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Abstrakt 

 

Detta examensarbete har gjorts på begäran av Hogia Ferry Systems, som är ett företag 

som utvecklar mjukvara för hantering av passagerar- och fraktbokningar inom sjötrafik 

runtom i världen. Uppdraget var att utreda tredjeparts-alternativ till det egna utvecklade 

BI-verktyget som arbetar med OLAP-kuber och är resurskrävande att upprätthålla. Tre 

alternativ valdes till undersökningen: Microsoft Power BI, QlikView och QlikSense. 

 

Resultatet blev att även om alla tre programmen kan ansluta till SQL Server Analysis 

Services och arbeta med OLAP-kuber så är Power BI mera lämpad för det än de båda 

Qlik produkterna.  

 
_________________________________________________________________________ 

Språk: svenska Nyckelord: BI, Hogia, OLAP, Power BI, QlikView, QlikSense 
_________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

BACHELOR’S THESIS 

 

Author:       Niklas Kronqvist 

Degree Programme:       Information Technology, Vasa 

Supervisor(s):        Kaj Wikman 

 

Title: Investigating alternatives to existing BI-tool. 

_________________________________________________________________________ 

Date: 31.05.2019  Number of pages: 26  
_________________________________________________________________________ 

Abstract 

 

This thesis was done on the behalf of Hogia Ferry Systems, which is a software company 

that develop solutions for passenger- and freight bookings for shipping companies all 

around the world. The assignment was to investigate possible third-party alternatives for 

the self-developed BI-tool which works with OLAP-cubes and requires a lot of resources 

to maintain. Three alternatives where chosen for the investigation: Microsoft Power BI, 

QlikView and QlikSense. 

 

The result of the thesis was that while all three applications could connect to SQL Server 

Analysis Services and interact with OLAP-cubes, Power BI came ahead of the other two 

products.  
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Förkortningar och definitioner 

BI Business Intelligence är analyseringen av data som sedan presenteras 

på ett meningsfullt sätt för att hjälpa personer fatta effektiva beslut. 

BOOKIT BOOKIT är namnet på ett system för att hantera färjebokningar. 

Systemet innehåller en samling olika applikationer. 

Kub Kub refererar i detta arbete till OLAP-kuber som är flerdimensionella 

strukturer i SQL Server Analysis Services.  

MDX Multidimensional Expressions är ett programmeringsspråk som 

härstammar från SQL och används för att interagera med OLAP-

kuber. 

OLAP Online Analytical Processing är ett analytiskt system som presenterar 

data med hjälp av mått, dimensioner, hierarkier och kuber. 

RDBMS Relational Database Management System är ett program som gör det 

möjligt att manipulera och administrera relationsdatabaser.  

SaaS Software as a Service, är en programvara som är hostade av en tredje 

part och som är tillgänglig över internet.  

SQL Structured Query Language, är standardiserat programmeringsspråk 

för att hämta och manipulera data i en relationsdatabas. 

T-SQL Transact-SQL är Microsofts implementation av SQL som används för 

SQL Server. 

View View är en virtuell databastabell i SQL Server som kan vara kopplad 

till en eller flera tabeller. 

Visuell information Visuell information är ett visuellt objekt, t.ex. ett stapeldiagram, som 

används för att representera data i en datamodell grafiskt i Microsoft 

Power BI. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras koncernen Hogia, uppdragsgivare Hogia Ferry Systems och 

uppdraget som var en utredning av alternativ till ett existerande BI-verktyg.  

1.1 Uppdragsgivare 

Här presenteras Hogia Ferry Systems som är uppdragsgivaren till utredningen och Hogia 

koncernen som Hogia Ferry Systems är en del av. 

1.1.1 Hogia 

År 1980 grundade Bert-Inge Hogsved ett programvaruföretag med namnet Hogia i 

Stenungssund, Sverige. Företaget är familjeägt och helt självfinansierat. Hogia-gruppen 

består idag av 27 olika företag med över 600 anställda som alla sysslar med någon form av 

mjukvara. De olika systemen, som är utvecklade av Hogia-företag, finns utspridda på tre 

olika områden: finans- & affärssystem, HR system och transportsystem. Företag i Hogia-

gruppen ansvarar för utveckling, försäljning och kundservice inom sitt eget 

verksamhetsområde. [1] 

1.1.2 Hogia Ferry Systems 

Hogia Ferry Systems (HFS) som är ett av företagen i Hogia-gruppen grundades 1981, då 

med namnet Consy. Namnet ändrades till Hogia Ferry Systems då företaget gick ihop med 

Hogia-gruppen. Idag finns HFS i Vasa, Finland och har ca 30 anställda. HFS är verksam 

inom färjetrafik och har utvecklat och sålt bokningssystemet BOOKIT sedan 1987. 

BOOKIT är ett system med många olika applikationer för att hantera färjebokningar. All 

information i BOOKIT lagras i en gemensam databas vilket gör att den är tillgänglig för alla 

applikationer i systemet. BOOKIT är en standardprodukt som också är utvecklad för att vara 

modulär, skalbar och utökningsbar så att kundanpassningar är möjliga vid behov.  

Från början var BOOKIT skrivet i Informix 4GL, men utvecklingen av en Microsoft .NET-

version började 2001. All utveckling idag sker i .NET och stödet för den gamla 4GL-

versionen har upphört. [2] 
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BOOKIT innehåller bl.a. följande applikationer: 

• BOOKIT Reservation 

• BOOKIT Check-In 

• BOOKIT Finance 

• BOOKIT Reports 

• BOOKIT Quick Sale 

• BOOKIT Business Intelligence 

1.2 Bakgrund och uppdrag 

Hogia Ferry Systems har idag ett eget utvecklat BI-verktyg som är ett av de många 

applikationerna i BOOKIT systemet. Verktyget utvecklades så att kunder kan interagera med 

data i BOOKIT-databasen genom tre BI-kuber, som också utvecklades på samma gång och 

finns tillgängliga i SQL-server Analysis Services. Verktyget är dock resurskrävande att 

upprätthålla, kräver vidare utveckling och passar längre inte in i produktportföljen.  

Uppgiften var att undersöka vilka tredjeparts-alternativ som finns och som kunde ersätta det 

egna utvecklade BI-verktyget. Kraven för eventuella tredjeparts-alternativ var att de kunde 

ansluta till SQL Server Analysis Service och grafiskt visualisera data i kuberna på ett sätt 

som är likvärdigt eller bättre än det egna verktyget. Förutom möjligheten att ansluta till SQL 

Server Analysis Services så ansågs det som fördelaktigt om verktygen också kunde ansluta 

till andra datakällor som t.ex. SQL Server views. Det skulle ge kunderna större frihet att 

interagera den data som finns i databasen utan att vara begränsad av BI-kuberna. Målet är 

att de kunder som använder det egna BI-verktyget idag, skall få tillgång till ett bättre verktyg 

än det de har idag. 

2 Tekniker 

I detta kapitel beskrivs Business Intelligence och olika funktioner tillgängliga i Microsoft 

SQL Server. Kapitlet behandlar också OLAP-kuber och hur de är uppbyggda. 

2.1 Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) är analyseringen av data som sedan presenteras på ett meningsfullt 

sätt för att hjälpa personer på alla nivåer inom en organisation att fatta effektiva beslut. För 

att fatta effektiva beslut så måste man först sätta specifika och mätbara mål. Avsikten med 
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att sätta målen är att få precis och användbar information till beslutsfattande så att den 

fungerar som grund för beslut och som feedback för hur effektivt besluten var. BI innehåller 

en mängd olika metoder, verktyg och applikationer som gör det möjligt för organisationer 

att samla data från både interna och externa källor som sedan förbereds och visualiseras på 

ett sådan sätt att det kan hjälpa beslutsfattare. [3] 

Termen Business Intelligence har använts sporadiskt så långt tillbaka som 1860-talet. men 

1989 föreslog konsulten Howard Dresner att användning av data analyseringstekniker för att 

stöda beslutfattningsprocesser skulle falla under termen Business Intelligence. Det som idag 

kallas för BI-verktyg utvecklades från tidigare system t.ex. beslutstöds system och 

verkställande information system som ofta var s.k. mainframe baserade analytiska system. 

[4] 

2.2 SQL Server 

SQL Server, även kallad MSSQL eller Microsoft SQL Server, är Microsofts relations 

databashanteringssystem (RDBMS). Den stöder ANSI SQL, som är standard SQL språket, 

men innehåller även Microsofts egna implementation av SQL som heter T-SQL. SQL 

(Structured Query Language) används för att bl.a. lägga till, hämta, uppdatera eller ta bort 

data i en databastabell. Det används också till att manipulera själva tabellerna i databasen.  

Kodexempel 1. Hämtning av kunder, tilläggning av en kolumn och borttagning av en rad med SQL  

 

 

2.3 Analysis Services 

Analysis Services är SQL Servers analytiska databasserver som användas för att erbjuda 

semantiska datamodeller för t.ex. Power BI, Excel eller andra data visualiseringsverktyg som 

används till affärs analysering. Den kan köra i tre olika lägen beroende på vilken typ av 
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datamodell som skall användas. De tre olika lägena är Multidimensionellt, Tabellariskt eller 

SharePoint. Vilket läge Analysis Services körs i bestäms vid installation och eftersom en 

installation bara kan köra i ett läge måste man installera flera instanser om man vill ha 

tillgång till flera olika lägen. Microsoft Visual Studio kan användas för att skapa en 

datamodell som sedan distribueras till servern. För att sedan få tillgång till datamodellen 

med applikationer som kan ansluta till Analysis Services, så måste data replikering och 

behörigheter sättas upp. [5][6] 

2.3.1 Flerdimensionella modeller 

Flerdimensionella modeller är strukturerade som kuber för att göra det möjligt att analysera 

data över fler dimensioner. Flerdimensionellt läge är det läge som Analysis Services körs i 

som standard. För att hämta data från data marts så använder sig Analysis Services av ett 

system som kallas för Online Analytical Processing (OLAP). Systemet presenterar data med 

hjälp av mått, dimensioner, hierarkier och kuber. Det finns tre olika arkitekturer för OLAP: 

• Relational OLAP (ROLAP) 

• Multidimensional OLAP (MOLAP) 

• Hybrid OLAP (HOLAP) 

De olika arkitekturerna använder sig av olika kombinationer av relationsdatabaser och 

flerdimensionella databaser för att balansera prestanda med mängden data. 

Mått är kanske den viktigaste komponenten i en kub och om det inte fanns mått så skulle det 

inte finnas någon Business Intelligence. Ett mått är en kolumn som innehåller kvantifierbara 

data som kan summeras och oftast är numerisk. Den representerar en del av en organisations 

prestation, uttryckt i monetära termer eller som antal. Ett mått kan också kallas för ett faktum 

och därför kallas tabeller där mått information lagras för fakta-tabeller. Det är kolumnen i 

fakta-tabellen som förser värdena när ett mått laddas. 

I en kub grupperas mått ihop till en mått-grupp baserat på den underliggande fakta-tabellen. 

Mått-grupper används för att associera dimensioner med mått. De används också för distinct 

count mått för att placera dem i sina egna grupper vilket optimerar aggregations 

processering. En kub måste innehålla åtminstone ett mått och en mått-grupp. 
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Dimensioner används för att dela aggregations mått i mindre beståndsdelar. D.v.s. ett mått 

utan dimensioner är endast ett tal som representerar t.ex. totala antalet produkter som 

någonsin producerats. För att dela upp värdet på ett betydelsefullt så att det kan användas, 

kan man lägga till en dimension för t.ex. årtal. Man får då ett 1-dimensionellt objekt där 

varje punkt representerar antalet produkter som producerats det året. Genom att lägga till 

ännu en dimension t.ex. produkttyp, får man ett 2-dimensionellt objekt. Varje punkt där 

dimensionerna korsar varandra representerar då ett värde över antalet produkter som 

producerats av en viss produkttyp och på ett visst årtal. För att ytterligare dela på det totala 

värdet kan man lägga till en tredje dimension t.ex. fabriker som gör att man får ett 3-

dimensionellt objekt eller med andra ord en kub. Det är också möjligt att lägga till flera 

dimensioner men strukturen kommer ändå att kallas för en kub då 3-dimensionella objekt är 

något som är mera bekant.  

 

Figur 1. Exempel på en OLAP-kub. 

Attribut är ytterligare information som sparas för en dimension som inte är den unika 

identifieringen eller beskrivningen och lagras i dimensions tabellerna som skilda kolumner. 

De kan användas för att ge en bättre beskrivning på dimensioner och innehåller information 

som kan användas för att begränsa eller filtrera rader från data mart:en vid data analysering. 

Ett exempel på attribut är FirstName och LastName i DimEmployee-tabellen som kan ses i 

Figur 2. 
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Hierarkier är en struktur som innehåller flera dimensioner som är relaterade till varandra. 

T.ex. år dimensionen innehåller kvartal som sedan innehåller månader etc. En dimension 

som är högre upp i hierarkin innehåller en eller flera dimensioner som är ett steg ner i 

hierarkin. Det är den lägsta nivån i en hierarki som är kopplad till en faktatabell, vilket gör 

att det finns en rad för varje unik kombination av de lägsta nivåerna i alla hierarkier. Ett 

exempel på hierarkier kan man se i Figur 2 där tabellen DimYear innehåller år, kvartal och 

månad. 

Det finns två olika scheman som används för data marts, stjärnschema (Figur 2) och 

snöflingsschema (Figur 3). Namnen baserar sig på skepnaden av diagrammen för 

relationsdatabaserna. Båda schemana använder två typer av tabeller, faktatabeller och 

dimensionstabeller. Faktatabeller, som är centrumet i skepnaderna, innehåller mått kolumner 

och en kolumn för varje dimension. Dimensions kolumnerna innehåller främmande nycklar 

som är kopplade till dimensionerna och tillsammans bildar de primär nyckeln, också kallad 

för komposit nyckel, för faktatabellen. Vid namngivningen av faktatabeller läggs ordet 

”Fact” till på slutet. 

Dimensionerna sparas i dimensionstabeller och det finns en tabell för varje dimension. 

Tabellerna innehåller oftast en id kolumn och en kolumn som beskriver själva dimensionen. 

Varje rad i en dimensionstabell är en medlem i dimensionen och ordet ”Dim” används i 

början av tabellnamnet. [3][7] 

 

Figur 2. Ett stjärnschema med mått, dimensioner, attribut och hierarkier. 
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Skillnaden mellan stjärn- och snöflingsscheman är i uppbyggnaden av dimensionerna. Olika 

nivåer i hierarkierna sparas i separata tabeller vilket påminner mera om hur normaliserade 

relationsdatabaser är uppbyggda. Men på samma sätt som med stjärnschema så är det lägsta 

nivån i en hierarki som är kopplad till faktatabellen. [3] 

 

Figur 3. Ett snöflingsschema med mått, dimensioner, attribut och hierarkier. 

2.3.2 Tabellariska modeller 

Tabellariska modeller, som namnet beskriver, är databaser i form av tabeller och i likhet med 

multidimensionella modeller stöder de mått och KPI (Key Performance Indicators). I 

motsats till multidimensionella modeller så är tabellariska modeller lättare att förstå, skapa 

och kan uppnå bättre data kompression.  

Tabellariska modeller kan köras i två lägen, minnes- eller DirectQuery-läge. I minnes-läge, 

som är standardläget, lagras all data och alla mått i minnet. Detta ger bra prestanda men 

nackdelen är att mängden data som kan lagras i minnet är begränsat. I DirectQuery-läge 

sparas endast strukturen i den tabellariska databasen och data hämtas från de underliggande 

källor som användes för att skapa strukturen. DirectQuery-läget är lämpligt att använda då 

mängden data är så stor att mängden minne inte räcker till.  [8] 
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2.4 MDX 

Multidimensional Expressions (MDX) är ett programmeringsspråk som härstammar från 

SQL men används för OLAP istället för databaser. Det utvecklades av en grupp SQL Server 

ingenjörer och introducerades 1997 av Microsoft som en del av OLE DB för OLAP. Även 

många andra OLAP-försäljare har infört MDX fast det inte var en öppen standard utan ägs 

av Microsoft. MDX används för att hämta och manipulera data i OLAP-kuber men 

innehåller också ett beräkningsspråk som påminner om kalkylarks formler till syntaxen. [9] 

Kodexempel 2. Hämtning av data från en OLAP-kub. 

 

2.5 Views 

I SQL Server så är det möjligt att definiera virtuella tabeller som kallas för views. En view 

består, precis som en tabell, av namngivna kolumner och datarader, men den innehåller inte 

själva data om den inte är indexerad. När man hänvisar till en view, t.ex. i en SELECT-sats, 

så produceras kolumndata dynamiskt från de tabeller som hänvisats i view-definitionen. En 

view-definition kan hänvisa till en eller flera tabeller men också till andra views, även om 

de definierats i andra databaser. Views kan användas till flera olika saker, t.ex.: [10] 

• Fokusera, förenkla och ändra utseendet av en tabell. 

• Säkerhet, genom att ge tillgång till data i en tabell utan att ge tillgång till själva 

tabellen. 

• Bakåtkompabilitet då tabellers schema ändrats. 

• Förbättra prestandan då man kopierar data till och från SQL Server.   

Kodexempel 3. Skapande av en view 
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3 Program 

I detta kapitel presenteras Power BI, QlikView och QlickSense som är de tre tredjeparts-

alternativen som valdes till utredningen. Kapitlet innehåller en kort överblick av vad de olika 

verktygen är och vad de används till. 

3.1 Power BI 

Power BI är en samling tjänster och applikationer som tillsammans gör det möjligt för 

användare att kombinera data från olika källor, visualisera det som är viktigt och sedan dela 

det med andra användare. Det består av skrivbordsprogrammet Power BI Desktop, online 

SaaS-tjänsten Power BI service och Power BI mobilapplikationer som finns tillgängligt för 

Windows-, iOS- och Android-enheter. Dessa tre element för det möjligt för användare att 

skapa, dela och konsumera affärsinsikter på det sätt som pass dem. [11] 

3.1.1 Power BI Desktop 

Skrivbordsprogrammet Power BI Desktop, som är gratis att ladda ner, ger användare 

möjligheten att skapa avancerade rapporter. Dessa rapporter kan sedan delas med andra 

personer i organisationen genom att publicera dem till Power BI service. Med Power BI 

Desktop så är det möjligt att ansluta till flera olika datakällor på samma gång, t.ex. Excel, 

SQL-databas, etc. Programmet har också en Query Editor med vilken man kan städa upp 

eller transformera data för att skapa en datamodell. Visuell information används för att 

grafiskt representera data i datamodellen. En visuell information kan vara t.ex. ett 

stapeldiagram eller ett tårtdiagram. Det är en samling med visuell information som kallas för 

en rapport. [12] 

3.1.2 Power BI service 

Power BI service är en online SaaS-tjänst som används till att skapa rapporter och dela dem 

med andra personer. Även om det i Power BI service är möjligt att ansluta till olika datakällor 

så är möjligheten att modellera data begränsat. Tjänsten används mera för att dela färdiga 

rapporter skapade i Power BI Desktop med andra personer. Rapporter som delats till andra 

personer öppnas i Power BI service i ett läs läge som gör att de inte kan ändras. Här är ett 

Venndiagram som visar vilka funktioner som är unika för skrivbordsprogrammet och 

tjänsten, samt vilka funktioner som är tillgängliga i båda. [13] 
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Figur 4. Venndiagram över funktioner i Power BI Desktop och Power BI-tjänsten. [13] 

3.2 Qlik 

Qlik är ett företag som utvecklar mjukvaror för business intelligence (BI) och data 

visualisering. Företaget grundades 1993 i Lund, Sverige men är nu baserat i King of Prussia, 

Pennsylvania, USA med över 2600 anställda och mer än 48 000 kunder globalt. Qlik har två 

primära produkter, QlikView och QlikSense. Båda dessa produkter kan användas för att 

designa rapporter som visualiserar data, t.ex. från en databas eller fil, på ett lättförståeligt 

sätt. Det som skiljer produkterna är att de har olika sätt att åstadkomma detta. 

3.2.1 QlikView 

QlikView används till att bygga upp färdiga rapporter för något som Qlik kallar för ”Guided 

Analytics”. Rapporterna byggs upp av utvecklare genom att t.ex. skriva skript för att 

transformera data och lägger till olika visualiseringar. Slutanvändare kan sedan öppna de 

färdiga rapporterna och konsumera data enligt hur de strukturerats, men har dock ingen 

möjlighet att ändra på rapporternas design. [14] 
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3.2.2 QlikSense  

QlikSense är ett verktyg som fokuserar mera på att ge slutanvändaren själv möjligheter att 

bygga rapporter. Istället för färdiga rapporter som i QlikView så har slutanvändaren tillgång 

till en basrapport med data, vilket gör att slutanvändaren kan designa rapporten helt efter 

eget behov. Även om det kräver mera kunskap så är fördelen att slutanvändaren själv kan 

ändra rapportdesignen om det behövs. QlikSense finns som både skrivbordsprogram, 

QlikSense Desktop, och online SaaS-tjänst, QlikSense Cloud. [14] 

4 Utförande 

Här presenteras först vilka OLAP-kuber som finns och hur de byggs på databasservern. För 

att veta vilken funktionalitet som finns idag presenteras sedan det egna utvecklade BI-

verktyget. Till sist kommer exempel på hur man ansluter till SQL Server Analysis Services 

med Power BI, QlikView och QlikSense.  

4.1 OLAP-kuberna 

Det finns idag tre färdiga OLAP-kuber som finns tillgängliga för de kunder som använder 

BI-verktyget. Dessa tre är: 

• Bookit – Allotment, innehåller data som berör avgångar och kapacitet, d.v.s. hur 

många personer, bilar, etc. som ryms på en avgång. 

• Bookit – Booked Units, innehåller data om bokningar, t.ex. antalet bokningar, totala 

antalet passagerare etc. 

• Bookit – Cards, innehåller data om resekort, t.ex. antalet resekort eller antalet 

bokningar där resekort använts. 

Kuberna innehåller inte aktuella data då det lagras i ett datalager (Data Mart eller Data 

Warehouse). Detta gör att användning av kuberna inte påverkar produktions databasens 

prestanda förutom när data laddas till datalagret. Orsaken till det är att data bearbetas när det 

laddas till datalagret vilket ökar stressen på databasen. Laddningen av nya data från 

databasen till datalagret är schemalagt i SQL Server och körs vanligtvis på natten i slutet av 

veckan. 
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4.2 Det egna utvecklade verktyget 

Det egna utvecklade BI-verktyget är byggt i WinForms och använder sig av FlexPivot som 

är en kontroll från ComponentOne Studio-biblioteket. För att ge en idé av vilken 

funktionalitet som finns idag så kommer här ett exempel på hur verktyget fungerar. Målet är 

att visa antalet passagerare som rest på olika rutter för varje månad under året 2018. 

Då man öppnar BI-verktyget så är första steget att välja vilken av kuberna som skall 

användas. Orsaken till det är att alla ändringar till layouten töms när valet av kub ändras. I 

det här fallet så är det antalet passagerare som rest som är målet och därför är det Booked 

Units-kuben som skall användas. 

 

Figur 5. Tillgängliga kuber i det egna utvecklade verktyget 

När en kub valts uppdateras listorna med attribut och mått som är tillgängliga för den kuben. 

För att visa antalet passagerare som rest dras Passenger – Count, som hittas under mått, till 

Data-fältet. Då det i detta skede ännu valts några dimensioner så visar verktyget totala antalet 

passagerare som någonsin rest.  
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Figur 6. Demonstration av mått i det egna utvecklade BI-verktyget. 

Även om totala antalet passagerare som någonsin rest kan vara intressant så är det inte 

väldigt användbart. För att visa antalet passagerare per rutt och resemånad dras 

Departure.Supplier och Travel Date.Calendar från listan med dimensioner till Rows- 

respektive Columns-fälten. Genom att tryck på Calendar Year i Columns-fältet kan man 

ytterligare dela upp året först i kvartal och sedan i månader. Resultatet är att antalet 

passagerare visas per rutt och resemånad för alla år. 
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Figur 7. Demonstration av dimensioner i det egna utvecklade BI-verktyget. 

För att filtrera data används Filters-fältet, det är möjligt att filtrera både på attribut och mått. 

T.ex. för att visa antalet passagerare för 2018 dras Travel Date.Calendar till Filters vilket gör 

att man kan filtrera bort alla månader förutom de för år 2018. Det kan också användas för att 

ta bort antalet passagerare som saknar rutt. 



 

 

15 

 

Figur 8. Demonstration av filter i det egna utvecklade BI-verktyget. 

4.3 Power BI 

Att ansluta till Analysis Services med Power BI är relativt simpelt. För att demonstrera hur 

det kan göras och ge ett exempel på hur det kunde visualiseras, så görs här ett försök till att 

åstadkomma ett liknande resultat som med det egna utvecklade BI-verktyget. I detta exempel 

används Power BI Desktop men det är också möjligt att använda Power BI service men med 

potentiella begränsningar. 

Första steget är att välja vilken datakälla som skall användas. Det kan man göra genom att 

trycka på Get Data (se Figur 9.) som då visar en lista med alternativ. Då man valt Analysis 

Services dyker ett fönster upp (se Figur 10.) där man anger databasservern och vilken data 

anslutningstyp som skall användas, Import eller Connect live. Import betyder att data hämtas 

upp och sparas i minnet vilket är snabbt men begränsar mängden data som kan hämtas. 

Connect live å sin sida hämtar data från databasen varje gång vilket gör att det är 

långsammare men kan också hantera större mängd data. I det här exemplet väljs Connect 

live. 



 

 

16 

 

Figur 9. Val av datakälla i Power BI Desktop 

 

Figur 10. Anslutnings inställningar till SQL Server Analysis Services i Power BI Desktop 

Då man har angivit databasserver och lyckats ansluta till den är nästa steg att välja vilken 

kub man vill arbeta med. Beroende på vilken data anslutningstyp som valdes finns det två 

olika alternativ. Om Import valts så är det möjligt att välja vilka mått och dimensioner som 

ska importeras genom att kryssa i dem i listan. Valdes däremot Connect live så kan man 

endast välja vilken kub som skall användas. (se Figur 11.) 
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Figur 11. Val av kuber i Power BI Desktop 

Efter att den kub man vill arbetat med valts så är nästa steg att skapa själva rapporten. I detta 

exempel används två olika visuella informationer, en matrix och en Clustered bar chart, för 

att demonstrerar hur man kan visualisera data i en kub. Sättet på vilken man konfigurerar en 

visuell information påminner mycket om hur det egna utvecklade BI-verktyget fungerar. Till 

höger finns en lista med mått och dimensioner som kan dras till olika fält, då en visuell 

information är vald, för att konfigurera hur data visas.  

Matrixen används här för att ge ett exempel på hur en visuell information kan konfigureras. 

Passenger – Count sätts i Values-fältet för att visa antalet passagerare som sedan delas upp 

per rutt och månad genom att sätta Departure – Supplier samt Travel Date – Calendar – 

Month Name i Columns respektive Rows-fälten. Alla mått och dimensioner som används 

listas i Visual level filters-fältet och genom att trycka på någon av dem så är det möjligt att 

filtrera data enligt behov. För att dela en rapport med andra personer inom organisationen så 

kan man publicera den vilket betyder att den laddas upp till Power BI service. 
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Figur 12. Exempel på visualisering i Power BI Desktop 

4.4 QlikView 

QlikView, som är en av de två applikationerna som Qlik erbjuder för att skapa rapporter, 

kan också ansluta till Analysis Services. Det är dock inte lika simpelt som med Power BI 

och kräver lite mera kunskap av användaren för att åstadkomma. Data som hämtas lagras i 

minnet vilket gör att det är svårare att hantera stora mängder data. Här följer ett exempel på 

hur man ansluter till en OLAP-kub och hämtar data.  

Första steget är att ansluta till servern vilket är relativt enkelt då QlikView kommer med en 

anslutnings wizard. Wizarden hittas genom att välja File – Edit skript som öppnar 

skriptredigeraren. Nere i fönstret väljs vilken API som skall användas (se Figur 13), för 

Analysis Service är det OLE DB som gäller, och då man trycker på Connect öppnas 

wizarden. Först måste man säga vilken OLE DB leverantör som skall användas vilket beror 

på databasserverns version. I det här fallet är det Analysis Services 12.0 då databasen körs 

på SQL Server 2014. På nästa sida anger man databasservern och auktoriserings uppgifterna. 

Då man stänger wizarden läggs en rad till i skriptredigeraren och den raden är 

anslutningssträngen till databasservern. (se Figur 14.)   
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Figur 13. Anslutningsinställningar till SQL Server Analysis Services i QlikView. 

Nästa steg efter att anslutningen till databasserven har blivit uppsatt är att hämta data från 

kuben. Istället för att hämta mått och dimensioner automatiskt som Power BI så måste 

användaren manuellt hämta data med en MDX-förfrågan. Precis som i de tidigare exemplen 

hämtas här antalet passagerare per månad under året 2018 för alla olika rutter. För att sedan 

hämta data från kuben enligt MDX-förfrågan så trycker man på Reload. 
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Figur 14. Exempel på MDX-förfrågan i skriptredigeraren i QlikView. 

I QlikView kan man lägga till visualiseringar genom att använda en Chart Wizard eller 

genom att höger-klicka på arbetsytan och välja New Sheet Object. I figur 15 finns ett 

exempel på en simpel tabell som innehåller data som hämtats med en MDX-förfrågan. Då 

man skapar en tabell väljer man vilka kolumner skall användas och i detta exempel ändrades 

även namnet på kolumnerna för att göra dem mera förståeliga. 

 

Figur 15. Exempel på tabell i QlikSense 
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4.5 QlikSense 

QlikSense, som är den andra applikationen för att skapa rapporter som Qlik erbjuder, kan 

också ansluta till Analysis Services. Applikationen lider dock av samma begränsning som 

QlikView gjorde, d.v.s. man måste använda sig av en MDX-förfrågan för att kunna hämta 

data från kuber. Detta gör att det krävs en användare med större kunskaper för att skapa 

rapporter baserat på kuber. QlikSense fungerar också som QlikView i den aspekten att data 

hämtas och lagras i minnet vilket begränsar hur stor mängd data som kan hanteras. 

Då man skapa en ny App i QlikSense så blir man ombedd att skapa en ny koppling. Då man 

ska ansluta till Analysis Services så är det enklast att gå direkt till skriptredigeraren då det 

också där finns möjlighet att skapa en ny koppling.  

 

Figur 16. Anslutning till datakällor i QlikSense 

I skriptediteraren finns det sedan en knapp på högra sidan för att skapa en ny koppling (se 

Figur H). Knappen öppnar ett nytt fönster där man skall välja anslutnings API och precis 

som med QlikView så används OLE DB för att ansluta till Analysis Services. Då man valt 

API öppnas ett fönster där man väljer leverantör och fyller i servernamnet samt 

auktoriseringsuppgifter. Med Testa uppkoppling så är det möjligt att testa om anslutningen 

fungerar korrekt och för att kunna välja databas måste man först trycka på Ladda-knappen 

för att dropdown-listan skall populeras med de databaser som finns på servern. 
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Figur 17. Anslutningsinställningar till SQL Server Analysis Services i QlikSense 

När man skapar en ny koppling läggs den automatiskt till i skriptredigeraren. Precis som 

med QlikView måste man använda sig av en MDX-förfrågan för att hämta data från en kub. 

Det kräver att användaren känner till vilka mått och dimensioner som finns i kuben vilket 

inte kommer fram i QlikSense. Efter att MDX-förfrågan lagts in i skriptredigeraren så kan 

man använda Ladda data-knappen för att ansluta till servern och hämta data från kuben enligt 

förfrågan. 

 

Figur 18. Exempel på MDX-förfrågan i skriptredigeraren i QlikSense 
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För att se den data som hämtats med hjälp av förfrågan kan man gå till Datamodellvyn. 

Genom att klicka på datamodellen och sedan välja förhandsgranska i nedre kanten av fönstret 

dyker en tabell, som strukturerats enligt MDX-förfrågan, upp med data. För att sedan 

visualisera data går man till Analys-tabben och där man får välja diagramtyp och vilken data 

som skall visas.  

Figur 19 visar ett exempel på en enkel tabell med data från datamodellen som byggts upp 

med MDX-förfrågan. På vänster sida ser man en lista med de mått och dimensioner som 

datamodellen innehåller. Dessa kan sedan dras till Dimensioner- och Mått-fälten på 

högersida för att visa ut data i tabellen. Genom att trycka på en kolumn som finns i 

Dimensioner- eller Mått-fältet så kan man editera den och t.ex. byta namn på kolumnen som 

gjorts i detta exempel. 

 

Figur 19. Exempel på tabell i QlikSense. 
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5 Diskussion och resultat 

Uppgiften var att se om det fanns tredjeparts-alternativ som kunde ersätta det egenutvecklade 

BI-verktyget. Verktyget var utvecklat att endast arbeta med OLAP-kuber som vilket gjorde 

att det egentliga kravet för eventuella tredjeparts verktyg var möjligheten att ansluta till SQL 

Server Analysis Services som datakälla. Power BI, QlikView och QlikSense uppfyller kravet 

men QlikView och QlikSense lämnar en del att önska.  

Det är relativt enkelt att ansluta till Analysis Services med Power BI och det kräver inte så 

mycket av användare för att komma ingång och skapa rapporter. Sättet som man 

konfigurerar visualiseringar i Power BI påminner också mycket om hur det egna BI-

verktyget fungerar vilket gör att det för användare som redan använder det egna verktyget 

inte borde vara ett långt steg att övergå till Power BI. 

Det är möjligt att ansluta till Analysis Services med både QlikView och QlikSense men båda 

applikationerna lider av samma problem vilket är att de inte hanterar mått och dimensioner 

på ett enkelt sätt. För att hämta data från en kub måste man använda MDX-förfrågningar 

vilket betyder att användaren måste känna vilka mått och dimensioner kuben har för att 

kunna bygga förfrågan så att den ger det resultat som önskas. En annan nackdel är att en del 

av diagrammen, som används för att visualisera data i både QlikView och QlikSense, är 

mera begränsade än Power BI då det kommer till data med många dimensioner. 

Orsaken till att just Power BI, QlikView och QlikSense valdes till utredningen var att Hogia 

Ferry Systems idag har kunder som redan använder dessa BI-verktyg i deras verksamhet. 

Genom att utreda ifall de verktyg som kunderna redan använder kan ersätta eller erbjuda 

motsvarande funktionalitet, så skulle övergången från det egna utvecklade verktyget till ett 

tredje-partsverktyg vara smidigare då de kunde använda ett verktyg de redan är vana med. 

En annan orsak till att HFS var intresserad av att hitta tredjeparts-alternativ till det egna 

verktyget är att OLAP-kuberna i sig själva också är resurskrävande att upprätthålla. Tanken 

är att man med de alternativ som utreddes också kunde ansluta till de views som finns idag 

för nästan alla databastabeller. Det skulle ge kunderna möjlighet att bygga egna datamodeller 

från data i databasen och inte vara begränsad till den data som finns i OLAP-kuberna. För 

HFS del så skulle innebära att mängden resurser som krävs för att upprätthålla OLAP-

kuberna skulle minska och kunde användas till andra utvecklingar. 
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