sen för att kunna 
visa hur många procent av tickets som är ofärdiga. 

Interval funktionen användes för at räkna ut hur lång tid det var från att tickets hade 
skapats till att de blev färdiga. ”D hh:mm”  är ett sätt att säga hur det skall skrivas ut i 
grafen, på detta vis skriver det ut hur många dagar och sen hur många timmar och 
sekunder. 

 

 

5  Resultat och diskussion 
 

Här beskrivs resultatet, de problem som uppstod under utförandet av arbetet och 
utvecklingsmöjligheter. 

 

 

5.1  Resultat och konklusioner 

 

QlikView är ett väldigt bra program att skapa rapporter. Det är lätt för nybörjare att kunna 
göra simpla rapporter utan mycket förkunskap, men har ett stort djup med avancerade 
funktioner som tillåter avancerade användare att göra imponerande rapporter. 

Rapportbyggande är väldigt beroende på strukturen av databasen man bygger upp 
rapporten från. Med en bra struktur är det lätt att göra relevanta rapporter, däremot med en 
oplanerad struktur är det näst intill omöjligt att skapa en bra rapport. 

Resultatet blev två fungerande rapporter som är bundna till varsin databas, vilket gör att de 
alltid har nyaste data. Rapporterna går att filtrera efter ett antal faktorer vilket gör det 
möjligt att få fram väldigt specifik data som man är intresserad av. 
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Uppdragsgivaren var väldigt nöjd med dessa rapporter och infon som hade samlats under 
uppdragets gång. Uppdraget gav bra insikter i vad som funkar och vad som behöver 
förbättras på deras databasstrukturer. 

Dessa rapporter fungerar som en start för användningen av QlikView vid Snellman. För 
tillfället används de endast av IT-avdelningen, men planerna är att i framtiden ha skapat 
rapporter för alla avdelningar vid Snellman som är tillgängliga för alla avdelningar via ett 
web-gränssnitt. 

 

 

5.2  Problem under arbetets gång 

 

Största problemet uppstod vid skapandet av helpdesk rapporten. På grund av strukturen på 
databasen, där skapandedatum, mottagningsdatum och slutdatum sparats som separata 
kolumner, blev det omöjligt att skapa datum och tid-filtrering i rapporten utan att göra 
modifikationer till databasen. Problemet uppenbarade sig när man försökte filtrera efter ett 
datum. Då var man tvungen att välja ett datum från en av de tre kolumnerna med datum, 
man kunde inte välja ett globalt datum som skulle ha påverkat alla, utan man var tvungen 
att välja datum separat. Detta ledde till att ifall man ville se data om t.ex. januari, kunde 
man endast fokusera på något som antingen skapats, blivit mottaget eller blivit färdigt i 
januari. Även om man valde samma datum på alla fält samtidigt blev resultatet fel, 
eftersom filtreringarna använder sig av satslogikens konjunktion ”och”. Försöker man 
fokusera på alla i januari, måste de vara skapade och mottagna och slutförda i januari vilket 
inte är den data man egentligen sökte efter. Tyvärr hittades inget sätt att ställa in eller ändra 
på satslogiken i programmet, vilket ledde till att detta fel kvarstod. 

 

 

5.3  Utvecklingsmöjligheter 

 

Utvecklingsmöjligheten för dessa rapporter är stor. Design och färgsättningen av 
diagrammen kan förbättras väsentligt. När en uppdatering av databas strukturen sker finns 
det också möjlighet att lägga till mycket mera relevant data i huvudsakligen helpdesk 
rapporten som inte var möjligt i nuläget. 

En del optimering av dataladdningen kunde troligtvis också göras ifall mängden data ökar 
drastiskt. För tillfället går laddningen av rapporterna snabbt, men för varje år blir 
datamängden större, vilket kan leda till längre laddningstid när man öppnar rapporten. 

Potentialen för vidareutveckling är alltså stor, och med dessa rapporter som mall är det 
också lättare att skapa framtida rapporter utan att behöva starta från noll. 
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