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Sammanfattning 
 

Det första systemet som skapades för att integrera alla affärstransaktioner var ERP-systemet 

som skapades 1960. Detta system samlar verksamhetens data i olika databaser och för att 

kunna hantera och analysera denna data har utvecklare skapat ett BI-system. Detta system 

extraherar data och omvandlar den till användbar information som kan bidra till en 

underlättad och förbättrad styrning. Författarna av viss litteratur påstår att information är 

viktig för alla verksamheter då det är avgörande för ett beslutsfattande. Med hjälp av ett BI-

system kan verksamheten få denna efterfrågade information samt att chefer med hjälp av 

systemet kan fatta taktiska och strategiska beslut. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva högskolor och universitets förväntningar på ett BI-

system och jämföra dessa med de fördelar som viss litteratur utlovar. Vi genomförde studien 

på två lärosäten, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet, för att se vilka 

förväntningar de har på ett BI-system samt om det liknar eller skiljer sig med det som viss 

litteratur utlovar. 

 

Denna studie har genomförts utifrån en kvalitativ metod där vi har undersökt de utvalda 

lärosätenas förväntningar på ett BI-system. Vi har gjort det genom att utföra besöksintervjuer 

samt en mail- och telefonintervju med de ansvariga och användarna av lärosätenas BI-system. 

 

Resultatet som vi kommit fram till i denna studie är att många av de utlovade fördelarna som 

kan utläsas i viss litteratur stämmer överens med respondenternas förväntningar. Dessa 

förväntningar är bland annat att via ett BI-system förbättra verksamhetens styrning, underlätta 

kontrollen på strategiuppfyllelse samt få ökad tillgång till viktig information. Förväntningarna 

kan även utläsas i viss litteratur men vi kan även utläsa skillnader som till exempel är åsikter 

angående utbildning i systemet, mätning av systemets effektivitet samt problematik med 

systemet. 

  



Abstract 
 

The first system that was created to integrate all business transactions were the ERP-system 

and was created in 1960. This system collects the data in different databases and to handle and 

analyze this data, developers created a BI-system. The system extracts data and turns it into 

useful information that can contribute to facilitate and improve governance. Some authors of 

the literature claim that information is important for all organizations since it is crucial for 

decision-making. With help from the BI-system can organizations collect important 

information and managers can make tactical and strategic decisions. 

 

The purpose of this study is to describe the expectations of a BI-system in academic 

organizations and compare them with the promised advantages. Based on this, we want to 

study the expectations through the terms of governance and strategy and contribute new 

research in the borderland between Finance and IT. We conducted the study in two 

universities, the Halmstad University and University of Gothenburg, to find out what 

expectations they have on a BI-system and if there is any similarity or differences with what 

the authors promises. 

 

This study was based on a qualitative approach in where we have studied the universities 

expectations of a BI-system. We have done this by applying personal interviews and also a 

mail and telephone interview with the managers and the users of the universities BI-systems. 

 

The result that we have found in this study is that many of the promised benefits are similar 

with the expectations of the respondents. These expectations are for example that a BI-system 

can improve performance management, facilitate control on the strategy's effectiveness and 

give organizations a greater access to important information. We can find these expectations 

in some articles but we can also find differences. These differences are for example the 

opinions regarding education of the system, measurement of the effectiveness of the system as 

well as problems with the system. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till studiens ämne samt för en diskussion om 

problemet. Denna diskussion är en förklaring till valet av studiens problemställning och 

vidare beskriver vi syftet med studien, avgränsningar samt en förklaring av centrala begrepp.  

 

1.1 Problembakgrund 
Ett affärssystem kan ge verksamheten nya möjligheter vid skapandet av strategier samt vid 

styrning av strategin (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Det är viktigt för en verksamhet att ha 

uppsatta strategier som ständigt underhålls och för att nå de mål som strategierna innehåller är 

det viktigt att strategin tillsammans med styrningen ständigt förbättras (Merchant &Van der 

Stede, 2012). Även Muralidharan (1997) menar att styrning i verksamheter handlar om en 

slags logisk process av planering och att denna planering är att säkerställa att verksamheten 

når deras mål. Enligt Band och Scanlan (1995) är styrning en chefsaktivitet som är viktig 

eftersom styrning hanterar risker och osäkerhet. Den viktigaste orsaken till att verksamheter 

behöver styrning är att det säkerställer att verksamheten genom god strategisk styrning får 

hållbara fördelar (Band & Scanlan, 1995). En annan viktig del inom styrning är enligt 

Papamichail och Robertson (2005) kontroll som kan minimera fel och leda verksamheten mot 

de önskvärda mål som finns inom verksamheten. 

 

Det första mjukvarudrivna systemet Enterprise Resource Planning (ERP), i Sverige benämnt 

affärssystem, skapades 1960 och är ett system som integrerar alla affärstransaktioner från en 

verksamhet och sparar dem i en databas. Med hjälp av ett beslutsstöd integrerat i ERP-

systemet kan data sedan hämtas från databasen, vilket gör att verksamheten kan förvänta sig 

att öka effektiviteten och minska tiden för sitt beslutsfattande (Chou, Tripuramallu & Chou, 

2005). Enligt Nilsson et al. (2010) kan en verksamhet även öka sin konkurrenskraft genom att 

ha en bra ekonomistyrning som gör att data från verksamheten lagras och görs tillgängliga. 

När data sedan används omvandlas den till information, som i sin tur kan underlätta vid 

beslutsfattande. Information i form av ekonomiska siffror bör finnas med i de delar av 

verksamheten som har en inverkan på verksamhetens chanser att uppnå sina mål, då siffrorna 

kan påverka hur medarbetare och chefer agerar (Nilsson et al., 2010). För att få den 

information som efterfrågas kan verksamheter använda Business Intelligence-system (BI-

system)och därmed kunna minimera risken att beslut tas som saknar tillräcklig 

informationsgrund (Bernhardt, 1994). 

 

BI är ett system som förenar människors kompetens, teknik, applikationer och affärsprocesser 

för att fatta taktiska och strategiska beslut (Bhushan, 2010). Detta system infördes 1989 av 

Howard Dresner från Gartner Group för att förbättra beslutsfattandet hos verksamheter med 

hjälp av ett faktabaserat system (Hashmi, 2004, refererad till i Chou et al., 2005). 

Integrationen mellan ett ERP-system och ett BI-system kan leverera värde till verksamheten 

(Stedman, 1999, refererad till i Chou et al., 2005) då BI-system kan ge användaren snabb och 

välstrukturerad information (Rasmussen et al., 2002, refererad till i Chou et al., 2005). BI-

systemet omvandlar den ostrukturerade data som lagrats i ERP-systemet till information, för 

att generera olika aspekter av den befintliga data. Genom att använda ett BI-system kan 

användaren ställa frågor och skapa rapporter (Chou et al., 2005). Karim och Hussein (2008) 

menar att information är viktig för alla typer av verksamheter och tillgången till den kan göra 

att beslutsfattandet effektiviseras och konkurrensfördelar uppnås. Enligt Gartner (2009, 

refererad till i Bhushan, 2010) är BI den teknik som är mest önskvärd att använda runt om i 

världen för att använda information på ett sätt som genererar fördelar på en konkurrerande 
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marknad. Erben (2002) menar att informationsteknologi (IT) och Internet har gjort att 

verksamheter är mer påverkade av förändring. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Carr (2003) anser att användning av IT inte kan göra en verksamhet mer konkurrenskraftig då 

användningen har expanderat och IT används av de flesta verksamheter. Han anser att IT är 

en nödvändig investering för verksamheter att göra för att få lättare tillgång till information. 

Karim och Hussein (2008) anser att det i alla verksamheter är viktigt med information samt att 

det ska vara bra information som lätt används som stöd och enligt Quinn (2010) kan BI-

system underlätta detta. Gbosbal och Kim (1998) anser däremot att en verksamhet inte kan 

garantera att de har rätt information inom verksamheten bara för att de använder ett BI-

system, utan det avgörande är hur de använder systemet. 

 

Erben (2002) menar att eftersom verksamheter har god tillgång till information och att 

användandet av informationssystem blivit vanligare har problem uppstått. Ett av dessa 

problem är hur riskhanteringen ser ut då marknaden utsätts för omställningar och hög 

konkurrens. Att ha tillgång till både nutidsdata och framtidsinformation är något som de flesta 

verksamheter skulle beskriva som viktigt, dock är denna tillgång svårvärderad. Erben (2002) 

menar även att verksamheter behöver stöd för att fatta kloka och varaktiga beslut som i sin tur 

har ökat kraven på hur systemen ska rapportera och leverera output. Enligt Chou et al. (2005) 

kan ett beslutsstöd även öka effektiviteten och leda till framgång. Att använda sig av ett 

beslutsstöd ger en förstärkt analys av data som hjälper användarna att fatta kloka och korrekta 

beslut och på detta sätt kan verksamheten vinna konkurrensfördelar med sitt BI-system (Chou 

et al., 2005). 

 

Chefer har i dagens verksamheter börjat inse vikten av att utnyttja den mängd data som deras 

ERP-system samlar in. De har insett att de behöver ett system som kan underlätta insamlandet 

och bryta ned större mängder av data till en hanterbar nivå (Negesh, 2004, refererad till i 

Clark, Jones & Armstrong, 2007). BI-system kan vara denna hjälp då det kan ge användaren 

välstrukturerad information och användaren kan använda BI-systemet för att få fram olika 

nyckeltal. Information är grunden för alla verksamheters beslutsfattande och genom att 

användaren får fram information på ett snabbt och enkelt sätt från sitt beslutsstöd kan 

kvaliteten i beslutsfattandet öka (Rasmussen et al., 2002, refererad till i Chou et al., 2005). 

Enligt Elbashir, Collier och Sutton (2011) är BI ett system som även kan påverka 

verksamhetens styrning relaterat till kunskapsanvändning, utveckling och utnyttjande av 

resurser. BI-systemet kan ses som ett strategiskt system då det hjälper till vid 

ekonomistyrning. Davila och Foster (2005, 2007, refererad till i Elbashir et al., 2011) menar 

att ekonomistyrning involverar strategiska aktiviteter från en verksamhets värdekedja som till 

exempel produktutveckling, försäljning, marknadsföring, kundrelationer och mätning av 

resultat. Elbashir et al. (2011) menar att BI-system kan ha en avgörande roll och kan därför 

vara till hjälp i värdekedjans aktiviteter. 

 

Enligt Glaser och Stone (2008) är det viktigt att en chef för en verksamhet inser att det följer 

mycket arbete med ett system för att det ska generera de fördelar som det förväntas leverera. 

En fördel som utlovas med ett BI-system av Negesh (2004, refererad till i Clark et al., 2007) 

är att det kan omvandla data till användbar, relevant och aktuell information. Chou et al. 

(2005) och Quinn (2010) menar att ett BI-system kan leverera ett kvalitativt underlag för 

beslutsfattande och Marjanovic (2007) anser att en verksamhet kan få effektiv generering av 

rapporter genom användning av ett BI-system. Glaser och Stone (2008) menar dock att det 

inte räcker att implementera och ha ett BI-system för att verksamheten ska uppnå dessa 
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fördelar, utan det är själva användningen som avgör effektiviteten. Det är inte systemet i sig 

som gör att cheferna ställer rätt frågor till systemet utan användarna måste inneha kunskapen 

för att få ut relevant information från systemet. Det är även viktigt att det finns en tydlig 

planering över förväntningarna på vad verksamheten vill uppnå med hjälp av ett BI-system 

samt förväntningar på vilka rapporter som ska tas fram och vem som ska ansvara för detta 

(Glaser & Stone, 2008). Enligt Sawka (2000, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) är 

det även viktigt att mäta användningen av systemet för att bevisa att investeringen var värd att 

göra. Det är även viktigt att bevisa att systemet uppfyller användarnas förväntningar och se till 

att det genererar en effektiv process då systemet blir ineffektivt om användarna använder det 

på fel sätt och får ut fel information (Herring, 1996, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 

2006). 

 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) skapar både vinstdrivande och icke vinstdrivande 

verksamheter strategier, mål och budgetar. Målen inom en icke vinstdrivande verksamhet är 

inte lika tydligt definierade som hos en vinstdrivande verksamhet, vilket påverkar att 

mätningen av målen kan bli svår att göra (Merchant & Van der Stede, 2012). Modell och 

Grönlund (2006) menar att ett exempel på icke vinstdrivande verksamheter i Sverige är 

högskolor och universitet. Deras styrning har påverkats av regeringens reformer som inneburit 

att högskolorna och universiteten har utvecklats till en mer målstyrd verksamhet där kraven på 

effektivitet har ökat. Även statens resurstilldelning som baseras på högskolornas och 

universitetens prestationer har ökat kraven på mål och mätning eftersom de flesta högskolor 

och universitet huvudsakligen finansieras på de resurser som tilldelats från staten (Modell & 

Grönlund, 2006). Högskolan i Halmstad hade år 2011 en omsättning på totalt 508 miljoner 

kronor, 10085 studenter och 603 anställda (Högskolan i Halmstad, 2011). Göteborgs 

universitet hade samma år en omsättning på totalt 5317 miljoner kronor, 38100 studenter och 

5905 anställda (Göteborgs universitet, 2011). Vi kan utifrån de nämnda siffrorna utläsa att 

lärosätena hanterar en stor mängd information och att det är viktigt att planeringen av alla 

studenter, anställda och kurser fungerar för att utbildningen ska utvecklas. Utifrån ökad 

målstyrning och krav på mätning av effektivitet tror vi att ett BI-system skulle kunna 

underlätta lärosätenas arbete. Vi har sett att viss litteratur utlovar ett antal förväntade fördelar, 

men hur såg förväntningarna ut på användningen av ett BI-system på Högskolan i Halmstad 

och hur ser de ut idag på Göteborgs universitet? Förväntar de sig att få ut användbar och 

aktuell information genom användningen av deras BI-system? Förväntar de sig att få ökad 

kvalitet i underlag för beslutsfattande? Förväntar de sig att få ut effektiva rapporter via BI-

systemet? Dessa frågor, tillsammans med tidigare studier som visar att BI-system kan 

generera fördelar, leder oss fram till vår problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur kan användare på högskolor och universitets förväntningar av ett BI-system se ut jämfört 

med de fördelar som viss litteratur utlovar? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur användare på högskolor och universitets 

förväntningar av ett BI-system kan se ut och jämföra dessa med de fördelar som viss litteratur 

utlovar. Utifrån detta syfte ska vi undersöka förväntningarna utifrån begreppen styrning och 

strategi samt undersöka eventuell problematik med användningen av IT, för att bidra med en 

ny studie inom gränslandet mellan Ekonomi och IT. 
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1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna studie till att empiriskt undersöka Högskolan i Halmstad och 

Göteborgs universitets förväntningar på användningen av ett BI-system för att kunna jämföra 

dessa två lärosäten med vad viss litteratur utlovar. Med tanke på att ett BI-system kan ses som 

ett styrverktyg och en strategisk satsning har vi valt att studera utifrån dessa perspektiv.  

 

1.6 Centrala begrepp 
Business Intelligence (BI) – En kombination av tekniker och metoder för att analysera ett 

ERP-systems data (Turban, Sharda, Delen & King, 2008). 

 

Chef – Person med befattning för att leda en verksamhet eller del av verksamheten (NE, 

2012a). 

 

Data – Fakta, begrepp eller instruktioner som överförs till lämpad form för tolkning och 

analys (NE, 2012b) och enligt Grover och Davenport (2001, refererad till i Kettinger & Li, 

2010) är data fakta om ett objekt eller en händelse. 

 

ERP-system – Ett IT-system i en verksamhet som stödjer viktiga funktioner och processer 

som till exempel ekonomi och personal (NE, 2012c). 

 

Förväntning - En sannolikt kommande utveckling som även kan beskrivas som en 

förhoppning (NE, 2012d). 

 

Information – Innehåll eller kunskapsinnehåll som genereras av data (NE, 2012e) samt att 

information är bearbetad data som ger någon form av upplysning (Davenport & Prusak, 1998, 

refererad till i Kettinger & Li, 2010). 

 

Strategisk styrning – Långsiktig styrning för en verksamhet (NE, 2012f). 

 

Styrning – Förvaltning av verksamhet. Förknippat med åtgärder som en ledning i en 

verksamhet gör för att påverka processer och resultat (NE, 2012g).  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensramen som är grunden i denna studie. Vi 

kommer presentera teorier kring styrning, strategi, förväntningar på ett BI-system, 

problematik och begränsningar med IT, högskolor och universitet samt avslutningsvis en 

analysmodell. Inom BI-system studerar vi vilken användning som krävs för att uppnå de 

utlovade fördelarna samt hur mätning av systemet kan ske. 

 

2.1 BI-systemets påverkan på styrning 
Enligt Nilsson et al. (2010) handlar ekonomistyrning om att använda data från verksamheten 

som vid användningen förvandlas till information. Information är en viktig del i alla 

verksamheter då det påverkar tankar och dess handling. För att underlätta insamling och 

analysering av data använder verksamheter olika informationssystem. Ekonomistyrning 

innebär även att verksamheter styrs med hjälp av information. Denna process kan underlättas 

genom att ett ERP-systems data presenteras på ett anpassat vis. Det räcker dock inte att 

implementera ett ERP-system för att ekonomistyrningen ska förbättras utan det krävs bland 

annat en viss förändring av arbetssätt. Ett ERP-system ger verksamheten nya möjligheter vid 

styrning och vid skapandet av strategier. Enligt Nilsson et al. (2010) är ekonomistyrningens 

definition: 

 

”Ekonomistyrning är formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och 

processer som en organisations ledning använder för att formulera strategier och 

genomföra dem genom att påverka beteenden i organisationen” (Nilsson et al., 2010, s 

13). 

 

Enligt Nilsson et al. (2010) fanns det tidigare en önskan om ett system som kunde hantera den 

stora mängd data som fanns i verksamheterna och lösningen blev tidigare nämnda 

informationssystem, även kallade ERP-system. Det handlade om att ha en standardiserad 

inmatning, sammanställning och analysering av verksamhetens data. Nilsson et al. (2010) 

påstår att verksamheter implementerar nya informationssystem vid behov av bättre styrning. 

Ekonomistyrning innebär inte endast att vara kostnadseffektiv utan även att ha en långsiktig 

planering över hur verksamhetens resurser ska användas. 

 

Band och Scanlan (1995) menar att styrning är en chefsaktivitet som handlar om att 

säkerställa och försäkra att verksamhetens mål och planering blir till verklighet. Styrning 

handlar även om att se till att verksamhetens behov är tillgodosedda och det görs genom att 

målen är väldefinierade. Även Papamichail och Robertson (2005) menar att styrning anses 

som en chefsaktivitet men även att det handlar om att organisera och leda verksamheten och 

därmed se till att alla funktioner i verksamheten fungerar tillsammans. De menar även att det 

är en verksamhets chefer som bär ansvaret att styra över en verksamhets processer. 

Verksamheten ska styras mot att verkställande processer, beslutsfattande och reglering går i 

samband med varandra och när detta görs har chefer bättre kontroll och styrning av sin 

operativa verksamhet. Att använda IT i sin verksamhet blir vanligare och vanligare och för en 

chef kan IT hjälpa verksamheten att uppnå konkurrensfördelar. Det kan bland annat underlätta 

vid kontroll och styrning av processer, då det ger chefer en bättre och tydligare bild av 

verksamhetens processer (Papamichail & Robertson, 2005). 

 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att styrning är en avgörande aktivitet för en 

verksamhet och att god styrning innebär att chefer har kontroll samt att det inte utsätter 
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verksamheten för obekväma risker som gör att verksamheten förlorar sin trygghet. Ett system 

som BI menar Thomas (2001) därför kan vara viktigt för en verksamhet då BI-systemet kan 

ge information, som i sin tur genom rätt användning kan ge verksamheten kapacitet och 

möjligheter till att styra beslutsfattandet via en tillräcklig informationstillgång. Detta behov av 

beslutsstöd kan styrkas med det som Bernhardt (1994) menar, att verksamheter är i ett 

tävlande affärsklimat och behöver därför stöd i sitt beslutsfattande för att få strategiska 

fördelar. 

 

Papamichail och Robertson (2005) menar att för en chef är det viktigt att vara förutseende. 

Verksamheten kan minimera fel samt korrigeringar och därmed kommer de förmodligen 

närmare ett resultat som kan motsvara önskvärda mål och krav som ställs på dem. Om en 

verksamhet har god kontroll på verksamheten kan den möta förändring och nya 

förutsättningar på ett effektivt och smidigt sätt. Enligt Papamichail och Robertson (2005)  

förbättras styrningsaktiviteter som både är interna och externa av stöd och strukturer. Externa 

aktiviteter är till exempel förbättrade produkter och ökad kundtillfredsställelse medan de 

interna aktiviteterna kan vara minskade kostnader och ökad produktivitet. De 

kontrollstrukturer som Papamichail och Robertson (2005) beskriver kan till exempel vara 

avstämning mot budget, statiska rapporter och kartlagda processer. Tekniska utvecklingar 

ligger ofta som grund för att kunna utföra kontroll och styrning och tanken är att IT ska finnas 

som stöd genom hela processen hos en verksamhet. Genom kartläggning av processer och 

framförallt styrningsprocesser underlättas implementeringen av ett IT-system som ska leda till 

stöd och underlag för styrningen. Systemen som implementeras ska inneha rätt funktioner för 

att kunna leverera förutsättningar till chefers styrning (Papamichail & Robertson, 2005). 

 

2.2 BI-systemets påverkan på strategi 
Band och Scanlan (1995) menar att strategisk styrning involverar övervakning och utveckling 

av verksamhetens strategi och detta ska göras som ett långsiktigt mål samt att det är viktigt att 

eftersträva att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. Strategier ska vara heltäckande och 

användas för att en ledare ska sträva mot verksamhetens visioner. Strategier är också det som 

är kopplingen mellan chefen och medarbetarna, då strategin ska vara informerad till 

medarbetarna. Strategisk styrning ska ses som en del i verksamhetens övriga strategi och ska 

användas för att utveckla och utöva chefskap i en verksamhet. Det handlar om att ta vara på 

en verksamhets information för att säkra att verksamheten genom styrning når sina strategiska 

mål, som ofta i slutändan är att uppnå konkurrensfördelar (Band & Scanlan, 1995). Sparrow 

(1999) anser dock att det inte alltid är viktigt att ha radikala strategier vid omställningar utan 

det viktigaste är att ha kunskap om hur verksamheten ska agera samt att inneha kompetens för 

att kunna välja vilken information som förändringen ska baseras på. 

 

Sparrow (1999) menar att strategi kan orsaka problem för verksamheters chefer då de utsätts 

för snabba förändringar och omställningar mot sin omvärld. Det finns många krav på hur 

chefer ska arbeta för att de ska förmedla och göra deras kunskap mer förståelig för 

medarbetarna. Enligt Kramer och Tyler (1996, refererad till i Sparrow, 1999) finns det också 

ett bristande förtroende och motstånd mot förändringar hos medarbetarna som också påverkar 

chefens syn på strategi. Problemen kring en verksamhets strategi kan elimineras genom 

tydliga kunskapsstrukturer som gör att chefer kan medverka på de mest betydelsefulla 

aktiviteterna, mottaga information effektivt, enklare kunna tolka information samt att det blir 

snabbare problemlösning, vilket Marjanovic (2007) menar att ett IT-baserat stöd som BI kan 

vara lösningen på. Dock menar Carr (2003) att IT inte kan ses som en strategisk investering 

utan att det mer ska ses som en obligatorisk kostnad för att utföra arbetet i sin verksamhet.  
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2.3 Förväntningar på ett BI-system 
Ett ERP-system sparar data i integrerade databaser och att extraherar relevant data (Bringnall 

& Ballantine, 2004: Carte et al, 2005: Robertson et al, 2007: Williams, 2008, refererad till i 

Elbashir et al., 2011). Chefer i dagens verksamheter kan utnyttja den mängd data som ERP-

systemet samlar in och det har uppmärksammats att de system som samlar in data och bryter 

ned stora datamängder underlättar. BI beskrivs som system, tekniker och processer för att 

hjälpa användaren att omvandla data till användbar information (Negesh 2004, refererad till i 

Clark et al., 2007) och BI-systemet integrerar med ERP-systemets databaser (Elbashir et al., 

2011) genom systemet ETL, Extract, Transform och Load. Detta system extraherar data från 

interna och externa källor (Bhushan, 2010) för att skapa specificerade rapporter och analyser 

som tillsammans formar den information som krävs för att kunna styra vid beslutsfattande 

(Elbashir et al., 2011). BI-system fortsätter att utvecklas och förbättras tekniskt allteftersom 

verksamhetens krav ökar. Många verksamheter vill stärka sitt BI-system ytterligare för att få 

större övervakning, bättre mätning och bättre hantering av verksamhetens resultat (Buytendijk 

et al. 2004, refererad till i Clark et al., 2007). 

 

Verksamheter använder idag BI-system för att kunna konkurrera mot sina konkurrenter 

(Bhushan, 2010). BI-system kan ge användaren snabb och välstrukturerad information och 

användaren kan använda BI-system för att få fram information om exempelvis kunder, 

försäljning och medarbetare. Information är grunden för alla verksamheters beslutsfattande 

och genom att användaren lätt får fram information från sitt beslutsstöd kan kvaliteten i 

beslutsfattandet öka (Rasmussen et al., 2002, refererad till i Chou et al., 2005).  

 

Marjanovic (2007) menar att det affärsklimat som verksamheter befinner sig i kräver smidigt 

och snabbt agerande i beslutsfattande. För att få användning av historisk data och för att 

kunna prognostisera framtiden är BI ett system som kan användas. Detta system kan användas 

i verksamheten för att få rapportering och avancerade analyser. För att dessa analyser och 

rapporter ska bli framgångsrika anser Marjanovic (2007) att de anställda i en verksamhet 

måste vara väl medvetna om sina processer och hur arbetsprocesserna i verksamheten ser ut. 

När dessa processer är väl definierade kan BI-system användas på bästa sätt för att stödja en 

verksamhets beslutsfattande. Detta kan styrkas med hjälp av Chou et al. (2005) som menar att 

en verksamhet kan planera och minska tiden för sitt beslutsfattande genom att använda ett 

beslutsstöd. Ett beslutsstöd kan även öka effektiviteten och leda till framgång. Att använda sig 

av ett beslutsstöd ger en förstärkt analys av data som hjälper användaren att fatta kloka och 

korrekta beslut och därmed vinna konkurrensfördelar (Chou et al., 2005). 

 

Quinn (2010) menar att BI-system kan användas som ett strategiskt system för att förmedla 

och övervaka styrningen i verksamheten. Chefer använder sig av olika BI-verktyg för att 

kommunicera kring strategier och arbeta mot en verksamhets strategiska mål. Ett BI-system 

stödjer en verksamhets beslutsfattande, då chefer med hjälp av ett BI-system dagligen kan få 

tillgång till information som är relevant och uppdaterad. Denna information används sedan 

som stöd vid verksamhetens beslutsfattande. Enligt Quinn (2010) är BI-system ett 

framgångsrikt system som under de senaste åren används ur ett strategiskt perspektiv. 

Systemet kan indikera och ge information på om en verksamhet styrs mot de mål som är 

uppsatta samt att systemet kan visa och identifiera på problem som finns i verksamheten 

(Quinn, 2010). Även Karim och Hussein (2008) menar att information är viktig för alla typer 

av verksamheter och den efterfrågade informationen ska vara bra och kvalitativ för att kunna 

användas vid beslutsfattande. De menar att tillgång till bra information kan göra att 

beslutsfattandet blir mer effektivt och verksamheten uppnår konkurrensfördelar. 
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2.3.1 Användning av ett BI-system 
Genom användning av ett BI-system kan användaren ställa frågor för att skapa 

användarvänliga rapporter (Chou et al., 2005). Dock menar Gessner och Volonino (2005, 

refererad till i Clark et al., 2007) att det inte är att verksamheter använder ett 

beslutsstödssystem som avgör om besluten blir mer effektiva utan det viktiga är hur och på 

vilket sätt det används som avgör effektiviteten. Griffin (2007, refererad till i Glaser & Stone, 

2008) menar också att det är viktigt att verksamheter använder sitt BI-system på ett effektivt 

sätt för att det ska generera fördelar. Det är viktigt att cheferna i verksamheten har diskuterat 

igenom varför de behöver ett BI-system och innehar förståelse för varför de har ett behov av 

det (Glaser & Stone, 2008). 

 

Glaser och Stone (2008) anser att användning av ett BI-system innebär mer än att förvärva 

och implementera teknik. Systemet kan förbättra datakvaliteten, definiera datanormer samt att 

eliminera många olika rapporteringsmetoder till endast en metod. Det är även viktigt att 

verksamhetens chefer inser hur mycket arbete som följer med BI-systemet för att det ska 

användas på ett effektivt sätt. Det är viktigt att utföra en planering som visar hur 

verksamheten ska använda sitt BI-system för att uppnå framgång. I denna planering ska det 

ingå vilka typer av analyser som ska utföras och vem som ska ansvara för att dessa ska uppnå 

ett bra resultat. Datastyrning som innebär skapande och hantering av verksamhetens 

strukturer, policys och processer behövs för att definiera, kontrollera och säkerställa kvaliteten 

på data. Detta är viktigt för att en verksamhet ska kunna avgöra vilka typer av analyser som 

de ska fokusera på, för att använda sitt BI-system på ett effektivt sätt. En verksamhets chefer 

borde alltså definiera hur verksamheten ska styra sina uppgifter, teknik och system som 

behövs för att underlätta vid användande av BI-systemet. De ska även definiera vem som 

ansvarar för att hantera tillgången av verksamhetens data (Glaser & Stone, 2008). 

 

Glaser och Stone (2008) menar även att ett vanligt misstag som verksamheter råkar ut för vid 

användande av BI-system är att cheferna och användarna tror att det räcker att implementera 

och ha ett BI-system för att de ska kunna arbeta mer effektivt. Det är viktigt att veta att själva 

användningen av systemet är viktigast och att systemet i sig inte gör att cheferna ställer rätt 

frågor utan de måste inneha kunskapen att göra det, för att få ut relevant information (Glaser 

& Stone, 2008). Även Lönnqvist och Pirttimäki (2006) menar att om ett BI-system används 

på fel sätt och fel frågor ställs blir resultatet av den utvalda informationen felaktig. Enligt 

Glaser och Stone (2008) är en annan viktig aspekt för chefer att tänka på att se till att deras 

anställda utbildas i systemet vid implementeringen. Det är även viktigt att personalen får en 

ny utbildning när uppdateringar har gjorts i systemet. BI-system är komplexa system och det 

tar tid att lära sig att använda på ett effektivt sätt och därför är det viktigt att ge användarna 

utbildning mer än vid implementeringen (Glaser & Stone, 2008). En annan aspekt är att 

försöka implementera sitt BI-system gradvis i verksamheten och enligt Glaser och Stone 

(2008) börjar den mest effektiva implementeringen i en del av verksamheten för att sedan 

utöka användandet i resterande verksamhet. Det är även viktigt att veta att implementeringen 

av ett BI-system är en lång och komplex process och det är bra för engagemanget att kunna 

påvisa affärsnytta flera gånger under implementeringens gång (Glaser & Stone, 2008). 

 

2.3.2 Mätning av ett BI-system  
Enligt Sawka (2000, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) är en anledning till att mäta 

användningen av sitt BI-system att cheferna vill bevisa att investeringen av systemet var värd 

att göra. Herring (1996, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) menar att en annan 

viktig anledning att mäta är för att se till att BI-systemet uppfyller användarnas behov och att 
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se till att det genererar en effektiv process. BI-systemet kan bli ineffektivt om användarna 

använder det på fel sätt och får ut fel information från systemet, vilket verksamheter vill 

undvika genom att mäta användningen (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 

 

Mätning av en verksamhets nytta av ett BI-system är svårare än att mäta kostnaden med det. 

Ett BI-system förväntas till stor del mäta icke-finansiell data i form av till exempel förbättrad 

kvalitet och aktualitet på information. Även om effekterna från det icke-finansiella i slutändan 

förhoppningsvis ska leda till finansiella effekter kan det uppstå en tidsfördröjning och detta 

gör att det blir svårare att mäta (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). Även Massey et al. (2002); 

Schauer (2004); Todd och Benbasat (1999, refererad till i Clark et al., 2007) menar att målet 

med ett beslutsstödsystem är att förbättra effektiviteten på beslutsfattandet, vilket även kan 

vara svårt att mäta. Effektiviteten kan även variera mellan olika användare i verksamheten 

och Simon (1957, 1977); Simon och Newell (1971, refererad till i Clark et al., 2007) menar att 

svårigheten ligger i att förstå mänskliga och beslutsmässiga processer. 

 

2.4 Problematik och begränsningar med IT 
Erben (2002) menar att verksamheter blir alltmer utsatta för förändringar eftersom 

verksamheter har god tillgång till information genom olika teknologier. Genom att 

verksamheter kan utföra snabba omställningar, finns en del problematik. För att en 

verksamhet ska möta denna problematik på ett bra sätt tar Erben (2002) upp några faktorer 

som bör beaktas. En verksamhet bör ha ett riskhanteringssystem eftersom en marknad med 

hård konkurrens och snabba omställningar medför flera risker. Dessa system ska kunna ge 

varningar och indikera på potentiella risker. Nästa faktor är värderingsproblemet och därför 

måste verksamheter vara försiktiga eftersom en investering inom IT är svår att fastställa 

direkta vinster på. Erben (2002) behandlar även intern styrning som en viktig faktor, eftersom 

teknologi som utvecklas ofta har fokusering på externa aktörer. Det viktiga är att 

verksamheter inte glömmer den interna styrningen som handlar om planering, övervakning 

och underhåll av system (Erben, 2002). 

 

Även Carr (2003) beskriver problematik med IT och menar att eftersom tillgång och 

användning av IT-stöd har expanderat kan det inte längre ses som en konkurrensfördel. 

Eftersom de flesta verksamheter har fungerande IT-stöd kan det inte längre ses som en kritisk 

faktor för framgång utan borde istället ses som en nödvändig investering. Anledningen till att 

IT inte kan investeras i som en konkurrensfördel är till exempel att datalagring, 

databehandling och överföring av data är något som är tillgängligt för alla verksamheter och 

det är även något som de flesta verksamheter har råd med. För en verksamhet är det viktigt att 

få långsiktiga fördelar vilket är svårt genom IT-lösningar eftersom det inte finns någon 

ensamrätt på IT för en verksamhet. Verksamheter bör också beakta de risker som finns med 

IT eftersom investeringar kan ha stor påverkan på en verksamhets ekonomi. För att styra sin 

verksamhet med hjälp av IT anger Carr (2003) tre regler som han anser att chefer borde tänka 

på. Första regeln är att spendera mindre på IT eftersom den dyraste lösningen inte alltid är den 

bästa. Andra regeln innebär att det kan vara en fördel att följa efter andra och genom det lära 

sig av andras misstag istället för att vara den som först gör misstagen. Sista regeln är att 

verksamheter ska fokusera på risker istället för att bara se möjligheter med sin IT-investering, 

eftersom riskerna är stora vid inköp av IT (Carr, 2003). 

 

Gbosbal och Kim (1998) belyser problem och begränsningar med användningen av ett BI-

system. De menar att syftet med ett BI-system är att få konkurrenskraft mot konkurrenter på 

marknaden men att dessa system inte alltid visar sig motsvara en verksamhets förväntningar. 

Ett BI-system kan inte ge några garantier om till exempel att data är relevant, att 
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informationen är värdefull och att informationen når den faktiska användaren. Utöver 

osäkerheterna kring garantier finns det tydliga problem som resulterar i att ett BI-system inte 

används på bästa sätt. Första problemet är att verksamheten inte har kartlagt och definierat sin 

kärnverksamhet och därmed kan inte systemet användas på ett effektivt sätt i 

kärnverksamheten. Det andra problemet är om systemet inte är integrerat och accepterat av 

hela verksamheten kan problematik uppstå eftersom effekten av systemet försvinner. Tredje 

problemet innebär att om fel information går in i systemet, kommer även fel information ut, 

alltså ska input och output vara definierat och vara av efterfrågad kvalitet. För chefer och 

medarbetare handlar det därför om att förstå och arbeta med information på liknande sätt 

(Gbosbal & Kim, 1998). 

 

Sparrow (1999) hävdar att verksamheter kan utsättas för ett överflöd av information, vilket 

kan leda till en problematisk situation. Weick (1995, refererad till i Sparrow, 1999) menar att 

några av problemen med informationsöverflöd är att det är svårt att välja ut och bedöma 

vilken information som är relevant. Även kvalitet kan vara svår att bedöma men för att inte 

påverkas av dessa problem menar Sparrow (1999) att verksamheter måste kunna validera sin 

information. Han menar alltså att verksamheters chefer måste ha färdigheter för att kunna 

sortera bort irrelevant information men även ta tillvara på den information som anses 

viktigast. Denna färdighet innehar inte alla verksamheter, men de flesta är kapabla till att 

utveckla den (Sparrow, 1999). 

 

2.5 Högskolor och universitet som styrmiljö 
Merchant och Van der Stede (2012) menar att icke vinstdrivande verksamheter skiljer sig från 

vinstdrivande verksamheter. En icke vinstdrivande verksamhet som exempelvis högskolor 

och universitet har ofta chefer som utvecklar mål, strategier och budgetar. De är ofta stora 

verksamheter och har därför en auktoritär och centraliserad uppbyggnad. Utmärkande för icke 

vinstdrivande verksamheter är att mål inte är lika tydligt definierade som i ett vinstdrivande 

verksamhet och därför blir mätning av verksamhetens prestationer svårare att göra. Merchant 

och Van der Stede (2012) hävdar även att beslutsfattande är mer komplicerat i en icke 

vinstdrivande verksamhet då beslutsprocessen kompliceras på grund av noggrannare 

övervakning och fler regler från myndigheter. I dessa verksamheter finns det inga ägare eller 

annan enhet som tar eventuell vinst utan den ska tillbaka till verksamheten för att avsättas till 

verksamhetens syfte. Detta syfte är oftast inte att styra verksamheten åt ett visst mål utan att 

istället leverera en allmän service. 

 

Idag finns det 47 högskolor och universitet i Sverige (Högskoleverket, 2012) som har rätt att 

utbilda och examinera studenter, som är deras form av service. Högskolor och universitet har 

tre huvuduppgifter som är att bedriva utbildning, bedriva forskning samt att samverka med det 

omgivande samhället (Högskoleverket, 2011b). Modell och Grönlund (2006) menar att 

svenska högskolor och universitet har förändrats under 2000-talet eftersom de har reglerats 

och omformaterats av staten. Reformer har gjort att högskolor och universitet har högre krav 

på målstyrning och ökad effektivitet (Modell & Grönlund, 2006). Högskolor och universitet 

tilldelas olika stora resurser beroende på antalet studenter samt beroende på genomförda 

högskolepoäng. Ersättningen för högskolor och universitet är begränsad och baseras på 

helårsstudenter. Dessa beräknas på antal registrerade studenter samt helårsprestationer i form 

av genomförda poäng (Högskoleverket, 2011a). Denna resurstilldelning har enligt Modell och 

Grönlund (2006) bidragit till att svenska högskolor och universitet agerar på en mer 

marknadsliknande situation eftersom de genom konkurrens tvingas anpassa utbildningsutbud 

efter studenternas efterfrågan. 
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Två av Sveriges lärosäten är Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Högskolan i 

Halmstad blev en självständig högskola 1983 och sedan dess har verksamheten växt 

(Högskolan i Halmstad, 2012). Högskolan i Halmstad är indelad i olika sektioner och det är 

sektionernas olika intendenter som idag tillsammans med lärosätets ledningskansli som 

använder BI-system i sitt vardagliga arbete (Högskolan i Halmstad, 2012). Göteborgs 

universitet är ett av Nordeuropas största universitet (Göteborgs universitet, 2012) och har 

bedrivit både forskning och utbildning sedan 1890-talet. Göteborgs universitet är uppdelat i 

olika institutioner och chefen för en institution kallas prefekt. Det är lärosätets prefekter som 

är de planerade användarna av lärosätets kommande BI-system som ska vara ett stöd i deras 

arbete (Göteborgs universitet, 2012). 

 

2.6 Analysmodell 
Vi kommer att behandla begreppen styrning, strategi och BI-system. För att förstå hur ett BI-

system kan användas för styrning mot strategiska mål på högskolor och universitet kommer vi 

analysera BI-system ur olika perspektiv. Nedan följer modellen och därefter en beskrivning på 

framtagande av och bakgrund till den. 

 

 
 

Figur 1. Egenutvecklad analysmodell utifrån modell enligt Nilsson et al. (2010). 

 

Nilsson et al. (2010) menar att strategi och styrning har ett samband, då styrning ska användas 

för att verkställa verksamhetens strategi samt att strategisk styrning utformas för att skapa 

konkurrenskraft. Utöver strategi och styrning behandlar Nilsson et al. (2010) även ERP-

system vilket beskrivs som verksamhetens tekniska möjlighet för effektiv hantering av 

transaktioner inom redovisning och styrning. Siffror från ERP-systemet sammanställs, 

analyseras och sprids ut till verksamheten för att informera om möjligheter och tänkbara 

handlingar. Eftersom Negesh (2004, refererad till i Clark et al., 2007) beskriver att ett BI-

system kan användas för att sammanfatta och analysera data från ERP-systemet ansåg vi att 

modellen även passade en studie om BI-system. Elbashir et al. (2011) anser att ett BI-system 

förväntas ge fördelar då det kan leverera information till användaren som sedan använder 

informationen bland annat som mått och vid rapportering. 

 

Även Merchant och Van der Stede (2012) behandlar begreppen styrning och strategi samt 

sambandet mellan dem genom att beskriva strategi som en uppsättning av mål. Genom att 

skapa en strategi får verksamheten en beskrivning på hur de ska använda sina tillgångar och 
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resurser för att nå sina mål. Att ha en välutformad och uttalad strategi anses som viktigt men 

det är inte endast en strategi som hjälper en verksamhet att nå de mål som beskrivits. Strategin 

tillsammans med styrningen är det som ständigt ska förbättras för att verksamheten ska nå de 

mål som definierats. Styrningen i en verksamhet beskrivs som en viktig och avgörande faktor. 

Vid en misslyckad styrning kan verksamheter drabbas av finansiella förluster och skadat rykte 

(Merchant och Van der Stede, 2012). 

 

Planering, budgetering och styrkort är verktyg som kan användas för att förbättra styrningen i 

verksamheter (Merchant & Van der Stede, 2012). Elbashir et al. (2011) menar även att det 

finns verktyg och system som är till för att underlätta styrning och ett exempel är ett BI-

system. BI-system kan stödja en verksamhet att få en bredare och mer detaljerad styrning och 

systemet ska därför ses som en strategisk investering. Integrationen mellan system och 

styrning är starkt beroende av en verksamhets medarbetare och därför bör framtida 

undersökningar inom styrning och BI-system göras med hänsyn till både människor och 

teknik. Även Merchant och Van der Stede (2012) menar att det är viktigt att ta hänsyn till en 

verksamhets människor, då verksamhetens medarbetare är de som ska använda systemet och 

därmed har olika förväntningar. Det är chefens ansvar att få medarbetarna att arbeta mot 

verksamhetens mål och därför ska chefen genom styrning ge medarbetarna möjligheter att 

arbeta efter verksamhetens intresse (Merchant och Van der Stede, 2012).  

 

Vi kan ur viss litteratur utläsa att det finns fördelar som en verksamhet kan förvänta sig av ett 

BI-system. Förväntningarna som utlovas med ett BI-system är bland annat att data kan 

omvandlas till användbar, relevant och aktuell information som användaren kan använda för 

att styra sin verksamhet (Negesh 2004, refererad till i Clark et al., 2007).  Denna förväntning 

beskrivs även av Karim och Hussein (2008) som menar att information är viktig då det kan 

vara en indikation på hur verksamheten fungerar. Nästa förväntning förklaras av Chou et al. 

(2005) och Quinn (2010) som menar att ökad kvalitet i underlag för beslutsfattande är en 

fördel som verksamheter kan förvänta sig genom användning av ett BI-system. Även 

Marjanovic (2007) beskriver en förväntning som är att verksamheter genom användning av ett 

BI-system kan få effektiv generering av rapporter som kan användas för analysering. 

 

Vi vill med hjälp av denna analysmodell studera hur BI-system används som stöd för styrning 

och strategi inom högskolor och universitet. Vilka förväntningar finns på detta system? Finns 

det problematik och begränsningar som kan påverka att förväntningarna som utlovas inte 

uppfylls? 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi och ger argument för de val som vi har gjort. Kapitlet inleds 

med beskrivning av vår ansats för att vidare bland annat diskutera utformning, 

datainsamlingsmetod, analysmetod och slutligen en diskussion kring studiens validitet och 

reliabilitet. 

 

3.1 Undersökningens utgångspunkt 
Jacobsen (2002) menar att det finns olika avsikter till en empirisk undersökning, men att 

gemensamt för undersökningar är att syftet ska vara att få ny kunskap eller att utveckla 

existerande kunskap. Enligt Jacobsen (2002) kan ny kunskap arbetas fram på två sätt, 

antingen genom att ett problem förklaras eller att det beskrivs. Det handlar om att förklara 

varför ett visst problem har uppstått eller inträffat och beskriva handlar om att få bättre insikt 

om hur ett visst problem ser ut. Avsikten med denna studie är att utveckla kunskapen genom 

att studera litteratur samt undersöka och beskriva hur förväntningar på ett BI-system kan se ut 

inom högskolor och universitet. Om vi istället skulle studerat varför förväntningarna ser ut 

som de gör inom högskolor och universitet hade studien varit en förklarande studie, vilket är 

anledningen till varför studien inte är förklarande. 

 

3.2 Positivism och hermeneutik 
Jacobsen (2002) menar att det finns två vetenskapliga synsätt, positivism och hermeneutik, för 

att förstå och tolka verkligheten. Inom positivismen sker fokuseringen på lagar och regler och 

synsätten anses bäst tillämpad på siffror samt att undersökningen ska utföras med distans till 

respondenten. Patel och Davidson (2003) menar att hermeneutiken är positivismens motsats 

då det handlar om att tolka och förstå människors agerande och åsikter. Enligt Jacobsen 

(2002) är hermeneutiken en förståelsebaserad metod som innebär att studera hur en individ 

uppfattar verkligheten och därmed är informationen hämtad i insamlingen av ord. Även 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver hermeneutiken som att tolka människor i omgivningen. 

Det görs med utgångspunkt i respondenternas språk som visar på förståelsen av problemet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vi har valt att utföra en hermeneutisk studie eftersom vi vill få 

närhet till våra respondenter i våra intervjuer för att kunna tolka och få en förståelse av 

respondenternas förväntningar. En studie med hermeneutiskt synsätt kan vara tidskrävande då 

tolkning och förståelse ska göras men denna studie skulle inte kunna genomföras med ett 

positivistiskt synsätt eftersom studien inte riktar sig mot lagar och regler. 

 

3.3 Abduktiv ansats  
Patel och Davidson (2003) hävdar att vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning 

finns det tre karaktäristiska ansatser; induktion, deduktion samt abduktion. Arbnor och Bjerke 

(1994) anser att genomförande av en induktiv ansats innebär att den empiriska 

undersökningen genomförs först och det fenomen som påträffas används sedan för att studera 

vad befintliga teorier beskriver om detta fenomen. Deduktion beskrivs som att undersökaren 

utgår från den allmänna teorin för att sedan genomföra en empiriundersökning (Arbnor & 

Bjerke, 1994). Abduktion beskrivs enligt Olsson och Sörensen (2011) som en ansats där 

forskaren kombinerar induktion och deduktion som ger forskaren en beskrivning över 

respondenternas förståelse för fenomenet kombinerat med en ökad kunskap genom tidigare 

teoretiska studier (Olsson & Sörensen, 2011). Sköldberg (1991, refererad till i Alvesson & 

Sköldberg, 1994) beskriver abduktion som vanlig vid fallstudier och beskrivs ha sin grund i 

empiriska undersökningar men som under processens gång behandlar teoretiska inslag. Vid 
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analysen ska teori behandlas tillsammans med empirin, dock inte som ett mekaniskt inslag 

utan mer som inspiration för att upptäcka mönster och därmed ska forskaren få en djupare 

förståelse (Sköldberg, 1991, refererad till i Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Vi har valt att genomföra denna studie med en abduktiv ansats, eftersom den anses mest 

tillämpbar för vår studie. Studien grundades med befintlig teori för att sedan utökas med en 

empirisk undersökning. Genom den befintliga teorin och resultatet från empirin är bidraget en 

ny studie inom Ekonomi och IT och därför passar den abduktiva metoden. En fördel som 

Patel och Davidson (2003) beskriver med den abduktiva metoden är att den inte begränsar 

forskarens arbetssätt som en deduktiv och induktiv metod gör. Vi ville vara flexibla i arbetet 

mellan teoretiska inslag och empirisk data från våra intervjuer. Ytterligare en fördel som 

anses vara viktig beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som att den abduktiva ansatsen 

ger forskaren möjlighet att komplettera den teoretiska referensramen efter genomförandet av 

empirin, vilket vi har utnyttjat under studiens gång. 

 

3.4 Kvalitativ respektive kvantitativ studie 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver en kvalitativ studie som förutsättningslös och därför 

möter nya situationer. En forskare i en kvalitativ studie söker en helhetsförståelse för att få en 

tydlig och heltäckande bild av fenomenet. En kvalitativ metod valdes till denna studie, då vi 

saknar kunskap inom studiens ämne och vill få en helhetsbild över förväntningarna inom 

högskolor och universitet. Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa metoden som att studera 

hur människor förstår och uppfattar en situation. Kvalitativa studier handlar om att på ett 

flexibelt och öppet sätt studera ett fenomen. Jacobsen (2002) menar även att kvalitativa 

studier visar på den faktiska förståelsen för ett problem då en sådan studie inte grundar sig i 

slutna frågor och fasta svarsalternativ. Den kvalitativa metoden anses dock vara tidskrävande 

då den är mer ingående och kräver långa intervjuer. Detta är något som vi är medvetna om 

och därför krävs det god planering för att genomföra studien och framförallt intervjuerna. 

 

Den kvantitativa metoden innebär enligt Jacobsen (2002) att beskriva en större omfattning 

eller frekvens av ett fenomen. För den kvantitativa metoden krävs stor mängd datainsamling 

för att kunna generalisera och en kvantitativ studie handlar om att behandla statistik. 

Anledningen till att denna studie inte genomförs med en kvantitativ metod är för att vi vill 

beskriva förväntningarna på användningen av ett BI-system, vilket anses beskrivas på bästa 

sätt genom en kvalitativ undersökningsmetod där en personlig kontakt med respondenterna 

krävs. Vi är medvetna om att antalet respondenter skiljer sig mellan en kvalitativ och 

kvantitativ studie då en kvalitativ studie kräver mer resurser. Om en kvantitativ studie hade 

valts tror vi att endast ytlig information från flera lärosäten framkommit som i större grad 

skulle kunna generaliseras. Genom den kvalitativa studien kan en djupare förståelse för de 

utvalda lärosätena utvecklas och ge en mer korrekt bild av just deras förväntningar. Olsson 

och Sörensen (2011) beskriver att den kvalitativa metoden är mer flexibel än den kvantitativa 

vid insamling av empiri då den tillåter forskaren att fördjupa sig i vissa intervjufrågor vid 

behov. Vi ser detta som positivt och användbart då följdfrågor ställdes vid behov under 

intervjuerna. 

 

3.5 Litteratursökning 
Enligt Backman (2008) är ett viktigt steg för forskaren att undersöka vad som tidigare 

studerats inom ämnet som ska undersökas, för att se betydelsen av ämnet och vad tidigare 

forskare har kommit fram till. För att hitta en bra grund att utgå från valde vi att använda oss 

av både litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker men den största delen av den 
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teoretiska referensramen baseras på vetenskapliga artiklar. Detta gjordes på grund av att 

artiklarna innehar störst trovärdighet eftersom de är granskade före publicering och 

vetenskapligt bevisade. De vetenskapliga artiklarna kommer från databaser som finns på 

Högskolan i Halmstads bibliotek och då främst från databaserna ABI Inform, IEEE och 

Google Scholar. Ett urval av de sökord som använts är ”Business Intelligence”, ”The use of 

BI” och ”Management Control”. 

 

3.6 Val av data 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) är primärdata den data som forskaren på egen hand via 

någon form av insamlingsmetod har samlat in. Även Jacobsen (2002) menar att primärdata är 

data som är insamlad för den aktuella forskningen, där forskaren går direkt till 

ursprungskällan och genomför observation, intervju eller frågeformulär. Primärdata är den 

data som är insamlad för första gången och som samlas in för en specifik problemformulering. 

Det finns vissa situationer där det inte går att använda primärdata som till exempel kan vara 

om ursprungskällan inte längre finns eller om ursprungskällan är en person som inte går att 

nå. Enligt Jacobsen (2002) måste då forskaren använda sig av sekundärdata som enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är data som är insamlad av andra personer än forskaren själv. Jacobsen 

(2002) menar även att sekundärdata är insamlad för en annan specifik problemformulering 

och kan skilja sig mot den aktuella forskningen. Det gäller att forskaren är kritisk mot den 

sekundärdata som väljs ut för att användas och kontrollera var uppgifterna kommer från och 

hur trovärdig den är. Denna studie grundar sig på både primär- och sekundärdata då riskerna 

som finns med de båda typerna elimineras. Genom att samla in data som andra har forskat 

fram och jämföra med ny data som är aktuell för vår problemformulering gör att vi anser att 

studien har ett trovärdigt innehåll. 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det även data som kallas tredjehandsdata och det är data som 

samlas in i tredje hand. Då har antagningar tolkningar redan har gjorts i andrahandskällan 

vilket kan förvrida sanningen om den ursprungliga data, då forskarna än en gång ska tolka den 

skrivna texten. I studiens teoretiska referensram har tredjehandsdata använts och vi anser att 

riskerna som finns med denna data har eliminerats med hjälp av primär- och sekundärdata. 

 

3.6.1 Urval 
En kvalitativ studie kräver intervjuer som tar längre tid än vad det tar för en kvantitativ 

studies undersökningsform. Detta leder till att forskaren inte kan genomföra hur många 

intervjuer som helst, utan att det finns en gräns tidsmässigt, men även kostnadsmässigt. 

Forskaren borde börja urvalsprocessen med att ta fram en lista över de som önskas undersökas 

för att slutligen göra en avgränsning över vilka som ska intervjuas (Jacobsen, 2002). I denna 

studie valde vi att genomföra intervjuer på Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet. 

Valet att genomföra studien på dessa två lärosäten gjordes för att det är de lärosäten som 

ligger geografiskt närmast våra hemorter, vilket med tanke på studiens begränsade resurser 

blev ett naturligt val. Vi är dock medvetna om att det storleksmässigt skiljer på de två 

lärosätena då Göteborgs universitet är större än Högskolan i Halmstad. Denna skillnad kan 

även ses som positiv då det kan göras intressanta iakttagelser med tanke på storleksskillnaden.  

 

Ytterligare en skillnad mellan lärosätena är deras status på användningen av ett BI-system då 

Högskolan i Halmstad redan är aktiva användare sedan 2010 och Göteborgs universitet endast 

är i början av implementeringsprojektet. Detta kan ha påverkat respondenterna på Högskolan i 

Halmstad då de inte kunnat svara på de exakta förväntningarna som fanns före 

implementeringen. Vi tror att det främst finns två orsaker till felaktiga svar som är risken för 
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glömska samt att de kan ha påverkats av sina positiva och negativa upplevelser som de fått 

från användningen av systemet. Vi har varit medvetna om dessa risker och under intervjuerna 

försökt att ställa frågor som kunnat ge en rättvisande bild. Ett exempel på en fråga som kan ha 

påverkats av deras olika stadie är frågan om mätning, där respondenterna på Högskolan i 

Halmstad inte ser mätning som viktig medan respondenterna på Göteborgs universitet gör det. 

Denna skillnad måste inte bero på vilken fas de befinner sig i utan att respondenterna på 

Högskolan i Halmstad faktiskt anser att mätning inte är viktigt. Om studien hade genomförts 

när Högskolan i Halmstad var i en tidig implementeringsfas hade kanske även de 

respondenterna svarat att mätning är viktigt då de idag kan ha påverkats av att systemet inte 

mäts. Medvetenheten fanns om att denna studie endast bygger på respondenternas utsagor 

angående förväntningar på ett BI-system, vilket innebär att vi inte kunde förlita oss på att det 

som respondenten säger sig förvänta sig av deras BI-system, faktiskt är det som förväntas. Vi 

tror dock att respondenterna kände sig trygga med ämnet då det inte innehåller några känsliga 

frågor vilket gjorde att de har kunnat ge oss uppriktiga svar. 

 

På Högskolan i Halmstad intervjuades personen som idag är ansvarig för deras BI-system 

samt två intendenter. Vi fick information om att det inte fanns någon som var ansvarig för 

implementeringen av systemet och den personen som kunde liknas vid en projektansvarig var 

den personen som idag är ansvarig för systemet. Vi är medvetna om att studien kan ha förlorat 

en del information om Högskolan i Halmstads implementeringsprojekt samt deras främsta 

syfte, men eftersom inte denna information finns tillgänglig idag agerade vi på bästa sätt vid 

valet av de respondenter som varit delaktiga från implementeringen. På Högskolan i Halmstad 

intervjuades även två intendenter som är lärosätets främsta användare av systemet. På 

Göteborgs universitet intervjuades personerna som ansvarar för projektet för implementering 

av deras BI-system samt två prefekter, som är lärosätets framtida användare. De 

projektansvariga kändes naturligt för oss då vi tror att det är dem som har bäst kontroll på 

syftet och förväntningarna på deras kommande system. Det är främst prefekterna som 

kommer använda systemet efter införandet och det blev då naturligt för oss att intervjua dem 

om deras förväntningar för att se om de anser att systemet behövs och se på förväntningarna 

utifrån deras synvinkel. En prefekt har dock inte har samma arbetsuppgifter som en intendent, 

men med tanke på att det är dem som är de främsta användarna av systemet blev det för oss 

ett naturligt val. Detta kan ha påverkat studien genom att intendenterna och prefekterna ser 

olika på ett beslutsstöd utifrån deras olika arbetsuppgifter och därför ger oss svar ur olika 

perspektiv. Detta kan ha påverkat vår studie både positivt och negativt, med tanke på att vi får 

en bredare bild av förväntningarna men att det även kan bli svårt att jämföra de olika svaren.  

 

Vi eftersträvade även att de två intendenterna och de två prefekterna skulle utbildningsmässigt 

ha olika bakgrund, för att få olika synsätt på systemet. Tidigare kunskaper och erfarenheter 

inom IT kan påverka vad personen tycker om att använda ett BI-system och vill därför se det 

från olika perspektiv. Intendenterna är dock båda utbildade inom samma område, men de 

skiljer sig mot de båda prefekterna och därmed känner vi att studien fått olika perspektiv från 

respondenterna. 

 

3.6.2 Intervju 
Enligt Patel och Davidson (2003) är en intervju vanligtvis ett personligt möte mellan 

forskaren och respondenten som bygger på frågor. Även Jacobsen (2002) menar att en 

intervju innebär att forskaren samtalar med sin respondent. Detta kan genomföras på två sätt, 

det vanligaste sättet är ansikte mot ansikte och det andra är via telefon. Forskaren ställer 

frågor för att sedan anteckna vad respondenten säger. Intervjun är fördelaktig att använda när 
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det är få personer som ska intervjuas då det är en tidskrävande process. Det går även åt 

mycket tid till planering av intervjun då respondenterna ska kontaktas, lokal ska reserveras 

och förflyttning mellan olika intervjuplatser ska ske (Jacobsen, 2002). Denna form av 

insamlingsmetod passar vår studie då intresse av att veta vad de olika användarna har för 

förväntningar angående användning av deras BI-system finns och inte vad hela verksamheten 

anser. Vi valde även att fråga respondenterna om de vill vara anonyma eller om deras namn 

får skrivas ut i Empiri-kapitlet, vilket alla respondenterna ansåg gick bra. 

 

3.6.2.1 För- och nackdelar med en intervju 

Enligt Jacobsen (2002) finns det både för- och nackdelar med de båda sätten att genomföra en 

intervju på och en fördel med ansikte mot ansikte är att respondenten får en viss kontakt och 

tillit till forskaren som gör att det känns bättre att besvara känsliga frågor. Detta kan vara svårt 

vid en intervju via telefon och det kan även vara lättare att ljuga för forskaren om 

respondenten inte vill berätta sanningen, då intervjupersonen inte kan se respondentens 

uttryck. En fördel med att genomföra intervjun ansikte mot ansikte är att forskaren kan läsa av 

respondentens kroppsspråk och observera hur respondenten reagerar på olika frågor som 

ställs. Forskaren ser även tydligare om respondenten inte vill fördjupa sig mer i frågan eller 

om det kan ställas fler följdfrågor (Jacobsen, 2002). Vi valde främst att göra ansikte mot 

ansikte-intervjuer då det är viktigt att få en viss kontakt med respondenten för att få bra och 

ärliga svar från dem. På grund av tidsbrist hos en av våra respondenter (Intendent 2 HH) fick 

intervjun genomföras via mail och sedan kompletteras med en del frågor via telefon. Vi är 

medvetna om att respondenterna inte givits samma förutsättningar men med tanke på att 

följdfrågor ställdes på en del av frågorna via telefon, eliminerades de största skillnaderna. En 

fördel som finns med en telefonintervju är att respondenten blir mer anonym då forskaren inte 

ser respondenten. Även respondenten ser forskarens kroppsspråk vid en ansikte mot ansikte-

intervju och kan då blir påverkad i vilket svar personen ska svara, men vid genomförandet av 

en telefonintervju sker inte detta (Jacobsen, 2002). Vi känner dock att studiens ämne inte 

utsätter respondenten för något privat eller några svåra frågor, utan det är på en nivå som 

känns bra för respondenten att ta ställning kring. Under intervjuerna har även vårt 

kroppsspråk varit viktigt för att inte få de till att svara utefter hur det ser ut att vi vill att de ska 

svara. 

 

3.6.2.2 Strukturerad eller öppen intervju 

En intervju kan antingen genomföras som öppen eller strukturerad. En öppen intervju innebär 

att intervjun genomförs utan begränsningar och liknar ett traditionellt samtal, där det kan 

finnas ett antal uttalade ämne att prata kring. En strukturerad intervju genomförs med 

förutbestämda frågor samt svarsalternativ i en bestämd ordning (Jacobsen, 2002). Vi har valt 

att genomföra en semistrukturerad intervju eftersom en viss struktur på frågorna 

eftersträvades men att vi skulle kunna lägga till en fråga längs vägen och att respondenten ska 

få svara det som önskas. Om förutbestämda svarsalternativ skulle använts skulle det likna en 

frågeformulärsundersökning och inte ge respondenterna chansen att svara som de vill. Trots 

att en viss ordning i intervjuguiden användes eftersträvade vi under intervjun att kunna gå in 

på en annan ordning om respondenten började tala om en fråga som kommer längre ned i 

listan och om det dyker upp en följdfråga. Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt 

vid en kvalitativ intervju att en dialog förs genom att forskaren ger respondenten respons på 

dess svar genom kroppsspråk och följdfrågor. Även Olsson och Sörensen (2011) menar att det 

är viktigt att intervjun sker i en samarbetsvillig miljö och att respondenten känner att 

forskaren anser svaren som viktiga samt att respondenten får tala till punkt. Under 

intervjuerna har en sammanhängande dialog förts för att de ska känna sig trygga. Vi är 

medvetna om risken att leda in respondenten på ett visst svar genom att vara för delaktig i 
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dialogen, men har endast vid behov pratat kring frågan för att få respondenten att svara utan 

vår påverkan. 

 

3.6.2.3 Intervjuplats 

Platsen där intervjun genomförs kan påverka respondentens svar och beteende under 

intervjun. Antingen väljer forskaren att genomföra intervjun på en naturlig plats där 

respondenten känner sig bekväm eller en arrangerad plats som exempelvis forskarens 

arbetsrum, som respondenten inte känner sig bekant med. Dock är ingen av dessa bättre än 

den andra, då valet i båda fallen kan påverka respondenten (Jacobsen, 2002). Intervjuerna har 

genomförts på respondenternas arbetsplatser eftersom vi anser att det är den mest naturliga 

platsen att genomföra dem på för att minimera risken för påverkan. Ytterligare en anledning 

till detta val var att underlätta för respondenterna då de inte behöver lägga tid från sitt dagliga 

arbete på att förflytta sig till intervjuplatsen. 

 

3.6.2.4 Ljudinspelning 

Jacobsen (2002) beskriver att det är problematiskt att genomföra en intervju samtidigt som att 

anteckna vad respondenten svarar. Detta problem går att lösa med hjälp av en ljudinspelare 

som spelar in hela intervjun och forskaren kan då lyssna på intervjun flera gånger. Det finns 

även nackdelar med att spela in intervjun och det kan vara att respondenten inte tycker om att 

bli inspelad och har svårt för att koncentrera sig på att svara ärligt på frågorna. En 

ljudinspelning kan även vara negativt i den grad att forskaren kan känna sig trygg med att 

kunna lyssna på intervjun i efterhand och då glömma bort att ha full fokusering på att lyssna 

och aktivt deltaga under intervjun (Jacobsen, 2002). Inspelning av intervjuerna har 

genomförts men noggrann kontroll av att respondenterna accepterar att bli inspelade har 

gjorts. Alla respondenter accepterade ljudinspelning då de ansåg sig bli intervjuade utifrån 

den arbetsroll de har. Anteckningar under intervjuerna har gjorts för att se aktiva ut och vara 

fokuserade samt att eliminera risken för att stå utan information om det skulle uppstå tekniska 

problem. Vi har även valt att kontrollera med respondenterna om de uppfattats rätt genom att 

ha skickat vår empiri till dem för granskning och godkännande innan publicering. Alla 

respondenter har återkommit med feedback som tagits hänsyn till och korrigerats i studien. 

 

3.6.3 Intervjuguide 
Jacobsen (2002) menar att vid kvalitativa studier bör forskaren ta hänsyn till hur frågor för 

insamling av empiri konstrueras. Som nämnt tidigare har vi valt det som Jacobsen (2002) 

kallar semistrukturerad intervju då frågor av olika karaktär kommer varvas med varandra. 

Strukturen kommer dock att grundas i uppsatsens begrepp som är styrning, strategi och BI. 

 

Jacobsen (2002) beskriver ett antal regler för skapandet av en intervjuguide som vi har valt att 

använda oss av. Enkelhet i frågorna skapades eftersom Jacobsen (2002) anser att forskare ska 

eftersträva ett enkelt och förståeligt språk samt att frågorna inte ska vara komplicerade. Detta 

togs även hänsyn till genom korta frågor utan ett avancerat språk. Vi försökte även konstruera 

frågor som inte är ledande för att respondenten inte skulle påverkas att lämna ett visst svar. 

Detta menar Patel och Davidson (2003) är viktigt då det kan påverka studiens resultat med 

felaktiga antaganden. Intervjuguiden ska inneha inledande frågor som är av enklare karaktär 

för att respondenten ska känna sig uppvärmd och trygg för att kunna svara på de frågor som 

uppfattas avancerade och eventuellt känsliga. Detta har vi tagit hänsyn till då intervjuguiden 

inleds med korta och enkla frågor som endast kräver ett kortare svar. 
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Jacobsen (2002) behandlar också operationalisering som innebär att uppsatsens teoretiska 

begrepp är tydliga och definierade. Detta handlar om att konkretisera och därmed att fråga sig 

frågan; mäter vi det som avses mätas? Operationalisering har eftersträvats då frågor har 

skapats som är sammankopplade till studiens teoretiska referensram. Vi ville undersöka hur 

vårt ämne teoretiskt skiljer eller liknar sig med den empiriska studie som har genomförts. Vi 

anser en tydlig intervjuguide har skapats, där frågorna som besvaras ska vara grund för 

analysen. 

 

Beroende på att lärosätena befinner sig i olika faser angående användning av deras BI-system 

valde vi att utforma två olika intervjuguider (se bilaga 1 och 2). Frågorna har utformats utifrån 

den teoretiska referensramen och följt begreppen i analysmodellen och några exempel på det 

följer. Eftersom Merchant och Van der Stede (2012) beskriver att styrning är viktig för en 

verksamhet och att Thomas (2001) menar att ett BI-system kan ge information som kan ge 

verksamheten möjlighet för bättre styrning, skapades frågan: Förväntade Du Dig att BI-

systemet skulle påverka verksamhetens styrning? Vid konstruktion av denna fråga valdes att 

ha den öppen för att kunna ställa följdfrågor beroende på vad respondenten svarar. Glaser och 

Stone (2008) beskrev att det är viktigt att behovet av ett BI-system är väl diskuterat inom en 

verksamhet och att de måste förstå varför behovet av systemet finns, gjorde att vi ville 

undersöka detta i vår empiri. Därför ställdes frågan: Vilket är Ert främsta syfte med 

implementeringen av BI-systemet? Glaser och Stone (2008) beskrev även i sin artikel att det 

är viktigt att användarna av systemet blir utbildade vid implementeringen av systemet samt att 

de måste underhållas med nya utbildningar när det i systemet har gjorts uppdateringar. Därför 

ställdes frågan: Hur kommer Ni arbeta med utbildning av systemet? En gång vid 

implementeringen eller kontinuerligt? 

 

3.7 Transkription och analysmetod 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) ger inte en analys någon ny kunskap i sig, utan kan endast 

ge ny förståelse genom att visa problemets helhet. Jacobsen (2002) hävdar att en analys borde 

genomföras i tre steg. Dessa tre steg är beskrivning, systematisering och kategorisering samt 

kombination. Vid en kvalitativ undersökning är dessa steg parallella med varandra, vilket 

innebär att ny inspiration därför kan influera analysen och presentationen av data. Enligt Patel 

och Davidson (2003) är det en fördel att göra löpande analys under studiens gång för att få 

idéer om hur forskarna ska arbeta vidare med studien. Det kan till exempel vara att forskaren 

får fram ny och oväntad information under intervjuerna och att det leder vidare forskaren i en 

riktning som inte var planerad (Patel & Davidson, 2003). 

 

Jacobsens (2002) första fas innebär att grundligt och detaljerat beskriva den insamlade data. 

Detta kan innebära att forskaren ska skriva ned det som sagts under en inspelad intervju 

(Jacobsen, 2002). När intervjun är genomförd måste materialet bearbetas och skrivas samman, 

vilket kallas transkription. I en transkription skrivs inte allt ned utan endast det viktigaste för 

studiens resultat och det återges endast vad som sagts (Olsson & Sörensen, 2011). En 

transkription av studiens intervjuer har gjorts som en sammanfattning av det som ansågs vara 

viktigt och relevant för studien. Detta genomfördes direkt efter intervjuerna för att eliminera 

risken att glömma informationen. Enligt Jacobsen (2002) är processen att få tal till skrift 

tidskrävande och inspelning av våra intervjuer har medfört en process med genomlyssning av 

all insamlad data som varit tidskrävande. Att inneha detaljerad data är viktigt för att kunna 

återgå till och se om de mest väsentliga delarna är med i studien. I den transkriberade texten 

används citat och enligt Olsson och Sörensen (2011) kan forskare välja att citera en artikel, 

bok eller en respondent för att få med den exakta betydelsen. Det är viktigt att tänka på att inte 

ha för långa citat och de citat som är med i studien ska vara relevanta och måste förtjäna en 



20 

 

plats i studien. Ett citat måste skrivas av ordagrant (Olsson & Sörensen, 2011), vilket vi med 

hjälp av ljudinspelaren kunnat göra på våra respondenter. Citat har tagits med när 

respondenterna har sagt något extra intressant som antingen stämmer överens med text från 

den teoretiska referensramen eller som är motsatsen till det. Ett exempel på detta är citatet av 

Prefekt 1 uttryckt som var angående krav på systemet: ”Användarvänligt, om ingen kan 

använda det och inte förstår vitsen med det, då faller det hela”. Detta citat anser vi stämde 

överens med vad Glaser och Stone (2008) anser som är att det viktigaste med ett BI-system är 

själva användningen av det för att uppnå de utlovade fördelarna. 

 

Jacobsens (2002) andra fas innebär att sortera insamlad data efter olika kategorier. Detta görs 

för att lättare kunna belysa vilka delar som är viktigast samt att kunna jämföra vad de olika 

respondenterna sagt. För att systematisera och kategorisera följer studien samma ordning som 

i den teoretiska referensramen, då empirin presenteras i samma rubrikindelning. Detta gjordes 

för att sedan kunna utföra en analys efter liknade ordning samt att följa studiens röda tråd. Vi 

anser att detta val har gjort studien tydlig och enhetlig som därmed underlättar för läsaren då 

det finns en tydlig struktur som är lätt att följa. För att tydliggöra studiens analys har även 

avsnitten sammanfattats med tabeller som visar det som utlovats i viss litteratur för att tydligt 

visa vilka respondenter som instämmer. De respondenter som inte håller med enligt tabellen 

behöver inte ha sagt motsatsen till påståendet, utan att svaret endast kan ha uteblivit. 

 

Jacobsens (2002) tredje fas kallas för kombination och det innebär att tolka den data som 

samlats in, antecknats ned och sorterats. Forskaren ska därför hitta samband, orsaker och 

strukturera för att få ordning i data. Vi valde att skriva ut empirin för att kunna klippa ut de 

olika styckena för att lättare se likheter och skillnader mellan de olika respondenternas åsikter. 

Även Patel och Davidson (2003) anser att detta kan ses som en vanlig metod för att 

kategorisera den insamlade data. 

 

3.8 Kritik 
Forskare ska kritiskt granska sin studie för att säkerställa att studiens resultat som presenteras 

är relevant, giltigt och tillförlitligt. Kritisk granskning av studiens källor ska utföras på 

studiens samtliga källor (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) och i vårt fall är våra källor 

insamlad empiri samt teori i form av vetenskapliga artiklar och böcker. Jacobsen (2002) 

menar att insamlad empiri måste vara av god kvalitet och därför borde forskaren ta hänsyn till 

både urval av respondenter samt hur frågorna konstruktureras och framförs. Vi är medvetana 

om att vår urvalsmetod och att våra respondenters olika bakgrund kan ha påverkat studiens 

resultat. Data från våra intervjuer är dock relevanta och tillförlitliga då respondenterna 

intervjuats med avsikt att ta reda på deras förväntningar på ett BI-system och frågorna har 

därför varit relaterade till detta. Insamlad teori ska enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2006) vara beprövad samt ha sin grund i vetenskapliga teorier. Vår teoretiska referensram 

innehåller främst vetenskapliga artiklar och då främst artiklar som är aktuella och relevanta 

för studien som exempelvis Clark et al. (2007) och Elbashir et al. (2011). Vi är medvetna om 

att andrahandskällor har använts i studiens teoretiska referensram men det har enbart inträffat 

i de fall som förstahandskällan inte funnits tillgänglig. 

 

Vi är även medvetna om att de artiklar som har använts är skrivna inom två olika områden, 

Ekonomi och Informatik. Med författarnas olika bakgrund har de olika syn på ämnet och 

därför anser vi att det är bra att artiklar från båda ämnena tagits hänsyn till. Vi är även 

medvetna om att artiklarna kan ha influerats av författarnas geografiska härkomst, vilket kan 

anses vara positivt för vår studie då studien representeras av forskare från olika världsdelar. 
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3.9 Validitet och Reliabilitet 
Patel och Davidson (2003) menar att validitet och reliabilitet är båda viktiga för en studies 

resultat och det är viktigt för forskaren att ta hänsyn till båda begreppen. Att endast ha hög 

reliabilitet är ingen garanti att få hög validitet och tvärtom. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

är validitet det som bedömer uppsatsens giltighet och relevans och Jacobsen (2002) menar att 

validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om att säkerställa att 

det som forskaren undersöker är det som faktiskt ska undersökas. Genom kritisk granskning 

av studiens resultat säkerställs den interna validiteten. Extern validitet handlar om i vilken 

omfattning studiens resultat går att generalisera och eftersom studien endast har få 

respondenter kan det vara svårt att se ett generellt resultat, vilket kommer innebära att det är 

svårt att avgöra om den externa validiteten är hög eller låg. 

 

Jacobsen (2002) hävdar att reliabilitet är det som bedömer uppsatsens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Närmare beskrivet handlar det om att uppsatsen måste vara pålitlig. Studien 

måste därför vara utförd på ett trovärdigt sätt och den får inte innehålla påtagliga mätfel. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver reliabilitet som att studiens resultat ska överensstämma 

med liknande studiers resultat som görs med samma förutsättningar och tillvägagångssätt. 

Hänsyn till detta har tagits och genom det säkerställt reliabiliteten på vår studie. Vi har varit 

noggranna vid vår empiriska studie då intervjuer med våra respondenter har gjorts genom en 

neutral ställning och utfört dem i deras arbetsmiljöer för att de ska känna sig trygga samt att 

de inte ska påverkas av omgivningen. Vi är dock medvetna om att respondenterna ständigt 

både medvetet och omedvetet påverkas av omgivningen oavsett var de befinner sig. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi den information vi samlat in under intervjuerna. Vi presenterar 

lärosätena var för sig där vi börjar med de ansvarigas syn för att vidare fortsätta med 

användarna i en gemensam text. Empirins upplägg kommer följa de begrepp som anges i 

analysmodellen. 

 

4.1 Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Halmstad använder sedan 2010 BI-systemet Qlikview. Det är sammankopplat 

med lärosätets studiedokumentationssystem LADOK och systemet Kursinfo. I LADOK 

kontrolleras främst studieregistrering och studentgenomströmning medan Kursinfo innehåller 

all information om lärosätets kurser och utbildningsprogram. Det finns planer på att i 

framtiden även integrera Qlikview med lärosätets ERP-system Agresso för att planering och 

uppföljningsprocessen ska förenklas (Intendent 1). Det finns idag cirka 15 användare av 

Qlikview som är utspridda hos ledningskansliet, studerandeavdelningen och sektionernas 

intendenter (Systemadministratören). 

 

4.1.1 Johannes Sandén, Systemadministratör 
Johannes Sandén (Systemadministratören) arbetar på ledningskansliet som 

systemadministratör och utbildningssekreterare. Han är administratör för de applikationer i 

Qlikview som är kopplade till LADOK och ansvarar för att anordna användarträffar där han, 

utvecklare och intendenterna träffas för att uppdatera varandra. Han har som förväntning att 

lärosätet i framtiden ska ha fler än 15 användare och tror att det krävs utveckling av 

applikationer samt fler licenser för att detta ska kunna ske, vilket idag är en resursfråga då det 

innebär en högre kostnad. Han tror att till exempel studierektorerna skulle ha nytta av ett 

beslutsstödssystem, för att kunna kontrollera och göra avstämningar mot sina studenters 

prestationer. 

 

4.1.1.1 BI-systemets påverkan på styrning 

Systemadministratören förväntar sig att ett BI-system kan påverka verksamhetens styrning 

genom att kunna mäta nyckeltal och lätt få fram information kopplat till verksamhetens mål. 

Systemadministratören menar även att Högskolan i Halmstad vill kunna kontrollera att dessa 

nyckeltal uppnås genom användning av ett BI-system. Han anser att information är viktig för 

verksamhetens styrning och BI-systemet används framförallt som beslutsstöd men även i syfte 

att sprida information till medarbetare och ledning. 

 

För att styrningen ska förbättras via BI-systemet anser Systemadministratören att det är viktigt 

att användarna får vara med i ett tidigt skede av implementeringen då det är dem som faktiskt 

ska använda systemet. Det är viktigt att systemet motsvarar användarnas förväntningar och 

behov, vilket kan säkerställas genom ett tidigt engagemang. 

 

4.1.1.2 BI-systemets påverkan på strategi 

Systemadministratören förklarade för oss att han har svårt för att besvara frågor angående 

strategi eftersom detta inte ingår i hans ansvarsområden. Han anser dock att Qlikview kan ses 

som en strategisk satsning från lärosätets ledning men att de fortfarande inte har utnyttjat all 

den potential som Qlikview för med sig. Qlikview används inte i nuläget till att följa upp 

konkreta nyckeltal. Det görs dock avstämning av ett antal siffror vid årsredovisningen och den 

informationen kommer från BI-systemet. 
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4.1.1.3 Förväntningar på ett BI-system 

De vanligaste användningsområdena av BI-systemet är för Systemadministratören att följa 

upp produktionen, som för Högskolan i Halmstad är antal helårsstudenter. Han utför även 

analyser av utbildningsutbudet och bidrar med planeringsunderlag till utbildningsnämnden för 

framtagning av nytt utbud av utbildningar. Systemet genererar rapporter till 

Systemadministratören som gör det möjligt att följa upp registreringar i början av en termin 

och även rapportera söktrycket till utbildningsnämnden. Genom att Systemadministratören 

har kontroll på databaserna säkerställs att rätt information förmedlas. Detta gör han för att 

information måste vara rätt och om det uppstår fel är det hans uppgift att meddela vidare till 

en teknisk ansvarig som korrigerar det. 

 

Systemadministratören anser att hans förväntningar på BI-systemet före implementeringen var 

att få lättillgänglig information. Han förväntade sig även att systemet skulle fungera som en 

kvalitetssäkring, då användarna tar fram data genom standardiserade processer vilket gör att 

Qlikview genererar information på liknande sätt till alla sektioner. Ytterligare en förväntning 

var att deras BI-system skulle underlätta det dagliga arbetet genom att kunna arbeta på ett 

effektivare sätt. 

 

4.1.1.3.1 Användning av ett BI-system 

Kontinuerliga utbildningar i Qlikview har inte gjorts på Högskolan i Halmstad, utan 

användarna träffas på användarträffar där de går igenom applikationer och utbyter kunskap 

med varandra för att utveckla användningen av systemet. Systemadministratören anser att 

Qlikview är lätthanterligt och att det endast krävs datorvana för att kunna hantera och utnyttja 

systemet och därför anser han att utbildningsnivån är tillräcklig via användarträffarna. Han 

menar att användarträffarna även är ett tillfälle för att kontrollera övriga användares behov för 

att ständigt se om det behövs någon utveckling av systemet. Dock krävs en kunskap om 

verksamheten och grunddata för att kunna göra korrekta analyser utifrån vad som presenteras 

i Qlikview. 

 

Systemadministratören anser att det är viktigt att lyssna av verksamheten och dess behov vid 

val av system och därför krävs en dialog mellan utvecklare och användare. Det ska tydligt 

framgå vad som förväntas av systemet för att det ska underlätta för verksamheten samt att 

kontrollera att detta går att genomföra. Det är även viktigt att under planeringsprocessen för 

implementering av ett BI-system att kontrollera och få feedback på att systemet motsvarar de 

förväntningar som finns för att slippa göra justeringar i efterhand. Systemadministratören 

menar även att det är viktigt att ta hänsyn till att verksamhetens grunddata är rätt för att BI-

systemet ska visa rätt information på ett användarvänligt sätt. 

 

4.1.1.3.2 Mätning av ett BI-system 

Mätning av nytta och effektivitet av Qlikview görs enligt Systemadministratören inte på 

Högskolan i Halmstad. Användarträffarna fungerar dock som en kontinuerlig avstämning som 

leder till att användningen av systemet kontrolleras. Systemadministratören gör dock endast 

mätningar via BI-systemet, som är inom utbildningsutbudet som kan användas för framtida 

planering samt framtida analyser. 

 

4.1.1.4 Problematik och begränsningar med IT 

Systemadministratörens spontana reaktion vid frågan om problematik kring ett BI-system var 

att det inte finns några, utan endast möjligheter. Han menar dock att det är viktigt att alla 

användare hämtar information på ett standardiserat arbetssätt, vilket gör att bakgrunden till 
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informationen är identisk oavsett sektion eller intendent. Om inte detta görs förlorar systemet 

sitt syfte och därför krävs rutiner och att användarna är medvetna om vad de gör i systemet. 

Systemadministratören menar även att det finns ett antal praktiska detaljer och de kan vara 

kostnader kopplade till systemet samt licenskostnader vilket han tror kan hindra ledningen att 

investera i ett BI-system. 

 

Systemadministratören anser inte att Högskolan i Halmstad är påverkade av ett 

informationsöverflöd utan ser istället tillgången till all information som en möjlighet. 

Systemet ger en besparing av tid genom att användaren kan få fram information på ett snabbt 

och enkelt sätt som Systemadministratören anser att verksamheten inte kan få utan ett BI-

system. Han anser dock inte att ett BI-system är en obligatorisk investering, men att det är en 

viktig investering inom högskolor och universitet då det är ett stöd till verksamhetens 

uppföljning och styrning. Han anser även att det inom högskolor och universitet är viktigt att 

den information som arbetas kring är säkerställd och korrekt. 

 

4.1.2 Jessika Rosenberg och Jennie Wagnemark, Intendenter 
Jessika Rosenberg (Intendent 1) är Intendent på Sektionen för informationsvetenskap, data- 

och elektroteknik (IDE). Hon är utbildad IT-Ekonom och benämner även sin roll liknande en 

Controllerroll, då hennes arbetsuppgifter är ekonomi- och verksamhetsstyrning, planering, 

uppföljning, budgetering och prognosarbete. Även Jennie Wagnemark (Intendent 2) arbetar 

som intendent på Högskolan i Halmstad, men på Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET). 

Även hon är utbildad IT-Ekonom och beskriver sina huvuduppgifter som att ansvara för 

sektionens ekonomi samt att ansvara för den administrativa personalen. Som intendenter 

använder de Qlikview i sitt dagliga arbete för att se vilken status sektionen befinner sig i samt 

hur prestationen ser ut för specifika kurser. 

 

4.1.2.1 BI-systemets påverkan på styrning 

Intendent 1 anser att Högskolan i Halmstads BI-system har stor betydelse för verksamheten 

genom att de förväntas ha kontroll på sina studenter. De planerar och genomför budgetarbete 

för framtiden då de genom prognoser förväntar sig att se ett snitt på bortfall av studenter som 

påbörjar ett program. De kan även genomföra prognosarbete över hur många studenter de kan 

förväntas ha under de kommande åren. BI-systemet kan även underlätta planeringen av 

kursernas resurser, som exempelvis tid och pengar. Även Intendent 2 anser att information 

kan vara till grund för styrning eftersom de kan få en överblick över fördelningen mellan olika 

program på ett enklare sätt. Detta anser hon är bra för att kunna planera framtida intagningar. 

Hon menar även att tillgången till information är viktig för styrningen av verksamheten för att 

kunna genomföra arbetsuppgifter som varken ska bli under- eller överpresterade. 

 

Intendent 2 förväntade sig att Qlikview skulle underlätta styrningsprocessen av SET:s utbud, 

då informationen skulle bli tydligare med hjälp av systemet. Intendent 1 förväntade sig 

däremot att Högskolan i Halmstad skulle kunna planera sin styrning för att kunna uppnå 

ekonomiska- och verksamhetsövergripande mål genom användning av deras BI-system. 

Genom Qlikviews enkelhet menar hon att styrningen förbättrades då den aktuella 

informationen synliggjordes och blev användbar. Hon anser att användningen av Qlikview 

kan kännas som en trygghet och att de uppgifter hon lämnar ifrån sig till beslutsfattarna är av 

kvalitet då hon säger:  

 

”Det känns ju väldigt bra att kunna visa svart på vitt och här kan jag visa en 

sammanställning över hur läget ser ut, att det är faktiskt de här siffrorna som är avlästa 
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exakt ifrån LADOK och det är ingenting som jag har suttit och hittat på. Det blir liksom 

kvalitet” (Intendent 1, 2012). 

 

Intendent 2 anser idag att hon inte kan se en direkt förbättring av styrningen genom 

användandet av Qlikview men hon menar att systemet underlättar framtagandet av 

information som blir underlag för styrningen, men att hon inte direkt kan indikera på hur 

Qlikview förändrar styrningen. 

 

Intendent 1 förväntar sig att eventuella risker kan kontrolleras med hjälp av ett BI-system då 

kontroll främst behövs vid prognos- och planeringsarbete. Qlikview kan bland annat generera 

prognoser på antalet studenter och därmed underlätta kontrollen för Högskolan i Halmstads 

förväntade antal. Om denna kontroll inte genomförs är risken att de får minskad budgeterad 

intäkt, då det är färre ansökningar än förväntat. Även Intendent 2 anser att kontroll är viktig 

då hon använder sig av Qlikview för kontroll av eventuella risker då hon bland annat följer 

upp studenternas prestationer för att underprestation inte ska ske. 

 

4.1.2.2 BI-systemets påverkan på strategi 

Intendent 1 anser att BI-system är en strategisk satsning för Högskolan i Halmstad. Införandet 

av Qlikview påbörjades eftersom Personalavdelningen hade ett behov av att få fram statistik 

för att kunna mäta och strategiskt förebygga frånvaro och förväntade sig att ett BI-system 

skulle lösa deras problem. Intendent 2 menar hon uppfattat att Högskolan i Halmstad inte 

hade några förväntningar på att användningen av Qlikview skulle påverka det strategiska 

arbetet. Hon kan dock se ett BI-system som en strategisk satsning då hon menar att det kan 

underlätta för att ta fram information för framtida strategiska beslut samt strategiska 

diskussioner. 

 

Intendent 2 hade som förväntning att Qlikview skulle underlätta för att nå verksamhetens 

strategiskt uppsatta mål. Högskolan i Halmstad har dock haft en del problem då alla system 

inte har fungerat tillsammans, vilket har gjort att lärosätet inte har kunnat följa upp 

registreringar som de önskat. Den framtida förhoppningen är att Qlikview ska underlätta 

måluppfyllelse och strategiarbete då lärosätet arbetar på att lösa detta problem. Intendent 1 

beskrev att hon arbetar med mål genom nyckeltal som helårsstudenter och genomströmning i 

Qlikview för att se hur sektionens mål ligger till i förhållande till strategi. Hon menar att 

Högskolan i Halmstad arbetar med att utveckla nya nyckeltal som behövs för högskolor och 

universitet som till exempel kostnad/helårsstudent samt bidragsintäkt av totala intäkter. 

Eftersom Qlikview endast är kopplat till LADOK och Kursinfo kan dessa nyckeltal inte 

mätas, men förväntningarna för framtiden är att Qlikview och Agresso ska integreras och då 

möjliggöra mätning av dessa nyckeltal.  

 

4.1.2.3 Förväntningar på ett BI-system 

Intendent 1 anser att det idag finns ett behov av ett beslutsstödsystem kopplat till 

ekonomisystemet på Högskolan i Halmstad. Rapporterna som Agresso genererar idag är 

komplicerade och kräver kompetens inom ekonomi för att förstå. För att rapporterna ska 

kunna tillämpas av flera användare måste Intendent 1 bearbeta rapporterna i Excel. Hon 

förväntar sig att ett beslutstöd som Qlikview skulle underlätta detta i framtiden då hon anser 

att ett BI-system genererar tydliga och lättförståeliga rapporter. Genom en sådan koppling 

förväntar sig Intendent 1 att det även blir enklare att följa upp historik, förbättrat 

prognosarbete samt att möjligheter skulle ges till att titta på avvikelser och få rapporter med 

trender över dessa. 
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Intendent 1 ansåg före implementeringen av lärosätets BI-system att det var svårt att 

kontrollera de siffror som hon fick från ledningskansliet avseende studentuppföljning. Hennes 

förväntning inför användandet av BI-systemet var att kunna verifiera och bekräfta siffrorna. 

Eftersom Intendent 1 anser att studenterna är lärosätets intäkt är det viktigt att ha kontroll på 

registrering och genomströmning av studenterna. Intendent 2 ansåg däremot att Qlikview 

skulle underlätta arbetet att få fram statistik över hur SET presterar under åren på ett enkelt 

och användarvänligt sätt. Hon förväntade sig även bättre översikt över hur många studenter 

som är registrerade per program och kurs som ska vara till underlag för lärarnas 

tjänsteplanering samt administrativa planeringar. 

 

Intendent 1 tror att syftet med användningen av BI-systemet ser olika ut beroende på olika 

användares synvinkel och var i verksamheten användaren befinner sig. Förväntningarna från 

intendenternas sida var enligt Intendent 1 att systemet framförallt skulle kunna kontrollera 

registreringar och därmed ha kontroll på antalet studenter. Intendent 2 var inte med i 

planeringsprocessen av Qlikview och är därför osäker på vad högskolans syfte var med 

implementeringen av systemet men hon bekräftar att kontrollen av studenternas registreringar 

och genomströmning idag visas på ett enkelt sätt i Qlikview. 

 

4.1.2.3.1 Användning av ett BI-system 

Intendent 1 anser att behovet av ett BI-system finns på Högskolan i Halmstad då de som 

arbetar i LADOK kan förkorta processen att skapa en rapport, då det endast krävs några få 

knapptryck. Hon har positiva förväntningar om att antalet användare i verksamheten kommer 

öka och hon tror att få användare av Qlikview beror på att lärosätet idag inte har upphandlat 

licenser för fler användare och därmed är användandet av systemet begränsat. Problemet med 

antalet användare är då en kostnadsfråga och Intendent 1 anser att genom upphandling kan 

fler användare använda Qlikview. Hon förväntar sig även att slippa förmedling av siffror och 

rapporter om övriga i verksamheten får tillgång till systemet. Även Intendent 2 vill ha fler 

användare av Qlikview då hon idag skapar rapporter för att förmedla information. Dessa 

rapporter använder hon sedan operativt i verksamheten då hon gör uppföljningar av 

studenterna. Genom att användarantalet ökar tror hon att förmedlingen till medarbetarna 

skulle minska. 

 

Enligt Intendent 2 fick intendenterna vid implementeringen ingen introduktion av 

användandet av Qlikview. Hon anser att hon från början uppfattade systemet som rörigt och 

svårt och beskrev det som följande: 

  

”Vi har inte fått någon direkt introduktion utan alla har själva fått lära sig och söka det 

som önskats. I början var det väldigt många applikationer som visade ungefär samma 

uppgifter vilket gjorde det rörigt och svårt att veta vilken applikation man skulle 

använda” (Intendent 2, 2012). 

 

Både Intendent 1 och Intendent 2 beskrev att användarna på Högskolan i Halmstad träffas på 

avstämningsmöte, även kallade användarträffar, där de informeras om nyheter och ändringar i 

Qlikview, vilket kan ses som en del i utbildningsprocessen. Dessa träffar ses även som ett 

tillfälle att utveckla deras kunskaper och användning av systemet där intendenterna utbyter 

erfarenheter på ett effektivt sätt. 

 

För att en investering i ett BI-system ska bli lyckad anser Intendent 2 att systemet måste vara 

enkelt att använda samt generera tydliga rapporter. Dessa rapporter ska tas ut kontinuerligt 

och på ett standardiserat sätt för att användarna ska se informationen på liknande sätt. 
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Intendent 1 anser att en investering i ett BI-system är viktig men att det krävs en viss 

kompetens för att kunna skapa applikationer i Qlikview och med applikationer menar hon 

olika tabeller, prognoser och rapporter. Denna kompetens har utvecklats under årens gång och 

hon beskriver Qlikview som ett bra system eftersom hon anser att det är svårt som användare 

att göra fel. De har på Högskolan i Halmstad inte haft någon som uttalat varit ansvarig för 

utformandet av applikationer i Qlikview, vilket har gjort att användarna själva har fått prova 

sig fram, vilket även kan ha bidragit till högre kompetens. Utvecklingsarbetet sker på 

studerandeavdelningen och är idag dedikerat en specifik person. 

 

4.1.2.3.2 Mätning av ett BI-system 

Enligt vad Intendent 1 har kännedom om genomfördes inte inköpet och implementeringen av 

Qlikview i projektform och det var ingen som var högst ansvarig för processen. Detta har 

bidragit till att lärosätet idag inte har någon som ansvarar för mätning av nyttan med deras BI-

system. Dock menar Intendent 1 att intendenterna har ständig avrapportering till Högskolan i 

Halmstads ledning, vilket resulterar i att intendenterna visar systemets output. Även Intendent 

2 beskrev att effektiviteten av användandet av Qlikview inte mäts och hon hävdar att lärosätet 

inte heller mäter nyckeltal då de inte arbetar kontinuerligt med dem. Hon menar dock att 

framtagandet av nyckeltal är en pågående process och förväntningarna är att de i framtiden 

kommer mätas. 

 

4.1.2.4 Problematik och begränsningar med IT 

Intendent 1 anser att ett BI-system varken har problem eller begränsningar men att hon kan se 

ett organisatoriskt problem på Högskolan i Halmstad då hon anser att användningen av BI-

systemer borde spridas. Eftersom hon anser att systemet inte är tidskrävande samt att 

användningen av systemet är smidig förväntar hon sig en positiv utveckling av användandet 

på Högskolan i Halmstad. Även Intendent 2 anser att Qlikview är tidsbesparande och att 

systemet har medfört nytta då användaren lättare får överblick över utbud, prestationer och 

registreringar. Angående påverkan på beslutsprocessen genom användning av deras BI-

system har Intendent 1 och Intendent 2 delad mening om, då Intendent 2 inte ser någon direkt 

påverkan på processen. Intendent 1 ser däremot att processen har förenklats och hon menar att 

systemet kan ge den information som behövs för att fatta rätt beslut. Processen har 

underlättats både genom förenklad planering samt möjligheten att prognostisera framtiden. 

Intendent 2 ser även en begränsning med Qlikview som är att licenserna är dyra och därför är 

det på Högskolan i Halmstad idag få användare, precis som Intendent 1 tidigare nämnt. 

 

Intendent 1 ser inte att Högskolan i Halmstad har ett problem med informationsöverflöd då 

hon känner att de är i stort behov av information och ser därför Qlikview som en tillgång för 

att hantera denna information. Hon menar att hon i Qlikview kan hantera och sortera 

informationen med få knapptryck. Hon ser tillgången till information som en möjlighet att 

variera informationen beroende på vem som är mottagare. Intendent 2 menar att det finns 

mycket information inom verksamheten men att även hon inte har reflekterat kring att det 

finns ett överflöd. 

 

Både Intendent 1 och Intendent 2 anser att BI-system inte är en obligatorisk investering men 

att det är en bra och viktig investering att göra inom högskolor och universitet. Intendent 1 

menar även att systemet kan underlätta för användaren att få tillgång till information. 

Slutligen menar hon att all information går att hitta oavsett system, men med hjälp av ett BI-

system blir denna process lönsammare, både tids- och kostnadsmässigt. 
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4.2 Göteborgs universitet 
Göteborgs universitet har idag inget beslutsstödsystem men de är mitt uppe i ett projekt som 

ska vara genomfört 2013. De vill i detta projekt införa ett BI-system som framförallt ska 

användas av lärosätets prefekter. Prefekterna är högsta chef för en institution. Projektet anses 

som stort och komplext och därför har projektgruppen valt att sätta upp delmål under 

projektets gång. Första målet var att göra en bakgrundsbeskrivning och behovsanalys för att ta 

reda på syftet med projektet och vad de kan förvänta sig av ett BI-system. Idag befinner sig 

projektet i nästa fas som innebär att ta fram bland annat gemensamma indikatorer för 

prefekterna (Projektledarna). 

 

Göteborgs universitet har idag tre stora system som är Agresso som är deras ekonomisystem, 

Palasso som är deras personalhanteringssystem samt LADOK som innehåller 

studentinformation. Det är främst dessa tre system som planerat ska integreras i BI-systemet. 

Göteborgs universitet använder idag Oracle BI som är ett datalager där expertanvändare, 

bland annat på uppdrag av prefekter, tar fram data från datalagret och importerar det i Excel. I 

Excel får de sedan redigera och analysera data, vilket de har förväntningar på att slippa med 

hjälp av ett användarvänligt och lättillgängligt BI-system. 

 

4.2.1 Gustav Bertilsson Uleberg och Katarina Borne, 

Projektledare och arbetsgruppsansvarig 
Gustav Bertilsson Uleberg är projektledare för införandet av beslutsstödsystemet och Katarina 

Borne är arbetsgruppsansvarig för arbetet med indikatorer. Hon har även andra 

arbetsuppgifter som analytiker och utredare och har därmed kunskaper och erfarenheter att 

tillföra till projektet. Dessa två kommer benämnas som Projektledarna. 

 

4.2.1.1 BI-systemets påverkan på styrning 

Projektledarnas första reaktion angående hur stor utsträckning BI-systemet kommer ge stöd 

för styrning var att de inte förväntar sig att det kommer påverka. Vid noggrannare eftertanke 

kom de gemensamt fram till att BI-systemet kommer påverka i den grad att det används som 

underlag vid styrning bland annat genom indikatorerna. Genom detta förväntas prefekterna 

kunna jämföra sina indikatorer med varandra. Styrningen kan även underlättas genom 

planering för framtiden och därför vill Projektledarna att systemet ska vara flexibelt för att 

detta ska kunna genomföras. 

 

4.2.1.2 BI-systemets påverkan på strategi 

Projektledarna menar att projektets främsta förväntning med att införa BI-system är att bidra 

med en ökad möjlighet för prefekterna att fatta strategiska beslut. Prefekterna har idag ett 

behov av att få stöd i sina beslutsprocesser och förväntningarna är att BI-systemet ska 

förenkla arbetet för dem. För att detta resultat ska motsvara syftet anser Projektledarna att det 

är viktigt att ha med prefekterna i projektet eftersom de kommer vara slutanvändare av BI-

systemet.  

 

Att införa ett BI-system för Göteborg universitetets prefekter ses enligt Projektledarna som en 

strategisk satsning inom ramen för lärosätets arbete med en framtida vision. För uppföljningen 

av visionen blir troligen indikatorer viktiga då de kommer fas fram via BI-systemet. 

Projektgruppen tillsammans med prefekterna ska gemensamt ta fram vilka indikatorer som är 

gemensamma och mest väsentliga för verksamheten. 
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4.2.1.3 Förväntningar på ett BI-system 

Det finns förväntningar på vad BI-system kan ge verksamheten och enligt Projektledarna är 

de flesta prefekterna positivt inställda då de tror att BI-systemet kan bidra med fördelar och 

underlätta deras arbete. Det finns dock prefekter som har en negativ inställning till införandet 

av ett BI-system då de inte ser att behovet finns hos dem. Projektledarna tror att dessa 

prefekter kanske har medarbetare som tar fram informationen åt dem och därmed ser de inte 

nyttan. De som har varit positiva är de prefekter som själva gör sökning av informationen och 

därmed förväntar de sig att processen skulle kunna effektiviseras med hjälp av ett BI-system. 

 

4.2.1.3.1 Användning av ett BI-system 

För att en investering i ett BI-system ska bli lyckad menar Projektledarna att fokuseringen 

initialt ska vara på prefekternas relevans. Systemet ska stödja styrning och uppföljning av 

strategisk planering och mål. De menar även att förvaltning och fortsatt utveckling av 

beslutsstöd är viktigt och att det inte går att vara nöjd när beslutsstödet är implementerat utan 

det tillsammans med indikatorerna kräver ständigt underhåll och utveckling. 

  

De indikatorer som tagits fram har på Göteborgs universitet delats in i underkategorier som 

utbildning, forskning, ekonomi och personal. Utbildning och forskning är det viktigaste för 

lärosätet samtidigt som ekonomi och personal krävs för att utbildning och forskning ska 

kunna genomföras och därför är dessa fyra beroende av varandra. En undersökning hos 

prefekterna gjordes i ett tidigt skede där det undersöktes vad för olika indikatorer som 

används för mätning inom andra universitet och högskolor. Projektgruppen har efter 

undersökningen tagit fram de indikatorer som anses vara viktigast utifrån uppsatta kriterier 

och mest återkommande. Det har även arbetats fram ett förslag på ett gränssnitt där 

indikatorerna ska presenteras. Projektledarna menar att förväntningarna är att fler användare i 

framtiden ska använda deras BI-system och få tillgång till gränssnittet för att både chefer och 

medarbetare ska arbeta och få information på liknande sätt. De har idag inte planerat hur 

utbildningen ska se ut, men menar att utbildning kommer krävas för att ge prefekterna 

förståelse för systemet. Med hjälp av en tidig delaktighet av prefekterna tror Projektledarna att 

denna process kommer ske effektivt. 

 

4.2.1.3.2 Mätning av ett BI-system 

Projektledarna tror idag att systemet kommer innebära nytta och positiva effekter för 

Göteborgs universitet, men det är fortfarande inte bestämt hur de ska mätas. Projektgruppen 

har dock satt upp effektmål som till exempel är bättre tillgång till information, bättre 

beslutsunderlag, ökad trygghet i styrning och beslutsfattande samt bättre uppföljningssystem. 

Effektmålen ska i framtiden följas upp men det är i nuläget inte bestämt hur. De har 

funderingar på att mäta genom exempelvis arbetsmiljöbarometrar och enkäter som sker varje 

år, där de ska försöka få in en fråga angående upplevd effekt av införandet av BI-systemet. De 

tänker sig även kunna följa upp effekter och mäta nyttan genom att genomföra intervjuer med 

användarna. 

 

4.2.1.4 Problematik och begränsningar med IT 

Projektledarna beskrev att de inte uppfattat någon problematik eller begränsning med 

användningen av ett BI-system. De menar dock att de behöver kontrollera att systemet har rätt 

datalager, för om det är fel input till BI-systemet blir även systemets output felaktig. 

Verksamheten kräver också tillräckliga IT-resurser och att systemet inte har en begränsad 

användning. Slutanvändarnas acceptans kan också påverka att användningen av ett BI-system 

blir problematisk, för om prefekterna inte vill använda systemet har projektet misslyckats. 
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Genom att involvera användarna tidigt hoppas Projektledarna på att undvika denna risk 

genom att användarna får vara med och påverka innehållet. 

 

Enligt Projektledarna har Högskolesektorn ingen lång tradition att arbeta med BI-system. Det 

finns ett intresse och flera lärosäte utför motsvarande projekt som Göteborgs universitet gör. 

Projektledarna anser inte att ett BI-system är en förutsättning för ett lärosätes positiva 

utveckling. Däremot finns det frustration över otillräcklig information och komplicerat 

beslutsfattande. Genom att prefekter och andra chefer kan använda ett BI-system och få en 

mer effektiv styrning ses införandet därför som ett naturligt steg för att utveckla Göteborgs 

universitet. Prefekter har idag mer ansvar än tidigare och även större krav på sig från 

ledningen. För att ledningen ska kunna ställa dessa krav måste de på något sätt underlätta och 

effektivisera prefekternas arbete och i detta fall görs det genom införande av BI-systemet. 

 

4.2.2 Fredrika Lagergren Wahlin och Catarina Coquand, 

Prefekter 
Fredrika Lagergren Wahlin (Prefekt 1) arbetar idag som lektor och vice dekan på Institutionen 

för pedagogik och specialpedagogik men ska i framtiden arbeta som prefekt för institutionen. 

Hon har en gymnasieutbildning inom ekonomi samt att hon är utbildad statsvetare där hon 

även läst nationalekonomi. Hennes arbetsuppgifter som prefekt kommer innebära att hon 

kommer utsättas för flera beslutssituationer som kommer innebära att hon behöver fatta 

viktiga beslut. Catarina Coquand (Prefekt 2) arbetar som prefekt på Institutionen för data- och 

informationsteknik och är utbildad inom datavetenskap. Hennes arbetsuppgifter är att leda 

verksamheten med bland annat strategi- och budgetarbete som hon gör tillsammans med sina 

medarbetare.  

 

Både Prefekt 1 och Prefekt 2 förklarar att det idag inte finns något beslutsstödssystem som är 

till hjälp för prefekterna. Prefekt 1 har därför varit aktiv i arbetet att försöka få lärosätet att 

inse att behovet av ett sådant system är stort. Inom hennes institution har de idag investerat i 

Qlikview som en tillfällig lösning innan lärosätets projekt är genomfört. Användningen av 

detta system har dock inte startat ännu, men hon anser att det kommer ha stor nytta av det. 

 

4.2.2.1 BI-systemets påverkan på styrning 

Prefekt 2 anser att information är viktig för Göteborgs universitets styrning, då hon menar att 

de med information kan se mönster och avvikelser. Med information går det är att koppla 

samman och jämföra faktorer med varandra. Målstyrningen påverkas även av ett BI-system 

där användarna kan sätta upp mål för verksamheten och med hjälp av informationen se om de 

är på rätt väg. Hon menar dock att själva systemet inte hjälper dem att uppnå deras mål, utan 

snarare vad de ska ha för mål. Styrning i en verksamhet påverkas av ett BI-system då 

diskussioner blir bättre med fakta och Prefekt 2 uttryckte sig på följande sätt: 

 

”Diskussioner blir ofta bättre om man har fakta. Det kan vara lättare att bygga upp 

medvetande om förändringar som behöver ske om man har simuleringar framåt”( 

Prefekt 2, 2012). 

 

Även Prefekt 1 beskriver att ett BI-system kan underlätta målstyrningen för lärosätet. 

Eftersom högskolor och universitet är statliga verksamheter och har insyn från staten har de 

krav på sin målstyrning, men Prefekt 1 menar att denna styrning börjar övergå mot 

informationsstyrning där personer med mycket information blir viktiga för verksamheten och 

information är därför det som är grunden till alla beslut. Prefekt 1 menar även att 
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informationen som sprids i verksamheten måste vara av god kvalitet, som kan underlättas med 

hjälp av ett BI-system. 

 

Både Prefekt 1 och Prefekt 2 förväntar sig att beslutsprocessen kommer påverkas av deras 

framtida BI-system då de tror att det kommer öka kvaliteten. Prefekt 1 tror även att processen 

kommer bli säkrare då trovärdig information är grunden i beslutet. Hon menar dock att i 

värsta fall kan besluten försämras om användarna bara fastnar i tekniska förklaringar istället 

för att analysera data. 

 

Prefekt 1 anser att Göteborgs universitet behöver få bättre kontroll på data och information. 

Hon menar att det inte är lämpligt att ta beslut på endast ogrundade antaganden och besluten 

behöver därför ett tydligt sifferunderlag, vilket Prefekt 1 förväntar sig att ett BI-system kan 

ge. Prefekt 2 anser att ett BI-system kan användas för att kontrollera och identifiera risker, 

genom att användaren kan upptäcka problem och se dess avvikelser. När hon kan se 

avvikelser vet hon vad som behöver analyseras och får då indikationer på hur verksamheten 

ligger till i förhållande till sin strategi. 

 

4.2.2.2 BI-systemets påverkan på strategi 

Prefekt 1 anser att en investering av ett BI-system är både en nödvändig men även en 

strategisk satsning och därför bör implementeringen göras med ett strategiskt fokus. Även 

Prefekt 2 ser Göteborgs universitets investering av BI-systemet som en strategisk satsning 

eftersom hon menar att en verksamhet måste ha underlag för att utveckla sin strategi på ett 

tydligt sätt.  Genom denna strategiska satsning förväntar sig Prefekt 1 att BI-systemet ska vara 

till hjälp för att mäta uppsatta mål och att lärosätet genom systemet kan kontrollera var 

verksamheten befinner sig jämfört med sina uppsatta mål. 

 

Prefekt 1 anser att det finns nyckeltal som är viktiga för högskolor och universitet som ska 

handla om hur väl de ligger till i förhållande till sin strategi. Nyckeltalen ska utgå från 

forskning och utbildning samt att de ska användas aktivt men inte mekaniskt. Prefekt 2 

förväntar sig att verksamheten ska kunna mäta nyckeltal med hjälp av BI-systemet. Genom 

dessa kan hon bland annat ha kontroll på externa medel, planerad förbrukning samt överblick 

av personalsammansättningar. Idag finns det mycket information om dåtiden, men hon 

förväntar sig även att kunna få information om framtiden via ett BI-system. 

 

4.2.2.3 Förväntningar på ett BI-system 

Prefekt 1 anser att Göteborgs universitet har god tillgång till information men att det saknas 

kanaler att hitta denna information för att kunna sortera och analysera den. De kan idag skapa 

rapporter genom att hämta data från lärosätets datalager som sedan får klistras in i ett Excel-

dokument. I denna data måste de sedan sortera och hitta kopplingar för att kunna analysera 

hur verksamheten ser ut. Detta menar Prefekt 1 skulle bli mer kostnadseffektivt och 

tidsbesparande genom att implementera ett BI-system i verksamheten, där de kan få fram 

liknande information fast på ett effektivare sätt. Den tid prefekterna lägger på att skapa en 

rapport idag kan de istället använda till att analysera informationen i rapporterna om de 

använder ett BI-system. Prefekt 2 förväntar sig däremot att de med hjälp av Göteborgs 

universitets kommande BI-system ska kunna utföra benchmarking då hon menar att det är 

viktigt att kunna genomföra jämförelser. Hon vill bland annat kunna se hur hennes institution 

ligger till jämfört med andra institutioner. Hon menar att de flesta siffrorna finns i ekonomi- 

och personalsystemet men att de idag får plockas ut var och en för sig för att sedan kopplas 

ihop i Excel. Detta är en tidskrävande process som hon inte hinner med att utföra och anser att 

ett BI-system skulle kunna vara lösningen på. 
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4.2.2.3.1 Användning av ett BI-system 

Prefekt 1 beskriver sina förväntningar som att systemet ska motsvara prefekternas krav som är 

att det ska vara flexibelt och användarvänligt. Med flexibelt menar hon att det ska gå att 

navigera sig genom systemet samt välja och kombinera data efter användarens behov. Med 

användarvänligt menar hon att systemet måste gå att arbeta i och att det måste finnas en god 

tillgång till systemet för att det faktiskt ska användas efter implementeringen, då hon sa 

följande angående krav på systemet: 

 

”Användarvänligt, om ingen kan använda det och inte förstår vitsen med det, då faller 

det hela” (Prefekt 1, 2012). 

 

Prefekt 1 menar även att systemet ska vara enhetligt och pålitligt samt kunna användas för 

planering av ekonomi och personalbehov. Hon förväntar sig även att ett BI-system ska ge den 

första indikationen på om något i verksamheten inte sker som förväntat. Hon menar även att 

det är viktigt att systemet är flexibelt för att en verksamhet ska kunna kontrollera vad 

anledningar till att något i verksamheten går bra eller dåligt. Prefekt 1 anser att data behöver 

sättas i ett sammanhang för att analysera och inte genomföra beslutsfattande på antaganden. 

Prefekt 2 beskriver sina förväntningar på användningen av ett BI-system som att beslut i 

framtiden i större utsträckning endast ska utgå från fakta. Hon förväntar sig även att BI-

systemet ska vara enkelt för att hon själv ska kunna navigera och testa sig fram i systemet och 

därmed ta fram den information som behövs för hennes verksamhet. 

 

Prefekt 1 förväntar sig att i det framtida BI-systemet ska hon som prefekt även kunna hitta 

rådata om hon vill gå till grunden och veta var data kommer från. Hon anser det som farligt att 

endast förlita sig på data som visas i BI-systemets gränssnitt och att data ibland kan behöva 

undersökas djupare. Även Prefekt 2 anser att det är viktigt att kunna ta fram data, men att det 

inte är data i sig som beskriver orsaker till informationen som visas, utan det krävs även 

analysering. Hon menar dock att data behöver tydliggöras för att de anställda ska kunna hitta 

vad verksamheten behöver analysera. Hon anser att de viktigaste kriterierna på ett BI-system 

är att det går att simulera. Hon förväntar sig att de ska kunna se data både på detalj- och en 

övergripande nivå för att kunna se bakomliggande orsaker. 

 

Prefekt 2 anser att Göteborgs universitet brukar vara bra på att informera och introducera om 

nyheter inom verksamheten och hon tror därför även att BI-systemet kommer ha någon form 

av introduktion eller utbildning. Däremot förväntar hon sig att systemet ska vara 

användarvänligt och att användarna endast behöver en kortare introduktion och sedan kunna 

navigera på egen hand. Även Prefekt 1 förväntar sig att användarna kommer få en 

introduktion i systemet som räcker för att de ska förstå användningen av det. Hon anser att 

systemet ska vara användarvänligt och därför egentligen inte kräva någon utbildning.  

 

4.2.2.3.2 Mätning av ett BI-system 

Prefekt 2 anser att det är viktigt att kunna mäta effektiviteten av systemet men att hon inte 

riktigt har uppfattning om hur det ska kunna göras. Hon tror att det skulle kunna ske genom 

att granska verksamhetens OH-kostnader som förhoppningsvis ska minska. Med OH-

kostnader menas indirekta kostnader för stödverksamhet som till exempel administration, 

bibliotek, IT och infrastruktur. Hon anser även att det är viktigt att mäta användarnas 

tillfredsställelse. Även Prefekt 1 beskriver betydelsen av att mäta effektiviteten av systemet 

och tror att Göteborgs universitet kan mäta genom att kontrollera hur ofta användarna loggar 

in i systemet samt hur länge de är inloggade. Hon tror inte att användningen kan mätas genom 
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användarbarometrar och enkäter utan tror att det är bättre att ha fokusgrupper där användarna 

träffas och delger hur de använder systemet för att utveckla varandra. 

 

4.2.2.4 Problematik och begränsningar med IT 

Prefekt 1 anser att det kan finnas problematik med att använda ett BI-system och för att 

motverka detta måste systemen i verksamheten vara driftsäkrade. Om ett system inte fungerar 

kan det orsaka problem som gör att prefekterna inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Hon 

menar även att det kan finnas problematik om systemet inte är logiskt uppbyggt som gör att 

det blir svårt för användarna att lära sig att använda systemet. Prefekt 1 förväntar sig därför att 

Göteborgs universitets framtida BI-system ska vara anpassat och logiskt uppbyggt. Även 

Prefekt 2 anser att det finns problematik med att investera i ett BI-system och ett problem som 

hon beskriver är att om systemet faktiskt inte används efter implementering på grund av olika 

anledningar. Hon anser även att data måste vara kvalitetssäkrad eftersom om systemet visar 

fel underlag kan fel beslut fattas. Hon anser att det inom lärosätet även finns en rädsla för att 

styra på siffror då det kan bli att verksamheten endast styr på de saker som är enkla att mäta. 

 

Prefekt 1 anser att ett BI-system är en obligatorisk investering och besvarade frågan på 

följande sätt: 

 

”Jag ser verkligen BI som en obligatorisk investering. Av skälet att det håller inte att 

sitta i flera dagar och ta fram data som man sedan aldrig får möjlighet analysera” 

(Prefekt 1, 2012). 

 

Prefekt 1 menar att hon inte förstår varför en verksamhet inte ska använda ett BI-system. Hon 

anser att Göteborgs universitet är ett framstående lärosäte men att de angående BI-system är 

efter i utvecklingen. Hon tror att lärosätet kan få en gemensam syn genom denna utveckling 

trots sin storlek och varians i utbildningar. Prefekt 2 anser däremot att ett BI-system inte är en 

obligatorisk investering inom högskolor och universitet men hon påstår att IT måste vara en 

viktig del i det strategiska arbetet i en verksamhet. Hon anser att det är viktigt att 

verksamheten funderar på vilket IT-stöd som ska användas för deras behov och att BI-system 

kan vara ett av dem.  

 

4.3 Sammanfattning av Empiri 
På kommande sida visas en sammanfattning av respondenternas förväntningar representerade 

i en tabell. Den följer strukturen från analysmodellen och görs för att tydliggöra 

respondenternas åsikter inför analysen. I den vänstra kolumnen redogörs det aktuella ämnet 

och i kommande kolumner presenteras kortfattat respondenternas åsikter. 
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Förväntningar på: Systemadmin. HH Intendent 1 HH Intendent 2 HH Projektledarna GU Prefekt 1 GU Prefekt 2 GU 

Styrning       

Styrningsprocessen BI påverkar BI förbättrar BI underlättar 
BI påverkar och 

underlättar 
BI underlättar BI påverkar 

Informations betydelse 

för styrning 
Viktig för styrning Viktig för styrning Viktig för styrning Viktigt för styrning Viktigt för styrning Viktigt för styrning 

Kontroll av risker Ingen åsikt 
Ja, BI underlättar 

kontroll 

Ja, BI underlättar 

kontroll 
Ingen åsikt 

Ja, BI kan ge bättre 

kontroll 

Ja, BI underlättar 

kontroll 

Strategi       

Strategisk satsning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Påverka strategiarbetet Ingen åsikt 
Ja, BI strategiskt 

förebygger 
Nej Ja, BI underlättar Ja, BI underlättar Ja, BI underlättar 

Business Intelligence       

Främsta förväntning av 

systemet 

Åtkomst till 

lättillgänglig 

information 

Verifiera och bekräfta 

siffror 

Underlätta 

statistikarbete, bättre 

översikt 

Underlätta prefekters 

arbete, effektivisera 

processer 

Användarvänligt, 

flexibelt, 

tidsbesparande 

Användarvänligt, 

Benchmarking, 

tidsbesparande 

Utbildning 

Ingen vid 

implementering, 

kontinuerligt via 

användarträffar 

Ingen vid 

implementering, 

kontinuerligt via 

användarträffar 

Ingen vid 

implementering, 

kontinuerligt via 

användarträffar 

Ingen planerad 

utbildning, kommer 

ske vid 

implementering 

Efterfrågar 

användarvänligt BI – 

efterfrågar endast 

kortare introduktion 

Efterfrågar 

användarvänligt BI – 

efterfrågar endast 

kortare introduktion 

Viktigt vid en 

implementering 

Se användarnas behov, 

tydlig kravspecifikation 
Inneha rätt kompetens 

Användarvänligt 

system 
Involvera användarna 

Användarvänligt och 

flexibelt system 

Användarvänligt 

system 

Mätning av 

investeringen 

Ingen mätning, ser 

användarträffar som 

avstämning 

Ingen mätning, ser 

rapportering till 

ledning som 

avstämning 

Ingen mätning 

Ingen planerad 

mätning, förslag på 

enkäter 

Förslag att granska 

inloggning samt tid i 

systemet 

Förslag på minskade 

OH-kostnader 

Problematik och 

begränsningar med 

IT 

      

Problematik? 
Om data inte hämtas 

standardiserat 
Nej Nej 

Inte säkerställd data, 

användares acceptans 

Inte driftsäkert 

system 

Användning uteblir, 

inte säkerställd data 

Begränsningar? 
Dyra licenser – få 

användare 
Få användare 

Dyra licenser – få 

användare 

Vid otillräckliga 

IT-resurser 
Nej Nej 

Informationsöverflöd? 
Inget överflöd, 

information = möjlighet 
Inget överflöd Inget överflöd Inget överflöd Ingen åsikt Ingen åsikt 

 

Tabell 1. Sammanfattning empiri
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5. Analys 
I detta kapitel presenterar vi en analys av den insamlade empirin och jämför den med vad 

som utlovats i den teoretiska referensramen. Strukturen följer begreppen från analysmodellen 

och har därmed samma struktur som den teoretiska referensramen samt empirin. 

 

Utifrån strukturen i analysmodellen kommer vi använda rubrikerna BI-systemets påverkan på 

styrning, BI-systemets påverkan på strategi, förväntningar på ett BI-system samt problematik 

och begränsningar med IT. Vi kommer analysera respondenternas förväntningar tillsammans 

med de fördelar som utlovats i viss litteratur och kommer därför inte ha främsta fokusering på 

likheter och skillnader mellan lärosätena. 

 

5.1 BI-systemets påverkan på styrning 
Enligt Band och Scanlan (1995) är styrning en chefsaktivitet och Papamichail och Robertson 

(2005) menar att det även handlar om att organisera och styra verksamheten. I denna chefsroll 

ingår bland annat beslutsfattande och kontroll av sin operativa verksamhet. IT kan enligt 

Papamichail och Robertson (2005) vara till hjälp för verksamheten i dessa processer. Enligt 

Projektledarna GU är det prefekterna som är en institutions högsta chef och Prefekt 1 GU 

anser att deras beslutsfattande kan underlättas med hjälp av ett BI-system. Prefekt 2 GU anser 

att en verksamhet inte nödvändigtvis måste ha ett BI-system utan det viktiga är att det finns 

ett IT-stöd, oavsett vilket, som motsvarar verksamhetens behov. 

 

Nilsson et al. (2010) anser att en verksamhet inte uppnår förbättrad styrning endast genom att 

ha implementerat ett affärsystem, utan att det bland annat kan innebära förändring av 

arbetssätt då ERP-systemet endast ger en möjlighet till förbättrad styrning. Även 

Systemadministratören HH anser att detta är viktigt och beskriver att projektgruppen måste 

lyssna av verksamhetens behov för att förväntningarna på systemet tydligt ska framgå. Han 

menar även att det är viktigt att kontrollera att systemet uppfyllt kraven från verksamheten för 

att systemetet faktiskt ska kunna användas för en bättre styrning. Intendent 1 HH, Intendent 2 

HH, Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU ser möjligheten till en förbättrad styrning via ett BI-

system men Intendent 2 HH menar att hon inte direkt har sett denna förbättring då styrningen 

idag inte har förändrats sedan implementeringen av BI-systemet. Prefekt 1 GU förklarar även 

att det är viktigt för verksamheten att systemet faktiskt används för att det ska bli en lyckad 

investering och genom det påverka styrningen. 

 

Systemadministratören HH och Projektledarna GU anser att information är viktig för styrning 

inom högskolor och universitet. På Göteborgs universitet har det funnits otillräcklig 

information som har lett till en mer komplex beslutsprocess och detta är en av anledningarna 

till att lärosätet valt att investera i ett BI-system. Även Systemadministratören HH ser fördelar 

med ett BI-system då systemet kan förmedla information för att underlätta chefernas styrning. 

Detta kan liknas vid Nilsson et al. (2010) som anser att information är viktig för alla typer av 

verksamheter då det blir ett underlag för verksamhetens styrning. Ett ERP-system kan 

underlätta denna process att få fram information (Nilsson et al., 2010) och detta kan vi likna 

vid lärosätenas behov av ett BI-system. Intendent 1 HH, Intendent 2 HH, Prefekt 1 GU och 

Prefekt 2 GU menar att styrning ska baseras på kvalitativ information då de känner trygghet 

när de har säkerställd information i diskussioner och beslutsfattande. 

 

Intendent 1 HH, Intendent 2 HH, Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU påpekade flertalet gånger att 

de vill ha kontroll över deras verksamhet och de har som förväntning att BI-systemet ska ge 
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dem det. Intendent 1 HH och Intendent 2 HH menar att de känner trygghet när de kan vara 

säkra på att informationen från BI-systemet är säkerställd och Prefekt 1 GU anser att 

informationen måste vara av god kvalitet för att kunna användas vid beslutsfattande. Detta 

menar även Merchant och Van der Stede (2012) då god styrning uppnås när chefer har 

kontroll på verksamheten och därmed inte utsätter verksamheten för eventuella risker. 

Thomas (2001) menar att en verksamhet därför kan behöva ett BI-system som hjälp för att ha 

tillgång till tillräcklig information vid beslutsfattande, vilket vi kan se ett samband med 

förväntningen som Prefekt 1 GU har om att få kvalitativ information som underlag vid 

beslutsfattande via ett BI-system. 

 

Papamichail och Robertson (2005) anser att det är viktigt att en verksamhets chefer är 

förutseende. Chefer ska ha god kontroll över verksamheten för att kunna hantera förändringar 

som uppstår. IT ska finnas i verksamheter som ett stöd för att kunna utföra kontroll och 

styrning på ett effektivt sätt. Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU ser olika på kontroll av 

eventuella risker med hjälp av ett BI-system. Prefekt 1 GU anser att en verksamhet måste ha 

kontroll på data och information för att kunna eliminera riskerna med felaktig data. Prefekt 2 

GU anser däremot att det är viktigt att med hjälp av ett BI-system kunna kontrollera och 

identifiera eventuella risker i verksamheten och genom systemet upptäcka problem och 

avvikelser. Prefekt 2 GU menar dock att det inte är systemet i sig som hanterar riskerna, utan 

det endast synliggör för användaren vad som behöver analyseras. Denna åsikt kan vi likna vid 

det som Papamichail och Robertson (2005) menar som är att systemet endast ska vara ett stöd 

som ska användas för att cheferna ska upptäcka de risker som finns för att kunna agera och 

hantera dem. Även Intendent 1 HH och Intendent 2 HH anser att kontroll av eventuella risker 

kan göras med hjälp av ett BI-system då de främst använder det för prognos, planering och 

uppföljning. Intendent 1 HH menar att hon bland annat vill ha kontroll över studenternas 

genomströmning för att det budgeterade antalet studenter inte ska skilja sig mot det faktiska 

antalet framtida studenter. Genom att ha kontroll på detta kan lärosätet eliminera risken att 

förlora budgeterade intäkter från staten för antalet studenter. 

 

5.1.1 Sammanfattning av BI-systemets påverkan på styrning 
I denna tabell sammanfattar vi BI-systemets påverkan på styrning som utlovats i viss litteratur 

och jämför med respondenternas förväntningar. 

 

Viss litteratur utlovar: Syst. HH Int.1 HH Int.2 HH Pr. GU Pref.1 GU Pref.2 GU 

BI-system underlättar 

framtagning av information ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Användningen av BI-system 

är avgörande för en 

förbättrad styrning 
٧ ٧  ٧ ٧ ٧ 

BI-system är ett stöd för 

kontroll  ٧ ٧  ٧ ٧ 

 

Tabell 2. Sammanfattning av BI-systemets påverkan på styrning 

 

5.2 BI-systemets påverkan på strategi 
Intendent 2 HH förväntade sig före implementeringen att BI-systemet skulle underlätta arbetet 

att nå lärosätets strategiska mål. Hon har ännu inte märkt av detta på grund av en del problem 

med systemet på Högskolan i Halmstad men hon förväntar sig fortfarande att det kommer 

underlätta strategiarbetet till att nå måluppfyllelse. Även Projektledarna GU menar att 
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förväntningen finns på att BI-systemet ska stödja det strategiska beslutsfattandet och att det 

kan göras via mätning av nyckeltal. Både Intendent 1 HH, Intendent 2 HH, Prefekt 1 GU och 

Prefekt 2 GU menar att det är viktigt att veta hur de hittills har presterat i förhållande till sin 

strategi och Prefekt 2 GU förklarar att de idag har möjlighet till information om dåtiden men 

att det skulle underlätta med ett BI-system som kan generera prognoser för framtiden. Detta 

skulle göra att prefekterna får kontroll på framtida arbete för att nå deras strategiska mål. Vi 

kan likna respondenternas åsikter vid det som Band och Scanlan (1995) anser som är att 

styrning ska göras för att uppnå långsiktiga mål. Verksamheter ska hantera den information 

som finns för att användas som stöd för att uppnå sina strategiska mål. Sparrow (1999) anser 

att det är viktigt att ha kunskap om att samla in information och kunna välja vilken 

information som är betydelsefull för en förändring. Projektledarna GU förklarade att de på 

Göteborgs universitet anser att det är viktigt att ha genomtänkta nyckeltal som de tillsammans 

i projektgruppen tagit fram för att få de nyckeltal som är mest relevanta för verksamhetens 

strategi. Intendent 1 HH, Intendent 2 HH, Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU anser att det är 

viktigt för verksamheter att kunna välja ut de nyckeltal som strategiarbetet ska baseras på. 

 

Alla respondenter anser att ett BI-system kan ses som en strategisk satsning för högskolor och 

universitet. Systemadministratören HH anser att de på Högskolan i Halmstad inte har utnyttjat 

all potential som systemet fört med sig men att han fortfarande ser det som en strategisk 

satsning. Projektledarna GU anser att BI-systemet är en strategisk satsning eftersom det ingår 

i Göteborgs universitets vision och en förväntning är att verksamheten ska bli mer strategisk 

genom användningen av det. Prefekt 1 GU anser att en implementering av ett BI-system 

måste ha fokusering på strategi och att satsningen kan underlätta för mätning och kontroll av 

uppsatta mål. Prefekt 2 GU, Intendent 1 HH och Intendent 2 HH menar att BI-systemets 

output ska användas som underlag vid strategiarbete. Vi kan se en skillnad mellan 

respondenternas åsikter och vad Carr (2003) anser som är att IT inte kan ses som en strategisk 

investering utan han menar att det ska ses som en obligatorisk kostnad för att kunna utföra 

verksamhetens arbete. Han menar att eftersom verksamheter inte längre är unika med IT-

lösningar blir det svårt att använda det som en långsiktig fördel jämfört med sina 

konkurrenter. 

 

5.2.1 Sammanfattning av BI-systemets påverkan på strategi 
I denna tabell sammanfattar vi BI-systemets påverkan på strategi som utlovats i viss litteratur 

och jämför med respondenternas förväntningar. 

 

Viss litteratur utlovar: Syst. HH Int.1 HH Int.2 HH Pr. GU Pref.1 GU Pref.2 GU 

Framtagande av 

information som används 

för strategiska mål 
٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

BI-system kan inte ses 

som en strategisk satsning       

 

Tabell 3. Sammanfattning av BI-systemets påverkan på strategi 

 

5.3 Förväntningar på ett BI-system 
Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet befinner sig i två olika situationer angående 

deras BI-system. Systemadministratören HH beskrev att Högskolan i Halmstad sedan två år 

tillbaka har använt systemet för att bland annat mäta studieprestationer. Projektledarna GU 

beskrev att Göteborgs universitet förväntar sig kunna använda systemet för att få indikationer 
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inom utbildning, forskning, ekonomi och personal när de om ett år ska implementera 

systemet. 

 

På Högskolan i Halmstad är det idag cirka 15 användare och Intendent 1 HH och Intendent 2 

HH förväntar sig att antalet kommer att öka. De får idag förmedla siffror till övriga inom 

sektionerna och ser därmed fördelar med att medarbetarna har direkt tillgång till systemet och 

på egen hand kan söka efter den information de är i behov av. Projektledarna GU ser även 

prefekternas behov av att kunna hämta den information som behövs. De menar dock att det 

finns prefekter som inte ser detta behov då de idag har medarbetare som hämtar och 

sammanställer data till användbar information åt dem. Det är därför möjligt att prefekterna 

inte har förståelse för hur tidskrävande denna process kan vara. Vi kan se likheter mellan detta 

och det som Rasmussen et al. (2002, refererad till i Chou et al., 2005) anser som är att alla 

verksamheter är i behov av information och menar att ett BI-system kan ge användaren snabb 

och välstrukturerad information. Genom att användning av ett BI-system kan kvaliteten i 

besluten öka. 

 

Ett BI-system kan omvandla data till användbar information (Negesh, 2004, refererad till i 

Clark et al., 2007) genom att hämta data från verksamhetens ERP-system. Informationen kan 

sedan användas för att skapa rapporter och analyser som kan vara till grund för beslutfattande 

(Elbashir et al., 2011). Vi kan se att det utlovas många fördelar och möjligheter med ett BI-

system och Chou et al. (2005) menar att verksamheter genom användning av ett BI-system 

kan förbereda och minska tiden för beslutsfattande samt öka verksamhetens effektivitet. 

Quinn (2010) menar att chefer kan använda BI-systemet för att få ut rapporter och varningar 

samt vid kommunikation kring strategier för att arbeta mot verksamhetens strategiska mål. 

Marjanovic (2007) anser att verksamheter genom ett BI-system kan ta till vara på historisk 

data för att kunna prognostisera framtiden och att systemet kan generera rapporter och 

avancerade analyser. Systemadministratören HH förväntade sig före implementeringen att 

genom användning av systemet få mer lättillgänglig information och underlätta det dagliga 

arbetet, vilket även Projektledarna GU förväntar sig. Systemadministratören HH ser systemet 

som en kvalitetssäkring då alla användare får och ser informationen på ett liknande sätt. 

 

Prefekt 1 GU anser att Göteborgs universitet saknar kanaler för att på ett enkelt sätt sortera 

och analysera data i verksamheten då de idag får kopiera data från systemet och redigera den i 

ett annat system för att kunna använda den till analysering. Hennes förväntning är att denna 

process ska effektiviseras med hjälp av ett BI-system då hämtningen av data sker automatiskt. 

Även Prefekt 2 GU anser att detta är en tidskrävande process och efterfrågar därför ett BI-

system där hon kan utföra Benchmarking både internt och externt. Hon vill alltså kunna 

jämföra sin institution med andra inom Göteborgs universitet, men även kunna jämföra 

lärosätet med andra lärosäten. Även Systemadministratören HH ser en fördel med ett BI-

system då det kan generera rapporter som är grunden för uppföljning av bland annat 

studentprestationer. Han ser även en trygghet med BI-systemet då informationen säkerställs 

via systemet och alla användare vet var data kommer från och alla ser den på liknande sätt. 

Intendent 1 HH beskrev liksom de tidigare respondenterna att processen att skapa en rapport 

kan förkortas med hjälp av ett BI-system. 

 

Intendent 1 HH, Intendent 2 HH, Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU beskrev deras behov av 

kontroll av data då till exempel Intendent 2 HH menar att hennes arbete underlättas av att 

genom BI-systemet få fram statistik som kan användas som underlag för planering. Intendent 

1 HH beskriver kontroll i form av att kunna följa upp historik, förbättra prognosarbete samt 

att kunna se avvikelser och trender. Hon förväntar sig även en framtida koppling mellan 
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ekonomi- och BI-systemet på Högskolan i Halmstad för att kunna få bättre kontroll på deras 

ekonomi. Prefekt 2 GU ser att systemet kan underlätta verksamhetens kontroll genom att det 

ger indikationer på eventuella förändringar. Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU ser dock jämfört 

med Intendent 1 HH och Intendent 2 HH användarvänlighet som den främsta förväntningen, 

då de beskrev att systemet måste vara enkelt för användarna att använda för att det faktiskt 

ska användas. Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU vill även kunna se data på både en detalj- och 

en övergripande nivå i systemet för att till exempel kunna analysera orsaker till avvikelser. 

 

5.3.1 Användning av ett BI-system 
För att en investering av ett BI-system ska uppnå önskat resultat påpekade Prefekt 1 GU och 

Prefekt 2 GU återigen att användarvänlighet och flexibilitet är det viktigaste. Projektledarna 

GU anser att fokuseringen måste vara mot användarnas behov samt att en verksamhet inte kan 

vara nöjd när systemet är implementerat utan att de ständigt behöver underhålla och utveckla 

sin användning. Detta kan liknas vid vad Gessner et al. (2005, refererad till i Clark et al., 

2007) anser, nämligen att verksamheter inte når alla fördelar med ett BI-system endast genom 

att implementera det, utan det avgörande är hur verksamheten använder det. Även Intendent 1 

HH och Intendent 2 HH anser att systemet måste vara användarvänligt och generera tydliga 

och användbara rapporter. Detta utläser vi genom att Intendent 1 HH beskrev att det krävs 

kompetens för att använda deras BI-system vilket de har utvecklat under de åren de har använt 

systemet och hon tror att om systemet varit användarvänligt vid implementeringen hade det 

inte varit komplext att utveckla denna kompetens. Systemadministratören HH ser kraven för 

en lyckad investering på en mer övergripande nivå än de övriga respondenterna då han 

beskrev att det är viktigt att lyssna av verksamhetens behov. Detta underlättas genom en 

kontinuerlig dialog mellan utvecklare och användare för att förstå och förtydliga användarnas 

främsta förväntningar. Han menar även att det är viktigt att kontrollera under 

implementeringens gång om förväntningarna faktiskt uppfylls, för att undvika risken att 

behöva korrigera i efterhand. 

 

Glaser och Stone (2008) beskriver viktiga aspekter angående utbildning i ett BI-system. 

Systemet kan uppfattas som komplext och tar tid att lära sig och därför krävs utbildning för 

användarna både vid implementering men även kontinuerligt med användningen. Ingen av 

respondenterna påpekade att utbildning måste göras för effektiv användning och 

Systemadministratören HH beskrev att de på Högskolan i Halmstad inte hade någon 

utbildning varken vid implementeringen eller kontinuerligt. Det han anser att Högskolan i 

Halmstad använder för att förmedla information angående användning av systemet är vid 

deras användarträffar. Han anser att det är tillräcklig nivå för att förmedla nyheter, utbyta 

kunskaper samt att få information om nya behov. Även Intendent 1 HH och Intendent 2 HH 

påpekade att de inte hade fått någon utbildning vid implementeringen utan självständigt fick 

söka sig fram. Intendent 2 HH upplevde dock systemet som komplicerat då det innehöll 

många applikationer som hon inte förstod innebörden av och därför saknade hon en utbildning 

vid implementeringen. Intendent 1 HH och Intendent 2 HH anser även att användarträffarna 

är ett bra komplement till utbildning där de kan utbyta kunskap och erfarenhet. På Göteborgs 

universitet är det inte planerat hur utbildningen i systemet ska genomföras, men 

Projektledarna GU är medvetna om att detta krävs. De har dock involverat prefekterna tidigt i 

projektprocessen för att få dem medvetna om systemet för att förhoppningsvis kunna 

genomföra en effektivare utbildning. Till skillnad mot Projektledarna GU och Intendent 2 HH 

anser Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU att systemet inte ska kräva utbildning för användarna. 

De menar att systemet ska vara tillräckligt användarvänligt för att användarna endast ska 

behöva en kortare introduktion som ger en övergripande förståelse. 
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5.3.2 Mätning av ett BI-system 
Enligt Sawka (2000, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) är det viktigt att mäta 

användningen av sitt BI-system för att kontrollera att investeringen av systemet var värdefull. 

En annan viktig anledning är även att mäta för att se om BI-systemet har uppfyllt användarnas 

behov (Herring, 1996, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). Enligt Intendent 1 HH 

och Intendent 2 HH finns det idag ingen som ansvarar för mätningen av effektiviteten av 

systemet vilket även bekräftas av Systemadministratören HH som dock ser användarträffarna 

som en kontroll av att systemet faktiskt används. På Göteborgs universitet tror Projektledarna 

GU att systemet kommer leverera fördelar men att de fortfarande inte planerat hur mätningen 

av systemet ska ske. De har tydligt definierade effektmål för sitt projekt som de tror kan 

fungera som mätindikatorer efter implementeringen. De tror att lärosätet kan mäta 

effektiviteten genom deras årliga enkätundersökning där de vill införa en fråga angående 

användning av deras BI-system. Prefekt 1 GU och Prefekt 2 GU tror dock inte att det skulle 

räcka att endast ha med en fråga om användningen i enkätundersökningarna utan Prefekt 2 

GU tror att de kan granska lärosätets OH-kostnader som bör minska vid användningen av ett 

BI-system. Prefekt 1 GU förväntar sig att de kan mäta genom att kontrollera hur ofta 

användarna loggar in i systemet samt hur länge de är aktiva. Hon ser även fördelar med att ha 

fokusgrupper för användarna där de träffas för att utveckla varandra, vilket vi kan likna vid 

Högskolan i Halmstads användarträffar. Med tanke på att Lönnqvist och Pirttimäki (2006) 

anser att det är svårt att mäta effektiviteten av ett BI-system då det sker en tidsfördröjning från 

att systemet implementeras till att de finansiella effekterna uppnås, kan vi därför förstå 

problematiken som lärosätena har i frågan om mätning. 

 

5.3.3 Sammanfattning av förväntade fördelar på ett BI-system 
I denna tabell sammanfattar vi ett BI-systems fördelar som utlovats i viss litteratur och jämför 

med respondenternas förväntningar. 

 

Viss litteratur utlovar: Syst. HH Int.1 HH Int.2 HH Pr. GU Pref.1 GU Pref.2 GU 

Användbar och aktuell 

information ٧ ٧ ٧ ٧   

Ökad kvalitet vid besluts-

fattande    ٧ ٧  

Effektiv generering av 

rapporter ٧ ٧  ٧ ٧ ٧ 

Avgörande faktor är BI-

systemets 

användarvänlighet 
٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Mätning av BI-systemet är 

viktigt    ٧ ٧ ٧ 
 

Tabell 4. Sammanfattning förväntade fördelar 

 

5.4 Problematik och begränsningar med IT 
Respondenterna anser att det finns ett antal faktorer som måste vara uppfyllda för att ett BI-

system inte ska medföra problematik eller begränsningar. Systemadministratören HH menar 

att alla användare måste hantera data på liknande sätt för att alla sektioner även ska se data på 

liknande sätt och därmed blir data kvalitetssäkrad. Han samt Intendent 1 HH och Intendent 2 

HH menar att licenskostnaderna för ett system kan vara dyra vilket kan göra att användningen 

blir begränsad och de anser att användningen borde spridas på Högskolan i Halmstad för en 
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mer enhetlig verksamhet. Även Projektledarna GU och Prefekt 2 GU beskrev vikten av 

kvalitetssäkring av data men genom att förklara att inputen till BI-systemet måste vara korrekt 

eftersom outputen påverkas av den. Detta kan vi likna vid Gbosbal och Kim (1998) som 

menar att informationen måste vara definierad för om fel information kommer in i systemet, 

blir även utgående information felaktig. Projektledarna GU och Prefekt 2 GU menar även att 

slutanvändarnas acceptans är viktig för att systemet faktiskt ska användas och är avgörande 

för investeringens resultat. Vi kan även se likheter med Gbosbal och Kim (1998) som anser 

att BI-systemet måste vara accepterat i verksamheten då systemet kan bli ineffektivt om inte 

användarna vill använda det. Prefekt 1 GU anser att det kan finnas problematik med ett BI-

system då hon menar att systemet måste vara driftsäkert då det annars kan orsaka 

verksamhetsproblem när prefekterna inte kan utföra sitt arbete. Hon menar även att ett system 

måste vara logiskt uppbyggt för att det faktiskt ska kunna användas. Gbosbal och Kim (1998) 

anser att ett BI-system inte kan garantera att informationen är relevant och värdefull för 

verksamheten, medan respondenterna menar mostatsen då de ser att ett BI-system kan säkra 

verksamhetens information. 

 

Sparrow (1999) anser att verksamheter kan utsättas för mycket information i form av ett 

överflöd, vilket kan leda till att de kan få svårt att sortera och avgöra vilken information som 

är relevant. Respondenterna ansåg inte att lärosätena var påverkade av ett 

informationsöverflöd. Systemadministratören HH och Intendent 1 HH såg istället tillgången 

till information som en möjlighet och beskrev systemet som en besparing av tid då 

användaren kan få fram information på ett effektivt sätt. Sparrow (1999) menar att 

verksamheter bör ha kompetens att kunna bedöma vilken information som kan användas 

vilket vi kan förutsätta att lärosätena har, då de inte ser informationsöverflödet som ett 

problem. 

 

Carr (2003) anser inte att IT ger verksamheten konkurrensfördelar utan att alla verksamheter 

är i behov av det och ser det som en obligatorisk investering. Även Prefekt 1 GU ser BI-

system som en obligatorisk investering för högskolor och universitet då hon ser många viktiga 

fördelar med det. Vi ser dock skillnader jämfört med de övriga respondenterna som anser att 

ett BI-system inte är en obligatorisk investering men att den är nödvändig och viktig. Prefekt 

2 GU beskrev det som att alla verksamheter är i behov av ett IT-stöd i deras strategiska arbete 

och att ett BI-system skulle kunna vara denna lösning. Projektledarna GU beskrev att de inte 

menar att det är en obligatorisk investering eftersom Göteborgs universitet sedan de 

grundades har klarat sig bra utan det. 

 

5.4.1 Sammanfattning av problematik och begränsningar med IT 
I denna tabell sammanfattar vi problematik och begränsningar med IT som beskrivs i viss 

litteratur och jämför med respondenternas förväntningar. 
 

Viss litteratur utlovar: Syst. HH Int.1 HH Int.2 HH Pr. GU Pref.1 GU Pref.2 GU 

Ett BI-system kan inte 

garantera säkerställd data 
      

Verksamheter påverkas av 

informationsöverflöd       

BI-system är en obligatorisk 

investering 
    ٧  

Tabell 5. Sammanfattning av problematik och begränsningar med IT  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom att analysera den 

insamlade empirin tillsammans med den teoretiska referensramen. Även detta kapitel följer 

begreppen från analysmodellen. 
 

 

6.1 Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur användare på högskolor och universitets 

förväntningar av ett BI-system kan se ut och jämföra dessa med de fördelar som viss litteratur 

utlovar. Utifrån detta syfte skulle vi undersöka förväntningarna utifrån begreppen styrning 

och strategi samt undersöka eventuell problematik med användningen av IT, för att bidra med 

en ny studie inom gränslandet mellan Ekonomi och IT. Studien har utifrån syftet haft följande 

problemställning: ”Hur kan användare på högskolor och universitets förväntningar av ett BI-

system se ut jämfört med de fördelar som viss litteratur utlovar?”. 

 

6.1.1 BI-systemets påverkan på styrning 
Vi har sett likheter mellan respondenternas förväntningar på ett BI-system och de fördelar 

som utlovas i viss litteratur angående betydelsen av information. Enligt Nilsson et al. (2010) 

anses information vara viktig för alla verksamheter eftersom det påverkar verksamhetens 

agerande och ett system som kan underlätta insamlingen och presentationen av data kan då 

vara ett stöd för verksamheten. Vi har insett att högskolor och universitet har mycket 

information att hantera och vi tror att en viktig investering för dem är investeringen av ett BI-

system, som enligt Chou et al. (2005) omvandlar data till en hanterbar nivå av information. Vi 

har via respondenterna förstått att båda lärosätena förväntar sig att BI-systemet ska underlätta 

deras styrning då information samlas och presenteras på ett enhetligt sätt i systemet. Alla 

respondenterna är även eniga om att information är viktig för en verksamhets styrning vilket 

även bekräftas av Nilsson et al. (2010). 

 

Merchant och Van der Stede (2012) och Papamichail och Robertson (2005) har åsikter 

angående kontroll med hjälp av ett BI-system som kan liknas vid det som respondenterna 

förväntar sig, då de behandlar kontroll som en viktig del av verksamhetens styrning. De 

menar även att då chefer har god kontroll minskas risken att verksamheten ska utsättas för 

obekväma risker, vilket enligt Papamichail och Robertson (2005) kan underlättas av ett BI-

system. Även vi anser att ett BI-system är användbart vid kontroll då det hjälper 

verksamheten att identifiera och upptäcka risker. Både Intendenterna HH och Prefekterna GU 

anser att de förväntar sig att deras BI-system ska ge dem kontroll på eventuella risker då 

Intendenterna HH beskriver att de bland annat efterfrågar kontroll av studentgenomströmning. 

Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att kontroll är viktig för en god styrning och med hjälp av 

ett BI-system kan en verksamhet underlätta denna process. 

 

6.1.2 BI-systemets påverkan på strategi 
Utifrån denna studie anser vi att en investering i ett BI-system kan ses som en strategisk 

satsning vilket även våra respondenter anser. Ett exempel är Projektledarna GU som beskriver 

att implementeringen av deras BI-system ingår i Göteborgs universitets vision vilket även kan 

liknas vid Band och Scanlan (1995) som menar att strategier ska användas för att sträva mot 

verksamhetens visioner. Vi ser därmed att det som påstås vara viktigt i viss litteratur är en av 

anledningarna till varför Göteborgs universitet investerar i ett BI-system. Det finns dock viss 

litteratur som visar på att ett BI-system inte kan ses som en strategisk satsning då Carr (2003) 
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menar att investeringar inom IT istället ska ses som en obligatorisk kostnad för att 

verksamheter idag är beroende av ett IT-stöd, som till exempel ett BI-system. Vi drar därmed 

slutsatsen att det finns olikheter mellan utlovade fördelar i viss litteratur och hur 

respondenterna ser på investeringar inom BI-system angående strategi. Vi anser att BI-

systemet ska ses som en del av en verksamhets strategiska satsning men att det samtidigt kan 

ses som en obligatorisk kostnad för att verksamheten ska kunna konkurrera mot sina 

konkurrenter. Trots att högskolor och universitet är icke vinstdrivande verksamheter ser vi 

vikten av att kunna konkurrera om studenter mot övriga lärosäte, vilket även kan bekräftas av 

Modell och Grönlund (2006) som menar att lärosäten måste kunna konkurrera då de agerar på 

en företagsliknande marknad. 

 

6.1.3 Förväntningar på ett BI-system 
Studiens resultat visar att alla respondenter har olika förväntningar på ett BI-system samtidigt 

som deras förväntningar kan liknas vid varandra. En fördel som utlovas i viss litteratur är till 

exempel att ett BI-system kan omvandla data till användbar information som kan vara 

underlag för beslutsfattande (Negesh, 2004, refererad till i Clark et al., 2007). Denna fördel 

anser vi påminner om respondenternas förväntning om att få strukturerad data som kan 

användas som underlag för att på ett effektivt sätt genomföra analyser. En annan fördel som 

finns är att användaren via ett BI-system får information om till exempel kunder och 

medarbetare (Bhushan, 2010). Denna fördel anser vi påminner om respondenternas önskan 

om att kunna genomföra Benchmarking som handlar om att kunna jämföra sig internt och 

externt. Jämförelsevis med Bhushan (2010) kan internt vara i form av medarbetare och det 

externa i form av kunder. Vi ser även en likhet mellan respondenternas förväntningar om att 

få värdefull statistik och det som bland annat Marjanovic (2007) utlovar, som är att BI-

systemet kan generera rapporter och informationsunderlag för ett förbättrat beslutsfattande. 

 

Vi har uppmärksammat, precis som Glaser och Stone (2008) beskriver, att det finns ett visst 

antal faktorer att ta hänsyn till. Det viktigaste är inte att ha ett BI-system implementerat i 

verksamheten utan användningen och acceptansen av systemet är de avgörande faktorerna 

(Glaser & Stone, 2008). Vi kan se likheter med det som bland annat Prefekterna GU beskriver 

som är att de anser att systemet måste vara användarvänligt för att det ska användas på ett 

effektivt sätt. Genom denna studie anser även vi att användarvänlighet är den viktigaste 

faktorn vid inköp och användning av BI-systemet. Vi tror även att det är viktigt att vid ett 

tidigt skede involvera de kommande användarna för att de ansvariga ska bli medvetna om 

användarnas behov och krav på systemet. Om ett system köps in och användarna inte har 

acceptans och tillförlitlighet till systemet tror vi att det är lätt att investeringen blir misslyckad 

då systemet antagligen inte kommer användas på grund av utebliven acceptans. Detta kan vi 

stärka med det som Glaser och Stone (2008) beskriver som viktigt vid en implementering och 

vi kan även se att Göteborgs universitet har tagit hänsyn till denna aspekt eftersom de tidigt 

har involverat sina användare för att få deras acceptans. 

 

Vi har sett en skillnad mellan viss litteratur och respondenternas åsikter angående utbildning i 

BI-systemet. Glaser och Stone (2008) menar att en verksamhet måste utföra utbildning vid en 

implementering och kontinuerligt under användningen, för att systemet ska användas på ett 

effektivt sätt. Prefekterna på Göteborgs universitet anser däremot att systemet ska vara 

användarvänligt och därmed inte kräva någon utbildning. De vill med hjälp av en kortare 

introduktion direkt kunna använda systemet på egen hand och endast få information om 

uppdateringar. Användarna på Högskolan i Halmstad genomförde inte någon utbildning vid 

implementeringen av deras BI-system utan fick på egen hand navigera sig runt i systemet och 
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hitta de funktioner de behövde. De har dock möten som de kallar användarträffar där det 

informeras om nyheter i systemet, men som inte är uttalade utbildningar. Vi ser därför en stor 

skillnad mellan det som författare av viss litteratur anser vara viktigt angående utbildning och 

vad respondenterna anser, med tanke på att inget av lärosätena ännu inte har prioriterat 

utbildning i systemet. Utifrån denna studie tror vi dock att utbildning i ett nytt BI-system är 

viktigt men med tanke på respondenternas åsikter förstår vi att ett användarvänligt system 

minskar behovet av utbildning. Vi tror även att det är individuellt hur mycket utbildning som 

krävs med tanke på tidigare erfarenheter och acceptans av systemet och därför är det viktigt 

att verksamheten ger användarna en möjlighet till utbildning. 

 

Enligt Sawka (2000, refererad till i Lönnqvist & Pirttimäki, 2006) måste en verksamhet mäta 

resultatet av en investering för att se om den har uppnått användarnas förväntningar men 

Lönnqvist och Pirttimäki (2006) anser att detta kan vara svårt. Vi ser därmed skillnader 

mellan vad författarna av viss litteratur och vad respondenterna anser, men även skillnader 

mellan de olika lärosätena. Enligt respondenterna på Högskolan i Halmstad har det inte gjorts 

någon mätning och vi tror att det kan bero på, som vi har förstått det, att de inte hade någon 

uttalad ansvarig för implementering av BI-systemet och därmed inte heller hade någon 

naturligt ansvarig för mätningen. På Göteborgs universitet finns det idag inget planerat 

tillvägagångssätt för mätning av deras BI-system och vi tror att det bland annat kan bero på att 

de endast är i en inledande fas av implementering av systemet. Vi tror även att det kan bero 

på, precis som Lönnqvist och Pirttimäki (2006) menar, att det är en svår process och att 

projektgruppen på Göteborgs universitet därför inte tagit ställning till denna komplexa 

mätning. 

 

6.1.4 Problematik och begränsningar med IT 
Respondenterna i denna studie förväntar sig främst ett positivt resultat på användningen av 

deras BI-system, men påpekar att vissa faktorer måste vara uppfyllda för att dessa ska uppnås. 

De menar bland annat att om inte systemet används spelar det ingen roll hur användbart det är 

och om inte data är säkerställd spelar det ingen roll att användarna får ut standardiserade 

rapporter på ett effektivt sätt. Vi ser en viss likhet med det som Gbosbal och Kim (1998) 

menar som är att ett BI-system inte kan ge några garantier om att data är relevant och att den 

faktiska användaren når informationen. Vi kan instämma i deras åsikter då vi anser att 

systemet måste vara säkerställt och driftsäkert samt användas för att alla de fördelar som 

utlovas ska uppfyllas. 

 

Enligt Sparrow (1999) har många verksamheter en form av informationsöverflöd vilket kan 

bidra till en problematisk situation och därför behöver de ett stöd för att välja ut vilken 

information som är relevant. Ingen av respondenterna påpekar att det finns något 

informationsöverflöd i deras verksamheter, utan att de ser informationen som en viktig 

tillgång. Vi tror att skillnaden mellan åsikterna som kan utläsas i viss litteratur angående 

informationsöverflöd och respondenternas åsikter kan bero på att respondenterna på grund av 

att BI-systemet ger verksamheten sammanställd data inte ser att de har ett överflöd av 

information. Deras sammanställda data blir till användbar och hanterbar information som kan 

användas för bland annat jämförelse, beslutsunderlag och analysering. Detta ser vi som ett 

bevis på att ett BI-system kan omvandla ett överflöd av information till en tillgång för 

verksamheten. 

 

Slutligen anser vi att flertalet av de utlovade fördelarna stämmer överens med de 

förväntningar som respondenterna på Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet har. Vi 
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har även insett att det finns ett visst antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att de 

utlovade fördelarna med ett BI-system ska uppfyllas. 

  

6.2 Forskningsbidrag 
 Denna studie visar hur förväntningarna av ett BI-system inom högskolor och 

universitet kan se ut och hur ett BI-system kan påverka och underlätta en verksamhets 

styrning. 

 Denna studie visar även att högskolor och universitet har ett stort behov av 

information och att den är viktig för verksamhetens styrning och strategi. 

 Denna studie visar att det finns skillnader i åsikter mellan författare av viss litteratur 

och respondenterna förväntningar angående att BI-system är en strategisk satsning. 

 Författare av viss litteratur påstår att utbildning måste ske vid implementering av ett 

BI-system, medan respondenterna förväntar sig motsatsen. 

 Enligt författare av viss litteratur finns det problematik och begränsningar med 

användning av ett IT-stöd som gör att de utlovade fördelarna inte uppnås. Även 

respondenterna anser att det finns aspekter att ta hänsyn till för att problematik ska 

undvikas. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har under denna studie kommit fram till förslag på fortsatt forskning som är följande: 

 Studera hur förväntningarna ser/såg ut inom övriga lärosäten i Sverige, eftersom denna 

studie endast är utförd på två lärosäten. 

 Studera Göteborgs universitet om cirka tre år då de har implementerat och använder 

systemet för att se om deras förväntningar uppfyllts. 

 Studera skillnaden mellan en vinstdrivande och en icke vinstdrivande verksamhet 

angående förväntningar på ett BI-system. 

 Kvantitativt studera förväntningar på användning av ett BI-system på Sveriges 

samtliga lärosäten. 

 Utföra en liknande studie som denna studie internationellt för att se likheter och 

skillnader mellan länderna. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide Högskolan i Halmstad 

 

Inledande frågor: 
1. Vilken position har Du? 

2. Vilka arbetsuppgifter har Du?  

3. När implementerade Ni Ert BI-system? 

4. Vilka är Era användare av BI-systemet? 

5. Vilket var Ert främsta syfte med implementeringen av BI-systemet? 

6. Vilka kriterier hade Ni på Ert BI-system? 

7. Vilka var Era främsta förväntningar på Ert BI-system? 

 

Styrning 
8. Vad tror Du är det viktigaste att fokusera på för att en investering i ett BI-system ska 

bli lyckad? 

9. Förväntade Du Dig att BI-systemet skulle påverka verksamhetens styrning? 

10. Vilken innebörd har information på styrning för Er? 

11. Kan information vara till grund för styrning i Er verksamhet? 

12. Förväntade Du Dig att BI-systemet skulle användas för framtida planering?  

13. Hur resonerar Du kring användning av BI-system för kontroll av eventuella risker som 

kan uppstå? 

 

Strategi 
14. Hur såg Dina förväntningar ut på systemet angående verksamhetens mål? 

15. Anser Du att lärosätets BI-system kan ses som en strategisk satsning? 

16. Tror Du att BI-systemet har påverkat Ert strategiarbete? 

 

Business Intelligence 
17. Hur förväntade Du dig kunna använda BI-systemet i dina arbetsuppgifter? 

18. Hur förväntade Du Er kunna använda systemet operativt i verksamheten? 

19. Hur arbetar Du för att involvera flera medarbetare i arbetet med BI-systemet?  

20. Vilka typer av rapporter förväntade Du Dig att få ut från systemet? 

21. Hur tänker Du kring att det krävs en viss kompetens för att använda BI-system på ett 

effektivt sätt? 

22. Förväntade Du Dig att Era beslut skulle påverkas genom användning av ett BI-

system? 

23. Hur arbetar Högskolan i Halmstad med utbildning av systemet? En gång vid 

implementeringen eller det har skett kontinuerligt? 

24. Hur mäter Ni effektiviteten av systemet? 

25. Vilka nyckeltal anser Du är viktiga för högskolor och universitet? 

26. Kan Du se någon problematik eller begränsning med att använda BI-system? 

27. Anser Du att BI-system kan vara tidskrävande? 

28. Hur hanterade Du ett eventuellt informationsöverflöd före implementeringen av 

systemet och hur görs det idag? 

29. Ser Du BI-system som en obligatorisk investering för högskolor och universitet? 

  



 

 

BILAGA 2 – Intervjuguide Göteborgs universitet 
 

Inledande frågor: 
1. Vilken position har Du? 

2. Vilka arbetsuppgifter har Du?  

3. När är det planerat att Ni ska implementera Ert BI-system? 

4. Vilka kommer vara Era användare av systemet? 

5. Vilket är Ert främsta syfte med implementeringen av BI-systemet? 

6. Vilka främsta kriterier har Ni på Ert BI-system? 

7. Vilka är Era främsta förväntningar på BI-systemet? 

 

Styrning 
8. Vad tror Du är det viktigaste att fokusera på för att en implementering av ett BI-

system ska bli lyckad? 

9. Tror Du att systemet kommer påverka styrningen av verksamheten? 

10. Vilken innebörd har information på styrning för Er? 

11. Hur kan information vara till grund för styrning i Er verksamhet? 

12. Kommer Du använda systemet för framtida planering? 

13. Hur resonerar Du kring användning av BI-system för kontroll av eventuella risker som 

kan uppstå? 

 

Strategi 
14. Hur ser Dina förväntningar ut på systemet angående verksamhetens mål? 

15. Anser Du att lärosätets BI-system kan ses som en strategisk satsning? 

16. Tror Du att BI-systemet kommer påverka Ert strategiarbete? 

 

Business Intelligence 
17. Vilket användningsområde förväntas Du främst använda BI-systemet inom? 

18. Hur tänker Du använda det operativt i verksamheten? 

19. Hur kommer Du arbeta för att involvera flera medarbetare i arbetet med BI-systemet?  

20. Vilka typer av rapporter förväntar Du Dig få ut från systemet? 

21. Hur tänker Du kring att det krävs en viss kompetens för att använda BI-systemet på ett 

effektivt sätt? 

22. Tror Du att Era beslut kommer bli mer effektiva genom användning av ett BI-system? 

23. Hur kommer Ni arbeta med utbildning av systemet? En gång vid implementeringen 

eller kontinuerligt?  

24. Hur tänker Ni mäta effektiviteten av systemet? 

25. Vilka nyckeltal anser Du är viktiga för högskolor och universitet? 

26. Kan Du se någon problematik eller begränsning med att använda BI-systemet? 

27. Anser Du att BI-systemet kan vara tidskrävande? 

28. Hur hanterar Du ett eventuellt informationsöverflöd idag och hur tror Du att BI-

systemet kan påverka det? 

29. Ser Du BI-systemet som en obligatorisk investering för högskolor och universitet? 


