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FAQ – QlikView 
 

1. Var hittar jag Region Skånes QlikView-applikationer? 

På den centrala QlikView-menyn Accesspoint: https://qlikview.i.skane.se/QlikView/  

 

2. Hur får jag behörighet till en QlikView-applikation? 

Behörighetsstyrning för QlikView-applikationer: 
Öppna för alla - vissa QlikView-applikationer är öppna för alla och är tillgängliga för dig på 
AccessPointen utan att du begär behörighet, förutsatt att du har ditt RS-kort i datorn.  
Exempel på öppna applikationer: AvIC 
 
Skånekatalogen – vissa QlikView-applikationer styrs behörigheten utifrån användarens 
tillhörighet i Skånekatalogen, oftast på förvaltningsnivå.  
 
Källsystemet – vissa Qlikview-applikationer styrs behörigheten utifrån användarens behörighet i 
källsystemet, tex den behörighet användaren har i HRFönster ger användaren rätt behörighet i 
QlikView-applikationen. 
 
AD-grupp – vissa QlikView-applikationers behörighet styrs via AD-grupp. För att komma in i 
applikationen behöver användaren finnas upplagd i tillhörande AD-grupp. Dessa applikationer 
beställer man behörighet till via eKatalog och Tieto lägger till användaren i rätt AD-grupp. 
 
Section access via excel-ark eller QAccess – vissa QlikView-applikationer har en 
behörighetslösning där användarna läggs till i ett excel-ark eller QAccess för att komma åt 
applikationen eller vissa delar av applikationen. Verksamheten hanterar dessa excel-ark och 
behörighetsgrupper i QAccess. Behörigheten börjar inte gälla förrän efter nästa laddning av 
applikationen har gått klart. 
 
I beskrivningen för varje QlikView-applikation på AccessPoint (view details) så står det vem som 
ska kontaktas för att få behörighet. 
 

3. Jag vet inte vilken QlikView-applikation jag ska använda? 
Kontakta dina kollegor eller chefer för att ta reda på vilken QlikView-applikation du ska använda. 

Det är tyvärr inget IT eller Servicedesken kan svara på. 

4. Jag kommer inte åt QlikView - varför? 
Säkerställ att du: 
- har RS-kortet i datorn 
- är uppkopplad mot Region Skånes nätverk 
- har den behörighet som QlikView-applikationen kräver 

 
5. QlikView-applikationen jag använder verkar inte vara laddad eller data saknas 

Kontakta Servicedesk och ange vilken QlikView-applikation det gäller ifall den inte har laddats. 
 
 
 
 
 

https://qlikview.i.skane.se/QlikView/
https://ekatalog.i.skane.se/
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6. Hur söker jag efter applikationer på AccessPoint (https://qlikview.i.skane.se/QlikView/) 
För att söka efter applikationer på AccessPoint skriv in namnet eller del av namnet och tryck Go. 
För att sen återgå till att se Alla applikationer eller Favoriter tryck på Clear Search Results. 
 

 
 

7. Måste jag stänga ner Internet Explorer helt när jag har tagit ut mitt RS-kort och sen vill 
fortsätta med QlikView? 
Den internet session du har öppnat QlikView-menyn eller en QlikView-applikation i blir tyvärr 

obrukbar för QlikView efter att du har tagit ut ditt kort. Du behöver dock inte stänga ner hela 

Internet Explorer och därmed en massa andra applikationer/sidor du har uppe, utan välj Arkiv > 

Ny session:  

 
Då öppnas ett nytt fönster av Internet Explorer där du kan öppna QlikView-menyn och QlikView-

applikationer, medan din gamla session med andra applikationer kan finnas kvar i ”bakgrunden”. 
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8. Exportera till Excel 
Högerklicka på ett diagram och välj Skicka till Excel: 

 
I vissa diagram finns en Excel-ikon uppe till höger som går att klicka direkt på utan att högerklicka 
på diagrammet: 

 
 

9. Exporten till Excel visa inte  
Har man redan andra Excel-ark igång när man exporterar till Excel från QlikView så kan man 
uppleva att det skapas en tom/genomskinlig fil som inte går att jobba med: 

 
Stäng ner de andra Excel-ark du har uppe och ge det en stund sen brukar den senaste exporten 
till Excel dyka upp. Alternativt stäng ner alla andra Excel-ark innan du exportera på nytt från 
Excel. 
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10. Länken fungerar inte när jag väljer att skicka bokmärke som en länk i ett email. 
 

I QlikView kan användarna skicka sitt bokmärke som en länk i ett email: 
 

Plugin: 

 

Ajax:

 

 
Länken som skapas i e-mailet är felaktig och kan se ut så här: 
https://RSAPP517/Qvplugin/opendoc.htm?document=VAPS%2Fvaps.qvw%3Fbookmark%3DServ
er%5CBM09%2D103  
 
För att få länken att fungera behöver man byta ut RSAPPXXX mot qlikview.i.skane.se: 
https://qlikview.i.skane.se/Qvplugin/opendoc.htm?document=VAPS%2Fvaps.qvw%3Fbookmark
%3DServer%5CBM09%2D103 
 
Detta är en bugg som Qlik är medvetna om, men tyvärr kommer de inte att åtgärda den. Orsaken 
är att vi ha en klustrad QlikView-miljö och länken innehåller servernamnet som applikationen 
finns på just när länken skapas, men i praktiken så kan applikationen finnas på en av fem 
klustrade servrar. 
 

11. Tabeller/objekt försvinner när jag använder Radera-knappen 
 

Radera-knappen tar ibland bort både de urval som har gjorts och val av rapporter så att det ser 
ut som att tabeller/objekt försvinner. 
 
Ett urval har gjorts i en av flikarna i en QlikView-applikation: 

 

https://rsapp517/Qvplugin/opendoc.htm?document=VAPS%2Fvaps.qvw%3Fbookmark%3DServer%5CBM09%2D103
https://rsapp517/Qvplugin/opendoc.htm?document=VAPS%2Fvaps.qvw%3Fbookmark%3DServer%5CBM09%2D103
https://qlikview.i.skane.se/Qvplugin/opendoc.htm?document=VAPS%2Fvaps.qvw%3Fbookmark%3DServer%5CBM09%2D103
https://qlikview.i.skane.se/Qvplugin/opendoc.htm?document=VAPS%2Fvaps.qvw%3Fbookmark%3DServer%5CBM09%2D103
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Trycker man på Radera-knappen längst till vänster i menyn så kan både urval och rapport 
försvinna: 

 
 
Alternativ för att få återställa: 
- Välj att trycka på Bakåt-knappen (knappen höger om Radera-knappen) för att återställa 

senaste urval och rapporten visas igen 
- Välj en rapport i Rapport-listan och gör nytt urval 
- Stäng ner QlikView-sessionen genom att trycka på Stäng-krysset till höger i menyraden och 

öppna upp applikationen igen. 

 


