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Sammanfattning 
Inledning 

Företagsgränser blir allt mer diffusa på grund av globaliseringen som sker 

och krav på analytiska strategier blir allt mer fundamentala delar i 

organisationer. Business Intelligence system är ett hett område och inte utan 

anledning. Dagens samhälle snurrar allt snabbare och med ett 

informationsflöde som ständigt ökar lovar Business Intelligence att införa ett 

stöd som ska rendera i en bättre beslutsprocess, något som alla vill.  

 

Problemdiskussion 

Den kommunal verksamhet har idag krav från skolinpsektionen att analysera 

och skapa adekvata målbilder i syfte att skolan och elever uppfyller 

läroplanens mål och riktlinjer. Därför har kommunal verksamhet i allt större 

grad börjat implementera Business Intelligence verktyg, i syftet att underlätta 

strategiska och operativa beslut var resultat spelar en allt högre roll i dagens 

samhälle. 

 

Syfte 

Denna studie utvärderar på vilket sätt analysverktyget Qlikview fullgör 

funktionen för uppföljning och styrning av förbättrade elevresultat i 

kommunala skolor. 

 

Metod 

Utvärderingen har genomförts kvalitativt genom intervjuer med personal som 

har ledande positioner inom respektive kommun och förvaltning, samt 

förfoga över en djup kunskap om analysverktyget och dess processer. 

 

Slutsats 

Utvärderingen har påvisat positiva effekter på uppföljning och styrning av 

elevresultat genom en bättre kontroll av verksamheten. 
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Summary 
Introduction 

Corporate limits becoming more diffuse due to the globalization taking place 

and requirements for analytical strategies are becoming more fundamental 

parts of organizations. Business Intelligence systems are hot and not without 

reason, today's world is spinning faster and with a flow of information that is 

constantly increasing Business Intelligence promises to introduce a support 

that will render a better decision-making, something that everyone wants. 

 

Problem Discussion 

The local government business has today demands from the Swedish School-

inspection to analyze and create adequate target images to the school and 

students meet curriculum goals and guidelines. Therefore, local government 

activities has increasingly begun to implement Business Intelligence tools, 

with the purpose to facilitate strategic and operational decisions were the 

result plays an increasing role in today's society. 

 

Purpose 

This study evaluates how the analysis tool Qlikview fulfills the function of 

monitoring and controlling the improved student achievement in public 

schools. 

 

Method 

The evaluation has been conducted qualitative interviews with staffs that 

have leadership positions in each municipality and management and possess 

a deep knowledge of the analysis tool and its processes. 

 

Conclusion 

The evaluation has shown positive effects on the monitoring and control of 

student performance through better control of school operations. 
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Förord 
Inledningsvis vill vi tacka alla som bidragit med information och kunskap till 

att denna uppsats. Först vill vi tacka alla informanter som tog sig tid och 

svara på våra frågor, utan ert intresse hade denna uppsats sett dagens ljus. 

 

Sedan vill vi tacka vår handledare Jo Skåmedal på Linneuniversitet i Växjö 

som försåg oss med goda råd och vägledning i vårt arbete, speciellt 

tacksamma är vi för den snabba responsen vi fått på alla våra frågor. 

 

Vidare vill vi tacka IST som erbjöd sin tid och deras kunskap om verktyget 

Qlikview.  
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1 Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs vad uppsatsen avser att fokusera på. Här 

presenteras en bakgrund, tidigare forskning, problemställning, avgränsningar, 

syftet, målgrupp och disponeringen med denna vetenskapliga undersökning 

Kort sagt, vilket område studien kommer förhållas inom, vad de 

bakomliggande faktorerna till varför uppsatsen fokuserar på just detta område 

samt vem kan ha värde av att läsa uppsatsen. 

1.1 Bakgrund - Business Intelligence en nödvändighet? 

”Mängder av felaktiga beslut beror på att man inte har funderat igenom dem 

ordentligt. Det här kan förefalla ganska självklart, men förbluffande ofta så fattas 

även mycket avgörande beslut utan djupgående analyser” (Borking, 2009:9). 

 

Att analysera omvärlden för att finna eventuella hot eller affärsmöjligheter är 

generella processer oavsett om verksamheten har en BI-funktion eller inte.  

Ordet Business Intelligence (BI) är troligtvis hämtad från den militära 

terminologin där intelligence betyder underrättelseverksamhet. För att 

överföra språkbruket till mer fredliga miljöer som många av dagens 

organisationer befinner sig i är omvärldsanalys en relativt vedertagen term i 

det svenska språket enligt Frankelius & Rosén (2009). 

Omvärldsanalys innebär i korthet en scanning av yttre faktorer som kan spela 

in på verksamhetens kravbild på framgång som analyseras och beaktas vid 

strategiska beslut (Frankelius & Rosén, 2009). 

 

Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar i hur företag 

använder sin information, från enkla operationella processer till taktiska 

beslutsprocesser som kulminerat till det strategiska användandet av 

information som råder i dagsläget enligt Loshin (2003). Detta har resulterat i 

att kontexten var dagens verksamheter verkar successivt blivit mer komplext 

och kräver i allt större grad en effektivare hantering av stora 

informationsmängder enligt Frankelius & Rosén (1993). Problematiken 

ligger inte bara i en effektiv hantering av data utan med större 

informationsflöden ökar även kraven på att effektivt kunna filtrera och 

bestämma vilken information som är av relevans för beslut enligt Loshin 

(2003). Denna utveckling ställer stora krav på dagens verksamheter att hänga 

med då beslut i många fall berör många människor, ibland avgörande 

(Frankelius & Rosén, 1993). 
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Den växande datavolymen har tvingat verksamheter att söka nya vägar och 

tekniker för att kunna fånga upp och tolka data på ett rationellt vis. Detta har 

resulterat i att allt fler verksamheter i dagsläget kommit att använda sig av 

BI-system för att i allt högre grad kunna svara upp mot det som sker inom 

verksamheten och dess omgivande kontext (Turban, Sharda, Delen & King, 

2010). 

 

Principen med BI är att verktyget skall leverera adekvat information när så 

behövs, inkluderat en överblick på verksamheten i realtid, vilket är av yttersta 

betydelse för att optimera processen vid beslutstagande enligt Turban et al 

(2010). Baserat på rådande kontextuella faktorer är en BI-funktion att föredra 

för att tygla och tyda det ständigt ökande informationsflödet (Turban et al, 

2010). Enligt Borking, Danielsson, Ekenberg, Idefeldt & Larsson (2009) är vi 

människor ytterst begränsade i att fatta rationella och genomtänkta beslut, 

vilket försvåras ytterligare om besluten ligger i kausalitet med varandra. För 

att lyckas skapa adekvata beslut behövs ett stöd såsom ett BI-verktyg i 

processen (Borking et al, 2009). 

1.2 Tidigare forskning 

Ämnet Business Intelligence är inte direkt ett nytt fenomen utan flera tidigare 

studier har genomförts inom den privata sektorn. Efterforskningar inom 

området, ”Business Intelligence” utfördes på databaser och uppslagsverk 

såsom Google Scholar, Science Direct och OneSearch, vilka gav flera tusen 

träffar på forskningsartiklar och uppsatser. Ofta förekommande syften med 

dessa studier var att undersöka systemet ur tekniska och ekonomiska 

aspekter. 

 

Sökningar på framgångsfaktor i samband med BI begränsar området 

ytterligare. Inom detta område utgår många gånger undersökningarna att 

utreda framgångsfaktorer ur ett implementeringsperspektiv inom den privata 

sektorn. Gällande offentliga organisationer och användandet av BI-system är 

det betydligt svårare att finna några konkreta studier. Dessutom har 

uppsatsförfattarna inte funnit några studier på hur framgångfaktorer tillämpas 

i arbetsprocesser och informationsflöden inom offentlig miljö. 

I studien Business Intelligence in practice (Jonsson, Leung & Truong, 2009) 

utvärderas om BI-verktyget Qlikview skapat mervärde/nyttoeffekter inom 

Jönköping kommun. Studien värderar verktyget påverkan på verksamheten i 

ett före och efter förhållande i samband med implementeringen. Resultat av 
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studien påvisade att BI-verktyget förbättra kontroll av verksamheten, vilket 

medför till bättre beslut. Vår avsikt är att förhålla uppsatsen inom samma 

kontext, BI-verktyg inom offentlig verksamhet, men valt att förlägga 

intresseområdet till redan implementerade verktyg. Vidare ska uppsatsen 

förhållas sig på en djupare nivå, där uppsatsförfattarna ska undersöka hur 

informationen används till att ta bättre beslut. 

Studien Effektivisering av en Business Intelligence-process (Dagman & 

Wigsten, 2007) undersöker vilka orsaker som hindrar ett företag att effektivt 

utnyttja BI-processen och hur företaget bör agera för att skapa högre 

effektivitet i BI-processerna. Studiens teori utgår från BI framgångsfaktorer 

och resulterade i ett antal förbättringspunkter till verksamheten. 

Framgångsfaktorerna användningsområde kommer även utvärderas i denna 

uppsats, men ur ett kommunalt verksamhetsperspektiv. Dessutom är 

uppsatsförfattarnas förhoppningar att kunna bidra med förbättringsförslag 

såsom tidigare forskning. 

1.3 Problemdiskussion 

I dagsläget är det 63 kommuner som aktivt jobbar med verktyget Qlikview 

enligt Björn Andersson på IST
1
 (Andersson, 2013). Ett troligt skäl till detta 

fenomen är att år 2007 tog statens offentliga utredningar fram ökade krav på 

en omfattande kvalitetsgranskning av landets skolor (SOU 2007:101). En 

anledning till dessa krav var att många elever inte nådde upp till de generellt 

satta kunskapskraven (SOU 2007:101). Tanken var att elevers resultat skulle 

kunna följas upp och styras i rätt riktning på underlag från en 

förhandsdefinierad målbild, och fånga upp de elever som annars riskerade att 

hamna i ett utanförskap i samhället med arbetslöshet som följd. 

Nedanstående stycke presenterar ett utdrag från utredningen SOU 2007:101 

och dess syfte. 

 

”Skolan är en nationell angelägenhet av flera skäl. En kvalitativt god skola 

som leder till en välutbildad befolkning har avgörande betydelse för tillväxt 

och skapar därmed förutsättningar för att trygga vår gemensamma välfärd. 

Skolan ska vara likvärdig. Alla ska ha rätt att få en god utbildning varhelst i 

landet man bor. Det handlar om rättvisa och jämlikhet. Även om den svenska 

skolan står sig relativt väl i en internationell jämförelse, måste de brister i 

                                                 
1
 International Software Technology AB är Nordens största leverantör av IT-lösningar för skola och barnomsorg 

(IST).  
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skolans kunskapsresultat, som redovisas i internationella och nationella 

studier åtgärdas. Måluppfyllelse och kvalitet måste förbättras. Statens ansvar 

i en mål- och resultatstyrd skola är att med tydliga mål och kunskapskrav 

styra utbildningen. Staten har också ansvaret för att med en effektiv 

uppföljning, utvärdering och granskning tillse att resultaten utvecklas åt rätt 

håll” (SOU 2007:101). 

Att analysera och skapa adekvata målbilder över hur väl landets skolor och 

elever uppfyller läroplanens mål och riktlinjer är i dag ett krav från 

skolinpektionen (Skolinspektionen, 2013). Detta har resulterat i att 

kommunala verksamheter i allt större grad börjat implementera BI-verktyg 

som exempelvis Qlikview, för att underlätta styrning av en allt mer 

resultatorienterad verklighet. Implementeringsprocessen tar tid och det kräver 

kunskap för uppnå resultat. Diskussioner brukar kopplas till de 

bakomliggande faktorerna som utgör framgång hur systemen och 

organisationers entiteter förenas. Inom Business Intelligence framläggs flera 

faktorer såsom, spridning, kunskap, insamling, klara ansvarsområden, stöd 

från ledningen och analys. 

Detta fenomen var något som fångade uppsatsförfattarna nyfikenhet då BI-

funktioner sedan tidigare enbart varit ett instrument för vinstdrivande företag. 

BI-funktioner som i sin uppbyggnad har ett externt fokus var implementerad i 

en relativt sluten verksamhet som den kommunala för styrning och 

resultatuppföljning av skolverksamheten. Detta var något som kändes lite 

underligt och värt att undersöka för att se huruvida de kommunala 

arbetsprocesserna skiljer från teorin som i 99 fall av 100 enbart diskuterar 

ämnet ur en företagsvinkel. 

 

Mot denna bakgrund ställer vi oss frågan om verktyget Qlikview kan skänka 

den nytta och måluppfyllelse som eftersträvas, då landets skolor fortfarande 

påvisar brister i att uppnå satta kunskapskrav enligt skolinspektionen 

(Skolinspektionen, 2013). 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera huruvida BI-verktyget Qlikview 

fullgör funktionen för uppföljning och styrning av förbättrade elevresultat i 

kommunala skolor. Vidare kommer det empiriska materialet vägas mot 

teoretiska framgångsfaktorer för bästa resultat i BI-processer. Följaktligen 

blir forskningsfrågorna: 
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1. Hur och till vad använder skolverksamheten BI-verktyget Qlikview 

för att följa upp och utvärdera uppsatta kunskapsmål? 

2. På vilket sätt tillämpas framgångsfaktorerna spridning, kunskap, 

insamling, klara ansvarsområden, stöd från ledningen och analys i den 

kommunala skolan? 

1.5 Avgränsningar 

63 kommuner använder idag BI-verktyget Qlikview för att styra och granska 

skolverksamheten i respektive kommuner (IST, 2013). Undersökningen 

kommer inrikta sig på fem utvalda kommuner som  arbetar dagligen med 

detta verktyg i skolverksamheten. Vidare kommer samtal utföras med 

konsulter som besitter djup kunskap om verktyget. Där studien kommer 

begränsa informationskällorna till förvaltningsnivå. Vi kommer inte intervjua 

personer under förvaltningsnivå exempelvis rektor eller lärare, då vi inser att 

personer varken besitter djupare kunskap eller använder verktyget i 

begränsad omfattning. Vidare avgränsas undersökningen till verksamheter 

som redan har implementerade BI-processer. En utvärdering av 

implementeringsprocessen av verktyget kommer således inte att ske utan 

avgränsas endast till processhantering av information. 

1.6 Målgrupp 

Grundtanken med denna uppsats är att den kommunala verksamheten ska 

kunna använda resultatet. Den kan även vara av intresse till andra offentliga 

verksamheter och privata företag. Speciellt där personer som har till uppgift 

att ta strategiska beslut. Vidare kan mjukvaruföretag som utveckla system 

inom kommunal verksamhet ha nytta av uppsatsen. Studien kan även vara av 

intresse för studenter och forskare inom informatik som vill utforska BI-

verktyg och dess framgångsfaktorer i kommunal skolverksamhet. 
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1.7 Disposition 

Teori 

I kapitel två förklarar författarna det teoretiska ramverket som studien bygger 

på. Där begreppet Business intelligence beskrivs i allmänna ordalag till en 

djupare förklarande del av undersökta framgångsfaktorerna spridning, 

kunskap, insamling, klara ansvarsområden, stöd från ledningen och analys . 

Vidare kommer uppsatsen använda framgångsfaktorerna dels vid utformning 

av frågebatteriet samt jämförelsen mellan empirin och teorin. 

 

Metod 

I kapitel tre presenterar och diskuteras de valda metoderna, deduktiv-, 

kvalitativ-ansats och fallstudiet med syfte att ge läsaren en förståelse för 

processen som vidtogs för att besvara forskningsfrågorna. Vidare beskrivs 

uppsatsens giltighet genom studiens teoretiska och empiriska undersökning 

samt hur dessa kopplas till validitet och reliabilitet. 

 

Empiri 

Kapitlet fyra presenterar resultatet av utförd kvalitativ undersökning. 

Resultatet struktureras enligt intervjumallens rubriker (bakgrund, 

arbetsprocesser, analys av arbetsprocess). Vidare kommer empirin ligga som 

grund vid analysering av framtagna teoretiska framgångsfaktorer, och 

sedermera vägas mot varandra i analyskapitlet.  

 

Analys 

Författarna kommer i kapitel 5 analysera och jämföra teori med det empiriska 

materialet i syfte att besvara undersökningens forskningsfrågor. Författarna 

har valt att presentera analysen med utgångspunkt från det teoretiska 

ramverket framgångsfaktorerna som beskrivs i teorikapitlet.  

 

Slutsats 

Kapitlet presenterar de slutsatser som har dragits utifrån teoretiska studien, 

det empiriska materialet samt de diskussioner som har förts i analyskapitlet. 

Att utifrån det inledande syftet att försöka utvärdera huruvida analysverktyget 

Qlikview fullgör funktionen för uppföljning och styrning av förbättrade 
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elevresultat i kommunala skolor sammanfattas här i de delar som är av störst 

betydelse. 

 

Reflektion 

I avslutade kapitlet presenterar uppsatsförfattarna reflektionen kring arbetet. 

Diskussioner uttrycker tankar, idéer och förbättringsförslag utifrån metodiken 

och resultat. Avslutningsvis framläggs propositioner om vad eftervärlden kan 

tänkas utföra vetenskapligt. 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer uppsatsen att dyka djupare ner i funktioner och 

begrepp av Business Intelligence. Där beskrivningen först skildrar en allmän 

bild, uppkomsten av Business Intelligence till dagens funktioner och 

användningsområden Vidare kommer faktorer för framgång enligt det 

teoretiska ramverket att presenteras. Framgångsfaktorerna kommer utgöra en 

avgörande del i uppsatsen, då teorin jämförs med empirin vid analyseringen. 

2.1 Begreppet BI 

”BI is the activity of monitoring the environment external to the firm for 

information that is relevant for the decision-making process in the company” 

(Gilad & Gilad 1994:viii) 

Business Intelligence begreppet myntades av the Gartner Group i mitten av 

1990-talet, men själva begreppet är äldre än så. BI-systemet har sina rötter i 

Management Information Systems (MIS), vilket användes som 

rapporteringssystem under 1970-talet (Turban et al, 2010). Dessa system var 

statiska och levererade inga analytiska värden till användaren (Turban et al, 

2010). Under tidigt 1980-tal uppkom begreppet Executive Information 

System (EIS). EIS möjliggjorde att datoriserat beslutsstöd nu var tillgängligt 

för beslutsfattare på högre nivåer inom organisationerna. Systemet 

presenterade nya funktioner såsom multidimensionella rapporteringssystem 

(ad hoc eller on demand). Systemet kunde även leverera trendanalyser och 

prognoser och mängd flera användningsbara funktioner. Utvecklingen inom 

detta område framskred fort och samma funktioner började dyka upp i en 

mängd kommersiella produkter enligt Turban et al (2010). I mitten av 1990-

talet myntades begreppet BI som ett samlingsnamn för dessa system.  

2.2 Business Intelligence -funktioner 

BI-system är ett hett ämne enligt Borking et al (2009) och inte utan 

anledning. Dagens samhälle snurrar allt snabbare och med ett 

informationsflöde som ständigt ökar lovar BI att införa ett stöd som ska 

rendera i en bättre beslutsprocess, något som alla vill. Företagsgränser blir 

allt mer diffusa på grund av globaliseringen som sker och krav på analytiska 

strategier blir allt mer fundamentala delar i organisationer. Enligt Turban et al 

(2010) håller BI på att utvecklas till ett generellt hjälpmedel för beslutsfattare 

och analytiker världen över. Dagens BI-system använder sig nu mera av 
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kraftfulla datornätverk såsom internet och andra plattformar för att skapa 

största möjliga nytta i verksamheten. Dessa är sammankopplade med andra 

verktyg som exempelvis CRM
2
 och ERP

3
 för att i högsta grad skapa värde för 

alla användare enligt Turban et al (2010).  

BI omfattar arkitektur, verktyg, metodik, resultatstyrning, databaser och 

datalager som är integrerat och visas som en enhetlig mjukvara för 

användaren (Turban et al, 2010). Enligt Borking et al (2009) är en BI lösning 

ett komplement som ska fungera som ett stöd för verksamheten på många 

plan och utgöra en integrerad del i verksamhetens styrmekanism, dess roder. 

Vidare fortsätter Borking et al (2009) att begreppet BI används till att 

beskriva i stort sett allt stöd för styrning och uppföljning och för att få en 

begreppsstruktur delas strukturen in i fyra olika underkategorier 

 Övervakning och uppföljning 

 Målstyrning 

 Analys 

 Beslut 

2.2.1 Övervakning och uppföljning 

Övervakning är ledningens möjlighet att kontrollera om verksamheten 

fungerar som avsett och på vilket sätt det skiljer sig från det avsedda. Här kan 

övervakning av verksamhetens nyckelfaktorer
4
 vara en bra start för att senare 

använda målstyrning som metod för att styra verksamheten i rätt riktning 

enligt Borking et al (2009). Ett bra sätt att ta fram vilka nyckelfaktorer som 

ska mätas är att använda ett balanserat styrkort
5
. Denna metod tar avstånd 

från den traditionella styrningen som ofta lägger för stor vikt på det 

finansiella perspektivet och missar att ta fasta på de långsiktiga trenderna 

(Borking et al, 2009). Vidare är det viktigaste att man således inte styr 

                                                 
2
 Customer relationship management, CRM, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och 

kundrelationer i ett företag (Wikipedia, 2007) 
3
 Enterprise Resource Planning (ERP) system integrerar intern och extern förvaltning av information inom en hel 

organisation allomfattande finans/bokföring, tillverkning, försäljning och service, kundvård etc. (Wikipedia, 2013) 
4
 Key performance indicator, KPI är ett begrepp från engelskan som används för att mäta effektivitet hos till 

exempel en verksamhet. På svenska kallar man detta ofta nyckeltal för verksamheten. Vilka faktorer som mäts 

varierar från fall till fall, men syftet är att genom att mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på 

effektivitet eller prestation av hela verksamheten.  (Wikipedia, 2013) 
5
 Det balanserade styrkortet är en styrfilosofi som introducerades av Robert S Kapland och David P Norton på 1990 

talet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
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verksamheten enbart utefter det finansiella perspektivet då de flesta beslut i 

en verksamhet är multikriteriaproblem, så lämpligen bör informationen 

komma från flera perspektiv. 

2.2.2 Målstyrning 

Målstyrning är ett verktyg för att skapa önskade beteenden i verksamheten 

enligt Borking et al (2009). För att lyckas med detta krävs det att 

verksamheten definierar tydliga målverktyg så användarna kan se i vilken 

utsträckning målen faktiskt är uppfyllda och hur de uppfyller dem. 

Traditionellt har detta hanterats genom pappersrapporter, men med växande 

datavolymer har det blivit i stort sett omöjligt att servera adekvat information 

genom manuellt sammansatta rapporter och analyser (Borking et al, 2009). 

Enligt Borking et al (2009) ska ett väl implementerat BI-system ge det stöd 

som användarna kontinuerligt behöver för att kunna följa upp verksamheten 

samt återge information var användarna själva befinner sig i den uppsatta 

målbilden. Vidare fortsätter Borking et al (2009) att målstyrning i ett BI kan 

jämföras med instrumentbrädan på en bil, där mätare hela tiden ger 

information om nuläget, till exempel hastighet och varvräknare samt att det 

finns ett underliggande varningssystem som ”kickar in” när exempelvis 

oljenivå blir låg. 

2.2.3 Analys 

Analys kommer av grekiskans analysis och betyder ”lösa upp”, vilket innebär 

att det undersökta området delas upp i mindre delar, där varje del för sig 

undersöks (Ritchey, 1991). I princip är analysprocessen en metod för att 

stävja något som är fel och hitta den felande länken samt lyfta upp den till 

ytan enligt Borking et al (2009). Detta är BI-systemets primära syfte, genom 

invärden utföra en analys och presentera utvärden som pekar ut bästa väg 

framåt och generera bra beslutsunderlag. Detta förfarande kräver att 

användaren förfogar över en analytisk förmåga och förstår från var och hur 

resultatet har renderats då analysen ofta är baserad på metadata som ska 

sammanställas genom olika matematiska modeller (Borking et al, 2009). För 

att den tillgängliga informationen ska bli nyttig måste informationen filtreras 

genom urval, sammanställningar och analys (Pagels-Fick, 1999). Den 

kontinuerliga analysen resulterar i beskrivningar, observationer, identifierar 

hot eller affärsmöjligheter. Dessa resultat delges olika grupper av 

beslutsfattarna som på så sätt får ett ständigt flöde av nyheter med en 

preliminär konsekvensanalys (Pagels-Fick, 1999). 
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2.2.4 Beslut 

Det finns två typer av beslut som tas i alla typer av verksamheter. Det är 

strategiska beslut som spänner under en längre period och taktiska beslut som 

har mer eller mindre omedelbar inverkan på den rådande verksamheten 

(Gilad & Gilad, 1988). 

 

Beslut är en fundamental del i alla organisationers vardag och för att få en 

fungerande struktur krävs en genomtänkt process hur beslut skall tas, endast 

genom att ställa krav på beslutsprocesserna och beslutsunderlagen så säkras 

besluten enligt Borking et al (2009). Det finns en stor variation på beslut, från 

exempelvis inköp av pennor till större organisatoriska investeringar. 

Beslutsunderlaget bör därför vara relevanta och genomgått en adekvat 

analysprocess, men även paketerats på ett behjälpligt vis till de berörda 

beslutfattarna för att kunna utgöra ett stöd i beslutsprocessen (Pagels-Fick, 

1999). 

2.3 Teoretiska referenser för framgång i BI-processer 

Begreppet BI är idag ett etablerat begrepp där en allmän uppfattning finns 

vad verktyget ska leverera. Dock är det inte så enkelt som det låter. Enligt 

Borking et al (2009) är det upp i mot 50 % av alla BI-implementeringar som 

slutar med begränsad användning eller i ett totalt misslyckande. Enligt 

Pagels-Fick (1999) har många verksamheter svårigheter med implementering 

av ett BI-system, vilka kan mätas i nytta och påverkan i organisationers 

utvecklings och förändringsprocesser. Ett problem som uppstår är att företag 

och organisationer har en tendens att se BI-system som ett fristående 

fenomen. Allt för ofta implementeras systemet utan att ha en klar bild över 

vad som avses komma ut i andra änden (Pagels-Fick, 1999). 

 

Verksamhetens nyckelfaktorer är viktiga att förstå för att överhuvudtaget 

kunna ge en adekvat bild över vad som får verksamheten att fungera. Utefter 

dessa faktorer därefter skapa en instrumentpanel med rätt sorts reglage och 

mätare för att understödja beslutsprocessen (Borking et al, 2009). 

En vanlig föreställning är att ett BI system är en sorts allkonstnär vilken ska 

lösa alla frågor som inte de befintliga IS
6
 systemen hanterar. Kanske är det 

denna inställning som gör att mer än hälften av de operativa BI-systemen 

aldrig används på det sätt som var tänkt från början (Borking et al, 2009).  

                                                 
6
 Informationssystem 
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Flera faktorer har betydelse för att BI-system inte blir en fungerande funktion 

och utefter teorin i ämnet har författarna valt att peka på faktorer som bör 

uppfyllas för att uppnå framgång i BI processen, se figur 2-2.  

 

2.3.1 Klara ansvarsområden 

Precis som i alla andra processer är det viktigt att delegera ansvarsområden. 

Att utse en huvudman med övergripande ansvar för BI-processen har visat sig 

vara en framgångsfaktor enligt Gilad & Gilad (1988). Denna person eller 

enhet ska ansvara för att koordinera informationen vidare ut i verksamheten 

och svarar inför samt får sitt operativa mandat från ledningen (Kahaner, 

1996). 

Samspelet mellan analytiker och beslutsfattare är något som successivt byggs 

upp och höjer förtroendet för BI-enheten och deras omdömen. Interaktionen 

bidrar till ökad förståelse för det egna företagets position, dess starka och 

svaga sidor och ledningens ambitioner. Detta är en elementär faktor för att 

uppnå en progressiv utveckling av BI enheten och ett gynnsamt teamwork 

med de beslutsfattande instanserna (Pagels-Fick, 1999). 

2.3.2 Stöd från ledningen 

Ledningen bör inta rollen som en signifikant vägvisare och peka på vilken 

domän som är av relevans för verksamheten genom att; 

 Styra insatser och dess processer. 

 Vara vägledande och sätta strategiska mål. 

 Styra planering av handlingsplaner (Loshin, 2003). 

Utan dessa faktorer fallerar hela systemet och dess processer då 

verksamheten i princip styrs i blindo och kommer förr eller senare stöta på 

grund och sjunka enligt Pagel-Fick (1996). 

 

Interaktionen mellan ledningen och BI-enheten är en viktig del för BI-

funktionen, då dess primära funktion är att utarbeta analyser utefter 

strategiska frågor. Finns det brister i förtroende eller intresse från ledningen 

föreligger risken att fokus läggs på fel saker och därigenom förlorar BI sitt 

syfte och värde (Kahaner, 1996). 
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2.3.3 Kunskap 

Viktigt är att förstå att BI-processen är en komplett värdekedja från 

informationsuttag till beslutsunderlag och för det behövs ledning och 

kompetens för att hålla samman hela processen (Pagels-Fick, 1999). 

Kompetens är inte något som kommer av sig självt utan är något som är 

framväxande och det viktigaste för dem som arbetar med BI är att de hamnar 

på rätt nivå i förhållande till den egna kompetensen enligt Pagels-Fick 

(1999). Vidare krävs det både kunskap och erfarenhet från den egna 

verksamhetens situation och potential för att kunna dra relevanta slutsatser av 

erhållet material (Pagels-Fick, 1999). 

 

En av de vanligaste orsakerna till att interaktionen mellan BI-enheten och 

ledningen inte fungerar är att de som utför analysen inte har den 

grundläggande kunskapen om vad beställaren vill ha och i vilket syfte 

materialet skall användas. För att överstiga dessa hinder bör ledningen och 

BI-enheten byta erfarenheter med varandra för att på så vis lära sig vad som 

förväntas av de olika parterna och därigenom rendera förbättringar i 

processerna (Kahaner, 1996). 

 

Ytterligare problematik är i många fall beslutsfattarnas okunskap eller ovilja 

att riva ner gamla föreställningar om hur beslut ska tas och på vilka premisser 

(Kahaner, 1999). Gilad & Gilad (1988) menar att lösningen på detta problem 

är att försöka skapa ett intresse genom att påvisa de gynnsamma effekter som 

ett BI-system kan generera för verksamheten. I princip alla som sitter i en 

beslutsfattande position har intresse av att utveckla sina verksamheter och 

enbart genom kunskap och åtaganden från ledningen kan ett BI-system anses 

som lyckat (Gilad & Gilad, 1988).  

2.3.4 Insamling 

Det finns två typer av information, primär och sekundär. Primär information 

kan exempelvis vara dokument från myndigheter, egna observationer och 

finansiella rapporter från företag. Följaktligen är sekundära 

informationskanaler information från exempelvis media och internet. 

Skillnaden mellan dessa är att primär information således är oförändrad 

rådata medan sekundär information redan genomgått en selektiv rensning 

(Gilad & Gilad, 1988). Informationens betydelse för verksamheten kan vara 

skiftande. Gilad & Gilad (1988) beskriver att primär information är mer 

betydelsefull då den erbjuder en egen tolkning av data. Risken finns dock att 
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bara använda primära källor missa uppkommande trender genom att inte 

lyssna och vara öppen för sekundär information (Gilad & Gilad, 1988). 

Information är föränderlig och genom att läsa facktidningar och annan media, 

ställa frågor till säljare på marknaden eller delta i konferenser kan 

verksamheten samla in värdefull kunskap om hot eller nya möjligheter från 

den omgivande marknaden menar Pagels-Fick (1999). Kahaner (1996) menar 

att den mesta informationen går att finna i publika domäner och pekar på 

källor som exempelvis period och årsrapporter och databaser. Det är i stort 

sett bara kreativiteten som sätter gränser då information finns överallt och 

kan samlas in på ett lagligt och etiskt korrekt vis (Kahaner, 1996). 

 

Andra sätt är att genom interna nätverk samla in information genom ett så 

kallat ICN
7
. Genom att utbilda sina anställda att tolka vilken information som 

är av intresse för verksamheten och ge dem incitament att bli informanter har 

visat sig vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt (Gilad & Gilad, 1988). 

2.3.5 Analys 

Alla företag bedriver marknads och konkurrensanalys oavsett om de har en 

BI-funktion eller inte. Verksamheter som är konkurrensutsatta styrs utefter 

hur marknaden och konkurrensläget ser ut och agerar därefter (Pagels-Fick, 

1999). 

De verksamheter som implementerar en BI funktion har en vilja att arbeta 

systematiskt och kontinuerligt med dessa frågor som stöd vid 

beslutssituationer och utarbeta strategier för den operativa verksamhetens 

utveckling (Pagels-Fick, 1999). 

 

För att uppnå dessa effekter krävs det en grundläggande kunskap om vad 

verktyget kan och inte kan göra för verksamheten. En viktig del är att 

bestämma vilka delar av verksamheten som ska ingå i BI-systemet och vilka 

som skall stanna kvar i det operativa systemet (Borking et al, 2009). Detta 

kan låta enkelt, men skillnaden på vad som är strategiskt och operativt är en 

gradfråga, då strategiska frågor ofta står för långsiktig påverkan så har även 

de operativa frågorna som sker i närtid en styrande effekt, vilket gör dem till 

strategiska viktiga parametrar enligt Pagel-Fick(1999). För att lyckas särskilja 

vilka parametrar som är av vikt bör en reell målstyrning av verksamheten 

utförts var relevanta nyckelfaktorer blivit explicit formulerade och 

dokumenterade (Gilad & Gilad, 1988). Genom att synliggöra vad som är av 

                                                 
7
 Internal collection network (Gilad & Gilad, 1988:19). 
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relevans för verksamheten skapas således ett underlag var 

informationsbehovet tydliggörs på ett effektivt sätt (Borking et al, 2009). Det 

tyngsta ansvaret ligger följaktligen på ledningen att specificera klara direktiv 

för riktning och mål som effektivt stöd i beslutsprocessen (Borking et al, 

2009). 

2.3.6 Spridning 

Spridning innefattar distribution av det analyserade materialet. Här lägger 

analytikern fram det resultat som ska underbygga kommande beslut (Gilad & 

Gilad, 1988). När informationen är lagd hos respektive beslutsfattare kommer 

denna ha effekt på progressionen för strategin, vilken kommer kräva mer 

beslutsgrundande information och resultera i en kontinuerlig cykel. 

 

Hur analysen sprids och presenteras är den viktigaste delen i denna cykel. 

Enligt Kahaner (1996) måste resultatet svara till användarens behov och 

kunskapsnivå. Gilad & Gilad (1988) menar att resultatet måste presenteras så 

precist som möjligt. Analytikern har i detta fall ett stort ansvar i att paketera 

resultat så det inte blir för informationsrikt där användaren inte förstår eller 

orkar sätta sig in i resultatet. För att komma runt detta är det därför viktigt att 

arbeta fram anpassade rapporter utefter kunskapsnivå och krav från 

användaren (Gilad & Gilad, 1988). En annan viktig del är att resultaten som 

delges är sakenliga och levereras i rätt tid för att skapa ett förtroende mellan 

analysgruppen och beslutsfattare. Detta är något som successivt växer fram 

och förhållandet mellan parterna kommer endast bli lyckligt om materialet 

som presenteras från analysenheten uppfyller nyttan för beslutsfattarna vid en 

beslutsprocess (Kahaner, 1996). För att påskynda samspelet mellan ledning 

och analysenheten föreslår Gilad & Gilad (1988) att man bör sätta en person 

med stort inflytande i verksamheten att leda analysgruppen och på det sättet 

vinna trovärdighet bland skeptikerna. Vidare föreslår Gilad & Gilad (1988) 

att denna person som ska bedriva lobbyverksamhet för att uppmuntra 

beslutsfattare börja använda resultatet från analysenheten, endast när 

beslutsfattarna blivit övertygade kan acceptansen överföras till resten av 

verksamheten. 
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Figur 2-1 Faktorer för framgång enligt teoretiskt ramverk 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras metodiken för studien. Metoderna ska ge läsaren 

förståelse för uppsatsens tillvägagångssätt. Beskrivningen avser att tydliggöra 

val av metoder och hur tillvägagångssättet av datainsamlingen gick till för att 

uppfylla våra forskningsfrågor. Vi kommer även beskriva vilka som har 

intervjuats och hur intervjuprocesser genomfördes. Avslutningsvis förklaras 

hur empiriska materialet bearbetades och analyserades av teorin och empirin.  

3.1 Val av metod 

Studien kommer utföras genom att tillämpa en deduktiv ansats, där studien 

kommer utgå från teorierna om BI framgångsfaktorer. Enligt Jacobsen (2002) 

utgår den deduktiva ansatsen från teorin, där forskaren gör jämförelse mellan 

teorier och hur det ser ut i verkligheten och därefter kommer med egna 

slutsatser. Inledningsvis kommer uppsatsförfattarna utforska vad BI innebär 

och utreda vilka de teoretiska framgångsfaktorerna är. Därefter kommer 

intervjufrågorna utformas med hjälp av den teoretiska bakgrunden, där 

uppsatsförfattarna vill utvärdera BI-verktygets tillämpningsområde i 

informationsuttag, och dess verkan i måluppfyllelsen. Efter intervjufasen 

kommer empirin jämföras med teoretiska hållpunkter om BI-

framgångsfaktorer. Tanken är att ta lärdom av företeelserna genom att studera 

vad teorin förespråkar och jämföra den med empirin och därefter dra 

slutsatser. Tillämpning av en induktiv ansats skulle i detta fall komma att 

försvåra formuleringen av intervjufrågor då uppsatsförfattarna inte hade en 

klar bild eller kunskap inom fenomenets område. Den induktiva ansatsen 

lämpar sig bäst när forskarna vill undersöka fenomenet med ett blankt sinne 

(Jacobsen, 2002). Därför låg det naturligt för uppsatsförfattarna att tillämpa 

en deduktiv ansats, där uppsatsförfattarnas kunskap från teorierna kommer 

vara utgångspunkten vid formulering av frågor för i slutänden besvara 

undersökningens forskningsfrågor. 

 

Genom att intervjua fem informanter kommer undersökningen påvisa hur 

verksamheten analyseras med BI-verktyget Qlikview av informationsuttag 

sam hur verksamheten skapar framgång med informationen. Utförandet av 

intervjuerna kommer resultera att tillvägagångssättet av uppsatsen kopplas till 

en mer djupgående metod för få fram innebörden av en viss händelse eller 

företeelse. Detta ska i sin tur generera en uppfattning om helheten, vilket 

Svensson et al (1996) anser att en kvalitativ ansats är mest lämplig. Genom 
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undersökningens tillämpningen av kvalitativ metodansatsen kommer 

sambanden utforskas mellan individen och kontexten, det vill säga hur 

människor och BI-system i dess kontext samverkar till att uppnå mål. Hade 

uppsatsförfattarna valt kvantitativ ansats hade det varit svårt att gå på djupet 

och verkligen belysa vad undersökningen är intresserad av (Jacobsen, 2002). 

Vidare menar Jacobsen (2002) att kvantitativ metod lämpar sig bäst när 

problemställningen är klar och tydlig, där forskaren har god kunskap i ämnet 

och vill beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning. Dessutom är 

metoden begränsad att ta fram information inom kontexten. 

 

Vidare kommer undersökningsobjektet evalueras genom att använda 

intervjufrågorna i en fallstudie, där målet kommer vara att få en djupare 

förståelse i process-flödet efter informationsuttaget. Det väsentliga i 

undersökningen kommer vara att titta på informationshanteringen, det vill 

säga hur tillvägagångssättet ser ut för att realisera måluppfyllelsen. Valet av 

fallstudie baseras främst ur ett förståelseperspektiv. Jacobsen (2002) anser 

angreppssättet kommer lämpa sig väl in i situationen, där avgränsning på 

undersökningen sker i samma rum(plats) och tid. Det vill säga 

undersökningen kommer ske efter likställiga utgångspunkter. Informanterna 

kommer väljas ut till intervjuerna från likvärdiga positioner eller roller inom 

organisationen. En variabel som kommer vara av intresse är att försöka välja 

kommuner vilka implementerat verktyget ungefär samma år. Ju mer lika 

variabler, desto mer likt kommer aspekterna för rum och tid vara hos 

fenomenet som undersöks (Jacobsen, 2002). 

 

Tolkningar och analysering av intervjuerna kommer först sammanställas ur 

ett sakligt och beskrivande perspektiv. Genom att tolka sammanställningar 

från datainsamlingen och undersöka kopplingar till tidigare forskning ska det 

kvalitativa resultatet svara på vilket sätt informanternas metoder 

differentierar med teorin. Undersökningen kommer ge oss material och 

kunskap om hur de fem kommuner arbetar samt ge svar på vad som åtskiljer 

dem. 

3.2 Datainsamling 

Ändamålet med kvalitativa intervjuer är för att få en djupare förståelse av 

kontexten där fenomenet existerar. Genom att intervjua utvalda personer 

kommer uppsatsförfattarna få en bättre bild av informationshanteringen med 

BI-verktyget i verksamheten. Intervjuerna kommer vara en blandning av 
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öppna och strukturerade intervjuer. Där ett frågeformulär kommer vara 

iordningställt innan intervjuerna och frågorna kommer läsas upp i 

ordningsföljd klart och tydligt. Vår förhoppning är att svaren från 

informanterna kommer vara av öppen karaktär, vilket kan medföra att fler 

tankar och idéer kommer uppkomma hos uppsatsförfattarna under 

frågesektionen. Denna process kommer medföra till en mer öppen diskussion 

och ytterligare frågor kommer med stor sannolikhet bli aktuella för 

informanterna. 

 

Det kan i vissa fall förekomma att intervjuobjektet inte har tid att svara på 

frågorna. Av den anledningen har uppsatsförfattarna tagit hänsyn till olika 

slag av kontakt. Genom att använda olika tekniker exempelvis 

telefonintervjuer, ansikte mot ansikte intervju och kontakt via e-post kommer 

sannolikheten att få svar på frågorna från informanterna att öka enligt 

Jacobsen (2002). Uppsatsförfattarna vill i första hand skapa fysisk kontakt 

vid genomförandet av intervjun. Grunden för tillvägagångssättet är att minska 

risker för de fel som kan uppkomma då informanterna svarar på frågor som 

ställs. Om ingen fysisk kontakt är möjlig kommer uppsatsförfattarna utföra 

telefonintervjuer alternativt skriftlig via e-post. Minnesanteckningar kommer 

föras med hjälp av diktafon samt papper och penna. Kombinationen av 

verktygen gör att det är enkelt att gå tillbaka och undersöka vad 

informanterna förmedlade när materialet ska analyseras. 

3.2.1 Urval 

Uppsatsförfattarna kommer intervjua personal som har en ledande position 

inom respektive kommun. Personerna som intervjuas ska ha arbetsuppgifter 

där övergripande kunskap på hur informationen hanteras vid uttag från 

verktyget ingår. De utvalda personerna är handplockade av företaget IST, 

vilka var väl medvetna om vad uppsatsförfattarna eftersökte för information 

från den offentliga verksamheten. IST har arbetat med personalen på 

förvaltningarna i samband med BI-verktyget Qlikview, därmed kunde 

uppsatsförfattarna hänvisas till personer med eftersökt områdeskunskap. 

Kriterierna och önskemålen i urvalet vilka uppsatsförfattarna överlämnande 

till IST var att likställiga förhållanden skulle råda hos informanterna enligt 

nedanstående variabler: 

 Tidsperspektivet, Datumet när BI-verktyget implementerades i 

organisationen 
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 Personens arbetsuppgifter. Befogenheter och rutiner hos den 

anställde. 

 Kommunal homogenitet. Strukturell konstruktion av organisationen 

och sociala förhållande i kommunen. 

 

3.2.2 Genomförande 

Inför valet av frågor genomförde uppsatsförfattarna en förstudie. Materialet i 

förstudien införskaffades från litterära verk som andra forskare har skrivit, 

vilket kan ses som sekundär data (Jacobsen 2002). I studien analyserades 

vetenskapliga arbeten såsom forskningsartiklar och facklitteratur inom 

området systemvetenskap, vilket är kopplat till BI och informationshantering. 

Syftet med att använda sekundär data var att få en förförståelse i vad som 

skulle undersökas och därefter utforma frågebatteriet på bäst tänkbara sätt. 

 

Ett dokument eller frågebatteri skapades för att sammanställa valda 

frågeformuleringar (se bilaga 1). Innan frågebatteriet skulle komma till 

användning i intervjufasen granskades dokumentet av handledaren på 

Linnéuniversitet. Anmärkningar som förekom justerades och därefter togs 

kontakter med intervjupersonerna. 

 

Två veckor tidigare innan första intervjun hade kontakt skapats med IST i 

syfte att skapa djupare förståelse av BI-verktyget och dess kontext samt 

komma i kontakt med kunder som använder verktyget. Sammantaget var 

syftet med mötet att uppsatsförfattarna skulle få mer kunskap om BI och 

förståelse i hur det används samt på vilket sätt IST är involverade i BI-

processen och vilken kunskap de överför till deras kunder.  

 

Efter mötet hos IST översändes kontaktuppgifterna på kommunerna, Växjö, 

Linköping, Haninge, Borås och Karlstad till uppsatsförfattarna. Kontakten 

samordnades inledningsvis via telefon och svarade inte informanterna 

skickades en förfrågan via e-post. Uppsatsförfattarna förklarade via kontakten 

uppsatsens syfte och alla tillfrågade var positivt inställda till att medverka. 

Under en tidsintervall på 7 dagar var alla fem informanterna inbokade och 

intervjuade. Uppsatsens författare är bosatta i Växjö. Följaktligen blev det 

naturligast att börja med informanten i samma stad. Intervjun med Växjö 

kommun särskiljer sig från de övriga intervjuerna, då intervjun genomfördes 

ansikte till ansikte. Resterande av intervjuerna anordnades och genomfördes 
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över applikationen Skype. I samtliga fall medgav informanterna sin tillåtelse 

att inspelning kunde ske av intervjuerna med diktafon. Intervjuerna 

genomfördes likt en öppen diskussion mellan två parter, där vi ställde 

frågorna och om svaret frambringade något nytt av intresse framfördes 

fördjupande frågor inom intresseområdet. 

 

3.3 Analys 

Uppsatsförfattarna kommer i det första steget transkribera det insamlade 

empiriskt materialet. Därefter kommer uppsatsförfattarna jämföra empirin 

med teorins framgångsfaktorer för att utvärdera om den undersökta 

verksamheten följer det teoretiska ramverket. Syftet med detta är att lyfta 

fram eventuella skillnader dem emellan. Förhoppningar är att skillnaderna 

ska ge nyttig information om varför verksamhetens processer är framgångrika 

eller synliggöra var eventuella brister finns. Utifrån denna analys hoppas 

uppsatsförfattarna att förbättringsförslag kan presenteras för att optimera BI-

processen. Utfallet av analysen skall även generera ett resultat av 

undersökningen var vi besvarar undersökningens forskningsfrågor. 

3.4 Uppsatsens trovärdighet 

Uppsatsen trovärdighet står egentligen för undersökningens kvalitet – allt 

som kan genomföras och åstadkommas för att höja kvalitén ökar i allmänhet 

också trovärdigheten (Malterud, 2009). I den akademiska världen formuleras 

validitet och reliabilitet som begrepp, vilka används som bedömningskriterier 

som utomstående kan bedöma kvalitén på en undersökning. 

Validitet och reliabilitet handlar om att beskriva hur studien har samlat in och 

bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga 

presentationen av material beskrivs förutsättningarna inför studien och hur 

resultatet under processen vuxit fram (Malterud, 2009). I följande stycke 

presenteras på vilket sätt uppsatsförfattarna uppnår validitet och reliabilitet. 

3.4.1 Validering 

Validering delas in i två delar, intern och extern. Där interna förhåller sig till 

trovärdighet och extern till studiens överförbarhet. 

Intern giltighet är en fråga om resultatens giltighet. Det kan vara rätt eller fel 

beroende på många förhållanden, men fokus ska läggas på om beskrivningen 

på fenomenet är riktigt (Jacobsen, 2002). Här kommer den kommunikativa 

förmågan att kommunicera undersökningens process påverka giltigheten. Där 
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beskrivningen av förförståelsen, datainsamlingen, urvalet och 

analysprocessen spelar roll (Malterud, 2009). Uppsatsförfattarnas 

förförståelse är av akademisk prägel, där systemvetarprogrammet har 

inbringat oss förkunskaper i systemteorier och hur system relaterar i dess 

kontext. Första kontakten med verktyget kom när en av uppsatsförfattaren 

praktiserade på företaget IST där personen utvecklade lösningar i mjukvaran. 

Därefter har idén till uppsatsen vuxit fram på eget bevåg genom diskussioner 

mellan uppsatsförfattarna. Förhållningsätt eller bakgrund till ämnet och dess 

fenomen är den kunskapen som nyhetsmedia såsom ComputerSweden, 

nyhetstidningar och tv samt litterär förstudie har inbringat oss.  

Valet av rätt källor till datainsamling är kritisk. Om urvalet inte har kunskap 

eller är medveten om vad som eftersöks returnerar data en skev bild av 

verkligheten. Björklund & Paulsson (2012) menar att validitet mäter det som 

är relevant i en undersökning. Det vill säga det undersökningen avser att mäta 

och inte mäta. Därför är det viktigt att undersöka hur personerna relaterar till 

fenomenet som kommer undersökas. Jacobsen (2002) menar att närheten är 

en sådan aspekt Exempelvis om personer refererar till händelser eller en 

upplevelse, vilken de själva har varit med om, det vill säga förstahandkällor, 

eller återger personen något som en annan person har sagt till dem, det vill 

säga andrahandskällor. Med frågebatteriet första frågor kommer 

uppsatsförfattarna fastställa om informanten har den närhet och rimlig 

kunskap till BI verktyget och dess processer. Vid bristfällighet i dessa 

områden kommer intervjun inte tas med som ett godtagbart resultat när 

empirin sammanställs. Vidare kommer frågebatteriets frågeformuleringar 

ifrågasättas genom att uppsatsförfattarna ställer frågan om vi verkligen mäter 

det vi önskar utifrån de indikatorer vi har valt. Den interna giltigheten och 

tillförlitligheten blir på så sätt säkrad via detta tillvägagångssätt och resultera 

i att villkoren för extern giltighet blir uppfyllda (Jacobsen, 2002).  

 

En ytterligare aspekt är att kritisk värdera källornas vilja att ge riktig 

information. Öppenheten måste därför kritisk granskas för att bedöma 

sanningshalten i informantens återgivna verklighetsbild. För att minska 

möjligheten att få en osann bild kommer undersökningen bygga på flera 

källor, det vill säga flera kommuner. Källorna kommer vara oberoende, då 

källor som har ett inbördes beroende av varandra tenderar att påverka 

varandra och kan ha samma motiv att ge en inadekvat bild av verkligheten. 

Är det tvärtom, oberoende källor som dessutom har olika intresse och motiv 

tillskrivs informationen betydlig giltighet. Gyllene regeln säger ”information 
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från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av fenomenet”, vilket 

kan och kommer tillämpas i uppsatsen som en måttstock (Jacobsen 

2002:261). Betydelsen är inte av den art att källorna måste vara ense om 

beskrivningen. Om vi får olika tolkningar är det precis likaväl ett gott tecken 

på god giltighet, för det är bara att inse att vi ser världen på olika sätt. Detta 

är en av huvudpoängen med kvalitativa ansatser, att få fram skillnader och 

kontrasterna. Vikten ligger i summan av informationen från olika 

uppgiftslämnare, vilket är den verkliga beskrivningen av fenomenet, oavsett 

om det är av konvergens eller divergens art (Jacobsen, 2002). 

 

Extern giltighet eller generaliserbarhet definieras inte av uppsatsförfattarna 

utan den presenteras av vägen och de fynd som gjordes i slutet av vägen. 

Generaliserbarheten avgörs sedan av läsaren (Malterud, 2009). Vidare är 

uppsatsförfattarna intresserade av att generalisera studiens resultat. Detta 

betyder att vi har intresse av ta reda på om studien kan appliceras inom en 

annan kommunal verksamhet i Sverige. Eventuellt kan organisationer i den 

privata sektorn också finna ett värde av denna uppsats. För att det ska kunna 

vara möjligt att andra kommuner eller organisationer ska kunna förankra till 

resultatet i vår uppsats. Väljer vi att utföra kvalitativa intervjuer med fem 

kommuner, vilka använder BI-verktyget Qlikview, vilket möjligtvis kan 

säkerhetsställa att det finns någon likhet mellan andra kulturer eller 

organisationer. 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågan om resultatet från undersökningen blir det samma om 

den genomförs på nytt. Det vill säga att undersökningens valda metoder 

generar samma resultat om andra forskare skulle göra samma undersökning. 

Bryman (2002) skildrar replikering som att undersökningens 

tillvägagångssätt och användning av metoder ska vara tydligt och noggrant 

beskrivet. Därför kommer varje steg i undersökningen vara tydliga för att 

läsaren ska enkelt kunna följa förloppet. 

 

Plats och metod för datainsamling kommer vara likvärdiga i varje intervju så 

långt det är möjligt. Det vill säga undersökningen kommer ske i likvärdig 

skolmiljö, personal och tillvägagångssätt (se kapitel 3.2.2 genomförande). 

Informanterna handplockas till intervjuerna från likvärdiga positioner eller 

roller inom organisationen. Andra variabler som är av intresse när vi väljer 

kommuner beskrivs i ovanstående kapitel Urval. Ju mer lika variabler 
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undersökningen har, desto mer likt kommer aspekterna för rum och tid vara 

hos fenomenet som undersöks (Jacobsen, 2002). Vidare menar Svenning 

(2003) att undersökningar med samma syfte och metod ska ge samma resultat 

om inget har förändrats i populationen. 

 

 Enligt Saunders et al. (2003) finns två faktorer som kan utgöra ett hot mot 

reliabiliteten i kvalitativa studier, intervjubias och respondentbias. 

 Intervjubias innebär att intervjuaren omedvetet påverkar informanten 

genom att ställa ledande frågor eller intervjuarens värderingar eller 

utgångspunkter genomtränger frågeställningarna istället för att 

förhållas objektivt. 

 Respondentbias innebär att informanten inte vill dela med sig av 

information, exempelvis på grund av ämnets natur, intervjuarens 

personlighet eller personkemin mellan intervjuare och respondent. 

För att underbygga dessa två faktorer inte inträffar kommer intervjufrågorna i 

uppsatsen vara förbereda innan intervju, där frågorna är formulerade utifrån 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor samt teorier om BI. Vidare är 

uppsatsförfattarnas förhoppningar att uppsatsen syfte ska vara tillräcklig 

orsak för att informanterna kommer vara öppna och ärliga i 

informationsdelgivningen. 

3.5 Etiska övervägande 

Enligt HSFR (Humanistisk-samhälls- vetenskapliga forskningsrådet) följer 

forskare fyra etiska huvudprinciper vid etisk övervägande.  

 

Informationskravet 

 ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.” 

Samtyckeskravet 

 ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
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undersökningsdeltagares samtycke 

 ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 

för dem.” 

 ”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller 

uppgiftslämnare.” 

Konfidentialitetkravet  

 ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som 

kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” 

Nyttjande kravet 

 ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.”(Vetenskapsrådet) 

 

Under undersökningen kommer inga personuppgifter i enighet med 

personuppgiftslagen (PUL) att samlas in som kan skapa några etiska 

dilemman. Innan genomförandet av intervjuerna kommer informanter 

informeras att deltagandet sker på frivilligbasis och vilket som är syftet med 

undersökningen. All information såsom namn och personliga åsikter som 

kommer fram vid den kvalitativa undersökningen kommer inte att tas med i 

rapporten utan medgivande från informanten.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar uppsatsförfattarna resultatet av den studie som har 

gjorts i samband med att utforska fenomenet och utreda det bakomliggande 

syftet till uppsatsen. Resultatet redovisas från de kvalitativa intervjuerna med 

de fem kommunerna och följer huvudtemat enligt intervjumallen. Sedermera 

i analyskapitlet jämförs empirin med teorin vilket slutligen genererar i 

slutsatser i slutsatskapitlet. 

4.1 Linköping kommun 

Bakgrund 

Vår intervjuperson tituleras ”sakkunnig” på kommunens 

utbildningsförvaltning. Hen har tidigare arbetet med utvecklingsfrågor inom 

kommunen i olika uppdrag under 10 år. Ansvarar idag mot hela 

verksamheten med att assistera rektorer, förskolechefen och nämndefolk i 

olika IT-frågor. 

 

Linköping som är Sveriges femte största kommun med 150 000 invånare har 

arbetat med Qlikview sedan år 2000. I början användes bara elevsystemet 

Extens, vilket registrerar elevers uppgifter och register på skolorna. Under 

åren växte behovet att ta fram statistik på elevuppgifter och analysering i 

utvecklingsfrågor av verksamheten. Först användes pivottabeller vid 

analyseringen, men tillvägagångssättet var ineffektivt och oflexibelt. 

I workshops tillsammans med leverantören och andra kommuner framställdes 

krav på hur det önskade verktyget skulle anpassas till kommunernas 

verksamheter. Några av frågorna som diskuterades var, vilken data är viktig, 

hur uppföljning ska genomföras, vilken information ska presenteras och hur 

ska den kunna bli så lättillgänglig som möjligt. 

 

Arbetsprocesser 

Qlikview används idag till bland annat att hantera stora mängder elevdata. 

Dock tycker informanten att Qlikview är komplext. Komplexiteten har 

försvårat användning hos de tilltänkta användarna, rektorerna, vilka skulle ha 

använt verktyget från början. Därför har kommunen valt att arbeta med 

verktyget genom att rektorerna skickar förfrågningar av statistik till 

förvaltningen. På förvaltningens statistikavdelning sammanställs önskade 

resultatet och skickas vidare ut till rektorerna. Oftast sker förfrågningar i 

samråd med huvudmannen på kommunen, i detta fall informanten.  
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På förvaltningsnivå används Qlikview till analysering av data som inte kan 

genomföras i Extens, exempelvis görs en mängd uträkningar exempelvis 

meritvärden. Informationen som kommunen plockar fram är i grunden 

elevprognoser till rektorerna. Exempelvis vilken skola eleverna har valt för 

studier samt hur prognosen ser ut för elevernas resultat. Genom att titta på 

inflyttning och befolkningsdelen kopplat till vilken skola elever väljer kan 

kommunen analysera och upptäcka mönster på hur elever söker alternativt 

väljer skola. Vidare plockas data fram på ett antal tester från förskoleklasser 

upp till årskurs nio. Informationen från nationella prov, delprov samt alla 

betyg presenteras på kommunalnivå eller enbart enskild skola. Statistiken 

delas upp på olika variabler exempelvis kön och härkomst. Vid vissa 

hänseenden tas även resultatet fram på individnivå, exempelvis kan det vara 

några elever som inte klarar Svenska nationella provet. Genom detta 

förfarande kan skolan sätta in åtgärder för dessa elever. Verktyget används 

även att följa elevernas kunskapsutveckling genom att jämföra resultaten mot 

föregående år. Tanken är att rektorer ska göra detta själv, och förvaltningen 

hade workshop för de rektorer som var intresserade, men utslaget blev inte 

som förväntat. Ytterligare utbildning kommer genomföras vid ett senare 

tillfälle. 

 

Förvaltningen levererar också elevfrånvaron. Lärarna lägger in alla scheman 

via programvara som är sammankopplat med databasen Extens. Vidare 

kvitteras elevernas närvaro som sedan samlas in och analyseras i Qlikview. 

Varje kvartal sammanställs denna rapport där rektorerna kan följa 

utvecklingen på lärarledda timmar och elevers frånvaro, Exempelvis är 

information om vilka elever som har högst frånvaro, hur många timmar och 

vilka ämnen de har deltagit i några saker som tas ut ur Qlikview. 

 

Lärarna har ett sidosystem, Dexter, där enbart lärarens elever syns. Dexter är 

också sammankopplat med Qlikview. Tillsammans med de övriga systemens 

informationsinsamling skapar informationen en helhetsbild av hela 

verksamheten i Qlikview. 

Förvaltningen spenderar mycket av sin tid att analysera och presentera 

resultat. Det hade varit bra om detta skett på varje skola och på sikt är det 

meningen att rektorerna ska sköta detta själva. På grund av verktygets 

komplexitet behövs en djupare kunskap för att hantera detta. Idag är ”är det 

lätt att titta fel och göra fel på grund av att det är många variabler man måste 

tänka på när man ska ha ut data”. I menyerna finns undervisningsgrupper, 
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vilken period och betyg som ska sättas i en period och sen ska man inte 

blanda ihop det med Nationella provet, vilket försvårar att plocka fram rätt 

data om du inte är en van användare i systemet. Idag hantera vår 

administrativa personal dessa uppgifter och håller i ordning på systemet. 

 

Rapportering till SCB sker via Extens. Data sammanställs, beräknas och 

skickas vidare till skolverket. Skolverket är intresserad av bland annat 

nationella proven och betygsättningarna. Rapporterna återsänds till 

kommunerna sex till nio månader efter inskickat datum. Detta är 

förhållandevis en lång väntan då verksamheten önskar diskutera resultatet 

och komma fram till en åtgärdsplan så snabbt som möjligt. Kontentan blir att 

förvaltningen sammanställer en egen rapport när betygen är registrerade. 

Därmed kan rektorerna diskutera resultaten vid starten av det nya skolåret 

och planera undervisningen därefter. När rapporten kommer tillbaka från 

SCB jämförs denna med förvaltningens. 

 

Analys av arbetsprocesser 

I dagsläget är det svårt och problematisk, ibland omöjligt att få fram de 

önskade resultaten om användaren inte är insatt i hur Qlikview fungerar och 

de olika variablerna hänger samman, ”vet inte hur vi ska komma runt detta 

problem” säger informanten. Förslag på att lösa detta problem har diskuterats 

med leverantören av verktyget att ta fram en förvaltningsversion och en 

anpassad variant till rektorerna. Det har även diskuterats att ta bort vissa 

saker för att förenkla, men ”tar man bort vissa saker, plockas även sådant som 

är intressant bort”. 

 

Rektorerna på låg- och mellanstadiet vill försöka få till poängberäkningar i 

systemet, för att elever som är ovanför den godkända nivån ska synliggöras. 

Som det är nu tittar rektorerna nästintill enbart på vilka som har uppnått 

kraven, som exempelvis nationella proven. Diskussionerna handlar oftast om 

eleverna som inte klarar proven, därför har det kommit önskemål att även 

lyfta fram och inkludera de duktiga eleverna när resultaten presenteras. 

Högstadierektorerna fokuserar att kolla på meritvärdet, vilket har blivit 

omnämnt i pressen. Önskningar finns att ta fram ”bilder” (vyer) i systemet 

vilka visar meritvärdet i form av prickar för skolan. Genom förändring kan 

verktyget lyfta fram de starka eleverna och inte bara fokusera på det 

genomsnittliga meritvärdet. Som verktyget är idag framhävs inte de starka 

eleverna säger informanten. 
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Det finns även en vilja att få till funktioner för elever, exempelvis de 

nyanlända som inte tidigare har gått i skolan. De kommer från utlandet och 

börjar i årskurs nio, resultatet blir att eleven får ett lågt meritvärde. Vi har en 

önskan att leverera analysresultatet med och utan dessa elever samt kunna 

förfina presentationen av vilka som är nyanlända till Sverige. I den officiella 

statistiken från Skolverket inkluderas alla elever, även de nyanlända. 

I dagsläget ligger det ett stort fokus och engagemang på verksamhetens 

resultat och vidare utvecklingsarbete. Det hade fungerat bättre om rektorerna 

själva använt verktyget Qlikview och tagit fram data, men där är inte 

verksamheten inte idag. Det kommer krävas förändringar. Ett förslag är att 

ändra layouten i Qlikview och göra det enklare att ta fram data. Dessutom 

behövs det förändringar i de benämningar som i nuläget finns i systemet till 

mer logiska. Exempelvis benämns vårtermin 2012 med 2012-2, förslagsvis 

skulle det kunna ändras till VT12. Benämningarna som finns idag är från 

gamla systemstandarder. Vi behöver titta över detta så systemet kan bli mer 

användbart för brukaren. Dock kan förändringen göra det sämre för vissa 

individer, ”om man gör det enkelt, blir man nyfiken på att titta vidare” säger 

informanten. Vidare menar informanten att resultatet kan göra att 

förändringen begränsar de personer som är intresserade av verktyget 

Qlikview idag. Det är ingen enkel match”, att skapa bästa förutsättningar för 

alla användare. 

 

Systemet bräcklighet är om fel data kommer in i systemet. För tillfället sker 

diskussioner om att placera personal på varje skola som tar hand om 

nationella proven när data ska in i systemet. Deras uppgift blir att agera som 

kvalitetskontroll. Ibland brister kvalitetsnivån på data, vilket får förvaltningen 

att finslipa där det inte stämmer logiskt i informationen. Exempelvis finns 

idag inga spärrar i grundsystemet för att benämna perioden. Istället för 2012-

2 som vore korrekta benämningen för vårterminen 2012, kan systemet istället 

ta emot vilken som helst data utan att det signalera fel vid inmatning. 
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4.2 Borås kommun 

Bakgrund 

Borås kommun har cirka 105 000 invånare. Vår intervjuperson började på 

kommunen som lärare inom data på den kommunala vuxenutbildning år 

1995. Övergick till utbildningsförvaltningen år 2007 och arbetar idag med allt 

som är datarelaterat inom gymnasieskolan och kommunala 

vuxenutbildningen. Vår informant har varit med från starten när Qlikview 

introducerades av leverantören samt varit delaktig i att utveckla verktyget i 

fem år. 

 

Arbetsprocesser 

Data samlas in från både Dexter och Extens-systemet, där insamlingen sker 

från fyra stora gymnasieskolor och två mindre. På varje skola har kommunen 

tillsatt dedikerade Extens-ansvariga som kontrollerar att systemet matas med 

rätt data. Från Dexter matar lärarna in närvaro/frånvaron och betyg. 

Elevregistret är den viktigaste informationskällan att inhämta uppgifter till 

analys av verksamheten enligt informanten. 

 

Tanke är att rektorerna eller någon annan ansvarig på skolorna ska utföra 

analysen, vilket inte fungerar idag. Som alla system måste användaren 

använda det för att känna sig säker i användningen och trygg i att data 

verkligen stämmer. Därför är det bestämt att denna process sköts centralt på 

förvaltningen. BI-verktyget betraktas som ett dagligt verktyg för att hålla koll 

på hur det ser ut ”på min skola idag” säger informanten. Förvaltningen vill att 

rektorerna själva är inne och arbetar med denna process. Några skolor har 

försökt att använda det. Dels beror det på att systemet är komplicerat samt 

vilken teknisk fallenhet man har. ”Har man inte intresset – då ber man någon 

annan” menar informanten. 

 

Kommunen tar ut information som berör elevernas betyg såsom: 

 Hur ser det ut med antal icke godkända betyg? 

 Vilka risker finns det att inte nå målen? 

 Hur ser betygen ut, det vill säga vilka poängsnitt har vi? 

 Hur många klarar samtliga prov? 

 Hur ser frånvaron/närvaron ut? 
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Genom att kommunen kollar över frågorna får de en snabb överblick hur det 

ser ut i skolan idag. Det vill säga vilka problemområden finns det, vad som är 

bra och vad är det som är mindre bra. Exempelvis när betygsättning har 

bearbetas och sammanställs, dokumenteras resultatet i kvalitetsredovisning. 

Genom att göra uppföljningar varje år kan de följa trenderna och 

säkerhetsställa den höga kvalitén menar informanten. 

Spridning av informationen från verktyget sker i olika steg. Dels tar skolan ut 

statistiska rapporter och arbetsmaterial till rapporter. Exempelvis på daglig 

basis vill skolorna ha ut statistik på elevers frånvaro, vilket rapporteras vidare 

till CSN
8
. Statistik lagras även på en gemensam yta, där skolans 

ledningsgrupp kommer åt materialet. Dessutom när statistiken är färdigställd 

och klar offentliggörs den till Sveriges befolkning. Till SCB och centrala 

myndigheter överförs informationen direkt från Extens. 

 

Kommunen arbetar idag med mål under tidsperioder eller cykler. Cykeln är 

mellan 2011-2015 där kommunen har definierat sex till sju olika 

målområden. Längst ner är det frågor vilka berör, hur man når det ”goda 

klassrummet”. Ett annat mål är att få alla elever godkända betyg när de slutar 

gymnasiet. Qlikview hjälper till att hålla koll på verksamheten, ta tempen på 

den dagligen och se var någonstans åtgärderna ska sättas in. Att uppnå målen 

är en ständig process. Eller som informanter uttrycker det när vi ställer frågan 

” hur uppnår ni era mål?” 

- ”Det gör vi aldrig, höll jag på att säga”.  

Kommunen är styrd av skolverkets centrala mål. Skolverket mäter alla 

kommuner sinsemellan, dels mäts betygskriterierna och snittpoäng för 

eleverna. I mätningarna så ligger kommunen hyfsat till menar informanten, 

men det finns alltid förbättringsområden. Målen är likadana för alla 

kommuner och de redovisas på SCB internetsidan. Bland annat redovisas 

måluppfyllelsen på de godkända resultat och hur höga meritpoängen är för 

kommunerna. 

 

Förvaltningen har en central funktion, där alla har olika roller. I 

ledningsgruppen där gymnasiechefer och andra nyckelpersoner ingår tas alla 

beslut. Inkommande kommunikation kan exempelvis samlas in från enkäter 

eller data från Extens, när en fråga ska förläggas. Politikerna i nämnden tar 

del av analysen om det efterfrågas, men de har ingen tillgång till själva 

                                                 
8
 Centrala studie nämnden 
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verktyget. Vidare sprids information till andra informationskanaler, bland 

annat begär nyhetstidningar ut resultat och uppgifter från förvaltningen. 

 

Analys av processer 

Skolorna arbetar kontinuerligt med förbättringar. Varje år har skolorna 

konferenser i början av juni när betygen är satta. Underlaget för 

diskussionerna är en sammanställning av det gångna året, vilket hämtas från 

BI-verktyget Qlikview. På konferensen analyseras hur det har gått det senaste 

året, varför det har gått som det har gjort, vilka är förbättringsområdena och 

var resurser ska tillsättas. I det avseendet fyller verktyget en stor nytta med 

levererade analytiska värden att jobba vidare på. 

 

Tanken var ju från början att fler ute i verksamheten skulle använda verktyget 

och ett enklare gränssnitt hade förenklat verkligheten, där användare kunde få 

fram svar snabbare och smidigare än idag. Qlikviews gränssnitt är idag rörigt 

med massor av klick hit och dit för att få fram ett resultat, vilket är en 

anledning till att rektorerna inte använder verktyget. Ytterligare önskningar 

finns att applikationen ska fungera med alla webbläsare, vid dagens datum är 

det enbart internet Explorer som fungerar med BI-verktyget. 

Innan verktyget implementerades i verksamheten användes Extens. 

Programvaran har möjligheter att ta ut rapporter genom den inbyggda 

rapportgeneratorn. Dock är den osmidig att analysera data, då allt 

sammanställs i textformat. 

4.3 Växjö Kommun 

Bakgrund 

Växjö är en kommun med ca 83 000 invånare, i kommunen finns ett 40-tal 

grundskolor vilka alla har en skyldighet att följa läroplanen. Vår 

intervjuperson sitter på Växjö kommuns skolförvaltning var det i dagsläget 

sitter fem utvecklingssekreterare som enbart jobbar med systematisk 

kvalitetsarbete på förskola och grundskola. 

 

Informanten har tidigare arbetat som lärare i tio år och har fram till nu arbetat 

på skol och omsorgsförvaltningen med BI-verktyget Qlikview i sex år. 

 

Arbetsprocesser 

Förvaltningen använder verktyget främst för intern styrning av 

skolverksamheten men systemet matas även med siffror från SCBs 
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kvartalsrapporter. När SCB presenterar friskolornas data implementeras den i 

respektive kommuns databas. Därefter jämförs och analyseras de statliga och 

privata skolorna på förvaltningen då det i vissa fall finns en viss 

konkurrenssituation dem emellan. Förvaltningen svarar idag med att 

assisterar rektorer, lärare och andra intressenter med uppgifter som 

elevresultat och betygsutveckling, vilka i det flesta fall presenteras som 

statiska rapporter. Tanken var från början att fler ute i skolverksamheten 

skulle arbeta med Qlikview, men det visade sig vara en allt för komplex 

uppgift att lägga på skoladministratörerna ute på skolorna. Enligt informanten 

är skoladministratörerna idag verksamma i nästan 20 olika system, allt från 

rehabilitering till löner. Och lägga till ytterligare ett system var inte ett bra 

alternativ för att effektivt nyttja BI-verktygets fulla potential enligt 

informanten. Därav tillsattes en enhet på förvaltningen som ansvarar för 

systemet och levererar rapporter till rektorerna som därefter sprider 

informationen neråt till lärarna.  

 

Ute i verksamheten har rektorerna tillgång till detta verktyg och har möjlighet 

att följa utvecklingen på deras skola om de så önskar. Dessvärre finns det i 

nuläget inga verktyg var lärarna kan se resultat och skapa sig en överblick 

över hur deras arbete framskrider. Deras enda återkoppling är 

analysrapporterna de blir assisterade med. På detta område händer det 

givetvis massor, men problematiken är att skapa ett enkelt verktyg för lärarna 

så att de i första hand kan koncentrera sig på att lära ut och inte lägga massa 

tid på att administrera elevresultat. Enligt informanten så fyller 

analysverktyget en stor funktion här, då dess främsta uppgift är att få rektorer 

och lärare att se sin egen verksamhet och ransaka sitt eget arbete och försöka 

hitta förbättringsvägar. 

 

Nytt för i år är att elever ska få betyg redan i årskurs sex och tanken bakom 

detta är att kunna mata systemet med så många mätpunkter som möjligt. 

Mellan sjätte och nionde klass är det samma läroplan som gäller och genom 

att börja med betyg i sexan kan elevens kunskapsutveckling följas än mer 

noggrant. En annan tanke är att kunna leverera siffror svart på vitt på var 

eleverna ligger i kunskapsnivå till kommande klassföreståndaren som ska ta 

vid när eleverna kommer upp i årskurs sju. Intentionen är att lärarna ska 

kunna planera sin undervisning därefter och sätta hjälpundervisning till de 

som behöver mer stöd för att uppnå kunskapskraven. Detta kan låta bra men 

det finns även en viss problematik i själva leveransen av resultatet enligt 
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informanten. Mycket arbete går ut på att leverera data till rektorerna för att 

uppmärksamma dem på eventuella problemen, men i denna process har 

förvaltningen upptäckt att de leverarat ett för tungt material. Detta har 

resulterat i en ”overload”, det vill säga materialet har varit för omfattande för 

att rektorerna skall kunna ta till sig informationen och verka därefter. Därför 

har ett arbete påbörjats att skala ner materialet till en mer övergripande 

rapport för att rektorerna på så sätt skapa en efterfrågan på djupare material, 

och genom detta förfarande hitta en lämplig nivå på data. 

 

När förvaltningen jobbar med BI-verktyget är det inte elevresultaten det tittar 

på i första hand, utan som informanten säger så ser man mer generellt över 

hur det står till på de respektive skolorna. Upptäcker man att det sticker ut 

någonstans börjar man borra sig ner till ämnesnivå för att se var 

problematiken ligger. Är det så att eleverna inte uppfyller kunskapskraven 

eller att kunskapsutvecklingen är svag så kan man börja fundera på 

anledningarna kring fenomenet. När en sådan situation uppstår följer 

huvudmannen upp fenomenet och kontrollerar om rektorn på skolan har 

uppmärksammat problemet, om inte får han en återkoppling till 

skolförvaltningen och en uppmaning till att se över problematiken.  

 

Analys av arbetsprocesser 

Mycket har hänt på de senaste sex åren vad gäller kontrollen av 

kunskapsuppföljning. När informanten började sin tjänst för sex år sedan 

sattes det i stort sett inga betyg förrän i årskurs åtta. Då var det en tjänsteman 

som satt och tog emot Excel ark från rektorerna på skolorna och 

sammanställde vilka som hade klarat respektive inte klarat de nationella 

proven och vidarebefordrade dessa till SCB
9
. Problemet med detta förfarande 

var dock att efter resultaten var levererade tog det cirka sex månader innan 

verksamheten fick någon återkoppling på resultaten. Då var ofta för sent att 

göra något. Det kunde till och med vara så att återkopplingen till eleverna 

redan var bruten, då eleverna kanske inte längre gick i grundskolan utan hade 

gått vidare till gymnasiet. Detta resulterade i att det inte fanns några värden 

att arbeta efter med eleverna, det vill säga det var redan för sent att påverka 

deras kunskapsutveckling enligt respondenten. Detta är en avgörande 

anledning till varför kommunen valde att implementera Qlikview i 

verksamheten. Som läget var innan så tittade man inte på elevresultatet och 

det levererades inga resultat till rektorerna. Vidare fortsätter informanten att 

                                                 
9
 Statistiska central byrån (SCB). 
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verktyget har ökat antalet godkända elever men det har inte hjälpt till att öka 

meritvärdena
10

 över lag. Anledningen till detta är de elever som ligger i 

mitten och har behörighet till gymnasiet inte varit i fokus, men detta är något 

som kommer att förbättras. Informanten nämner att problemämnen 

fortfarande är engelska, svenska och matematik, vilket är konstigt för dessa 

tre ämnen är de vi lägger mest tid åt i skolan och då kan man börja undra vad 

vi gör för fel i skolan idag. 

 

4.4 Haninge Kommun 

Bakgrund 

Haninge kommun är en kommun med ca 80 000 invånare. Detta är en 

kommun som arbetat hårt med att försöka höja elevernas kunskapsutveckling. 

Kommunen har satt upp en vision som säger att ”Haningesskolor skall vara 

bäst i Sverige” (Kvalitetskontroll och uppföljning, 2013), och enligt SKL
11

 

årliga rapport (öppna jämförelser grundskolor) 2012 hade Haninge kommun 

klättrat från plats 264 till 214 av landets 290 kommuner vid sammanvägda 

resultat (Kommunledningen i Haninge). Det är många faktorer som spelar in 

på detta resultat, men deras arbetssätt börjar ge resultat, ”I Haninge jobbar vi 

systematiskt med resultatuppföljning. Detta ger oss kunskap om hur vi tidigt 

och på bästa sätt kan anpassa verksamheten för att möta elevers olika 

behov.” (Kommunledningen i Haninge)  

 

På Haninge kommun är det fem personer som sitter på 

utvecklingsavdelningen och jobbar med Qlikview. Därtill har de ett antal 

rektorer som jobbar med systemet, summa summarum är de mellan sju till tio 

personer säger informanten. Informanten har en lång erfarenhet av 

skolverksamheten och har tidigare arbetat som lärare i grundskolans nio 

årskurser, vidare har informanten arbetat som tillsynslärare, biträdande 

rektor, rektor, sen som utbildningssamordnare, systemansvarig, it chef över 

skolan och sitter nu som IT-utvecklare på utbildningsförvaltningen. 

 

Anledningen till implementering av analysverktyget var att försöka komma 

ifrån manuellt arbete för att kvalitetssäkra resultatet. Beslutet att 

implementera analysverktyget grundar sig på arbetskapaciteten som krävdes 

                                                 
10

 Meritvärdet är summan av elevens 16 bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om till siffror. 
11

 Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
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för att sammanställa material och felfrekvenser som uppstod när varje kull 

kanske var upp mot 10 000 – 15 000 elever. 

Arbetsprocesser 

Haninge kommun har bland annat standard utgåvan av analysprogrammet 

men har även vidareutvecklat egna lösningar. Informanten framhåller att de 

är den kommun som utvecklar mest bland de övriga kommunerna i Sverige. 

Med detta menar informanten att anpassningar av systemet gjorts efter deras 

sätt att arbeta och mäta resultat. Haninge kommun sticker ut lite bland de 

andra kommunerna menar informanten, genom att kommunen har valt att 

utöver standarden, de nationella proven, också tagit fram en mängd egna 

kommunala ämnestester i matematik och svenska etc. Allt detta har 

utvecklats i analysverktyget för att få en större kontroll på elevernas 

kunskapsutveckling. Vidare fortsätter informanten att kommunen även matar 

in hur elever ligger i förhållande till uppsatta kunskapskrav från de lägre 

årskurserna innan de börjat få betyg. Detta medför en bredare 

kunskapsuppföljning på respektive elev och skola, men även lärarnivån kan 

på detta sätt kontrolleras om det i något fall finns många elever som inte når 

upp till satta kunskapskrav. 

 

I dagsläget används inte Qlikview på alla nivåer utan skolan har ett 

grundsystem som heter Extens. I detta system matar lärare och 

skoladministratörerna in betyg, vilket sedan kopplas till Qlikview enligt 

informanten. Det sitter en del rektorer som använder Qlikview för nuvarande, 

men förhoppningar är att fler i verksamheten ska använda verktyget. 

Problematiken är att det tar tid att lära sig programvaran och kan upplevas 

rörigt. För att underlätta för sällan användarna vilket är de flesta ute i 

verksamheten enligt informanten, så skickas färdiga dumpar och Excel-

rapporter ut som är genererade från analysverktyget. 

En del intern kritik som framkommit är att förvaltningen ligger på en för hög 

nivå när resultatet presenteras. De befinner sig på rektors, skol och 

nämndnivå och inte ner på lärarnivå menar informanten. Detta har resulterat i 

att många lärare idag gör egna tabeller för att se var deras elever ligger i 

kunskapsutveckling, och här menar informanten att det finns ett glapp då 

förvaltningen levererar resultat på skolnivå och lärarna vill ha resultat på 

elevnivå och kanske på klassnivå. 

 

Analys av arbetsprocesser 
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Något som lärarna efterfrågar är ett system som levererar direkthet och 

enkelhet genom till exempelvis kunna få fram ett snabbt resultat på hur det 

gick på provet. Resultatinmatning är något som lärarna idag jobbar med, men 

detta är ett pågående arbete för att det ska bli effektivare och mer bekvämt att 

arbeta i då det idag tar väldigt mycket tid för läraren att mata in resultatet, tid 

som annars kunde läggas på undervisning. 

 

Vid frågan om informanten upplever att resultaten ökat sedan BI-verktyget 

införde så tycker informanten inte att verksamheten uppnått målet. Självklart 

har mål uppnåtts på individ, klass och skolnivå, men rent totalt sett tycker jag 

inte att vi har höjt oss tillräckligt på grund av att de är många faktorer som 

spelar in. Resultat måste man ju ha för att hitta strategier var man ser vad som 

fungerar bra och mindre bra, men bara det här med resultatuppföljning är inte 

tillräckligt för det ska bli en förbättring i skola. Det vi behöver är att jobba på 

flera olika saker, men detta måste ju vara en liten del vilket visar om 

resultatet är på väg uppåt eller neråt eller står still. Vårt mål är att höja 

elevernas resultat, men vi står ganska still och håller samma kurva, vi har inte 

gjort några riktiga förbättringar. Vi mäter så pass noggrant nu och vi kan se 

att vi ligger ganska still, men på för låg nivå tyvärr. 

4.5 Karlstad Kommun 

Bakgrund 

Karlstad kommun har 87000 invånare och ligger på plats 21 i storleksordning 

över Sveriges kommuner. Intervjupersonen började på kommunen som 

enhetsassistent till lön och ekonomisystemen. De Senaste fem åren har 

personen agerat systemförvaltare för Extens och Dexter. 

Systemet Extens lagrar elevdata, medan Dexter är ett webbaserat verktyg där 

betyg och nationella prov registreras av lärarna. När verksamheten 

implementerade verktyget Qlikview för två sedan utökades intervjupersonens 

ansvarsområde ytterligare. 

 

Arbetsprocesser 

Verktyget används till att plocka fram statistik till förbättringsarbetet. 

Förvaltningen har förenklat verktyget för rektorerna genom att skapa flikar 

men de upplever ändå verktyget som rörigt. Problem som rektorerna upplever 

är mängden urval som försvårar användandet. Detta är något som 

informanten anser vara lite märkligt då det är ett litet urval som de har att 

arbeta med egentligen. När du ska välja aktiva elever måste du tänka på om 
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de går i grundskolan och inte glömma av att ”klicka” i detta i menyn om 

exempelvis önskan är att tittar på meritvärden. För att underlätta måste 

kontinuerligt användning av verktyget av verktyget tillämpas. Användaren 

måste bruka systemet ofta för att få god vana och genom ”grävande”, aktivt 

sökande, i systemet kommer önskat resultat fram tillslut menar informanten. 

Önskemål finns att få fram en direktbild istället för att behöva gräva, vilket 

skulle underlätta för ovana användare eller i detta fall, rektorerna. 

 

På förvaltningsnivån tar de fram en överskådlig vy om frånvaron, vilket 

översänds två gånger om året till rektorerna och nämnden som analyserar 

resultatet. Verktyget hjälper till att i ett tidigt skede se vad som händer i 

verksamheten. Anledningen till att rektorerna inte använder systemet som 

tilltänkt kan bero på att rektorerna sitter och tar fram statistik i Dexter även 

om det inte fungerar lika överskådligt som BI-verktyget. De rapportera vidare 

om de har oroväckande frånvaro. Rutiner finns på till vem och hur 

kommunikationen ska ske inom kommunen. Tron finns att rutinerna fungerar, 

men förvaltningen analyserar inte detta. 

Följande information tar förvaltningen ut ur verktyget:  

 Meritvärdet 

 Frånvaro 

 Betyg 

 Meritvärde på elever som har modersmål 

 Matematikprov 

Genom informationen följer kommunen trender från årskurs sex och uppåt. 

Här är det överlag så att skolorna sätter låga betyg, även om eleven har fått A 

på ett prov. Dessutom är meritvärdet väldigt låga vid gymnasiestarten grundat 

på att lärarna väljer att höja betygen successivt istället för att ge vad eleverna 

är värda. Bakgrunden till detta kan bero på att kulturen är så bland lärare, där 

eleverna ska få kämpa till sig bra betyg innan de slutar skolan. Generellt är 

det likvärdigt med låga betyg i hela Sverige menar informanten. 

 

Analys av arbetsprocesser 

Något som efterfrågas är att rektorerna vill kunna se resultat på de nationella 

proven och kunna jämföra över tid. För att få koll på hur det ser ut i de olika 

klasserna samt enkelt kunna följa trenden om resultat har gått upp eller ned 

skulle vara en önskvärd funktion. Att kunna ”lägga fem år över varandra och 
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jämföra resultaten på nationella provet hade varit bra”. Går säkerligen på 

årskurs nio, men användare måste vara kunnig för att kunna göra dessa urval 

berättar informanten. Något som har fått stryka på foten är 

personalutbildningar som har fått skjutas på framtiden, därför att tiden helt 

enkelt inte har funnits. Tanken är att genomföra workshops i sommar där de 

som önskar får vara med. 

 

Innan Qlikview infördes i verksamheten användes Extens för att ta ut 

rapporter och ett statistikverktyg som är byggt på pivottabeller. Qlikview är 

effektivare och kan gräva fram mer information, med flera olika variabler och 

varianter på data avslutar informanten. 
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5 Analys 

Författarna kommer i detta kapitel analysera och jämföra teori med det 

empiriska materialet i syfte att besvara undersökningens forskningsfrågor. 

Författarna har valt att presentera analysen med utgångspunkt från det 

teoretiska ramverket som presenterades i teorikapitlet, Här sammankopplas 

framgångsfaktor med informanternas berättelser, vilka kan härledas till 

nästkommande kapitlet slutsatser där svaren till forskningsfrågorna 

presenteras. 

5.1 Klara ansvarsområden 

Under intervjuerna framkom det att inom verksamheten finns det en mängd 

olika nivåer på ansvarsområden. I första hand har vi lärarnivån sedan har vi 

rektorsnivå, förvaltningsnivå och nämndnivå som alla har intressen i 

verksamheten och dess resultat. I nuläget är det enligt informanterna 

förvaltningsnivån som har det övergripande ansvaret för analysfunktionen 

och att assistera alla intressenter med information. Enligt Gilad & Gilad 

(1988) är detta förfarande en framgångsfaktor, genom att utse en huvudman 

över BI–processen kommer i slutändan verktyget nyttjas i sin fulla potential. 

Detta är något som informanterna även uttrycker. Från början var meningen 

att verktyget Qlikview skulle användas mer ute verksamheten, men då 

verktyget är komplext och kräver kunskap valde verksamheten att lägga 

denna funktion på huvudmannen. Kahaner (1996) menar att huvudmannen 

ska svara inför och få sitt mandat från ledningen, vilket i detta fall är från 

nämnde och regeringsnivå som bestämmer och pekar ut i vilken riktning 

verksamheten ska ta. Denna del är i många fall den viktigaste, då alla andra 

planer vilar på denna grund (Kahaner, 1996). Att alla vet vad som är deras 

huvudsakliga arbetsuppgift är något som är av stor vikt. I många fall besvaras 

frågan på var i processleden de befinner sig, vilket förhindrar en 

ostrukturerad BI-process som ofta leder ofta till ineffektivitet enligt Gilad & 

Gilad (1988).  

5.2 Stöd från ledningen 

Att ha klar bild över verksamhetens riktning och att kunna visa vägen för 

dess medlemmar är den viktigaste uppgiften för ledningen om organisationen 

ska uppnå framgång med sin BI-funktion. Enligt Loshin (2003) skapas 

förutsättning till detta ändamål genom att vara styrande i insatser och dess 

processer, vara vägledande och sätta strategiska mål och styra planering av 
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handlingsplaner. Kommunerna har likvärdiga organisationsstrukturer, där 

förvaltningen är det centrala organet och har översikt över alla beslut och 

processer. I de flesta fall är det en huvudman som har ansvaret över en 

utvecklingsenhet där besluten tas tillsammans med övriga parter inom 

utbildningsnämnden, förvaltningen och tillhörande skola. Konstellationen 

kan variera mellan kommunernas förvaltningar, men de har i princip 

likvärdiga arbetssätt. Oftast är det en huvudman som har huvudansvar över 

kvalitetsarbetet. Huvudmannen sköter uppföljningar och följer upp resultat 

genom analysering av data från verktyget Qlikview. Tillsammans med andra 

experter på förvaltningen bildar de en enhet för analys och utveckling. 

Ovanför förvaltningen beslutar politikerna i nämnden om monetära medel 

och resurser. Nämnden förhåller sig till skolverkets målsättningar och regler 

samt årsbaserad resultat när de ska förelägga och beslutar om vad som ska 

genomföras. Vidare sammanträder huvudmannen eller enheten med 

rektorerna eller skolcheferna. I några kommuner är det mer formellt med 

ledningsgrupper där även områdesexperter och nämndemän kan ingå. Här 

utformas strategiska mål, vad och vilka åtgärder som ska sättas in samt hur de 

ska gå tillväga. Det finns även kommuner som är mindre formella, där enbart 

huvudmannen och rektorerna träffas. Något som är gemensamt för alla 

kommuner är att efter betygen är satta exempelvis efter vårterminen 

sammanträder skolans rektorer och lärare för att diskutera frågor om 

potentiell utveckling och närbesläktade problem. 

 

Det efterfrågade stödet från ledningen som behövs för att använda sig av BI 

som en process saknas i vissa fall. I en intervju framkom det att när 

förvaltningspersonal överlämnar information till ansvariga får de ingen 

feedback på materialet som delges. Dessutom har personalen en oklar bild 

om vad som händer med informationen och hur efterföljande processer ser ut. 

Gilad & Gilad (1988) poängterar att vikten av ledningsstöd är högst 

avgörande i användandet av processen. Finns inte stödet är processen dömd 

att misslyckas. I utvecklingsarbetet affirmerar verktyget kommunernas 

strategier. Alla kommuner håller med om att Qlikview uppvisar skolans 

resultat och när de tillsätter åtgärder bekräftas insatserna genom jämförelse 

med föregående resultat. Genom att ha mätpunkter kan kommunen utvärdera 

om de är på rätt väg. Utformningen av strategierna utvärderas därmed av 

uppföljningar genom resultatet. 
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Alla kommuner har en önskan att rektorerna eller skolcheferna själva ska 

använda verktyget. På en del kommuner använder en minoritet av rektorerna 

verktyget eller försöker använda det. Utbildning har varit sparsam eller ingen 

alls, då exempelvis tiden inte har funnits. Dessutom har viss mentalitet 

smugits in i verksamheten hos tilltänkta användare, där attityden ”har inget 

intresse” har fått effekten att ”be någon annan” utföra uppgifterna. Därför har 

systemets tilltänkta användarskara uteblivit. Följaktligen blir konsekvensen 

att analysrapporter beställs av förvaltningen. 

5.3 Insamling 

All information som kommer in i analysverktyget går via två databaser som 

matar systemet med data, Dexter och Extens. Dessa system är placerade ute i 

verksamheten var Extens är ett rent administratörsverktyg som lagrar 

elevdata medan Dexter är ett webbaserat verktyg var lärarna exempelvis 

registrerar betyg och nationella prov. 

 

Enligt teorin finns det två typer av information, primär och sekundär. Primär 

information kan exempelvis vara dokument från myndigheter, egna 

observationer och finansiella rapporter från företag (Gilad & Gilad, 1988). 

Ute i verksamheten är det lärarna som är den primära källan till information 

som analysverktyget matas med. Läraren är den faktor i processen som 

befinner sig mitt i verksamheten och i samspel med eleven kan se och följa 

deras utveckling. Informanterna tar upp ett problem de har vid insamling av 

data vid betygstider och nationella prov. Vid denna period är det ganska 

stressigt för lärare och administratörer att hinna mata in alla resultat i 

systemet. För att underlätta denna process har mjukvaruleverantören 

utvecklat förenklingar i systemet, exempelvis inga restriktioner av data vid 

inmatning. Processen kan generera felmarginaler mellan kommunens och 

SCB´s rapport. 

 

Utbildning är nyckeln att ge anställda rätt förutsättningar för att bli 

informanter. Genom fortbildning kan tolkning av data ske, vilket vidare 

skapar processer att korrekt information samlas in och kan tillgodose 

verksamheten enligt Gilad & Gilad (1988). I några av kommunerna har 

säkerhetsställandet av information inneburit tillsättning av specifika 

uppgifter. Uppgiften har inneburit att personal har kontrollerat insamlad data 

och registrerat den i systemet, vilket i senare skede analyseras i verktyget 

Qlikview. Informanter har beskrivet systemen där data samlas in som 
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”omoderna”. Systemen förhåller sig till en gammal standard och har 

benämningar, vilka inte är kopplade till den nyanserade moderniteten av 

verklighet som användaren befinner sig i. Denna semantikkrock och 

systemets konstruktion i den meningen att det inte finns några spärrar i vad 

som kan matas in ställer till med problematik när data överförs till Qlikview. 

5.4 Kunskap 

I nuläget är det väldigt få ute i verksamheten som använder systemet som det 

var tänkt från början enligt informanterna. Ett problem som informanterna tar 

upp är komplexiteten i användandet, avsaknad av kunskap och intresset att 

sätta sig in i verktygets funktioner bland rektorerna. Pagels-Fick (1999) 

menar för att arbeta effektivt behöver användaren dels en analytisk förmåga, 

men även kunskap om hur de olika variablerna hänger ihop. Denna kunskap 

finns idag inte ute i verksamheten enligt informanterna. Vidare menar Pagels-

Fick (1999) att det viktiga för de som arbetar med BI är att de hamnar på rätt 

nivå i förhållande till den egna kompetensen. Förslag har tagits fram att 

utveckla en nerbantad version för rektorer, men problematiken ligger i om 

utvecklarna tar bort information är risken att även viktig information tas bort 

enligt informanterna. För att kringgå problemet med verktygets komplexitet 

har verksamheten testat att skicka ut så kallade lathundar för att förenkla 

systemanvändningen. Möjligheter att sätta så kallade bokmärken finns också, 

vilket gör att du hamnar direkt in på det ställe som märket sattes, exempelvis 

matematik i årskurs nio. Problematiken är att dessa bokmärken sätts av 

förvaltningen och e-postas sedan över till användaren som får läsa in dessa i 

sitt system. Genom detta förfarande uppstår en del handhavande hos 

användaren, vilket kan vara komplicerat om användaren inte har kunskapen. 

5.5 Analys 

De fem kommuner som uppsatsförfattarna undersökte har implementerat en 

BI-funktion för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Enligt Pagels-Fick (1988) 

har de verksamheter som implementerar en BI-funktion en vilja att arbeta 

systematiskt och kontinuerligt med verksamhetsfrågor som stöd vid 

beslutssituationer och utarbeta strategier för den operativa verksamhetens 

utveckling. För att lyckas särskilja vilka delar som är av vikt för 

verksamheten bör en reell målstyrning av verksamheten undergåtts där 

relevanta nyckelfaktorer blivit explicit formulerade och dokumenterade 

(Gilad & Gilad, 1988). Övergripande nyckelfaktorer som är av vikt bestäms 

av skolverket, vilka har till uppgift att styra och stödja kommunerna genom 
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att ta fram läroplaner samt vilka kunskapskrav som ska uppfyllas. 

Kommunerna tar sedan del av detta material och utformar en 

verksamhetsplan som innefattar vissa måltal vilka rapporteras vidare till 

SCB, vilket sedan många år varit en ålagd skyldighet. Enligt informanterna 

var detta en långsam process vilket i många fall inte gav någon återkoppling 

av värde tillbaka till verksamheten, det vill säga något resultat att styra 

verksamheten efter. Mycket har hänt på den fronten de senaste åren enligt 

informanterna. Från att ha levererat rapporter i Excel-format med enbart 

meritvärden. Till att idag i stort sett kunna leverera och analysera ner på 

elevnivå, med otaligt fler mätpunkter för styrning av resultaten på både skol 

och elevnivå. För fem år sedan tog det ungefär sex till nio månader att få 

tillbaka resultatet från SCB. Idag kan verksamheten ta fram samma resultat 

på en gång och kan på så vis styra mer efter resultatet. Informanterna anser 

att verktyget uppfyller nyttan och att verktyget har ökat antalet godkända 

elever plus att de idag lättare kan hitta strategier var man ser vad som 

fungerar bra och mindre bra i verksamheten. 

5.6 Spridning 

Informationsspridning sker i huvudsakligen i två riktningar, nämnden och 

skolan. Nämndemännen vill ha ut viss information när de ska diskutera och 

besluta i huruvida resurser ska fördelas. Detsamma gäller för rektorerna eller 

skolcheferna som tar ut rapporter i utvecklingsändamål och uppföljningar. 

Varje år sammanställs rapporter där alla i verksamheten kan ta del av årets 

resultat. Vidare spridning sker till lärarna som diskuterar med rektorerna om 

måluppfyllelse på klassnivå och enskild elev. 

Informationen som levereras till rektorerna bedöms i vissa fall som tung och 

trögkörd. Materialet har varit för omfattande, vilket har resulterat i att 

analysresultat inte fått önskad genomslagskraft. Kahaner (1996) menar att 

analysrapporters resultat måste svara till användarens behov och 

kunskapsnivå. Även Gilad & Gilad (1988) bekräftar att det ligger stort ansvar 

hos analytikern att paketeringen av resultatet inte få bli för informationsrikt 

så användare inte förstår eller orka sätta sig in i resultatet. 

När resultatet från SCB dröjer sex till nio månader har verktyget spelat stor 

roll med ta fram information i rätt tid. Om resultaten levereras när beställare 

önskar ha svar skapas ett förtroende mellan analysgruppen och beslutsfattare 

enligt Gilad & Gilad (1988). Efter avslutad termin önskar rektorer och lärare 

diskutera resultaten för vidare förbättringsförslag och åtgärdsplaner samt 

tillsätta resurser innan skolstarten. Om kommunen skulle fortsätta att vänta på 
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resultatet från SCB hade det blivit svårt eller nästintill omöjligt att sätta in rätt 

resurser på rätt plats och i rätt tid. 

5.7  Fler faktorer till analys med BI 

Den kommunala skolverksamheten använder BI-verktyget huvudsakligen 

som ett internt verktyg. Teorin säger att information samlas in både internt 

och externt, vilket därefter analyseras. Till viss mån används även 

omvärldsanalysering eller extern informationsinsamling. När SCB 

presenterar friskolornas data implementeras den i respektive kommuns 

databas. Därefter jämförs och analyseras de statliga och privata skolorna på 

förvaltningen. Vidare fördjupning på vilket sätt de arbetar vidare med 

informationen framkom aldrig av intervjuerna. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel redogör uppsatsförfattarna slutsatserna som framställts genom 

analysering av empirin tillsammans i teoretiskt samband. Utifrån analysen 

besvaras uppsatsen ursprungliga syften och forskningsfrågor. 

 

Utifrån den analys som är gjord bedöms frågan att den kommunala 

verksamheten kan få fram önskade resultat ur verktyget Qlikview. Verktyget 

har även förbättrat processen att göra uppföljningar då det har effektiviserat 

både tidsåtgången att ta fram rapporter och dessutom frambringat en 

överskådligare vy över hela verksamheten. 

 

 Hur och till vad använder skolverksamheten BI-verktyget för att följa 

upp och utvärdera uppsatta kunskapsmål? 

Vår slutsats efter avslutad undersökning är att verktyget fyller sin funktion, 

men att det i processen finns en del administrativa brister. 

I dagsläget används funktionen enbart på förvaltningsnivå. Förvaltningen 

lyfter fram verktygets funktioner och i nuvarande situationen räddar det fler 

elever från att hamna utanför samhällets plan för en gynnsam utveckling. 

Tack vare verktyget kan huvudmannen och skolorna på ett effektivare vis 

följa elevers kunskapsutveckling, upptäcka brister och snabbare skjuta in 

medel för att understödja en positiv utveckling på skol, ämnes och elevnivå. 

Vidare används verktyget nästintill enbart i ett internt syfte, där fokus är 

målstyrning av verksamheten. BI kan utnyttjas till flera områden som teorin 

beskriver. Därmed finns det ytterligare potential för utveckling inom 

verksamheten. 

 

 På vilket sätt tillämpas framgångsfaktorerna spridning, kunskap, 

insamling, klara ansvarsområden, stöd från ledningen och analys i den 

kommunala skolan? 

Kommunala verksamheterna både tillämpar och frångår framgångsfaktorerna. 

Nedanför besvaras frågan och presenteras inom varje enskilt område.  

6.1 Klara ansvarsområden 

Förvaltningsenheten bär det övergripande ansvaret för den analytiska 

informationsbearbetningen. Vidare ligger det på dem att sprida det analytiska 

materialet vidare neråt i verksamheten. Vid undersökningen framkom det att 

förvaltningen gärna såg att rektorerna i högre grad skulle ta enskilt ansvar 
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över analysen. Grundat på det teoretiska ramverket så är vår bedömning att 

ett sådant tillvägagångssätt eventuellt skulle ge försämrade slutresultat i 

analysen. Verktyget Qlikview är komplext och kräver mycket tid, samt bör 

användaren förfoga över en viss analytisk beskaffenhet för att uppnå ett 

tillfredsställande resultat. Handhavandet av verktyget och dess processer tar 

tid att fastställa för att uppnå ”best-practice” för verksamheten. Detta har 

medfört att organisationerna har prövat sig fram för att finna sin egen väg. 

Alla kommuner arbetar efter en utarbetad strategi där de har tydliga mål, 

detta resulterar i att förvaltningen och dess anställda vet deras huvudsakliga 

uppgifter vilket leder till en strukturerad BI-process 

6.2 Stöd från ledning 

Stöd till personalen och en tydlig strategisk inriktning av ledningen är en 

framgångsfaktor enligt det teoretiska ramverket. Det direkta ansvaret ligger 

hos huvudmannen som tillsammans med ledningsgruppen beslutar, överväger 

och sprider fastställande vidare neråt i verksamheten. En brist som upptäcktes 

var otydlighet i vilka roller som ska använda systemet vilket kan härledas till 

ledningen. Detta har medfört avsaknad av riktade handlingsplaner att utbilda 

personal ute i verksamheten. Vissa försök har genomförts i några kommuner, 

men utslaget har inte betingat önskat resultat med ökat användarantal av BI-

verktyget. Vår bedömning är att vill de styrande uppnå ett större engagemang 

från rektorer behöver de satsa mer på utbildning, samt påvisa de gynnsamma 

effekter de faktiskt kan uppnå genom sitt användande. 

6.3 Insamling 

Vår undersökning påvisar att det föreligger en viss problematik vid 

insamlandet av information i systemet. Under den empiriska undersökningen 

framkom det att undersystemen till BI-systemet upplevdes som något 

ålderdomliga. Problem som togs upp var bland annat avsaknaden av spärrar 

på vad som kunde matas in i systemet vilket resulterade i felaktigheter vid 

analysen. Förslag på hur kommunala skolverksamheten kan åstadkomma 

säkrare informationshantering återges i kapitlet 7.3 Förbättringsförslag. 

6.4 Kunskap 

Verktyget påvisar förbättrande resultat genom att lärare och rektorer kan 

överblicka sin verksamhet och rannsaka sitt arbete effektivare. Förvaltningen 

påpekar dock att kunskapen bland rektorer och lärare är begränsad vad gäller 

förmågan att tolka det spridda materialet från förvaltningen. Informanterna 
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upplevde detta som problematiskt då det fanns risk att beslutsgrundande 

information då riskerade att missa avsedda adressater. För att överbrygga 

dessa svårigheter har vi skildrat våra tankar inom område i kapitlet 7.3 

förbättringsförslag. 

6.5 Analys 

Under vår undersökning framkom det att undersökta verksamheter anser att 

verktyget uppfyller nyttan och resulterat ökat antal godkända elever. 

Dessutom har verksamheten enklare att utveckla hållbara strategier, då 

verktyget förtydligar vad som fungerar bra och mindre bra. Analysering 

hjälper verksamheten med feedback på insatta resurser. Resultatet av 

analysering ger svar på om de är på rätt väg och om verksamhetens processer 

är tillräckliga i måluppfyllelsen. Verksamheten kan idag bestämma själva när 

det ska få resultatet. Därmed har behovet av väntan på SCBs analysresultat 

förändrat situationen. Detta har medfört flexibilitet i anpassningar till 

verksamheten och möjligheten att sätta in resurser snabbare, vilket ger 

förbättrad måluppfyllelse. 

6.6 Spridning 

Verksamhetens huvudman är den viktigaste kuggen då de ansvarar för 

spridningen av information inom organisationen. Våra undersökta 

Kommunala verksamheter är i olika faser där de testar och genomför sina 

idéer, det vill säga hur de arbetar med verktyget Qlikview och därefter 

utvärderar vad resultatet blir. Möjligtvis hade uppkomna problem undvikits 

om teorin hade tillämpats i praktiken vid exempelvis informationsspridning i 

verksamheten. Det kan vara svårt att skapa en generell nivå på hur mycket 

information som ska vara med i det spridda materialet. Här har 

verksamheterna tagit till sig av kritiken och förenklat till en lättförståelig 

nivå.  Informationen blir greppbar och leder till att fortsatta diskussioner kan 

generera förbättringar i verksamhetens vidareutveckling. 
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7 Reflektioner 

I avlutade kapitel låter uppsatsförfattarna det skrivna ordet flöda fritt. Här 

utrycks tankar, idéer och förbättringsförslag utifrån studiens ramar.  

Förbättringsförslagen beskriver och presenterar vad uppsatsförfattarna har 

kommit fram till i fortsatta utvecklingsarbete inom kommunala 

skolverksamheten. Avslutningsvis framläggs en proposition där andra 

forskare kan ta vid. 

7.1 Metodreflektion 

Tanken kom tidigt att studien skulle inriktas på måluppfyllelse och “best-

practice” utifrån en eller flera kommuner. Dock var vi osäkra på vilka 

metoder och tillika tillvägagångssätt skulle tillämpas. Osäkerheten grundades 

i vår okunskap inom området, vilket medförde svårigheter i att precisera 

syftet med uppsatsen. Inriktningen blev därför till en början att vi skulle utgå 

från Växjö kommuns arbetsmetodik med Qlikview. Genom information från 

IST hade vi fått höra att Växjö var en av de kommuner som har lyckats bra 

med användningen av BI-verktyget i måluppfyllelsen. Därmed tyckte vi att 

studien kunde utgå från Växjö, som ett “best-practice” exempel. 

Undersökningsmaterialet skulle därefter tillämpas som måttstock i jämförelse 

med teorin och sedermera gentemot andra kommuner. 

Vid genomförandet av studien tänkte vi använda oss av både induktiv och 

deduktiv ansats. Hela studien skulle inledas med en fallstudie av Växjö 

kommuns processer med informationsflödet från verktyget. Den induktiva 

ansatsen med kvalitativa intervjuer skulle ge oss en djupare förståelse av 

fenomenet. Vi ville gå in med öppna ögon och vara helt förutsättningslösa vid 

undersökandet av fenomenet. Vid analysering skulle resultatet vägas mot 

teorin, vilket skulle ge svar på vad informanterna gör annorlunda jämfört med 

teorin. Intervjumaterialet skulle dessutom användas vidare som underlag i en 

kvantitativ studie. Det vill säga hypoteserna skulle ge stöd till den 

kvantitativa studien. Undersökningen av kommunen skulle renderat en 

uppfattning hos oss, uppsatsförfattare, hur verkligheten ser ut. Därtill jämförs 

undersökningssvaren med teorin för att besvara varför måluppfyllelsen och 

verkligheten ser ut som den gör. Därigenom skulle processen få fram 

indikationer vilka skapar nyttoeffekter. Indikationerna skulle sedermera 

användas i en deduktiv samt kvantitativ ansats. Uppsatsförfattarna skulle 

undersöka indikationerna mot andra kommuner i en enkätundersökning med 

syfte att påvisa olikheter i processhanteringen och målstyrning. Tanken var 
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att kontrollera om indikationerna är kopplade till kommunernas resultat i 

informationshanteringen, eller om det är andra faktorer som orsakar 

effekterna i frågan? 

Flera orsaker medförde att uppsatsens innehåll omvärderades och 

omformades ett antal gånger. Syftet med studien kunde inte begränsas med 

konkreta forskningsfrågor. Dels ville vi fördjupa oss i vad som händer med 

informationen från uttag till sista mottagare. Dessutom skulle undersökningen 

ge svaren på hur alla interna och externa faktorer påverkar systemet i 

samverkan med måluppfyllelsen. Det är ett intressant område, men vi insåg 

efter ha börjat undersöka litteratur och tidigare forskning att vi hade tagit oss 

vatten över huvudet, då uppsatsarbetet skulle resultat i abnorma proportioner 

enligt vårt tycke. Vi valde därför att begränsa oss till ett mindre område. 

Genom att forska djupare i litteratur och tidigare forskningsområden 

upptäckte vi att fanns forskning vilken kunde tillämpas till studien. Beslutade 

därför att frångå den induktiva metoden helt och utgå från deduktivt 

förhållningsätt istället. Dock ska det medges att förhållas helt induktivt eller 

deduktivt kan vara svårare än det låter. Kunskap för oss är när du vet vad du 

pratar om. Har du läst något för första gången kan det inte benämnas 

sakkunnig eller ha den nödvändiga kunskapsbas som behövs när du ska 

utvärdera ett område, vilket är enligt oss en grund i deduktivt förhållningssätt. 

Helt induktiv är också svårt att förhålla sig till. Ingen i världen kan helt gå in 

med friska ögon och endast ta intryck av vad som sker i fenomenet vid detta 

tillfälle, inte ens munkarna i Tibet! Hur vi än vrider och vänder på 

induktionen har alltid forskare någon vetskap, lärd förmåga eller värdering, 

vilket kommer påverka arbetet. Därför har metodikansatserna åkt berg och 

dalbana i vår uppsats eftersom problematiken har varit att fastställa dess 

innebörd och hur det skulle relateras till vårt synsätt. Till slut bestämda vi oss 

att använda den deduktiva ansatsen som metod. Ändå tycker vi att 

öppenheten och se på världen med nya ögon utan att ha förutfattade meningar 

hela tiden varit närvarande vid undersökandet av fenomenet. 

7.2 Resultatreflektion 

Under studien framkom att det föreligger problem med BI-funktionerna på 

respektive kommun. Dels fanns det intern kritik mot förvaltningarna, då deras 

resultatpresentation oftast låg på för hög nivå, det vill säga rektors-, och 

nämndnivå. Här fanns det ett glapp mellan förvaltningen och lärarna, där 

lärarna önskar resultat presenterat på elevnivå. Det framkom även att en viss 

problematik i spridningen till rektorerna, då de inte alltid förstod det 
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presenterade materialet. Denna problematik har uppstått enligt 

uppsatsförfattarna som ett resultat av kommunikationsbrist mellan de olika 

parterna. För att återknyta problematiken till framtagna framgångsfaktorer är 

det viktigt att analysenheten anpassar rapporter utefter användarnas krav. Det 

vill säga vikten att lyssna av verksamheten och leverera adekvat information 

som fyller nytta för adressaterna ute i verksamheten. Detta är förvisso något 

de respektive förvaltningarna kontinuerligt arbetar med att försöka uppfylla, 

men vi märkte att det förelåg skillnader mellan de olika kommunerna 

gällande detta. Ett mönster som vi kunde urskilja, var att i de kommuner där 

utvecklaren hade tidigare erfarenhet av läraryrket eller annan pedagogisk 

bakgrund även besatt en större förståelse för vad som efterfrågades ute i 

verksamheten. Dessa individer hade även ett större driv och var mer visionära 

vad gällde att hitta nya vägar för ytterligare förbättrande åtgärder i deras 

processer. Ett problem kan vara att genom att tillsätta en person med enbart 

tekniska färdigheter missa det väsentliga i BI-funktionen, det vill säga vara 

en hjälpande hand i det pedagogiska resultathöjande arbetet och inte bara 

tillgodose SCB´s krav på avrapportering. 

 

Vår undersökning visar att det finns en del administrativa problem. Här får vi 

ha i åtanke att analysfunktionen endast funnits i sex år och det kan vara svårt 

att få de pedagogiska mjuka värdena att dansa i takt med de hårda tekniska. 

Exempel på förslag vad användaren skulle vilja se i framtiden var: 

 Bättre logik i gränssnittet och standardiserade lösningar för insamling 

av data. 

 Programmatiska spärrar för att undvika felaktiga inmatningar och att 

språkbruket i systemen skulle följa en nyare standard, var vårterminen 

2012 benämndes VT12 och inte 2012-2 som den gamla standarden . 

 Småsaker kan tyckas, men varje steg framåt leder utvecklingen till en bättre 

samvaro för alla parter i processen. 

7.3 Förbättringsförslag 

Verktygets komplexitet är i vissa hänseenden problematisk. Tanken var att 

flera i verksamheten skulle bli användare av verktyget Qlikview. För att 

användarskaran ska växa krävs utbildning. Därtill bör förenklingar och 

förtydligande av gränssnittet genomföras då våra informanter hade uppfattat 

att de användare som verktyget var riktat mot oftast upplevde gränssnittet 

som rörigt och svårt att orientera sig i. Dels genom allt för många 

valmöjligheter och att det i vissa fall var semantiska svårigheter genom en 
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föråldrad standard av benämningar vid exempelvis terminsval. Dessa 

standarder är upprättade av skolverket och har funnits med i många år. Att 

försöka driva förändringsprocess att ändra standarder hos en statlig 

myndighet kan uppfattas ur vår synvinkel som enormt tidskrävande och kan 

bli en kostsam historia. 

 

Förslagsvis kan problemet angripas ur två synvinklar. Ett antagande är att om 

en leverantör av ett skolsystem har problem, måste flera leverantörer inom 

samma område har liknande problem. Om verkligheten är vad vi tror att den 

är, varför inte gå ihop med gemensam kraft och skapa en intressegrupp. 

Intressegruppen kan fungera som en lobbyistverksamhet med att driva frågor 

för att exempelvis ändra standardiseringar hos myndigheter. 

 

Om man inte har möjlighet eller finner detta lönsamt med förändring av 

standarder kommer problemet att kvarstå. Flera kommuner har löst problemet 

med att tillsätta personal som utför uppgifterna, för att informationen ska vara 

kompatibelt och korrekt mellan systemen. Förslagsvis kan systemets 

införselfält begränsas till enbart tillåtna värden för vad som ska står där. 

Exempelvis vid valet av vilket termin som ska registreras kan rullistor av 

förutbestämda tecken förenkla användarens val samt begränsa möjliga fel 

genom att flera tecken införs i teckenrutan. 

 

Problematiken med informationsfel kan delvis automatiseras bort, då dess 

huvudsakliga uppkomst är av mänsklig art. Kan vi ta bort den manuella 

införseln av data så långt som möjligt kan säkerhetsställning av att rätt data 

överförs till övriga system. Nationella provet är ett tydligt exempel på data 

som kontrolleras, registreras och överförs till flera system. Empirin har 

förtydligat problemområdet. Varför inte digitaliserar hela processen? 

Digitalisera nationellt prov för att dels säkerhetsställa processen genom att ta 

bort flera processteg. Exempelvis kan Nationella provet vara utformat som en 

applikation, där eleverna kan använda datorn för att göra testet. Utifrån egna 

erfarenheter skulle genomförandet fungera på det engelska nationella provet, 

vilket består av hör och läsförståelse samt uppsatsskrivning. När eleverna är 

klara med testet kan läraren rätta provet via applikationen. Efter rättning kan 

eleverna få reda på sitt resultat via sms eller mail, vilket vore en trevlig 

funktion. Resultatet sänds därefter automatiskt över till övriga system utan 

några mellanhänder. 
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Verksamheter vill alltid utvecklas. Inom kommunal verksamhet överförs fler 

och fler uppgifter till rektorer och lärare. Som studien har påvisat finns det 

önskemål att rektorerna ska vara de som ska analyserar och använder 

verktyget, vilket enligt framgångsfaktorerna inte den väg som är mest 

lämplig. Vidare har vi läst i media att även lärarna fått högre arbetsbelastning 

med mer administrativa uppgifter (Fridolin, G. & Jabar A., 2013). Allt 

mindre av tiden som en lärare har tillgänglig går till pedagogiska syftet och 

elevernas fortbildning. Något som framkom i intervjuerna är att lärarna sköter 

registrering av elever och egna undervisningar i systemen. Idag utförs denna 

process manuellt, där data tas in genom en kontroll av vilka som är 

närvarande i klassrummet. Data matas därefter in i systemet Extens. Tänk om 

vi kunde införa en process som kunde lösa detta per automatik, vad skulle 

resultatet bli? Genom att införa ett stämpelsystem kan elever och lärare 

stämpla in varje gång de har lektion. Lösningen är att skapa en 

registreringsprocedur med magnetkort där de personer som ska in i 

klassrummet stämplar in. Konsekvent förflyttas ansvaret från läraren, vilket 

istället läggs på eleven. Ansvarstagandet för registrering av närvaron kommer 

generera att elevens CSN helt ligger på den enskilda individen utan 

mellanhänder. Dessutom får lärarna en administrativ uppgift mindre att sköta. 

Vidare utveckling och tankar på stämplingssystemet skulle kunna vara att det 

ingår i en ”skolportal”. Portalen skulle ha flera applikationer, exempelvis 

matkontroll och utvärderingsapplikation. Likväl procedurer som att 

registreras för närvaron kan skolan kontrollera att elever och personal 

verkligen är tillåtna att bespisas i skolans matsal. Dessutom skulle 

betalningsmedel kunna kopplas till kortet. I utvärderingsapplikationen kan 

eleverna utvärdera lärarna för varje lektion. Feedbacken från eleverna 

kommer ge lärarna direkta synpunkter vad hen kan förbättra för att skapa 

mervärde tillbaka. Resultatmässigt kan uppsatsförfattarna enbart gissa sig till 

vad systemen kommer resulterar i, men tillbakakoppling av utförda 

handlingar brukar oftast generera till förbättringar. Därmed tycker 

uppsatsförfattarna att sådant projekt kommer höja skolans 

undervisningskvalité och resultat ytterligare ett snäpp. Dock bör tilläggas att 

ett stämplingssystem är dyrt vid införskaffning, men vi är säkra på att 

systemet kommer betala tillbaka sig mångfaldigt genom måluppfyllelse samt 

administrativa lättnader för lärare och flera andra områden som inte vi tänker 

på. 
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7.4 Förslag på vidare forskning 

Fortsatta forskningsområdet riktas vidare neråt i verksamheten, till exempel 

rektorer och lärare. Dels kan ytterligare frågor behandla om hur 

verksamhetens olika nivåer uppfattar BI-verktygets effektivitet eller 

förbättringsområden på en djupare nivå, exempelvis kan detaljstudier på hela 

informationskedjan vara av intresse. Andra områden som är av intresse skulle 

kunna vara att undersöka och utvärdera implementeringsprocessen av BI-

verktyget i verksamheten. Exempel på frågor inom detta område kan vara: 

 Hur genomfördes implementeringen i verksamheten av BI-verktyget? 

 Vilka samband finns mellan teoretiska framgångsfaktorer av 

implementering samt hur är det kopplat till kommunernas resultat? 

Andra intressanta forskningsområden är måluppfyllelsen och dess påverkan 

på elevperspektivet. Hur påverkas exempelvis eleverna med att ha mål? Kan 

elevers autonomi förbättra skolresultat? Hur påverkas elevernas motivation 

av den skolkultur där låga betyg är mer regel än undantag som första betyg i 

årskurs sex? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Frågeformulär kommun 

Bakgrund 
 

 Hur ser din bakgrund ut? 

 Vad är din roll i organisationen? 

 Hur länge har du arbetat inom offentlig verksamhet? 

 Hur blev du involverad i Qlickview? 

 Hur många år har du arbetet med verktyget Qlickview? 

 Vad anser du om Qlickview? 

Arbetsprocesser 
 

 Vilka är det som utför analysprocessen? Ni som 

huvudmän eller resp rektor på skolorna? 

 Hur sker insamling av data till Qlikview med data? 

 Vilken typ av information söker ni i verktyget och hur 

används den? 

 Hur sprider ni informationen i organisationen? 

 Vad har ni för mål som ni jobbar efter? 

 På vilket sätt hjälper Qlickview er att uppnå uppsatta 

mål.  

 Uppnår ni era mål? 

 Hur identifiera ni nyttoeffekterna med Qlikview och 

hur följer ni upp den förväntade nyttan? 

 Hur omsätts informationen till nytta och på vilka sätt 

implementeras dessa i verksamheten? 

 

Analys av arbetsprocesser 
 

 På vilka sätt arbetar ni med förbättringar? 

 Har ni några förslag på förbättringar med 

beslutsprocessen?  

 Finns det något stöd att tillgå? 

 Hur ser feedbacken ut, vem ger den och vilka områden 

berörs? 
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 Är det något som saknas, i verktyget eller processen? 

 Hur arbetade ni innan Qlickview implementerades i 

verksamheten? 

 Har du några kunskaper sedan tidigare, eller har 

efterforskat i hur man använder verktyget och 

tillhörande processer på rätt sätt?  

Om ja, vad har ni implementerat? 


