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Sammanfattning

Data warehouse system är något som har växt fram under 1990-talet och det har 
implementeras hos flera verksamheter. De källsystem som en verksamhet har kan integreras 
ihop med ett data warehouse system för att skapa en version av verkligheten och ta fram 
rapporter för beslutsunderlag. Med en version av verkligheten menas att det skapas en 
gemensam bild som visar hur verksamhetens dagliga arbete sker och utgör grundinformation 
för de framtagna analyserna från data warehouse systemet. Det blir därför väsenligt för 
verksamheten att de framtagna rapporterna håller en, enligt verksamheten, tillfredställande 
god datakvalitet. Detta leder till att datakvaliteten hos data warehouse systemet behöver hålla 
en tillräckligt hög kvalitetsnivå. Om datakvaliteten hos beslutsunderlaget brister kommer 
verksamheten inte att ta de optimala besluten för verksamheten utan det kan förekomma att 
beslut tas som annars inte hade tagits.

Att förbättra datakvaliteten hos data warehouse systemet blir därför centralt för verksamheten. 
Med hjälp av kvalitetsfilosofin Total Quality Management, TQM, har verksamheten ett stöd 
för att kunna förbättra datakvaliteten eftersom det möjliggör att ett helhetsgrepp om kvaliteten 
kan tas. Anledningen till att ta ett helhetsperspektiv angående datakvaliteten är att orsakerna 
till bristande datakvalitet inte enbart beror på orsaker inom själva data warehouse systemet 
utan beror även på andra orsaker. De kvalitetsförbättrande åtgärder som behöver utföras inom 
verksamheter varierar eftersom de är situationsanpassade beroende på hur verksamheten 
fungerar även om det finns mer övergripande gemensamma åtgärder.

Det som kommuniceras i form av exempelvis rapporter från data warehouse systemet behöver 
anses av verksamhetens aktörer som förståeligt och trovärdigt. Anledningen till det är att de 
framtagna beslutunderlagen behöver vara förståliga och trovärdiga för mottagaren av 
informationen. Om exempelvis det som kommuniceras i form av rapporter innehåller 
skräptecken bli det svårt för mottagaren att anse informationen som trovärdig och förståelig. 
Förbättras kvaliteten hos det kommunikativa budskapet, det vill säga om 
kommunikationskvaliteten förbättras, kommer datakvaliteten hos data warehouse systemet i 
slutändan också förbättras. Inom uppsatsen har det tagits fram riktlinjer för att kunna förbättra 
datakvaliteten hos data warehouse system med hjälp av kommunikationskvaliteten samt 
TQM. Riktlinjernas syfte är att förbättra datakvaliteten genom att förbättra kvaliteten hos det 
som kommuniceras inom företagets data warehouse system.

Det finns olika åtgärder som är situationsanpassade för att förbättra datakvaliteten med hjälp 
av kommunikationskvalitet. Ett exempel är att införa en möjlighet för mottagaren att få reda 
på vem som är sändaren av informationsinnehållet hos de framtagna rapporterna. Detta för att 
mottagaren bör ha möjlighet att kritisera och kontrollera den kommunikativa handlingen med 
sändaren, som i sin tur har möjlighet att försvara budskapet. Detta leder till att öka 
trovärdigheten hos den kommunikativa handlingen. Ett annat exempel är att införa 
inmatningskontroller hos källsystemen för att undvika att aktörer matar in skräptecken som 
sedan hamnar i data warehouse systemet. Detta leder till att mottagarens förståelse av det som 
kommuniceras förbättras.

Nyckelord: beslutstöd, data warehouse, datakvalitet, kommunikationskvalitet, TQM, Total 
Quality Management, riktlinjer



Abstract

The data warehouse system is something that has grown during the 1990s and has been 
implemented in many companies. The operative information system that a company has, can 
be integrated with a data warehouse system to build one version of the reality and take 
forward the decision basis. This means that a version of the reality creates a common picture 
that show how the company’s daily work occurs and constitutes the base of information for 
the created analysis reports from the data warehouse system. It is therefore important for a 
company that the reports have an acceptable data quality. This leads to that the data quality in 
the data warehouse system needs to hold an acceptable level of high quality. If data quality at 
the decision basis falls short, the company will not take the optimal decision for the company. 
Instead the company will take decision that normally would not have been taken. 

To improve the data quality in the data warehouse system would therefore be central for the 
company. With help from a quality philosophy, like TQM, the company have support to 
improve the data quality since it makes it possible for wholeness about the quality to be taken. 
The reason to take a holistic perspective about the data quality is because lacking of the data 
quality not only depends on reasons in the data warehouse system, but also on other reasons. 
The measurement of the quality improvement which needs to perform in the company 
depends on the situation on how the company works even in the more overall actions. 

The communication in form of for example reports from the data warehouse system needs to 
be understandable and trustworthy for the company’s actors.  The reason is that the decision 
basis needs to be understandable and trustworthy for the receiver of the information. If for 
example the communication in form of reports contains junk characters it gets difficulty for 
the receiver of the information to consider if it is trustworthy and understandable. If the 
quality in the communication message is improving, videlicet that the communication quality 
improves, the data quality in the data warehouse will also improve in the end. In the thesis has 
guiding principles been created with the purpose to improve data quality in a data warehouse 
system with help of communication quality and TQM. Improving the quality in the 
communication, which is performed at the company’s data warehouse to improve the data 
quality, does this.

There are different measures that are depending on the situations to improve the data quality 
with help of communication quality. One example is to introduce a possibility for the receiver 
to get information about who the sender of the information content in the reports is. This is 
because the receiver needs to have the option to criticize and control the communication acts 
with the sender, which will have the possibility to defend the message. This leads to a more 
improved trustworthy in the communication act. Another example is to introduce input 
controls in the operative system to avoid the actors to feed junk characters that land in the data 
warehouse system. This leads to that the receivers understanding of the communication 
improves.

Keywords: business intelligence, BI, data warehouse, data quality, communication quality, 
TQM, Total Quality Management, guiding principles
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1 Inledning
I det här kapitlet kommer jag att beskriva vad den här magisteruppsatsen kommer att handla 
om i form av en bakgrund om uppsatsämnet. Dessutom kommer kapitlet bestå av följande 
olika delar syfte, frågeställning, målgrupp, avgränsningar och disposition av denna uppsats.

1.1 Bakgrund

Verksamheter som inför eller redan har infört data warehouse system inom deras organisation 
har fått tillgång till en gemensam lagringsplats för företagets information. Detta för att kunna 
få fram en version av verkligheten baserat på information från de olika informationssystemen 
inom verksamheten. Med en version av verkligenheten menas att verksamheten får fram en 
gemensam bild av hur verksamheten bedrivs. Detta sker i form av en sammanslagning av den 
information som överförs från verksamhetens olika informationssystem som är integrerade 
med data warehouse systemet.  De har ett behov av att hålla en hög datakvalitet hos systemets 
datamängder. En anledning till att verksamheten behöver hålla en tillräckligt hög datakvalitet 
för verksamheten är att exempelvis ha tillgång till en tillförlitlig, korrekt och 
sannolikhetsenlig information. Datakvaliteten hos data warehouse system är ett viktigt område 
av den anledningen att det utgör en central del hos den här kategorin beslutsstödssystem. Utan 
tillfredsställande god datakvalitet kan ett företag inte fatta tillfredställande goda 
verksamhetsbeslut eftersom det finns brister i datamängderna. Bristerna hos datakvaliteten 
kommer att bero på flera olika orsaker, exempelvis datastrukturen, arbetsrutinerna i 
organisationen och av historiska faktorer som påverkar datakvaliteten, vilket har gemensamt 
att de är situationsberoende.

Enligt Strong et. al. är datakvalitetsproblem något som förekommer särskilt i data warehouse 
system, vilka innehåller verksamhetens information för beslutsunderlag. Datakvalitetsproblem 
inom verksamheten är något som kan förekomma var som helst inom en verksamhets 
informationssystemkontext.1 Detta visar att det inom en verksamhet är nödvändigt att kunna 
hantera datakvalitetsproblemen, särskilt inom data warehouse eftersom de rapporter som tas 
fram från detta system utgör beslutsunderlag för verksamhetens beslutsfattare.

Redman2 anser att det finns ett antal olika faktorer som påverkar datakvaliteten vilket hos 
verksamheter kan yttra sig i form av kundmissnöjdhet, mindre effektivt beslutsfattande, ökad 
operationell kostnad och minskad förmåga att skapa en strategi. Dessutom visar det sig att 
mindre god datakvalitet exempelvis frambringar missförtroende hos organisationen och 
skadar medarbetarnas arbetsmoral.

Det finns ett flertal orsaker till att datakvalitet hos data warehouse system inte uppnår den 
förväntande kvalitetsnivån hos datamängderna för alla intressenter inom verksamheten. 
Exempelvis kan maktförhållandet och revirtänkande påverkas inom organisationen om data 
warehouse system införs. De som tidigare hade tillgång till informationen innan data 
warehouse systemet infördes i verksamheten kan känna sig hotade av att behöva lämna 
makten av informationen ifrån sig när den blir lättare tillgänglig för verksamhetens olika 
aktörer. En förändring som kan leda till den här effekten är om personalen inom 
verksamhetens ansvarområde förändras.

Enligt Frisk är den stora kostnaden hos beslutsstöd inte licenskostnaden utan istället 
kostnaden för att hålla en tillfredsställande god datakvalitet hos den aktuella verksamhetens 

                                                
1 Strong, Diane M, Lee, Yang W & Wang, Richard Y, Data Quality in context, 1997
2 Redman, Thomas C, The impact of poor data quality on the Typical Enterprise, 1998
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data warehouse system.3 Det är en utmaning för en verksamhet att ha en tillfredställande god 
datakvalitet hos dess data warehouse. En anledning till detta är att verksamheten måste ta 
hänsyn till vad den ökade kostnaden för att förbättra datakvaliteten hos en verksamhet ger för 
ökad nytta till beslutsunderlagen.

Varje försök att förändra det personliga ägandeskapet av de egna datamängderna genom att 
dela eller ta över informationen påverkar maktförhållandet över den informationen. Ett annat 
problem är att ingen inom verksamheten kan garantera en 100 % felfri data. Detta påverkar 
kvaliteten hos beslutsunderlaget som ligger till grund för verksamhetens olika beslut. Om inte 
verksamheten har tillgång till datamängder som håller en hög kvalitet från data warehouse 
systemet kan det leda till beslut som inte annars hade kommit tillstånd. Ett exempel är att 
verksamhetsledningen fattar ett investeringsbeslut som annars inte hade kommit tillstånd med 
en högre kvalitet hos beslutsunderlaget. Det i sin tur kan leda till kostsamma effekter för 
verksamheten och i värsta fall till att verksamheten måste gå i konkurs. Att förbättra 
datakvaliteten inom data warehouse behöver utgå från ett helhetsperspektiv som involverar 
hela organisationen där exempelvis organisationskulturen behöver förändras för att förbättra 
datakvaliteten. Det innebär att det finns ett behov av att se datakvalitet från ett helhetssynsätt 
som involverar kvalitetsledning för att ha möjlighet att förbättra datakvaliteten. En 
kvalitetsfilosofi är total quality management, TQM, som har ett helhetsperspektiv som 
utgångspunkt för att förbättra kvaliteten.

All information som baseras på den lagrade informationen hos data warehouse systemet har 
kommunicerats från en aktör till en annan aktör och tillsammans med kvaliteten hos 
informationen utgör detta kvaliteten hos kommunikationen, det vill säga 
kommunikationskvaliteten. Jag kommer i denna uppsats att använda mig av 
kommunikationskvalitet som baseras på Eriksson4 definition. Om informationen som 
förmedlas via kommunikation inte håller en hög kvalitet utgör även detta en orsak som leder 
till att kvaliteten hos beslutsunderlaget brister och inte utgör det beslutsstöd verksamhetens 
aktörer är i behov av.

Det ovanstående visar på att det finns ett antal olika orsaker som påverkar datakvaliteten inom 
data warehouse system och det behöver finnas situationsanpassade riktlinjer som leder till att 
en högre datakvalitet på datamängderna inom data warehouse systemet kan uppnås.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att komma fram till möjliga riktlinjer som kan användas för att 
kunna förbättra datakvaliteten med hjälp av TQM och kommunikationskvalitet hos data 
warehouse system.

1.3 Frågeställning

I den här uppsatsen kommer följande huvudfråga att besvaras:

Vad behöver ett företag uppfylla för faktorer för att kunna uppnå tillfredställande god 
datakvalitet hos företagets data warehouse utifrån ett TQM och 
kommunikationskvalitetsperspektiv?

För att kunna besvara den här uppsatsens huvudfråga behöver jag besvara följande delfrågor:

                                                
3 Cooke, Johan, Här är vinsterna med beslutsstöd, 2006
4 Eriksson, Owen, Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser, 2000
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 Vad innebär tillfredställande god datakvalitet inom data warehouse utifrån ett TQM 
och kommunikationskvalitetsperspektiv?

 Vilka arbetssätt behöver en organisation använda för att kunna uppnå god datakvalitet 
utifrån ett TQM och kommunikationskvalitetsperspektiv?

1.4 Avgränsning

Jag kommer inte att fokusera på att kartlägga flera olika metoder inom data warehouse 
området för att komma fram till mina framtagna riktlinjer. Det finns även många olika 
definitioner för innebörden av data warehouse system vilket leder till att jag kommer att 
avgränsa mig från övriga definitioner av data warehouse system. Jag kommer att använda mig 
av definitionen om kommunikationskvalitet samt dessa kommunikationskvalitetskriterier som 
Eriksson tagit fram och avgränsa mig från andra definitioner av kommunikationskvalitet.

1.5 Målgrupp

Den målgrupp jag riktar mig till är de som är intresserade av data warehouse rent generellt 
och datakvalitet eller kommunikationskvalitet i data warehouse system i synnerhet. Detta kan 
vara studenter, forskare, företag som vill förbättra datakvaliteten hos data warehouse system 
samt övriga intresserade. Dessutom kan uppsatsen vara intressant för personer som vill lära 
sig allmänt om datakvalitet eller kommunikationskvalitet. 

1.6 Disposition

Kapitel 1 – Inledning innehåller mitt undersökningsområde. Jag beskriver här bakgrunden till 
uppsatsen, syfte, frågeställning, avgränsningar, målgrupp och disposition.

Kapitel 2 – Metod innehåller en redogörelse av undersökningens genomförande samt aktuella 
forskningssynsättet för uppsatsen. 

Kapitel 3 – Teorin utgör den referensram som jag ha funnit lämplig att använda mig av för att 
kunna ställa empirin emot. Det som huvudsakligen fokuseras på inom uppsatsen är om 
datakvaliteten inom data warehouse system kan förbättras med hjälp av TQM och 
kommunikationskvalitet. Detta sker genom att riktlinjer tas fram för att kunna förbättra 
datakvaliteten med hjälp av kommunikationskvalitet och TQM inom data warehouse.

Kapitel 4 – Empirikapitlet innehåller beskrivning av resultatet från den fallstudie som har 
genomförts inom uppsatsen.

Kapitel 5 – I analys och diskussion kommer empirin att ställas mot teorin och jag diskuterar 
analytiska resonemang angående data warehouse, datakvalitet, kommunikationskvalitet samt 
de framtagna riktlinjerna. 

Kapitel 6 – Här sammanfattar jag mina slutsatser.

Kapitel 7 – Avslutande reflektioner och vidare forskning reflekterar vad jag ser som relevanta 
aspekter samt ger förslag på vidare forskning. 
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2 Metod
I metodkapitlet beskrivs de olika metodval som forskare behöver utföra för att beskriva hur 
kunskapsutvecklingen sker. Det är många olika val att göra i detta skede av arbetet, och jag 
kommer att förklara samt redogöra för dessa val.

2.1 Ansats

Den grundläggande synen på undersökningen sker genom valet av ansats. Jag kommer att 
välja mellan hermeneutik och positivism, vilka finns beskrivna nedan.

2.1.1  Hermeneutik

Inom den hermeneutiska kunskapsteorin hävdar teorin att det inte påträffas någon absolut 
sanning. Sanningen är beroende av vem det är som tolkar verkligheten vilket leder till att 
sanningen är subjektiv. Det gör att forskningen inte kan eftersträva att komma fram till 
objektiv kunskap. Den hermeneutiska ansatsen går istället ut på förståelse och tolkning av 
verkligheten. Det är viktigt att tolkningen utförs på ett systematiskt och vetenskapligt sätt 
eftersom det är något som människor gör i deras vardag.5

I studier där olika människors känslor, åsikter och tankar är intressanta för studien är 
hermeneutiken användbar. Studien medför att man kommer fram till förklaringar och 
tolkningar av verkligheten men leder ofta inte till kvantifierbara data. Hermeneutiken används 
av den anledningen ofta i samhällsvetenskapen eller andra vetenskaper där det som studeras är 
människor och interaktionen mellan människor.6

Det är viktigt att förförståelsen är tydligt formulerad från början, eftersom forskarna i första 
hand tolkar informationen och data som de får in. Anledningen till det är att förförståelsen 
inte får ingripa för mycket i tolkningen, och hur rapporten formas av tidigare erfarenheter, och 
för att utomstående ska kunna bedöma hur stort vetenskapligt värde arbetet har. Den 
information tolkningarna bygger på, måste tydligt redovisas för att den som läser rapporten 
själv kan följa stegen i tolkningsprocessen. Den ”hermeneutiska spiralen” är ett begrepp som 
ofta används, vilket innebär att helheten är uppbyggd på olika tolkningar som skapar en 
helhet. Inom hermeneutiken finns det inte på det här sättet någon bestämd start- eller 
slutpunkt. Ny textproduktion leder till ny förståelse och tolkning, vilken i sin tur påverkar 
textproduktionen. Det här samspelet mellan olika delar är något som ofta betonas inom 
hermeneutiken.7

2.1.2 Positivism

Inom den positiviska kunskapsteorin hävdar de att det finns en absolut kunskap och sanning. 
För att kunna komma fram till absolut sanning är lösningen inom positivismen att ta bort allt 
som forskaren tror sig veta men som forskaren egentligen inte vet; det gör att forskaren 
kommer fram till en kärna av säker kunskap, ”hårdfakta”. Inom naturvetenskapen har 
positivismen sitt ursprung. Vi människor har enligt positivismen endast två källor till 
kunskap: det vi kan betrakta med våra sinnen och de vi kan räkna ut med vår logik. 
Kunskaper som kommer från traditioner, auktoriteter, spekulationer och känslor ska en 
positivist inte ägna sig åt. Istället ska alla påståenden och iakttagelser enligt positivistisk 
ansats kritiskt undersökas för att komma fram till de kunskaper som kan stödjas med fakta 
                                                

5 Nyström, Maria, Hermeneutik, 2002
6 ibid
7 ibid
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som är säkerställd utom allt rimligt tvivel. Ur dessa fakta kan slutsatser framkomma genom att 
de analyseras logiskt. Det kan även dras kvantitativa slutsatser med hjälp av statistik från 
säkerställd fakta.8

Forskare som utgår från en positivisk ansats utgår från en kritisk grundföreställning angående 
världen runt omkring sig. De avfärdar inte utan vidare några iakttagelser som orimliga utan de 
granskar och undersöker alla omständigheter kring iakttagelsen för att ta ställningstagande till 
om det är korrekt iakttagelse eller inte. En sann positivist håller däremot möjligheten öppen 
till att iakttagelsen kan vara felaktig. Ett annat sätt som en positivist kan hämta in fakta är att 
använda sig av logik.9

2.1.3 Positivism eller hermeneutik 

Eftersom jag inte kommer att kunna komma fram till kunskaper som endast kan stödjas med 
fakta som är utom allt tvivel; anser jag att positivismen inte är lämplig i mitt arbete. Det är 
svårt att inom det här området finna sådana fakta. Det finns ingen absolut sanning om 
huruvida ett informationssystem har en hög datakvalitet, eller inte. Exempelvis är det upp till 
betraktaren att subjektivt avgöra vad som är hög datakvalitet för en själv. Det gör att det alltid 
kommer att vara en subjektiv fråga, eftersom observatörerna och användarna har olika 
uppfattningar och förförståelse om vad som betraktas som hög datakvalitet.

Den teori och empiri som jag har samlat in, har jag använt vid tolkningen i analysen och har 
dragit slutsatser från, i överensstämmelse med den hermeneutiska ansatsen. Jag tror det är 
svårt att komma fram till en absolut sanning inom den samhällsvetenskapliga forskningen, 
mitt mål har därför inte varit att komma fram till en absolut sanning. Inom 
samhällsvetenskapen och andra vetenskaper används hermeneutiken när det är interaktionen 
mellan människor och företeelsen människor, som har studerats. Kommunikationskvalitet och 
datakvalitet är till sin natur subjektiv, och både mina intervjupersoner och jag har haft en viss 
förförståelse inom området, vilket kan ha påverkat slutresultatet i viss mån.

2.2 Metodansats

Valet av metodansats har inneburit att välja mellan kvalitativ eller kvantitativ metod under 
genomförandet av själva undersökningen.

2.2.1 Kvalitativ metod

De kvalitativa metoderna utgår från att karaktärisera. Själva ordet ”kvalitativ” innebär 
kvaliteter, med det menas framträdande egenskaper eller drag hos en företeelse. De kvalitativa 
metoderna ställs ofta i motsats till kvantitativa metoder eftersom mätning vid användning av 
kvalitativ metod har en underordnad roll. Vid användning av kvalitativa undersökningar 
används ändå mängdangivelser och siffror, men det har inte huvudfokus. Det som menas med 
att mätningen är underordnad är att det systematiska bruket av siffror som hjälpmedel till 
analysen saknas.10

Vid användning av kvalitativ metod är det i grova drag texten som är det centrala uttrycket 
och arbetsmaterialet. Detta kan verka förvånande med tanke på att den mest centrala 
kvalitativa metoden är observation och det primära med observation är att observera 

                                                
8 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2004
9 ibid
10 Repstad, Pål, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 1999
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händelser, personer och miljöer, inte texter.11 Det är forskarens anteckningar som ligger till 
grund för analysen och det är det som menas med att texten är arbetsmaterialet. I den 
kvalitativa forskningsprocessen har forskaren antecknat sina observationer vilka sedan ligger 
till grund för analysen. Likadant är det med intervjuinnehåll från informella och spontana 
samtal som uppkommer under observationen av en företeelse likväl som mer förberedda och 
systematiska intervjuer. En annan kvalitativ metod är textanalys eller dokumentanalys och 
denna metod baseras på texter som arbetsmaterial, vilket framgår av namnet.12

Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur människor 
upplever sig själv, sin tillvaro, det sammanhang som de ingår i och sin omgivning. Vid 
renodlade kvalitativa undersökningar är forskaren inte intresserad av hur världen är utan hur 
den upplevs.13 Det sker en fortlöpande sammanlänkning mellan teori och empiri under den 
kvalitativa forskningsprocessen. Forskaren följer ett mer eller mindre oklart formulerat tema 
och söker efter observerbara fakta som kan belysa temat inom den kvalitativa forskningen. 
Hypoteser utvecklas därefter som passar med de fakta som kan fastställas. Forskaren är 
förhoppningsvis tillräckligt ärlig och professionell för att kunna ta med de intryck samt fakta 
som inte passar in på de förväntningar, hypoteser och tolkningar forskaren förväntade sig. 
Absolut objektivitet existerar inte, utan mer eller mindre trovärdiga tolkningar av 
verkligheten.14 Det är själva arbetsprocessen som det fokuseras mer på än resultatet vid 
kvalitativa undersökningar.15

2.2.2 Kvantitativ metod

Kvantitativa undersökningar handlar i grunden om att mäta. Mätningarna används sedan för 
att kunna beskriva och förklara en företeelse. Om syftet är att beskriva en företeelse gäller det 
att kvantitativt mäta och beskriva detta som exempelvis: Hur hög är datakvaliteten hos 
verksamheten?; Hur hög är datakvaliteten hos verksamheten jämfört med branschen i sin 
helhet? 16

Om syftet med de kvantitativa undersökningarna istället är att förklara en företeelse inriktas 
de på att mäta sambandet mellan olika egenskaper exempelvis: Finns det något samband 
mellan verksamhetens datakvalitet och kvaliteten på beslutsunderlaget?; Finns det något 
samband mellan verksamhetens datakvalitet och strukturen på datamängderna hos 
verksamhetens informationssystem? Kvantitativa undersökningar som har till syfte att 
förklara en företeelse handlar i första hand om att testa hypoteser. De kvantitativa 
undersökningarna består i stort sett av tre faser: planeringsfas, datainsamlingsfas och 
analysfas. Dessa tre faser inom forskningsprocessen bildar utförandet av kvantitativa 
undersökningar.17

2.2.3 Kvantitativ eller kvalitativ 

Kvalitativa metoder går ut på att förstå och karaktärisera företeelser, medan kvantitativa 
metoder vill kvantifiera och mäta data. I mitt arbete har min avsikt varit att uppnå en 
förståelse för hur datainsamlandet går till hos data warehouse system och komma fram till hur 
kommunikationskvalitet kan appliceras för att förbättra datakvaliteten. För att kunna göra 

                                                
11 ibid
12 ibid
13 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999
14 Repstad, Pål, 1999
15 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, 1999
16 ibid
17 ibid
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detta har jag haft ett behov av att lära mig vad syftet är med data warehouse samt med 
kommunikationskvalitet, för att få reda på deras gemensamma beröringspunkter. Detta leder 
till att jag valt kvalitativ metodansats vid genomförandet av denna uppsats. Jag har arbetat 
med texten som informationskälla och redskap, och har därför inte försökt kvantifiera eller 
mäta de data som jag har samlat in.  En bra sammanfattning över hur mitt arbete har utförts är: 
att inom kvalitativ forskning följer forskaren ett mer eller mindre oklart formulerat tema och 
söker efter observerbara fakta som kan belysa temat18.

2.3 Deduktion, induktion, och abduktion

Från insamlad data finns det flera sätt att dra slutsatser. Här beskrivs sätten deduktion, 
induktion och abduktion, och hur teori, empiri samt slutsats samverkar.

2.3.1 Deduktion

Inom logiken innebär deduktion att utifrån de premisser som har ställts upp drar aktören en 
logisk slutsats. Om slutsatsen ska vara giltig måste den vara logiskt sammanhängande och om 
slutsatsen är logiskt korrekt kan den ändå bli felaktig om premisserna är felaktiga.19

Deduktionsbegreppet används inom vetenskapen när slutsatser dras från allmänna principer 
om enskilda företeelser.20 Om slutsatser med hjälp av en teori kan komma fram till hur en 
företeelse är i verkligheten, har deduktion utförts. Den deduktiva härledningen har kritiserats 
för att vara begränsad och stel, på så sätt att det inte går att gå utanför den valda teorin som 
används eller genom de givna premisserna komma fram till kunskap som går utanför det här 
området. Inom forskningen antas objektiviteten samtidigt öka eftersom utgångspunkten sker 
från befintlig teori.21

2.3.2 Induktion

En forskare som arbetar induktivt drar generaliserade slutsatser baserat på den insamlade 
empirin inom ett visst område.22 Slutsatsen kan exempelvis vara en teori som berättar orsaken 
till alla närbesläktade fenomen. De induktiva slutsatserna kan vara generaliserbara och vara 
mer eller mindre intressanta, beroende på hur mycket empiri och vilken sorts empiri som 
ligger bakom. Forskaren kan endast uttala sig om slutsatserna med säkerhet om 
undersökningen avser hela den aktuella populationen. Det är omöjligt att i de allra flesta fallen 
undersöka hela den aktuella populationen, och det leder till att det alltid finns möjlighet att 
hitta företeelser som finns utanför det som studeras, vilket kan motsäga slutsatsen.23

2.3.3 Abduktion

Abduktion är ett sätt som förenar deduktion och induktion. C S Peirce24 myntade det här 
begreppet redan 1890 och det kan påstås innebära en kombination av deduktion och 
induktion. Utifrån ett enskilt fall formulerar forskaren en hypotetisk teori för att förklara det 
enskilda fallet. Den hypotetiska teorin testas därefter på flera fall. Arbetssättet angående 
abduktion kan indelas i två steg, det första steget innebär att forskaren arbetar induktivt för att 

                                                
18 Repstad, Pål, 1999
19 Gunnarsson, Ronny, Vetenskapsteori, 2002
20 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003
21 ibid
22 ibid
23 Thurén, Torsten, 2004
24 Hörte, Sven-Åke, Hur kan man ge struktur åt rapporter och uppsatser, 1999
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i nästa steg arbeta deduktivt. Det här arbetssättet har fördelen att forskaren inte blir så låst i 
sitt tankesätt, vilket är risken om arbetet utförs strikt deduktivt eller induktivt.25

Figur 1: Enligt Hörte (1999) en figur som visar grundkomponenterna i deduktion, induktion och 
abduktion.

26

Att komma fram till slutsatser bygger på tre grundkomponenter som är samma för alla de här 
tre forskningssätten. Den ena komponenten kallas för en regel eller lag, eller teori och är en 
uppfattning om hur en företeelse i omvärlden fungerar. Den andra komponenten utgör de data 
som insamlas genom att observera verkligheten, och den tredje komponenten kallas för 
resultat, vilket fås genom att relatera teorin till empirin.27 I figur 1 visas i vilken ordning de här 
tre komponenterna kan användas av forskaren för att dra slutsatser i de olika forskningssätten.

2.3.4 Induktion, deduktion, abduktion

Jag kommer att använda mig av en induktiv vetenskaplig ansats under uppsatsskrivandet av 
data warehouse. Jag kommer att utgå från empirin och teorin för att komma fram till om samt 
hur datakvaliteten kan förbättras tillsammans med kommunikationskvalitet och TQM, för att 
därigenom komma fram till en slutsats om hur detta generellt kan ske hos liknande 
verksamheter. Detta tillvägagångssätt att utifrån empirin och teorin komma fram till ny 
generaliserbar teori, kan ses som ett induktivt angreppssätt. För att kunna ta fram 
intervjufrågor har det samlats in befintlig teori innan de genomförda intervjuerna.

2.4 Validitet och reliabilitet

Reliabilitet och validitet är två begrepp som används i kvalitativa undersökningar, men 
framförallt inom kvantitativ forskning. Inom kvantitativ forskning handlar reliabilitet och 
validitet i första hand om datainsamlingen. Medan reliabilitet och validitet inom kvalitativt 
inriktade studier handlar om att kunna beskriva hur insamlandet och bearbetningen av data har 
skett på ett hederligt och systematiskt sätt.28

2.4.1 Reliabilitet

Reliabilitet avser tillförlitligheten hos de insamlade data som forskaren kommit fram till från 
den utförda undersökningen. Begreppet reproducerbarhet är ett vanligt begrepp inom den 
kvantitativa forskningen. Förändras ingenting inom en population ska två undersökningar som 
använder samma metoder och har samma syfte ge samma resultat.29 Om forskaren mäter fel 

                                                
25 Bertram, Larsson, Persson, Kunskapsspridning i kunskapsföretag, 2003
26 Hörte, Sven-Åke, 1999, sida 8
27 Hörte, Sven-Åke, 1999
28 Gunnarsson, Ronny, 2002
29 Svenning, Conny, Metodboken, 1999
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saker kan reliabiliteten i data vara hög, men ha en låg validitet, vilket innebär att det är möjligt 
att nå hög reliabilitet utan att automatiskt uppnå hög validitet.30

2.4.2 Validitet

Validitet är ett begrepp som avser om forskaren med sin undersökning verkligen mäter det 
som var avsett att mäta så de framkomna resultaten är giltiga.31 Validitet kan delas in i en yttre 
och inre validitet. Den yttre validiteten handlar om forskaren med sina frågor verkligen får rätt 
svar på sina frågor, det vill säga hur väl verkligheten stämmer överens med ens data. Den låga 
validiteten kan exempelvis bero på att intervjupersonen inte minns en händelse korrekt, inte 
har en vilja att berätta sanningen (i de fall det rör sig om känsliga uppgifter) eller ljuga. Den 
inre validiteten behandlar hur undersökningen utförs, och om undersökningssättet forskaren 
har valt verkligen mäter det som är tänkt att mätas. Det handlar om att de frågor och uppgifter 
forskaren har utformat, verkligen bidrar till det som forskaren är intresserad att få svar på.

2.4.3 Validitet och reliabilitet

Det är av naturliga skäl viktigt att jag strävar efter en så hög reliabilitet och validitet som 
möjligt. Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier handlar om att kunna beskriva om 
datainsamlingen och bearbetningen av data har skett på ett hederligt och systematiskt sätt32, 
vilket har varit målet med mitt arbetssätt. Det var därför viktigt att jag innan utförandet av 
intervjuerna av data warehouse gjorde klart för mig vad det är jag vill veta, och vilka 
intervjufrågor jag har. Intervjuerna med intervjupersonerna från Intellibis AB utfördes hos 
deras kontor i Stockholm medan intervjun med intervjupersonen från Component Software 
AB bedrevs under ett seminarium vid Norra Latin i Stockholm.

2.5 Datainsamlingsmetoder

I detta avsnitt beskriver jag den datainsamlingsmetod som jag har använt mig av för att samla 
in data. Förutom nedanstående datainsamlingsmetod finns det andra, som exempelvis 
surveyundersökningar. 

2.5.1 Intervjuer

Intervjuer kan användas som datainsamlingsmetod där informationen kan fås genom att 
intervjuaren ställer frågor eller skapar en dialog till respondenter.33 Ofta är det att föredra 
spontana samtal vilka är införlivade i det fältarbete som utförs framför intervjuer, anledningen 
till det är att spontana samtal kan kännas mindre tillgjorda. Ofta handlar det om att ha 
fingertoppskänsla för att kunna avgöra om intervjuer är lämpliga att användas eller inte under 
fältarbetet.34

En kritik mot intervjumetoden har varit att den är alltför idealisk, med det menas att den inte 
tar hänsyn till ramvillkor, sociala och materiella strukturer samt att den är för individualiserad. 
Det är inte menat som en allvarlig kritik mot användningen av intervjuer utan en påminnelse 
om att det gäller att vara medveten om när intervjumaterialet ska tolkas och analyseras. Några 
hinder finns inte för forskaren att kunna fråga intervjupersoner om deras upplevelser och 

                                                
30 Gunnarsson, Ronny, 2002
31 Svenning, Conny, 1999
32 Gunnarsson, Ronny, 2002
33 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, 1999
34 Repstad, Pål, 1999
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kunskaper om de sociala och materiella ramar som finns för deras sociala tillvaro.35 Intervjuer 
som datainsamlingsmetod används inom flera olika typer av utredningssammanhang.36

En intervju kan utföras på flera olika tillvägagångssätt. Icke standardiserade intervjuer innebär 
att intervjuaren inte utgår från någon mall, utan intervjun sker som en dialog om ett visst 
ämne, med den intervjuade. Vid standardiserade intervjuer används färdigformulerade frågor 
som tillsammans med instruktioner om hur registrering av svar ska ske. Det kan exempelvis 
innebära att intervjupersonen kan välja från alternativ, vilka inte avviker med följdfrågor eller 
liknande. En blandning av standardiserade och icke standardiserade intervjuer är 
semistandardiserade intervjuer och de kombinerar fördelarna med de bägge typerna i bästa 
fall. För att kunna tömma ut ämnet kan följdfrågor användas även om det finns färdiga frågor. 
Det här gör att strukturen behålls på intervjun och intervjuaren kan jämföra olika 
intervjuobjekt. Dessutom finns möjligheten att följa upp respondentens svar och kunna 
klargöra genom att gå mer på djupet.37 Kvalitativa intervjuer har i huvudsak ämnet klart och 
det finns inte något detaljerat schema som styr intervjun utan informanten styrs försiktigt mot 
ämnets inriktning. Intervjuaren kan följa upp de svar som respondenten ger för att därefter 
kunna uppmuntra respondenten att fördjupa sina svar. Forskaren har ofta färdigdefinierade 
frågor i en mall som utgångspunkt men som den inte följer på ett strikt sätt.38

2.5.2 Bearbetning av data

De data som jag har fått in genom intervjuer med personer, har jag sammanställt och sedan 
använt som underlag för det fortsatta arbetet. När det gäller kommunikationskvalitet har jag 
valt att använda mig av de kriterier som Eriksson arbetat fram39. Bearbetningen av det 
insamlade materialet utgör en grund för att kunna komma fram till riktlinjer för att förbättra 
datakvaliteten hos de insamlade datamängderna i data warehouse system. Figur 2 visar hur 
min datainsamling har gått till, och hur insamlade data har används. Det insamlade materialet 
utgörs av en teoretisk referensram som låg till grund för att ta fram lämpliga intervjufrågor 
samt en analysrammodell. Analysrammodellen visar det sätt som jag ser hur de olika 
teoretiska delarna hänger ihop och denna modell kommer att utgöra ett underlag för att 
jämföra det insamlande empiriska materialet med teorin.

Figur 2: Insamling av data

2.6 Dataanalys

I detta avsnitt kommer grundad teori att beskrivas som ett tillvägagångssätt att analysera den 
insamlade empirin.

2.6.1 Grundad teori

En kvalitativ metod för att generera ny teori baserad på insamlad kvalitativ data är grundad 
teori. Detta tillvägagångssätt är en reaktion mot mer traditionella vetenskapliga 
tillvägagångssätt som kvantitativ analys och hypotestestning. Vid användning av grundad 

                                                
35 ibid
36 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, 1999
37 Svenning, Conny, 1999
38 Repstad, Pål, 1999
39 Eriksson, Owen, 2000
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teori kan metodanvändarna antingen följa varje fas eller steg en viss föreslagen ordning eller 
använda detta tillvägagångssätt mer flexibelt. Det innebär att vissa delar av metoden kan 
ersättas av andra teorier eller överges. Syftet med grundad teori är att förklara fenomen inom 
den sociala kontexten och metoden är både komparativ samt iterativ. Det här
tillvägagångssättet vid dataanalys består av fyra faser vilka är öppen kodning, axial kodning, 
selektiv kodning och teoretisk sampling.40

Öppen kodning inom grundad teori innebär en process att bryta ner, jämföra, studera, 
kategorisera och konceptualisera samt resulterar i begrepp som kan grupperas och leder fram 
till kategorier. Det som menas med begrepp är de företeelser som förekommer i det insamlade 
datamaterialet och anses användbart om det återkommer ofta i materialet. Dessa begrepp kan 
sedan grupperas till en kategori.41

2.6.2 Resonemang om grundad teori

För att kunna strukturera själva analysförfarandet kan vid kvalitativa studier flera olika 
kvalitativa analysmetoder användas som exempelvis hypotestestning och grundad teori. Med 
hjälp av grundad teori kan forskaren välja om han/hon vill använda hela tillvägagångssättet 
eller enbart välja de delar inom metoden som anses lämpliga för den aktuella studien. Detta 
innebär att användandet av grundad teori kan vara olika omfattande och djupgående beroende 
på vilka moment som forskaren väljer att använda sig av. Eftersom det är möjligt att flexibelt 
välja vilka delar inom grundad teori som kommer att användas inom en studie, borde det även 
vara möjligt att ha olika varianter inom varje del. Exempelvis borde forskaren kunna utgå från 
ett viss kodningssätt vid analysarbete men även kunna utelämna någon del i just den aktuella 
kodningen när forskaren anser att det är ett lämpligt förfarande.

2.7 Mitt tillvägagångssätt

Jag beskriver i det här avsnittet vilka metodval som har tagits och skälen till dessa val.

2.7.1 Konkret tillvägagångssätt

Jag valde att utföra en fallstudie där magisteruppsatsen inriktas mot att ta fram riktlinjer för att 
ha möjlighet att förbättra datakvaliteten inom data warehouse området, anledningen är att jag
sedan tidigare är intresserad av data warehouse, business intelligence, beslutsstöd och dess 
inverkan på verksamheten. I denna studie valde jag att använda mig av ett fåtal fall vid denna 
undersökning, det vill säga en fallstudie, där jag har kunnat studera dessa fall mer detaljerat. 
För att kunna få tillgång till empiriskt insamlat material för den här magisteruppsatsen 
behövde jag få tillgång till företag som arbetar med data warehouse lösningar åt sina kunder, 
därigenom borde de komma i kontakt med problematiken kring datakvalitet. Data warehouse 
var intressant att studera, eftersom det är ett förhållandevis nytt och intressant 
forskningsområde, där forskningen inom data warehouse visar på att datakvalitet utgör ett 
problem.

Jag har totalt utfört fyra semistandardiserade intervjuer, varav tre intervjuer till viss del 
behandlar intervjufrågor angående kommunikationskvalitet vilka är baserade på 
kommunikationskvalitetskriterier, för att utreda hur kommunikationskvalitet kan användas i 
de framtagna riktlinjerna för att förbättra datakvaliteten. Detta eftersom det finns 
väldefinierade kriterier för kommunikationskvalitet för informationssystem, vilka jag har 
använt mig av. De kriterier jag har använt finns beskrivna i kapitel 3.

                                                
40 Cronholm, Stefan, Grounded Theory in Use - a Review of Experiences, 2002
41 Bryman A & Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005
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Den datainsamlingsmetod som jag har använt mig av är intervjuer. Den första intervjun 
skedde under ett seminarie med företaget Component Software AB, vilken låg till grund för 
det fortsatta teoriurvalet. Baserat på det teoriurval som sedan skedde efter denna intervju togs 
nya intervjufrågor fram för att användas vid tre intervjuer med Intellibis AB, som är ett 
konsultföretag som skapar data warehouse lösningar.

Jag har intervjuat personerna på företaget Intellibis AB genom att använda mig av kvalitativa 
semistandardiserade intervjuer. Anledningen till det är att jag dels hade färdiga frågor som jag 
önskade få svar på men var samtidigt intresserad av andra eventuella aspekter som kom fram 
under intervjuerna. De färdiga frågorna finns på en framtagen intervjufrågelista och dessutom 
hade jag även möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Jag önskade att få intervjua konsulter 
som har en varierad vana och dataerfarenhet om data warehouse system. Anledningen till det 
är att kunna se om det finns skillnader i hur de här personerna upplever hur datainsamlandet 
till data warehouse systemet sker, som påverkar datakvaliteten. Intervjuerna har skett vid två 
tillfällen efter enskilda önskningar från respondenterna hos Intellibis AB. Den första intervjun 
var en telefonintervju. De två andra intervjuerna utfördes hos Intellibis AB:s kontor i 
Stockholm. 

Intervjun hos Component Software AB utfördes i form av en kvalitativ semistandardiserad 
intervju där respondenten besvarar på definierade frågor under seminariet samt att åhörarna 
hade möjlighet att ställa spontana frågor. Anledningen till valet av företag var att de själva 
dagligen kommer i kontakt med datakvalitetsbekymmer hos deras kunder, därför var jag 
intresserad av att ta del av deras intressanta aspekter inom datakvalitet. Jag har intervjuat en 
konsult som arbetar dagligen med datakvalitet hos data warehouse system. Detta är för att 
kunna se om det finns skillnader i hur den här personen upplever datakvaliteten jämfört med 
respondenterna från Intellibis AB vid analysförfarandet.

I samråd med min kontaktperson, som arbetar som konsult på Intellibis AB, valdes 
intervjupersonerna. Syftet med intervjuerna var att bidra till att jag fick en ökad förståelse om 
hur konsulterna ser på data warehouse, och vad de tycker om data warehouse ur ett 
datakvalitetsperspektiv. Jag hade sedan modifierat mina intervjufrågor till konkreta frågor 
som inte kräver någon förståelse av begreppet kommunikationskvalitet. Intervjuerna hos båda 
företagen spelade jag in med hjälp av en mp3-spelare.

Min empiri för den här studien har bestått av intervjuer med konsulter. Empirin tillsammans 
med insamlingen av teori, har möjligliggjort att utifrån mitt syfte att jag kunde analysera och 
dra slutsatser. Mitt vetenskapliga bidrag består av att ta fram riktlinjer för att försöka höja 
datakvaliteten genom att kombinera forskningsområdena data warehouse, datakvalitet, där 
TQM utgör en del inom det datakvalitetsavsnittet, och kommunikationskvalitet. 

Innan jag började med dataanalysen transkriberade jag det insamlade empiriska materialet och 
bearbetade samt strukturerade upp empirimaterialet i empirikapitlet utifrån den befintliga 
teorins kategorier i referenskapitlet. Vid min dataanalys letade jag utifrån empirin efter 
händelser, mönster och intressanta fenomen baserat på studiens inriktning. Jag valde att 
kategorisera min analys baserat på mina valda kategorier från den befintliga teorin i 
referenskapitlet för att därigenom skapa en enhetlig struktur i uppsatsen. Detta har lett till att 
jag fått den struktur som jag har i empiri och analyskapitlet. Detta borde kunna ses som en 
variant av grundad teori där jag endast har använt mig av vissa delar på ett flexibelt 
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tillvägagångssätt inom grundad teori. Det överensstämmer med Cronholm där han hävdar att 
det är möjligt att använda grundad teori på ett flexibelt tillvägagångssätt42.

De mönster, händelser och intressanta fenomen jag fann i empirikapitlet valde jag att skriva 
ner som koder i ett dokument och dessa baseras på de kategorier som jag valde att använda 
mig av. Detta borde kunna ses som en form av öppen kodning inom grundad teori eftersom 
jag följt ett arbetssätt där jag letar efter intressanta fenomen, händelser och mönster inom 
empirin. Dessa har jag skrivit ner som koder och begrepp i ett dokument. De begrepp som har 
funnits intressanta i det insamlade datamaterialet valde jag att kategorisera för att kunna 
fokusera på att samla in mer befintlig teori baserat på dessa begrepp. Det har lett till att 
teorikapitlet har växt fram successivt under studien. Detta då den första intervjun skedde
tidigare än de andra intervjuerna och låg därmed till grund för ny teoriinsamling samt 
framtagande av mer djupa intervjufrågor till de tre sista intervjuerna. Dokumentet med de 
valda begreppen har sedan utgjort en grund för att kunna fokusera analysen på det som 
uppfattas intressant.  Jag valde att använda mig endast av öppen kodning43 inom grundad teori 
av den anledningen att denna analys metod är svår att hinna utföra i sin helhet under en tio 
poängs uppsats. Därför har jag använt mig av de moment som jag funnit lämpliga att använda 
mig av inom denna studie vid analyserandet. Utifrån de mönster, händelser och intressanta 
fenomen som har hittas vid analyserandet av den insamlade empirin valde jag sedan att 
analysera och diskutera dessa för att därigenom kunna få fram ny teori och skapa 
generaliserbara slutsatser.

2.8 Metodkritik

Min närvaro på företaget hade eventuellt kunnat leda till en minskad yttre validitet, eftersom 
informanterna kan medvetet eller omedvetet inte vilja förmedla all information baserat på de 
frågor som förekom. Orsaken till det här kan vara att informanterna anser att det är en så 
känslig information och inte vill förmedla all aktuell information. Jag tror ändå att risken är 
liten, eftersom jag inte har ställt frågor som jag anser är känsliga eller personliga. En 
anledning till det kan vara att informanten är rädd att informationen kan förmedlas exempelvis 
till konkurrenter och av den anledningen håller inne med information. För att minska risken 
att den här effekten inträffar underlättar det att informera informanterna innan intervjun att 
informationen till uppsatsen kan komma att publiceras. Det leder till att inte någon konkurrent 
eller kollega kommer att få reda på hemlig information som den enskilde har förmedlat till 
den här magisteruppsatsen. Däremot kunde det förekomma, eftersom båda företagen är 
konsultbolag, att de inte har möjlighet att berätta exempel från kunder med deras riktiga 
namn. Detta kan motverkas med att benämna kunderna under exempelvis fiktiva namn eller 
beskriva ett företag utan att benämna dess namn. Eftersom informationen kommer från två 
vinstdrivande företag är det möjligt att jag inte kunnat ta med all information som kan vara 
relevant eller visa bilder, om det är något som de vill hålla hemligt för exempelvis sina 
konkurrenter.

Jag har valt att utgå från två konsultföretag som arbetar inom data warehouse området. Det 
hade kunnat leda till att jag endast får reda på information på hur de företagen arbetar och inte 
täcker in ett flertal olika arbetssätt. Därutöver hade jag inte någon möjlighet att utföra 
intervjuer hos ett större antal olika företag eftersom den här magisteruppsatsen utförs 
självständigt och inte tillsammans med någon annan. Det behöver inte vara en nackdel, 
eftersom jag ändå har kunnat tolka och ta fram riktlinjer baserat på min egna förförståelse.

                                                
42 Cronholm, Stefan, 2002
43 Bryman A & Bell E, 2005
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2.9 Källkritik

Under arbetsprocessen med magisteruppsatsen har jag använt mig av källor från vetenskapliga 
artiklar, böcker och information från internetkällor. Urvalet av källor har jag valt efter att ha 
granskat dem kritiskt och använt mig av i de fall det varit möjligt att ha tillgång till 
förstahandskällor. I vissa undantagsfall har jag valt att använda mig av andrahandskällor där 
sådan information ansetts fylla ett syfte. Detta är i enlighet med Repstad där försthandskällor 
har en högre trovärdighet som källmaterial än vad andrahandskällor har. Med 
förstahandskällor menar han exempelvis textmaterial som har skrivits av författaren eller 
samlats in från direkt observation44.

I uppsatsen har jag i möjligaste mån använt mig av förstahandsmaterial där sådant har funnits 
tillgängligt och sökt efter ett brett urval av material. Ur detta urval har jag sedan valt att 
använda det material som jag ansett bidrar med något till magisteruppsatsen. De sökord som 
jag har använt mig av vid sökandet av material är business intelligence, TQM, total quality 
management, kommunikationskvalitet, data warehouse och datakvalitet. Sökningen med dessa 
sökord har även skett med engelska motsvarigheter. Jag har med det sökresultat jag fått från 
dessa sökningar valt material utifrån det årtal materialet skrevs och vem som är författare. 
Denna granskning har även skett med ett kritiskt förhållningssätt. Under arbetet med 
uppsatsen framkom det att vissa författare refererades till av många andra författare inom det 
här området och därför kan dessa författare anses ha en hög trovärdighet hos en stor 
population. Detta ledde till att jag valde att använda de författare som refererades till av 
många andra författare.

För att få tillgång till material till uppsatsen valde jag att använda mig av Linköping 
Universitets lokala datakatalog men har även haft möjlighet att via Linköping Universitets 
fulltextsamlig komma åt vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar har jag funnit 
exempelvis via ACM Digital Library. Jag har inte haft några invändningar mot att använda 
mig av det insamlande materialet och anser att de är trovärdiga.

                                                
44 Repstad, 1999
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3 Referensram
I det här kapitlet kommer den teoretiska referensramen att presenteras, vilket kommer att 
utgöra den teoretiska delen i det senare analyskapitlet.

3.1 Data warehouse

Inom detta avsnitt kommer jag att beskriva vad ett data warehouse är för något och några 
grundläggande komponenter för att skapa en förståelse av ett sådant system. De 
grundläggande komponenter som kommer att tas upp inom data warehouse området är 
strukturen på datamängderna, stjärnmodellen och databaskuber.

3.1.1 Vad är data warehouse?

I slutet på 1990-talet blev data warehouse ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom 
informationssystem.45 I dagsläget när verksamheter blir mer globala och upplever större 
konkurrens är hanteringen och förståelsen av information kritiskt för verksamheter att hantera 
för att ta lämpliga affärsbeslut samt reagera på förändrade affärsförutsättningar. Tillämpningar 
för data processning, har under de senaste två decennierna, använts för ett flertal olika system 
för att kunna hantera komplicerade uppgifter för integrering och lokalisering av data inom 
verksamhetens omfattande informationssystem. De är ofta utvecklade separat vilket resulterar 
i olika databeskrivningar, datamodeller och tolkning av data. Ett resultat av den här 
utvecklingen har lett till att många organisationer, för att kunna använda och hantera data, 
implementerar data warehouse system. Data warehouse system stödjer verksamheten att 
hantera deras informationsprocesser genom att skapa och integrera databaser bestående av 
affärstäckande, historisk och konsekvent data. Data integreras från inkompatibla och multipla 
system till en sammanförande databas.46

Den datamängd som placeras i datalagret hämtas från det ursprungliga informationssystemet 
för att sedan kunna eliminera och transformera irrelevant data. Inom data warehouse finns 
dataleverantörer som ansvarar för överföringen av datamängder till slutanvändarna som 
exempelvis är operativ personal, analytiker och verksamhetsledningen. Datamängderna görs 
tillgängliga av dataleverantören med hjälp av SQL-frågor eller användarbaserade 
beslutsstödssystem för slutanvändarna. Data warehouse är ett resultat av användningen av 
avancerad teknologi och affärsmässiga behov. Företagens omgivning har blivit mer fientlig, 
komplex, global och konkurrensutsatt. I takt med verksamhetens användning och initiativ för 
hantering av kundrelationer via informationssystem och e-handel har det skapats ett behov av 
stora, integrerade datalager med avancerade analytiska krav. Det här tillsammans med 
informationsteknologiutvecklingen påverkar verksamhetens utförande av sina affärsrelationer, 
speciellt inom försäljning och marknadsföring. Verksamheten kan analysera individuella 
kundbeteenden snarare än geografiska kundgrupper och produktkategorier genom att använda 
data warehouse.47

Figur 3 visar att data warehouse består av en central data warehouse databas, vilket är en 
enkel, konsekvent och komplett lagringsringsplats för data som kommer från ett flertal olika 

                                                
45 Watson, H J & Wixom, B H, An empirical investigation of the Factors Affecting Data
   Warehousing Success, 2000
46 Helfert, Markus & von Maur, Eitel, A strategy for managing data quality in data warehouse systems, 2001
47 Watson, H J & Wixom, B H, 2000
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datakällor. Det finns ett flertal olika applikationer som använder data warehouse databasen 
som formar data warehouse systemet.48

Figur 3: Visar komponenter hos data warehouse system, fri översättning49

Den externa datamängden och operativa system, det vill säga källsystem, fungerar som 
datatillförsel till data warehouse systemet för datalagring. Tillsammans med komponenten för 
transformation extraheras, tranformeras och lagras data i den centrala data warehouse 
databasen. Delvis som mindre redundanta vyer från verksamhetens databaser som är lagrade i 
så kallade datalager. Användare kan med ett flertal olika informationssystem komma åt 
databasen och de här informationssystemen utgörs av system för att kunna skapa rapporter till 
flerdimensionella analyser. De här komponenterna skapar grunden för data warehouse system 
genom att data kan skickas från lagringen av data till användning av data. Bredvid de här 
komponenterna finns ett metadata hanteringssystem som är ett koordinerande system och 
består av en metadatabas samt informationsverktyg för att kunna administrera, lagra systemets 
dataflöden och komponenter.50

Implementering av data warehouse i verksamheten är ett dyrt och riskfyllt projekt som kräver 
mycket resurser från verksamheten. Några av anledningarna till att projekt av det här slaget 
misslyckas vid implementeringen är bristande stöd och support från verksamhetsledningen, 
otillräckliga resurser, bristande medverkan från användarna och organisationspolicy.51 En 
nyckelfaktor för att få till en lyckad implementering av data warehouse projekt är att inom 
verksamheten via ledarskap fokusera på att uppnå en hög datakvalitetsnivå. Det är inom data 
warehouse projekt tidskrävande och kostsamt att uppnå en hög datakvalitet. En anledning till 
att data warehouse projekt oftast avbryter implementeringen beror på att datakvaliteten inte 
håller tillräcklig kvalitetsnivå.52

Data warehouse är ett system som skapar en grund för att kunna erbjuda framtida och 
nuvarande affärstillämpningar, vilka skapas av en uppsättning delade och konkreta IT-

                                                
48 Helfert, Markus & von Maur, Eitel, 2001
49 Mueller, J, Transforming operative Daten zur Nutzung im Data Warehouse, 2000 In Helfert, Markus & von 
  Maur, Eitel, 2001, sida 7
50 Helfert, Markus & von Maur, Eitel, 2001
51Watson, H J & Wixom, B H, 2000
52 Helfert, Markus & von Maur, Eitel, 2001
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resurser. Den kategorin av system har förmågan att ge stöd till viktiga affärsrelationer genom 
att påverka verksamhetsnyttan. För att data warehouse ska kunna vara det stöd som det är 
tänkt att vara för verksamheten krävs det att implementeringen har lyckats, exempelvis att 
verksamheten överkommit de tekniska hindren på vägen och att organisationen accepterat 
systemet. Kvaliteten hos datamängderna kan definieras som hur lyckad implementeringen av 
data warehouse systemet är.53

3.1.2 Strukturen hos datamängderna i data warehouse

Det finns inom data warehouse olika typer av förvaringsutrymmen som ”data marts” och 
Online analytical processing (OLAP) databaser, vilka antingen lagrar sina datamängder i 
multidimensionella datastrukturer eller använder sig av relationsdatabaser.54

Det finns inom data warehouse området två läger, Inmon och Kimball, där den största delen 
av forskningen tillhör någon av de här två. Det ena lägret har sin utgångspunkt i Inmons 
(Grundaren till datawarehouse) paradigm av data warehouse, där det utgör en del av 
verksamhetens översiktliga beslutsstödssystem. Utgångspunkten är att datamängden sparas i 
tredje normaliseringsformen i databasen och att en verksamhet endast har ett data 
warehouse.55

Inmon har ett top down angreppssätt, vilket innebär att han utgår ifrån att det skapas ett 
verksamhetsövergripande data warehouse inom verksamheten redan från början. Detta 
utesluter inte att det skapas data marts, mindre data warehouse för ett specifikt område. I och 
med införandet av ett verksamhetsövergripande data warehouse möjliggör det att 
informationen i systemet blir konsistent och ger en heltäckande syn av verksamheten.56

Det andra lägret har som utgångspunkt i Kimballs paradigm av data warehouse, vilket består 
av att data warehouse innehåller sammanfogad datamängd från alla datakällor i verksamheten. 
Datamängden i verksamhetens data warehouse är strukturerad utifrån en dimensionsmodell 
och varje dimension är central vid uppbygganden av systemet.57

Kimballs filosofi utgår ifrån att planera stort men skapa lite i taget. Den här filosofin har som 
utgångspunkt att det skapas mindre data warehouse system, så kallade data marts, för en 
specifik avdelning inom en verksamhet exempelvis marknadsföring eller försäljning.  Detta 
innebär att Kimball utgår ifrån ett bottom up angreppssätt, vilket innebär att det skapas ett 
data marts åt gången.58

3.1.3 Stjärnmodell

En av de viktigaste arkitekturerna hos data warehouse är stjärnmodellen, som visas i figur 4, 
och den är baserad på konceptet med dimensionsmodellering. Dimensionsmodellering är ett 
sätt att kunna erbjuda tillgång till stora datamängder via frågor. En stjärnmodell består av en 
faktatabell som omges av ett flertal dimensionstabeller. Faktatabellen består av ett stort antal 
rader som innehåller information om företagets affärer eller fakta. Dessutom finns det i en 
faktatabell attribut som är nödvändiga för att kunna utföra beslutsanalys, beskrivande attribut 

                                                
53 Watson, H J & Wixom, B H, 2000
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som används för rapportering och främmande nycklar som fungerar som länkar till 
dimensionstabellerna. En faktatabell innehåller i huvudsak den information som data 
warehouse systemet erbjuder stöd till för beslutsanalyser. Runt omkring den centrala 
faktatabellen och som länkas via främmande nycklar är dimensionstabellerna. 
Dimensionstabellerna innehåller klassificering och aggregerad information om de centrala 
faktaraderna. Dessa tabeller innehåller dessutom attribut som beskriver datamängderna som 
finns i faktatabellen, de visar hur data kan bli analyserad och har en till många relation till de 
rader som finns i den centrala faktatabellen.59

Figur 4: Visar ett schema för en stjärnmodell, fri översättning60

3.1.4 Datakuber

En datakub, visas i figur 5, används för att kunna representera data baserat på mätetal av 
intresse. Den kan även kallas för en kub och kan vara tvådimensionell, tredimensionell eller 
bestå av ännu fler dimensioner. Varje dimension representerar några attribut i databasen och 
cellerna i datakuben representerar mätetal av intresse. Datakuber kan erbjuda möjligheten att 
på ett effektivt sätt få tillgång till beslutsunderlag. Kubanalys innebär att aktörer kan utföra 
frågor genom att gå igenom ett antal olika rapportvyer, använda sig av OLAP verktyg eller 
pivottabeller etcetera för att kunna tillåta aktörer att analysera värdena i kuben. Termen kub 
refererar till en delmängd av data som har ett starkt inbördes förhållande till varandra och kan 
organiseras för att tillåta aktörer att kombinera något attribut i kuben, exempelvis produkt, 
med något mätetal i kuben, exempelvis försäljning. De tillsammans kan sedan bilda en 
tvådimensionell vy som kan visas på en dataskärm.61
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Figur 5: Visar en datakubanalys och vyer62

3.1.5 Resonemang kring data warehouse

Beroende av vilken definition som används för att definiera data warehouse systemet sträcker 
det sig från att anses som enbart bestående av data warehouse databasen till att anses som en 
infrastruktur. Med infrastruktur menas i detta sammanhang att två eller flera källsystem 
integreras ihop med data warehouse systemet för att kunna möjliggöra en version av 
verkligheten. Det som menas med en version av verkligenheten är att verksamheten får fram 
en gemensam bild av hur verksamheten bedrivs.  Detta leder till att det är nödvändigt att ta 
reda på vilken definition som den aktuella aktören använder sig av för att definiera ett data 
warehouse system för att förstå hela sammanhanget när diskussioner förs. Det finns två 
motpoler när det handlar om på vilket sätt som databasen kan struktureras vilka utgår från två 
olika synsätt beroende på vald implementeringsstrategi av data warehouse systemet i 
verksamheten.  Detta innebär inte att det är olika typer av databaser som relationsdatabaser 
och objektdatabaser utan det är endast databasstrukturen som är olika. Utifrån ett 
verksamhetsperspektiv behöver verksamheten kontra nytta med kostnad när det handlar om 
valet av implementeringsstrategi. Detta för att en verksamhet behöver generera en större nytta 
än vad det kostar för att det ska vara lönsamt för verksamheten att införa data warehouse. I 
vissa undantagsfall kan det förekomma att data warehouse systemet ändå införs trots att 
kostnaden är högre än den nytta som systemet genererar, exempelvis när 
verksamhetsledningen beslutar om det, normer, praxis eller riktlinjer från ägarna.

Vid analyser av framtagna rapporter från data warehouse systemet skapas ofta databaskuber 
som är ett sätt att strukturera dimensioner för att få reda på deras förhållande till varandra. 
Databaskuber struktureras i två eller flera dimensioner vilket kan jämföras med 
stjärnmodellen som består av flera dimensionstabeller och en faktatabell. Stjärnmodellen är 
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det vanligaste tillvägagångssättet att strukturera data marts och att det är från data marts som 
databaskuber oftast skapas. Detta eftersom data marts utgör en liten del av verksamhetens 
data warehouse databas och placeras vanligtvis avdelningsvis. De analyser som tas fram med 
hjälp av data warehouse systemet behöver bestå av rätt information vid rätt tidpunkt och plats 
för att utgöra ett tillfredställande beslutsunderlag för verksamheten. Dessutom behöver det 
vara möjligt för verksamhetens beslutsfattare att få tag i den information de behöver från de 
framtagna rapporterna för att kunna ta de nödvändiga besluten.

3.2 Datakvalitet hos data warehouse system

Inom data warehouse system har datakvaliteten en central betydelse för hur tillfredställande 
goda beslutsunderlagen blir och för att komma fram till tillfredställande goda beslut för 
verksamheten. Dessutom för att kunna ta ett helhetsperspektiv angående datakvaliteten har 
kvalitetsfilosofin TQM använts som täcker in hela verksamhetens kvalitetssynsätt. Detta är 
anledningen till att ett ramverk för TQM beskrivs för att kunna ta ett helhetsperspektiv i 
uppsatsen angående datakvaliteten. För att förstå ramverket för TQM behöver några av dess 
grundläggande komponenter förklaras.

3.2.1 Vad är datakvalitet?

Ofta sker ingen åtskillnad på definitionerna av datakvalitet och informationskvalitet utan båda 
utgår från ett användarorienterat synsätt. Datakvalitet är en kritisk faktor inom data warehouse 
system och är en avancerad uppgift att fullborda.63 Data warehouse för beslutsstöd måste 
kunna erbjuda en hög nivå av service och datakvalitet. Data warehouse användare kräver att 
exempelvis följande kvalitetsegenskaper uppfylls hos data warehouse systemet när det gäller 
datamängderna: att de är tillgängliga, aktuella, har ett sammanhang, är åtkomliga, är korrekt 
och går att komma åt snabbt. En central roll spelar metadatahanteringssystemet eftersom det 
erbjuder den nödvändiga kunskapen för att kunna utvärdera, förstå och analysera arkitekturen 
hos data warehouse, för att kunna förutse systemets beteende och den resulterande 
datakvaliteten samt kvaliteten hos servicen. En definition som enligt Vassiliadis et al är bäst 
passande för datakvalitet är att definiera datakvalitet i form av hur väl användaren kan dra 
nytta av informationen hos datamängderna64. Den här definitionen visar på att konceptet med 
datakvalitet är relativt. Det beror på att datakvaliteten hos systemet beror på hur användarna 
använder datamängderna eftersom det är de som i slutändan avgör vad de anser om nivån hos 
datakvaliteten. Om ingen användare använder systemets datamängder kommer inte 
datamängderna att kunna förbättras. Det leder till att datakvaliteten behöver behandlas olika 
för varje användare av systemet vilket i sin tur leder till att datakvalitet upplevs som 
subjektivt. När det gäller datamängdernas olikheter som exempelvis problem med att komma 
åt och hantera datamängderna, är däremot objektivt, eftersom det beror till störst del på hur 
verksamhetens data warehouse har implementerats och definierats. Även utvärderingen av 
datakvaliteten måste baseras på objektiva faktorer för varje användare, vilka sedan jämförs 
och uppskattas mot användarnas förväntningar. Det leder till utmaningen hur data warehouse 
systemets struktur för data och metadata behöver vara utformat för att kunna tillgodose de 
olika användarnas användarkrav vilket ibland även kan vara motsägande. Eftersom alla 
användares olika krav inte kan tillgodoses behöver kraven prioriteras utifrån hur viktiga de är 
för respektive användare; vilket leder till att det hos data warehouse system inte går att uppnå 
en maximal datakvalitet för varje användare men det beror även på komplexiteten hos data 
warehouse systemet. Det här problemet med data warehouse visar sig när det gäller designen 

                                                
63 Helfert, Markus & von Maur, Eitel, 2001
64 Vassiliadis P, Bouzeghoub M, Quix Christoph, 2000



21

av systemet med problematiken att finna lämpliga vyer för att optimera data warehouse
underhållskostnader samt responstiden för användaranropen.65

Datakvalitetsproblem förekommer överallt inom informationssystemskontexten. Det leder till 
ett behov att utgå från en utvidgad informationssystemkontext som inkluderar förutom 
informationssystem, även organisationen, processer, rutiner för att samla in, transformera, 
distribuera och använda informationen från informationssystem. Dataanvändarnas 
uppskattning av datakvaliteten har blivit viktigare för dem i takt med att användare har fått 
ökad kontroll och valmöjligheter hos deras informationssystem samt den datamängd de 
använder sig av. För att ha möjlighet att kunna hitta lösningar till verksamhetens 
datakvalitetsproblem behövs ett bredare synsätt än att endast utgå från informationssystem. 
Därutöver behöver synsättet på datakvalitet angående de sparade datamängderna även 
inkludera processanvändning och skapandet av datamängder.66

Med hög datakvalitetsnivå menas att datamängderna är anpassade för dataanvändarnas 
aktuella behov. Det leder till att användbarhet och nyttan med datamängderna är viktiga 
aspekter hos datakvaliteten. Vid användandet av den här definitionen består hög datakvalitet 
av fyra kategorier, visas i figur 6, vilka är tillgänglighet, inre, representativa och kontextuella 
aspekter. Det här dataanvändningsperspektivet utgör ett bredare synsätt på datakvalitet än det 
traditionella inre synsättet på datakvalitet.67

Datakvalitetskategorier Datakvalitetsdimensioner
Inre datakvalitet Objektiv, anseende, exakt 

och trovärdig
Datakvalitetstillgänglighet Tillgänglighet, 

tillgångssäkerhet
Kontextuell datakvalitet Lämplighet, värdeökning, 

mängd av data, 
fullständighet, relevant

Representativ datakvalitet Konsekvent representation, 
bestämd representation, 
underlätta förståelsen, 
förklarande

Figur 6: Datakvalitetskategorier och dimensioner68

3.2.2 Datakvalitetsledning

Kvalitetsledning inkluderar koncept för kvalitetsstrategier, kvalitetspolicy, kvalitetskontroll, 
kvalitetsplanering och kvalitetssäkerhet samt kvalitetsförbättringar. När det gäller 
kvalitetshantering finns det en kvalitetsfilosofi som har mött en ansenlig acceptans, vilket är 
TQM, och baseras på den aktuella forskningen inom kvalitetshantering samt har lyckas väl 
med implementeringen hos tillverkande företag. TQM har börjat införas även inom 
datakvalitetsområdet samt hos serviceföretag. Företags alla aktiviteter är integrerade till en 
bred företagsstruktur som har till syfte att kontinuerligt förbättra service, produkter och 
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processkvalitet för att tillfredsställa slutkonsumenternas krav. Inom data warehouse system 
kan TQM-konceptet föreslås som ett koncept för att förbättra datakvaliteten.69

 Ett kvalitetshanteringssystem med affärsprocesser, organisationsstruktur, specifikationer 
och standarder, regler och instruktioner som dess grundläggande element vilka skapar 
strukturen för TQM-konceptet. För att försäkra sig om kontinuerlig förbättring av 
affärsprocesser, standarder och organisationsstruktur sker kontinuerliga inspektioner.70

 Verksamhetens anställda har tillgång till lämpliga tekniker, metoder och 
informationsverktyg för att stödja fullbordandet av att förbättra kvaliteten hos 
affärsprocesserna.71

 Filosofin att nå en hög nivå hos datakvaliteten är något som verksamhetsledningen 
behöver acceptera och visa det hos varje aktivitet. Med utgångspunkt från 
datakvalitetsmål och principer kan en datakvalitetsstrategi samt policy härledas.72

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som den operativa nivån hos datakvalitetsledningen 
hanterar är; kvalitetsplanering, kvalitetskontroll, kvalitativ granskning och 
kvalitetsförbättring. Kvalitetsplanering samlar in förväntningar och behov från dataanvändare 
för att sedan flytta dessa behov in till affärsprocessen och specifikationen för dataöverföring. 
Vilket leder till att datakvalitetskriterier behöver klassificeras, väljas och prioriteras. 
Kvalitetskontrollens syfte inom TQM är att övervaka processen för dataöverföring och 
slutföra den fastställda specifikationen vilket leder till att lämpliga åtgärder behöver 
identifieras samt implementeras. För att uppnå de här åtgärderna behöver process och 
produktkvalitet mätas samt uttryckas i kvantitativa indikatorer. Kvalitativ granskning är en av 
de viktigaste teknikerna hos kvalitativ kontroll. Kvalitativ säkerhet innebär att systematiskt 
upptäcka risker för att möjliggöra att de inte inträffar. Den fjärde huvudsakliga 
arbetsuppgiften är att kvalitetsförbättra vilket innebär att stödja en dynamisk och fortlöpande 
kvalitetsförbättring. Innan förbättring och analysering av datakvaliteten kan utföras är det 
nödvändigt att definiera, planera och uppskatta kvalitetsmålen samt mäta nuvarande 
kvalitetsnivå, vilket utgörs i arbetsuppgifterna för kvalitetsplanering och kvalitetskontroll. 
Inom datakvalitetsledningskonceptet är det kvalitetsplanering och kvalitetskontrollen som är 
nyckelfaktorer för att lyckas med datakvalitetsledning, eftersom det möjliggör att bestämma 
nuvarande kvalitetsnivå och jämföra resultatet i tid. Det är möjligt att utvärdera effekter av 
kvalitetsförbättringar samt identifiera kvalitetstrender vilket skapar grunden för att kunna 
utföra analys av kostnadsfördelar.73

Kvalitetsfilosofin för total data quality management, TDQM, är baserat på TQM-filosofin och 
utgår från att varje del hos informationen i informationssystem kan betecknas som en produkt 
för att möjliggöra utvärdering av datakvalitet hos informationssystem. TDQM-filosofin följer 
TQM:s fyra olika moment vilka är definition, mätning, analys och utvärdering. Momentet 
definition identifierar viktiga kvalitetsdimensioner och deras relaterande krav. Inom 
momentet för mätning skapas en kvalitetsmatris baserat på resultatet från momentet 
definition. Vid analysmomentet identifieras grundproblemen till kvalitetsproblemen samt hur 

                                                
69 Helfert, Markus & von Maur, Eitel,  2001
70 ibid
71 ibid
72 ibid
73 ibid



23

de samverkar sinsemellan. Det sista momentet är utvärderingsmomentet där det erbjuds 
tekniker för att kunna förbättra kvaliteten hos informationen.74

3.2.3 Några grundläggande komponenter hos TQM

Verksamhetsledningen
Vid kvalitetsarbete är det väsentligt att verksamhetsledningen är inblandad och ger sitt 
engagemang genom att demonstrera och synliggöra sin inblandning i kvalitetsarbetet. 
Verksamhetsledningen bör tänka på vad de signalerar när det handlar om kvalitet så de 
belönar rätt saker när de signalerar kvalitetsförbättringar. Detta för att undvika att belöna fel 
saker som exempelvis produktionsförbättring i form av kostnadsnedskärningar på bekostnad 
av att verksamheten slutar med kvalitetsarbetet. Det här beteendet från verksamhetsledningen 
uppmuntrar den enskilda medarbetaren att bli inblandad i beslutsfattandet och det personliga 
ägandeskapet för att kunna förbättra affärsprocesserna. Engagemanget från verksamhetens 
medarbetare blir lägre under ett rådande verksamhetsklimat där det pratas om att möjliggöra 
medarbetarnas engagemang i kvalitetsarbetet men där det inte utförs i praktiken.75

Om det ständiga arbetet med att förbättra kvaliteten hos verksamheten alltid ska fortsätta 
behöver det finnas ett engagemang hos VD:n där denna person alltid är involverad i 
organiseringen och införandet av kvalitetsförbättrande aktiviteter. Dessutom behöver hela 
verksamhetsledningen bli ledare för kvalitetsförbättringsaktiviteter.76

Kommunikation
Enligt Omanchonu & Ross är kommunikationen länkad till kvalitetsprocessen, dock har 
verksamhetsledningen ofta svårt att förmedla verksamhetsplanen på ett sådant sätt så att andra 
förstår. Verksamhetsledningens vision om kvalitet för verksamheten kommer att förmedlas 
ner genom organisationen, vilket leder till att verksamhetsplanen och visionen kan förlora 
vissa moment samt tydlighet när budskapet förmedlats till alla medarbetare inom 
organisationen. Arbetsledningen på alla nivåer inom organisationen kommer att översätta och 
utföra verksamhetsledningens direktiv. Detta gör att kommunikation är en värdefull färdighet 
inom organisationens alla nivåer.77

Definitionen av kommunikation är utbytet av information och förståelse mellan två eller flera 
personer. Värt att notera är utbytet och förståelsen när det handlar om kommunikation. Utan 
förståelse mellan sändare och mottagare angående det förmedlade meddelandet finns det 
ingen kommunikation.78

Figur 7: En modell över hur kommunikation sker79

Får sändaren inte feedback, visas i figur 7, från mottagaren om att meddelandet har förståtts 
har ingen kommunikation skett. Trots detta skickas många meddelanden utan att få någon 
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feedback tillbaks som indikerar om mottagaren har förstått meddelandet, vilket kallas för 
marginell kommunikation.80

För att uppnå effektiv kommunikation inom en organisation kan det inom TQM finnas utvalda 
komponenter vilka utgör en grund för kommunikation.81

 Utveckling och träning av både arbetsledning samt medarbetare. Arbetsledningen 
behöver förstå affärsprocessen som de ska leda likväl som att ha en grundläggande 
förståelse om optimering av systemet. Medarbetarnas träning bör vara fokuserad på 
integrationen, problemslösningsmetoder och lämpliga statistiska metoder.82

 Inblandning från alla nivåer inom verksamheten när det gäller mätning av kvalitet och 
etablering av en måttstock. Inblandning är både horisontell i form av projektgrupper 
bestående av personer från olika avdelningar samt vertikal inom organisationens 
hierarki.83

 Bemyndigande av medarbetare genom att låta dem ha befogenheter att ta beslut 
angående förbättringar av affärsprocesser inom deras individuella ansvarsområde, så 
att individen ”äger” det aktuella affärsprocessteget.84

 Kvalitetssäkra alla affärsprocesser inom organisationen, inte endast driften och 
tillverkningen utan även affärsverksamheten och stödjandeprocesser. Syftet med 
kvalitetssäkring är kontinuerlig förbättring av affärsprocesserna.85

 Personalledningssystemet underlättar medverkan av alla aktörer inom alla nivåer hos 
verksamheten.86

Organisationskultur
Organisationskultur är det mönster av värden och övertygelse som erbjuds organisationens 
medlemmar i form av regler angående deras beteende eller accepterade normer för att leda 
arbetssättet. Det är filosofin, gemensamma värderingar, ideologier, förväntningar, antagande, 
övertygelse, attityder och normer som tillsammans binder samman organisationen och delas 
av dess medlemmar.87

Bemyndigande av medarbetare
En central del inom TQM är att motivera medarbetarna att bli delaktiga i beslutsfattandet. Att 
bemyndiga medarbetarna är en del i processen att få medarbetarna delaktiga inom 
organisationen för att kunna ta beslut och lösa problem inom deras arbetsområde i 
organisationen. Logiken bakom detta synsätt är att de som är närmast problemet eller 
möjligheten är bäst lämpande för att kunna ta beslut om förbättringar om de har ansvaret för 
förbättringsprocessen.88

Förbättring av kvaliteten kan vara ett resultat av att minska tiden för affärsprocessen eller 
kostnaden, vilket kan åstadkommas genom att öka genomflödet i affärsprocessen eller minska 
variationer hos affärsprocessen. Det är inte önskvärt att det endast finns fokusering på själva 
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affärsprocessen eftersom det kan leda till att det bortses från att medarbetare behövs för att 
kunna driva systemet. Dessutom kommer inget system att fungera tillfredställande med 
ointresserade eller inte tillräckligt utbildad personal. Lösningen på denna problematik är att 
koordinera medarbetarna och systemet.89

Organisering av projektgrupp
När projektarbete är som bäst involverar det medarbetare som är villiga att utföra en rad 
aktiviteter för att möta kundens uppställda krav på verksamheten oavsett deras individuella 
arbetstitel. Projektteamen är ansvariga för vilka områden som ska mätas, inom vissa angivna 
riktlinjer, samt sätta upp kvalitetsmål som ska uppfyllas varje år.90

Små projektgrupper som har organiserats och administrerats korrekt är ett effektivt sätt att 
uppnå förbättringar i kvaliteten samt produktiviteten. Dessa projektgrupper kan reducera 
bristen hos kommunikationen hos den funktionella organisationsindelningen som 
kännetecknas av exempelvis revirtänkande och kommandering. Den överhängande risken 
med den funktionella indelningen är att specialister inom varje avdelning endast ser till sin 
avdelnings bästa istället för det som är bäst för hela verksamheten. Indelning i projektgrupper, 
särskilt inom funktionsöverskridande projektgrupper, uppmuntrar till att utgå från ett 
helhetsperspektiv för att kunna uppnå de gemensamma målen inom verksamheten. Dessutom 
bidrar projektgrupper till att minska de barriärer som finns inom verksamheten mellan 
exempelvis avdelningar.91

Det finns två varianter av kvalitetscirklar vilka är projektgrupper med ett givet mål eller 
arbetsgrupp som fått bemyndigande att övervaka sitt eget arbete. Kvalitetscirklar tillhör den 
kategorin av projektgrupp som förekommer oftast där medarbetarna är involverade. Den här 
kategorin av projektgrupp definieras som en mindre grupp av medarbetare som utför 
relaterande eller liknade arbetsuppgifter som regelbundet identifierar, analyserar och löser 
kvalitetsproblem hos produktionen, produkter samt förbättrar generella arbetssätt. Generellt 
sett brukar kvalitetscirklar inte uppnå de förväntningar som ställs på dem. Den största orsaken 
till detta är det bristande intresset, engagemanget samt deltagandet från arbetsledningen. 
Arbetsledningen på mellannivå inom verksamheten upplever kvalitetscirklar som ett hot mot 
deras auktoritet och makt. 92

Funktionsöverskridande projektgrupper är en typ av projektgrupper som involverar 
projektmedlemmar från ett flertal olika avdelningar inom verksamheten. Detta innebär att den 
här kategorin av projektgrupp utgår från ett horisontellt istället för ett vertikalt perspektiv. En 
funktionsöverskridande projektgrupp involverar horisontell koordinering av arbetsuppgifter 
för att kunna kontrollera och planera affärsprocessflödet. Om detta inte utförs kommer 
projektorganisationen att utgöras av en samling specialister som inte är integrerade mot 
affärsprocessflödet horisontellt inom organisationen. Det funktionsöverskrivande perspektivet 
åstadkommer de uppsatta målen för avdelningarna, kunderna, affärsprocesser och 
organisationen som helhet.93
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3.2.4 Implementering av TQM

Vid implementering av TQM finns det ett ramverk, visas i figur 8, att utgå ifrån där det finns 
totalt fyra etapper i ramverket. Två av dessa etapper utgör strukturen och dess organisering 
vilka är system och tekniker samt mätning och feedback. Etappen att ändra 
organisationskulturen är något som måste tas hänsyn till i alla stegen i modellen. Människor 
både i projektteam likväl som individer är centrala inom TQM och utan deras kunskaper samt 
strävan efter kontinuerliga förbättringar kommer förbättringar inte att ske. Detta ramverk 
presenterar och utvecklar ett sätt att använda TQM utan att ange en exakt startpunkt för vad 
verksamheten ska starta med. Det leder till att verksamheter själva kan välja en lämplig 
startpunkt som är lämplig och anpassad för en verksamhets situation samt tillgängliga 
resurser.94

Etappen organisation utgör basen för hela TQM-processen och involverar saker som 
engagemang, handlingskraftigt ledarskap samt en lämplig infrastruktur för 
kvalitetsförbättringsinitiativ, utbildning och medvetenhet. Organisationskulturetappen 
involverar alla andra aspekter i modellen oavsett om den kommer först, under eller som ett 
resultat av omorganisering för kvalitetsförbättringar. Etappen system och tekniker likväl som 
etappen användning av mätning och feedback involverar kontinuerligt förändringar i 
organisationskulturen.95

Figur 8: Visar ett ramverk för TQM, fri översättning96

Organisering
Den grundläggande etappen organisation hanterar motiveringen av att börja använda TQM 
och utgör processen för att utföra kontinuerliga förbättringar.  Detta resulterar i att de planer, 
strategier och resurser som behövs för att kunna utveckla och introducera den här 
förbättringsprocessen utvecklas i den takt som förbättringsarbetet fortlöper. Dessutom bör 
tidsaspekten för att introducera TQM i organisationen tas hänsyn till och innebörden av vad 
konceptet TQM innebär bör kommuniceras ut till alla inom verksamheten. Orsaken till varför 
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organisationen bör använda sig av TQM-filosofin, vilka delar av TQM-filosofin som bör 
användas, nödvändiga resurser och kostnadsaspekter är aspekter som verksamheten behöver i 
det här skedet ta hänsyn till vid användandet av TQM. I den här etappen bör även möjliga 
problem som kan uppstå tas hänsyn till för att kunna minimera dessa i möjligaste omfattning.97

Vid planeringen av den här etappen bör det användas pilotester för att exempelvis utföra 
förbättringar inom projektteamen innan problemen uppstår. Detta möjliggör att eventuella 
problem kan lösa i liten skala samt att verksamheten får erfarenhet av att arbeta med TQM 
innan organisationen inför det i en större skala i verksamheten.98

Vid organisering av kvalitetsarbete är det viktigt att det finns en person inom 
verksamhetsledningen som är delaktig i kvalitetsarbetet. Det bör skapas ett kvalitetsråd eller 
en styrande kommitté vars medlemmar ingår i ett team med personen som är utsedd ansvarig 
inom verksamhetsledningen. Det här rådet utgör det styrande rådet för kvalitetsinitiativ. De 
största förändringarna som detta team står inför är att ändra organisatoriska och strategiska 
aktiviteter. Arbetsledare på mellannivå inom verksamheten är de som driver kvalitetsarbetet 
framåt och informerar alla inom organisationen. Dessa arbetsledare implementerar de 
strategiska förändringarna från verksamhetsledningen genom att länka kvalitetsarbetet mot 
strategiska mål. De arbetsledare som är närmast det operativa arbetet är de som skapar 
projektgrupper med medarbetare som ska utföra kvalitetsarbetet, ger support till dessa 
projektgrupper och skapar ett arbetsklimat som bygger på ett högt engagemang bland 
individerna samt projektgrupperna.99

System och tekniker
Vid etappen system och tekniker involveras arbetet i ramverket till att utveckla ett 
kvalitetsledningssystem som erbjuder den nödvändiga disciplinen och kontrollen samt ett 
standardiserat sätt att utföra förbättringar. Detta steg inkluderar även användning av 
kvalitetsförbättringsverktyg och tekniker, vilka exempelvis kan vara kvalitetsplanering, 
datafångst, ”lyssna på deras kunder”, utför förbättringar, kontrollera processerna, lösa 
uppkomna problem och involvera medarbetare i arbetet. Om det inte redan finns ett 
kvalitetsledningssystem inom verksamheten bör det övervägas att använda ett sådant i strävan 
att förbättra kvaliteten. 100

Det finns ett antal olika kvalitativa likväl som kvantitativa system och verktyg för att förbättra 
kvaliteten inom verksamheten. Exempel på olika system och verktyg är statistisk 
processkontroll (SPC), data sampling, IS0 9000 och IS0 14000. IS0 9000 är ett 
kvalitetsledningssystem som kan användas för att förbättra kvaliteten hos en verksamhet och 
dess olika aktiviteter. Detta kvalitetsledningssystem består av ett antal kriterier för att 
förbättra kvaliteten.101

Mätning och feedback

Etappen mätning och feedback innebär att översätta direktiv samt ”lyssna på vad deras 
kunder” anser behöver förbättras till mätbara förbättringskriterier som organisationen kan 
identifiera samt som kan leda till förbättringar. Det hanterar även interna mätningar av 
förbättringar, leverantörsbedömningar, belönings– och erkännandesystem. Dessutom hanteras 
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i den här etappen utveckling av mätningskriterier. Mätningsmetoden benchmarking bör 
övervägas att används när verksamheten har utfört kvalitetsförbättringar.102

En mätningsmetod för att mäta och ge feedback är benchmarking. Denna metod går ut på att 
hitta ett annat företag som utför en jämförbar process bättre än det egna företaget, för att 
sedan använda den informationen för att förbättra sin egen process. Detta leder till att 
benchmarking tvingar den egna verksamheten att kontinuerligt testa sina interna processer 
mot industrins bästa praxis. Det förflyttar uppmärksamheten hos arbetsteamen till att fästa sin 
uppmärksamhet mot hur verksamheten bedrivs och hur den kan fortsätta vara 
konkurrenskraftig. Benchmarking tillåter verksamheten att etablera trovärdiga och realistiska 
mål att följa upp.103

Organisationskultur
Organisationer vill förändra sin kultur av olika orsaker. En nyckelaspekt inom TQM är att 
förändra organisationskulturen och hur dessa förändringar påverkar hela organisationen. Det 
förekommer ofta olika synpunkter från medarbetarna inom organisationen vid 
kulturförändringar, som exempelvis vid introduceringen av förändringar i organisationen. 
Dessutom behöver individer och grupper inom organisationen acceptera förändringen. TQM 
erbjuder möjligheten att påverka och skapa beteenden samt attityder. Dessa har effekten av att 
de kan påverka externa och interna relationer samt hur organisationen sköter sin 
affärsverksamhet.104

Vid kvalitetsledningsarbete finns ett behov av en öppen ledarskapsstil med ett decentraliserat 
ansvar. Målsättningen blir därför att utveckla en kvalitetskultur där alla inom organisationen 
delar ett gemensamt engagemang för kontinuerliga kvalitetsförbättringar med fokus på 
kundtillfredsställelse.105

Införande av en strategi hos en verksamhet kräver att det finns en organisationskultur som 
stödjer den strategin som införs. Hos många organisationer behöver kulturen möjliggöra att 
medarbetarna i verksamheten kan ändra sitt sätt att tänka när en strategi som är baserad på 
TQM införs. Dessutom är det en sak att för verksamhetsledningen framföra ett engagemang 
för kvalitet men en annan sak att få medarbetarna i organisationen att acceptera detta 
engagemang samt införliva det som en del av verksamheten. En grundläggande förutsättning 
att kunna införliva en organisationskultur i verksamheten är genom lärandeprocessen där 
önskvärda aktiviteter och beteende lärs ut genom symboler, erfarenhet och explicit beteende. 
En väsentlig del för att kunna ändra en organisationskultur är att verksamhetsledningen visar 
sitt engagemang för denna förändring. Detta engagemang demonstreras genom aktiviteter och 
beteenden som utförs genom hela verksamheten. Kategorin av beteenden kan inkludera 
följande:106

 Fokusering. Varje anställd måste veta om deras egen del i förändringen hos 
organisationskulturen för att kunna införa förändringen i dess helhet. På vilket sätt 
verksamhetsledningen inom verksamheten agerar vid kriser och vad den visar 
uppmärksamhet åt är beroende av denna fokusering. När alla system och funktioner är 
inriktade mot samma gemensamma mål samt när det dagliga arbetet inom 
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verksamheten stödjer kulturen, då är alla inom verksamheten mer benägna att stödja 
den nya visionen.107

 Signalering. Att ta initiativ och göra uttalande som stödjer kvalitetsvisionen, som 
exempelvis bekännelser, uppdragsuttalande eller agerande som är riktat direkt mot att 
uppnå kundtillfredsställelse.108

 Policys för medarbetare. Från en medarbetares synvinkel inom verksamheten är detta 
det tydligaste uttalandet om kulturen. En kvalitetskultur kan enkelt bli demonstrerad 
genom policys, exempelvis system för befordran och belöning, status symboler och 
andra personalaktiviteter.109

3.2.5 Resonemang om datakvalitet

Datakvaliteten kan delas in i olika kategorier efter gemensamma nämnare och dess 
gemensamma behov. Att dela in datakvaliteten i kategorier110 möjliggör att de kan använda en 
gemensam strategi för att förbättra datakvaliteten. Däremot även om datakvaliteten delas in i 
gemensamma kategorier är det inte alltid möjligt att förbättra alla datakvalitetsproblem som 
definieras in i samma kategori. Varje enskilt datakvalitetsproblem måste situationsbestämmas
för att hitta en lämplig åtgärd och det är även nödvändigt att utgå ifrån ett helhetsperspektiv. 
Att förbättra datakvaliteten hos en verksamhet är ett omfattande arbete för en organisation. 
Vid behov av arbetsledning av kvalitetsförbättringsarbetet bör verksamhetsledningen kunna 
erbjuda dessa resurser. Det är här som en kvalitetsfilosofi uppfyller detta behov. 
Kvalitetsfilosofin TQM tar ett helhetsperspektiv angående verksamheten. Detta möjliggör att 
verksamheten tar ett helhetsperspektiv angående kvalitetsförbättrande aktiviteter för att 
förbättra datakvaliteten, vilket möjliggör att ta reda på vad det är för grundläggande orsaker 
som påverkar datakvaliteten i slutändan. Att inte endast utgå från själva data warehouse 
systemet gör det möjligt att komma åt de grundläggande orsakerna till den nuvarande 
datakvaliteten.

Det finns ett antal grundläggande komponenter hos kvalitetsfilosofin TQM som utgör dess 
grunder. Exempel på grundläggande komponenter som TQM består av är 
verksamhetsledningen, organisationskultur, kommunikation och bemyndigande av 
medarbetarna. Detta innebär att de aktörer som använder sig av TQM kvalitetsfilosofin 
behöver utgå från ett kundperspektiv för att förbättra kvaliteten hos verksamheten. I det här 
sammanhanget innebär det att datakvaliteten behöver vara tillfredsställande hög hos 
verksamhetens data warehouse för att möjliggöra att verksamheten kan ta de optimala 
besluten baserat på de beslutunderlag som tas fram från data warehouse systemet. Detta leder 
i slutändan till att verksamheten kan utifrån ett kundperspektiv ta bättre beslut om 
beslutsunderlaget håller en högre kvalitetsnivå, vilket leder till att verksamheten lättare kan 
förbättra sina produkter och därigenom skapa större kundvärde för deras kunder.

En verksamhet som vill förbättra sin datakvalitet hos data warehouse systemet kan 
implementera111 TQM-filosofin. Det finns ingen bestämd start eller slutpunkt angående 
kvalitetsimplementeringen av TQM utan det är en kontinuerlig process. Det finns olika 
system och tekniker för att förbättra datakvaliteten, som sedan när de har implementeras, bör 
följas upp för att kunna mäta samt ge feedback angående resultatet av de 
kvalitetsförbättringsaktiviteter som har införts. Vid införandet av kvalitetsförbättringar bör 
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verksamheten organiseras för att kunna motivera användandet av konceptet TQM och utföra 
kontinuerliga förbättringar. Dessutom är det även nödvändigt att ta hänsyn till 
organisationskulturen vid införandet av datakvalitetsförbättringar för att motverka 
revirtänkande hos verksamhetens medarbetare. Det kan skapa förutsättningar att lyckas med 
de förbättringar som har införts. 

3.3 Kommunikationskvalitet

I detta avsnitt kommer kommunikationskvalitet att beskrivas och dess syfte är att behandla 
vad kvaliteten hos kommunikationen innebär samt beskriva några generella kvalitetskriterier. 
Dessa kvalitetskriterier tillsammans med innebörden av kommunikationskvalitet kommer att 
utgöra en grund för att kunna ta fram riktlinjer som förbättrar datakvaliteten med 
kommunikationskvalitet hos data warehouse system.

3.3.1 Vad är talaktsteori?

Searle definierar i sin version av talaktsteori vilka generella regler och förutsättningar som 
gäller för att talaren ska kunna utföra olika talhandlingar på ett lyckat sätt. I sin analys av 
allmänna utgångspunkter för lyckade talhandlingar utgår Searle från löfteshandlingen som 
utgångspunkt för sin analys. Denna analys av löfteshandlingen resulterar i följande allmänna 
regler för löften. 112

1. Regel för propositionellt innehåll.
Denna regel innebär att ett löfte bör uttalas i en sats och att det propositionella 
innehållet i uttalandet tillskriver talaren i form av en framtida handling.113

2. Förutsättningsregler.
 Löften kan endast yttras om lyssnaren anser det bättre att talaren utför en framtida 

handling framför att inte utföra handlingen. Detta leder till att talaren behöver tro att 
lyssnaren kommer att föredra att han utför handlingen framför att inte utföra 
handlingen.

 Löftet kommer endast att yttras om det inte är uppenbart för både talaren och lyssnaren 
att talaren kommer att utföra handlingen i normala fall.

3. Sannfärdighetsregel. 
Löftet kommer endast att uttals om talaren har för avsikt att genomföra den utlovade 
handlingen.114

4. Nödvändighetsregel. 
Löftet från talarens sida bör räknas som ett åtagande om att utföra den utlovade
handlingen.115

Det finns även andra typer av talhandlingar i form av exempelvis order och begäran som kan 
analyseras på liknande sätt med utgångspunkt från ovanstående regler. Detta leder till att 
dessa regler för lyckade talhandlingar kan generaliseras för att gälla även andra 
talhandlingar.116
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En lyckad mänsklig kommunikation utmärks av att lyssnaren har förstått talhandlingen på det 
sätt som talaren har avsett. Searle kallar detta för den illokutionära effekten.117

”In the case of illocutionary acts we succeed in doing what we are trying to do by getting our 
audience to recognize what we are trying to do. But the ‘effect’ on the hearer is not a belief or 
a response, it consist simply in the hearer understanding the utterance of the speaker. It is this 
effect I have been calling the illocutionary effect”118

”Acts of communication are preculiar among examples of human behavior in that the 
intention to perform the act will succeed if the audience recognizes the intention to perform it. 
As soon as my audience recognizes that I intend to tell them something, I have succeeded in 
telling them. This feature is certainly not true for human behavior generally. If for example 
someone intends to become President of the United States and other people recognize this 
intention, he is still not President.”119

Searle menar med de ovanstående citaten att talarens kommunikativa avsikt är att skapa 
förståelse hos lyssnaren och att lyssnaren har förstått den kommunikativa avsikten med 
talhandlingen. För att kunna uppnå denna förståelse hos en lyckad kommunikation bygger den 
på att vissa villkor uppfylls.120

 Talaren kommunikativa avsikt är att skapa förståelse hos lyssnaren.121

 Villkor som bygger på ett generellt och konventionellt regelverk.122

 Att både lyssnaren och talaren måste ha kunskap om och kunna använda det generella 
regelverket.123

 Lyssnaren behöver kunna avgöra om dessa villkor är uppfyllda.124

Habermas har en egen version av talaktsteorin som han kallar för universalpragmatik. Enligt 
Habermas har universalpragmatiken till uppgift att ”identifiera och rekonstruera universella 
betingelser för möjlig inbördes förståelse”. Detta innebär att Habermas i samband med 
universalpragmatiken analyserar allmänna förutsättningar för kommunikativt handlande och 
att den typen av handling är grundläggande för den inbördes förståelsen av handlingen.125

Enligt Habermas är syftet med talaktsteorin att den pekar på den generativa kraften som 
förekommer vid språkliga yttranden. Denna kraft innebär att en talhandling lyckas om det 
etableras en relation mellan lyssnare och talare samt att det är den relationen som talaren har 
avsett. Dessutom behöver lyssnaren kunna förstå och acceptera det uttalade innehållet på det 
sätt som talaren har avsett, exempelvis som påstående eller löfte.126
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3.3.2 Vad är kommunikationskvalitet?

”Kommunikationskvalitet hos affärsprocesser utgörs av egenskaper hos kommunikation och 
materiella handlingar som bidrar till affärsrelationer som bygger på samförstånd (gemensam 
kunskap) och ett ömsesidigt förtroende.”127

Kommunikationskvalitet i affärsprocesser utgår från ovanstående grunddefinition som 
beskriver innebörden av begreppet.  En grundläggande utgångspunkt om 
kommunikationskvalitet beskrivs i termer av samförstånd och förståelse vilka har sin 
utgångspunkt från kommunikativ handlingsteori samt talhandlingsteori. 
Kommunikationskvalitet bygger på Habermas och Searle´s teorier om talhandlingar. Aktörer 
kan med hjälp av kommunikation skapa exempelvis sociala förväntningar och kan visa sin 
pålitlighet hos ingående åtaganden genom att se till att dessa uppfylls. Det visar på att de 
kommunikativa effekterna även är viktiga inom kommunikationskvalitet och att det endast 
finns ett samförstånd samt förståelse mellan aktörer. Det har även betydelse för begreppet 
kommunikationskvalitet att aktörerna har förmågan att handla effektivt. I samband med social 
interaktion, när aktörerna utför sina handlingsplaner, används kommunikation. Det betyder att 
aktörerna behöver kunna utföra både materiella och kommunikativa handlingar på ett effektivt 
sätt. Detta innebär att i relation till den kommunikation som utförs tolkas de materiella 
handlingarnas resultat och effekter. Det innebär att effekter av kommunikativ handling och 
effektivitet har stor betydelse för begreppet kommunikationskvalitet. God 
kommunikationskvalitet innebär att aktörsrelationer skapas som bygger på samförstånd med 
hjälp av kommunikation. Aktörsrelationer kan kännetecknas av åtagande, gemensam kunskap, 
sociala förväntningar samt att det finns garantier för att kunskapen är giltig.128

3.3.3 Kommunikationskvalitetskriterier

Kommunikationskvalitet kännetecknas av två kvalitetsegenskaper vilka utgörs av en 
handlingsaspekt och ett informationsinnehåll. Det innebär att en kommunikationshandling bör 
innehålla en hög kvalitet med avseende på handlingsaspekten och informationsinnehållet för 
att hålla en hög helhetskvalitet.  Uttolkaren bör även förstå och acceptera 
kommunikationshandlingen som trovärdig. Med det menas att uttolkaren förstår vad 
kommunikationshandlingen betyder för att förståeligheten ska anses vara uppfylld. 
Trovärdigheten hos kommunikationshandlingen bygger på en trovärdig garanti om att det 
finns giltiga och goda grunder samt skäl för det som kommuniceras. Den här 
trovärdighetsaspekten kan med utgångspunkt från giltighetsanspråken sanning, möjlig 
effektivitet, riktighet samt sannfärdighet utvärderas. Uttolkaren behöver även ha möjlighet att 
kritisera och kontrollera kommunikationshandlingens giltighet. Det innebär att om 
kommunikationshandlingen utsätts för kritik behöver sändaren kunna försvara och redovisa 
de giltiga anledningarna som ligger till grund för kommunikationshandlingen. De åtta 
generiska kriterierna för kommunikationskvalitet beskrivs nedan.129

Kommunikationshandlingar har en relevant och begriplig handlingsaspekt.
Det innebär att det framgår hur informationsinnehållet ska användas. Handlingsaspekten hos 
kommunikationshandlingen bör vara begriplig. Handlingsaspekten bör även, för till exempel 
order, erbjudande eller påstående, visa hur meddelandet ska tolkas realistiskt samt vilken typ 
av aktörsrelation som aktualiseras. I samband med kommunikationshandlingens 
handlingsaspekt är även relevansen viktig. Till exempel kan ett löfte bara vara relevant om det 
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inte är uppenbart för uttolkaren att sändaren ändå i normala fall skulle utföra den aktuella 
handlingen. En grundförutsättning är att handlingsaspekten är relevant och begriplig för att på 
ett förklarligt sätt kunna tematisera giltighetsanspråken sanning, möjlig effektivitet, riktighet 
samt sannfärdighet.130

Kommunikationshandlingar med relevant och förståeligt informationsinnehåll.
Det innebär att ett förståeligt informationsinnehåll bygger på språkliga termer och symboler 
som används och bör vara både semantiskt samt syntaktiskt förståeliga. Detta innebär att de 
satser och symboler som används bör vara välformulerade och välstrukturerade samt följa de 
semantiska och syntaktiska regler som gäller. Dessutom bör informationsinnehållet vara 
relevant och den kommunikation som sker berör ett visst tema i samband med 
handlingssituationen. Detta leder till att informationsinnehållet i förhållande till det aktuella 
temat bör vara relevant. Informationsinnehållet hos kommunikationshandlingen behöver hålla 
en hög kvalitet och utgör därmed en viktig förutsättning för kvalitetskriteriet förstålig 
kommunikation.131

Trovärdig kommunikation.
Det innebär att det som kommuniceras är välgrundat och trovärdigt samt att aktörerna ska 
kunna lita på det som kommuniceras. Inom kommunikationskvalitet är det en grundläggande 
förutsättning att uttolkaren kan utvärdera om kommunikationshandlingens acceptvillkor är 
beroende av giltiga skäl och grunder. Detta innebär att sändaren måste kunna på ett realistiskt 
sätt uppvisa en trovärdig garanti om att kommunikationshandlingen är grundad på giltiga skäl. 
Trovärdigheten hos kommunikationshandlingen kan utvärderas med utgångspunkt från en 
eller flera av följande giltighetsanspråk: sanning, möjlig effektivitet, riktighet samt 
sannfärdighet. En viktig förutsättning för att detta ska kunna ske är att uttolkaren förstår 
kommunikationshandlingen, vilket innebär att uttolkaren uppfyller kriteriet förståelig 
kommunikation. Trovärdigheten i kommunikationen innebär även att om uttolkaren väljer att 
kritisera kommunikationshandlingen kan sändaren med giltiga skäl försvara den.132

Förståelig kommunikation.
Uttolkaren ska förstå de språkliga satser och symboler som kommuniceras. Det beror till en 
stor del på kriteriet, kommunikationshandlingar med ett relevant och förståeligt 
informationsinnehåll, om att handlingarnas informationsinnehåll bör vara relevant och 
förståeligt. Dessutom har aktörernas förförståelse av det som kommuniceras utifrån 
kommunikationshandlingens handlingsaspekt en betydelse genom att ha en syntaktisk 
betydelse i form av ett verb exempelvis be och lova. Detta leder till att även kriteriet för 
kommunikationshandlingar har en relevant och begriplig handlingsaspekt. Det innebär att det 
inte räcker med att enbart kommunikationshandlingen i sig är relevant och välformulerad för 
att kommunikationen ska vara förståelig. Dessutom är kommunikationens förståelighet även 
beroende av en gemensam och implicit förförståelse som delas mellan aktörerna. Det innebär 
att den implicita handlingskontexten eller förförståelsen beror på att aktörerna har en implicit 
kunskap samt ett gemensamt språk. Den implicita kunskapen har sin grund i hur väl aktörerna 
känner varandra, delar en gemensam kultur och av den förkunskap de delar om den aktuella 
handlingssituationen. Dessutom leder uttolkarens slutlednings- och associationsförmåga till 
om det finns någon möjlighet att kommunikationshandlingen ska kunna förstås. Detta är 
särskilt grundläggande när kommunikationshandlingens bokstavliga och standardiserade 
betydelse inte är i överensstämmelse med den kommunikativa intentionen från sändaren. 
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Uttolkarens möjligheter att kunna kritisera kommunikationshandlingen har också betydelse 
för kommunikationens förstålighet. Om uttolkaren inte förstår kommunikationshandlingen 
måste dess giltighet kunna kritiseras, enligt kriteriet för kommunikationshandlingar som kan 
kritiseras och kontrolleras av uttolkaren samt försvaras av sändaren, vilket leder till att 
sändaren behöver ha möjlighet att kunna förtydliga sig i det här avseendet.133

Kommunikationshandlingar som kan kritiseras och kontrolleras av uttolkaren samt 
försvaras av sändaren.
En grundläggande idé är att det för kommunikationshandlingen ska finnas möjlighet för 
uttolkaren att kunna kritisera, kontrollera och försvara dess giltighet. Detta innebär att det för 
uttolkaren bör vara möjligt att på giltiga grunder kunna kritisera och kontrollera 
kommunikationshandlingen samt att sändaren har möjlighet att försvara dess giltighet. Det 
som är vanligt förekommande i samband med kommunikation är att det förekommer oenighet, 
oförståelse och missförstånd. Ofta innebär det en process med att skapa samförstånd och 
förståelse där kommunikationshandlingarna behöver kunna prövas och kontrolleras.134

En förutsättning för att det ska uppstå ett samförstånd hos handlingssituationen är att den 
håller en hög kvalitet baserat på en giltig kunskap och inte på att aktörerna är godtrogna. I 
samband med att skapa kvalitet i kommunikationen är att den utgörs av en grundläggande del 
argumentation och resonerande. Detta innebär att det är viktigt att de 
kommunikationshandlingar som utförs kan försvaras och kritiseras med utgångspunkt från 
förstålighet som giltighetsanspråk. Dessutom bör även trovärdigheten hos 
kommunikationshandlingarna som utförs kunna försvaras och kritiseras med utgångspunkt 
från giltighetsanspråken sanning, möjlig effektivitet, riktighet samt sannfärdighet.135

Dessa ovanstående fem kvalitetskriterier är grundläggande för att kunna utvärdera hur 
informationssystem påverkar mänsklig kommunikation. Kommunikationen måste betraktas 
utifrån en handlingskontext och i samband med social interaktion.136 Dessutom finns det tre 
kvalitetskriterier som utförs tillsammans med affärsprocesserna, vilka presenteras nedan. 
Dessa kvalitetskriterier har ett beroendeförhållande till de tidigare nämnda 
kvalitetskriterierna.

 Empati.
Aktörerna ska inta en lyhörd och förståelseinriktad, individorienterad, 
samarbetsinriktad och hänsynsfull inställning till varandra. Empati innebär att 
aktörerna visar personlig respekt, hänsyn och är lyhörda när de kommunicerar med 
varandra.  Aktörerna tycker att de sociala och personliga relationerna är viktiga, vilket 
kriteriet bygger på.  En grundförutsättning för empati är kriteriet förståelig 
kommunikation. För att affärsprocessen ska vara gynnsam och utgöra en bra grund för 
båda parter behöver aktören ifråga vara mån om den andres välbefinnande.137

 Trovärdighet/Säkerhet.
Aktörerna känner förtroende och säkerhet för varandra, vilket skapas av aktörernas 
uppträdande, kunskap samt förmåga att ömsesidigt skapa trovärdiga garantier. Även 
aktörernas rykte som pålitliga aktörer påverkar också trovärdigheten/säkerheten. En 
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grundförutsättning för att skapa denna säkerhet och dessa ömsidiga garantier utgör 
trovärdig kommunikation.138

 Pålitlighet.
Åtaganden bör på ett korrekt och tillförlitligt sätt kunna uppfyllas ömsesidigt av de 
inblandade aktörerna.139

De kriterier som Eriksson140 definierar för kommunikationskvalitet hos informationssystem 
och affärsprocesser går in i samt överlappar i viss mån varandra. Det leder till att kriterierna 
kan påverka varandra.

Figur 9: Visar generiska kriterier för kommunikationskvalitet hos informationssystem och 
affärsprocesser.141

Relationen mellan de ovanstående kriterierna illustreras i figur 9. En del av de ovanstående 
kriterierna bygger på tolkning och utförande av kommunikationshandlingar. En annan del av 
ovanstående kriterier har sin grund i tjänstekvalitet, som bygger på materiella handlingar och 
kommunikation, samt den handlingskontext som finns i samband med affärsprocesser.142

3.3.4 Resonemang om kommunikationskvalitet

Talet är ett viktigt redskap för att förmedla budskap mellan olika aktörer och få dem att förstå 
budskapets betydelse. Ett exempel på ett budskap där det är viktigt att båda aktörerna förstår 
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varandra är beslutsunderlag som tas fram. Det finns ett forskningsområde som behandlar 
talets och det förmedlande budskapets uppfattning mellan olika aktörer, det vill säga 
forskningsområdet talaktsteori. Det verkar som att det inom talaktsteoriämnet inte behandlar 
själva kommunikationskvaliteten och detta har lett till att det har skett forskning inom 
kommunikationskvalitet. Kvaliteten hos kommunikationen är nödvändig för att underlätta 
förståelsen av det förmedlade budskapet. Inom data warehouse området är det nödvändigt att 
de beslutsunderlag som tas fram är förståeliga och trovärdiga för alla parter. Detta eftersom 
det förmedlas en verklighetsuppfattning om hur verksamheten fungerar via de framtagna 
beslutunderlagen och dessutom fungerar beslutsunderlagen som ett underlag för 
verksamhetsstyrningen.

3.4 Metodteori

I detta avsnitt kommer jag att beskriva en metodteori för att kunna framställa en metod som 
kan förbättra datakvaliteten inom data warehouse med hjälp av kommunikationskvalitet och 
TQM.

3.4.1 Vad är metodik kontra ramverk?

Ordet metodik kommer från en grekisk term som betyder studerandet av metoder. Inom 
informationssystemfältet har metodik kommit att betyda samma sak som metod. Om 
metodiken ska ses som en problemlösningsmekanism måste metodiken kunna visa hur den 
löser problem. En problemlösningsmekanism består av tre huvudfaser, vilka är en 
problemformuleringsfas, en designlösningsfas och en designimplementeringsfas. Dessa tre 
faser tillsammans kan definieras som att metodik är en målinriktad fas för att lösa problem.143

Ett ramverk hjälper till att strukturera ens tänkande likväl som metodik. Dock är ett ramverk 
en statisk modell som erbjuder hjälp att koppla samman olika koncept och modeller. I den här 
kontexten kan ett ramverk ses som en integrerad metamodell där modeller, koncept och 
metodik kan bli strukturerade. Deras interna kopplingar och olikheter visas för att kunna 
underlätta beslutsfattande samt förståelse. En skillnad mellan metodik och konceptuellt 
ramverk är att metodiken alltid visar en tidsbestämd ordning för utförande stegen samt 
tankesätt. Ett konceptuellt ramverk kan se som en lins genom vilken en betraktare kan se och 
förstå olika modeller, koncept och typer av metodik. I sin grund är ett ramverk en metamodell 
genom vilka olika modeller, koncept, metodik och tekniker kan bli kategoriserade, 
utvärderade, förklarade eller integrerade.144

3.4.2 Ramverket NIMSAD

Ramverket NIMSAD, visas i figur10, är ett generellt ramverk att använda för att kunna 
exempelvis utvärdera någon metodik och inte endast informationssystemmetoder. NIMSAD 
är en förkortning för ”Normative Information Model-based Systems Analysis and Design”145. 
Ramverket NIMSAD består av fyra grundläggande element.

 Problemsituationen (metodikens kontext)
 Den avsedda problemlösaren (användaren av metodiken)
 Problemlösningsprocessen (metodiken)
 Utvärdering av de tre ovanstående elementen
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Figur 10: Visar ramverket NIMSADS:s olika element

Problemsituationen
Problemsituationen utgår från metodikens kontext. De flesta av problemsituationerna sker ofta 
inom en organisation och detta leder till att den blir viktig av flera skäl. Ett av dessa skäl är att 
effektiviteten hos informationssystem endast kan mätas i den utsträckning organisationens 
användare av informationssystemet medverkar. Ett annat skäl är att vid utveckling av 
informationssystem behöver utvecklarna interagera med organisationens medlemmar för att 
kunna få reda på vilken information som de använder sig av nu. Detta för att kunna upptäcka 
vilka problem som informationssystemet är tänkt att försöka lösa baserat på den 
informationen och för att förstå hur systemet som vi utvecklar kommer att fungera. 
Problemsituationen utgör själva kontexten inom vilken metodiken kommer att användas.146

Betydelsen av att organisationens medlemmar är delaktiga vid problemsituationen visas på ett 
lämpligt sätt med hjälp av att beskriva medlemmarnas aktiviteter på ett mer meningsfullt sätt 
enligt Checkland.147

”The concept human activity system is crucially different from the concept of natural and 
designed systems. These latter, once they are manifest, ‘could not be other then they are’, 
but human activity systems can be manifest only as perceptions by human actors who are 
free to attribute meaning to what they perceive. There will thus never be a single 
(testable) account of a human activity system, only a set of possible accounts all valid 
according to particular Weltanschauungen.”148

Den avsedda problemlösaren
Hur effektiv och användbar den inneboende styrkan hos metodiken kan bli beror på de 
personliga karaktärsdragen hos den avsedda problemlösaren. Det finns även andra områden 
som är beroende av problemslösarens personliga karaktärsdrag som exempelvis hur effektiv 
informationssystemets design och implementering blir. Den avsedda problemlösaren väljer 
vilka moment hos en aktuell problemsituation som är relevanta och användbara att studera 
samt transformera. Det är nödvändigt att problemlösaren har förmågan att kunna förstå och 
förklara problemsituationen för andra exempelvis genom att manipulera andra att bete sig på 
ett önskvärt sätt.149
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Problemlösningsprocessen
Detta element består av tre olika faser vilka är formulering av problem, designa en 
problemlösning och implementeringen av designen. Fasen med formulering av problem kan 
kallas för systematisk analys. Systematisk analys kan ses som utredningsprocessen för att 
kritiskt utvärdera problemsituationen med hjälp av ett noteringsverktyg för system. 
Systematisk analys inkluderar aktiviteter som att undersöka och kritiskt utvärdera diagnosen, 
som tagits fram under utvärderingen av systemet mot det prognostiserade önskvärda 
resultatet. Det sker även i detta steg av problemformuleringen definition av problem som 
hindrar att nå det önskvärda prognostiserade resultatet. Dessutom genom att använda sig av 
ett relevant noteringssystem för att ta bort de identifierade problemen och transformera från 
nuläget till önskvärt resultat. De frågor som systematisk analys besvarar är av typen vad och 
varför. Den person som utför systematisk analys bör ha förmågan att kunna tänka kritiskt.150

Inom fasen designa en problemlösning, som även kan kallas för systematisk design, utgör 
basen för att designa lösningen och den täcker in ett antal olika aktiviteter. En definition för 
designfasen av en problemlösning lyder följande:151

”… the creative activity of constructing elements and organising them into integrated 
wholes, each capable of realising the notational system(s). If this activity can be guided 
by the notion of ´systems´ taken in its epistemological sense, then we can call the phase 

‘systemic design’.”152

Systematisk design är processen att härleda modeller med användning av noteringssystemet 
som visar på relevanta element hos det imaginära systemet. Syftet med detta är att visa på 
relevant innehåll hos systemet. De frågor som systematisk design ska besvara är av typen hur 
och vem. Det krävs att den person som utför systematisk design har förmågan att kunna tänka 
kreativt. Inom fasen designa en problemlösning finns det två relaterande steg vilka är 
konceptuell/logisk design och fysisk design.153

Inom fasen implementering av design implementeras den designen som ett resultat från 
systematisk design inom den aktuella kontexten.154

Utvärdering av de tre ovanstående elementen
Ingen problemlösningsprocess kan anses komplett innan en utvärdering har skett. Under, före 
och efter problemlösningsprocessen bör utvärdering ske för att kunna mäta effektiviteten från 
problemlösningsprocessen. Dessutom bör utvärdering ske av den tilltänka problemlösaren för 
att ta reda på om problemsituationen har förbättrats innan det går att uttala sig om problemen 
framgångsrikt har åtgärdats .155

3.4.3 Resonemang om metodteori

Metodik anses ofta vara samma sak inom informationssystemfältet som metod, vilket innebär 
att det beskriver hur aktörer ska utföra arbetsmomenten i en metod. Metodik kan även ha en 
annan betydelse än att betyda samma sak som metod, exempelvis med utgångspunkt från 
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grekiskan, där metodik betyder studerandet av metoder.156 Ett ramverk däremot beskriver hur 
en metod kan skapas, det vill säga att ett ramverk är en metametod vilket används för att 
skapa en metod. Ett ramverk består av ett antal olika komponenter som metodskaparen 
behöver tänka på och i vissa fall ta hänsyn till för att kunna ta fram en lämplig metod för den 
aktuella situationen. Metodskaparen behöver utgå ifrån en kritiskutgångspunkt vid skapandet 
av en metod. Dessutom behöver metodskaparen utgå ifrån att den framtagna metod behöver 
vara så pass generell att den kan användas för liknande situationer, än enbart den tilltänkta 
aktuella situationen som den avser att vara ett hjälpmedel för. Ett ramverk är NIMSAD som 
utgår från fyra olika grundläggande komponenter som en metodskapare behöver ta hänsyn till. 
Dessa fyra är problemsituationen, problemlösaren, problemlösningsprocessen och utvärdering 
av de tre tidigare komponenterna157. En metod kan tas fram med hjälp av ramverket NIMSAD 
eftersom den täcker in de mest grundläggande komponenterna som de flesta metoder behöver 
ta hänsyn till.

3.5 Referensramsmodell

I detta avsnitt beskrivs hur de olika delarna i referensramen hänger ihop utifrån mitt synsätt. 
Tar även upp i detta avsnitt hur jag har använt referensramen som grund.

Figur 11: Referensramsmodellen

Figur 11 består av ett antal komponenter som tillsammans bildar en helhet. Komponenten 
med triangeln som finns inom verksamhetens organisation visar hur de olika beslutsnivåerna 
inom en organisation kan ske, det vill säga strategiskt, taktiskt och operativt beslut. Data 
warehouse ringen med den upp och nedvända triangeln visar vilka beslut som data warehouse 
system brukar vara beslutstöd till. Dessutom visar den var de flesta användarna till data 
warehouse finns inom verksamheten. Den triangeln visar att data warehouse system i de flesta 
fallen fungerar som beslutstöd till strategiska beslut. Triangeln visar dessutom att data 
warehouse i minst utsträckning används som beslutstöd till operativa beslut inom 
verksamheten. Att ringarna för verksamhetens organisation och data warehouse går i varandra 
visar på att de kompletterar varandra för att kunna leda till bättre beslut hos verksamheten.
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Ringen data warehouse utgår ifrån att ett data warehouse system utgör en infrastruktur som 
knyter samman de källsystem som verksamheten valt att integrera med ett 
verksamhetsövergripande data warehouse, för att kunna visa en version av verkligheten hos 
den aktuella verksamheten. Detta innebär att data warehouse börjar med att de får information 
från källsystem eller externa källor, det vill säga får information från annat håll än från de 
integrerade källsystemen. Efter att informationen har kommit från källsystemet kommer den 
att genomgå en ETL-process, vilket innebär extraktion, transformering och laddning till den 
underliggande databasen i data warehouse systemet. Med hjälp av olika verktyg som 
exempelvis OLAP-verktyg kan slutanvändarna sedan få tillgång till den information som 
finns i data warehouse systemet genom att rapporter och analyser tas fram. Detta tillsammans 
visar på den definition av data warerhouse som kommer att användas här.

Komponenten i modellen som visar datakvalitet utgör ett viktigt element i data warehouse. 
Om datakvaliteten hos data warehouse systemet inte håller en hög kvalitet kommer detta att 
utmynna i att erbjuda lägre kvalitet hos de beslutsunderlag som verksamhetens data 
warehouse erbjuder. Detta trots att data warehouse som beslutsstöd visar en enda version av 
sanningen hos verksamheten, vilket leder till att verksamheten kommer att ta beslut på ett 
beslutsunderlag som inte håller en tillräckligt god kvalitet. Verksamheter bör därför sträva 
efter att inom sitt respektive data warehouse hålla en så hög tillfredsställande datakvalitet som 
möjligt för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt baserat på den data som finns i data 
warehouse systemet.

Komponenten kommunikationskvalitet är ett element som är viktigt för verksamheten 
eftersom det utgör kvaliteten hos kommunikationen mellan olika aktörer. Med hjälp av bättre 
kvalitet hos kommunikationen mellan olika aktörer inom verksamheten kan kvaliteten 
förbättras hos den information som kommuniceras mellan verksamhetens olika aktörer. Den 
information som kommuniceras via källsystem, som är kopplad till verksamhetens data 
warehouse system, kommer att i slutändan utmynna till datakvalitet. Om verksamheten 
förbättrar sin kommunikation som förmedlas via källsystemen i verksamheten kommer detta 
att leda till att kvalitet förbättras och i slutändan kommer datakvaliteten att förbättras.

Komponenten riktlinjer som visas i modellen visar kopplingen mellan datakvalitet och 
kommunikationskvalitet. Syftet med detta är att visa på att datakvalitet och 
kommunikationskvalitet bör kunna sammanlänkas för att ta fram riktlinjer som har till syfte 
att förbättra datakvaliteten hos verksamhetens data warehouse.

Den avsnittsindelning som har använts i analyskapitlet är att analysen har delats in i data 
warehouse, datakvalitet, kommunikationskvalitet och riktlinjer för att förbättra datakvaliteten 
med hjälp av kommunikationskvaliteten och TQM. Dessutom har denna referensmodell 
använts som underlag till analysen och där arbetet med analysen hela tiden har utgått från ett 
verksamhetstänkande, det vill säga att triangeln med verksamhetens organisation har använts 
som bakgrund till de övriga komponenterna. Till exempel har vid analysen ett 
verksamhetstänkande använts vid analyserandet av data warehouse för att inte analysera 
endast tekniken utan även se sammanhanget tekniken befinner sig i inom dess omgivning. 
Dessutom har komponenterna datakvaliteten och kommunikationskvaliteten analyserats 
utifrån ett verksamhetsperspektiv inom data warehouse kontexten. Detta för att möjliggöra att 
skapa ett underlag för att kunna ta fram riktlinjer för att förbättra datakvaliteten med hjälp av 
kommunikationskvaliteten och TQM.
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4 Empiri
I detta kapitel sammanställer jag min insamlade empiri, som består av fyra intervjuer med 
konsulter inom områdena data warehouse och datakvalitet baserat från två olika 
fallstudieföretag. 

4.1 Information om företagen

4.1.1 Kort historia om Component Software AB

Component Software ASA bildades 1997 i Norge och har tre kontor, vilka finns i Oslo, 
Stockholm och Köpenhamn. De har i dagsläget över 200 medarbetare varav 120 är konsulter 
och under verksamhetsåret 2006 omsatte de cirka 330 miljoner kronor.158

Företaget erbjuder konsulttjänster och IT-lösningar inom Business Intelligence, 
verksamhetsstyrning, integration och affärsprocesser. Inom de konsulttjänster som 
verksamheten arbetar inom tas lösningar fram inom data warehouse, datakvalitet, 
dataintegration, rapportering, analys och balanserad målstyrning. Sedan företaget startades har 
deras motto varit ”Increase your corporate IQ”. Detta motto utgår ifrån förmågan att kunna 
utnyttja all information, alla processer och alla IT-verktyg som krävs för att strategiskt 
konkurrera och leda en verksamhet på ett effektivt sätt. Deras strategiska huvudområden är 
Business Intelligence vilket inkluderar data warehouse, beslutsstöd, analys och rapportering, 
Applikationsintegration som i sin tur inkluderar dataintegration och datakvalitet, 
affärsprocesser (Business Performance Management) och verksamhetsstyrning.159

I april 2007 börsnoterades företaget för att kunna skaffa sig en bättre finansiell bas för en 
fortsatt expansion, exempelvis genom förvärv av andra bolag som stämmer överens med deras 
företagskultur och inriktning. Under juni 2007 slås Component Software ASA samman med 
det finländska företaget Affecto genom en fusion av bolagen och anledningen till att bolagen 
slås samman är för att kunna skapa en nordisk jättekoncern inom beslutstödsprodukter.160

4.1.2 Kort historia om Intellibis AB

Intellibis AB grundades år 2000 och är ett nischat företag som arbetar med att ta fram 
beslutstödslösningar. De har sitt huvudkontor i Stockholm och har även tre andra kontor i 
övriga Sverige. Under slutet av 2006 blev Intellibis uppköpta av det finska IT-
konsultföretaget Affectogenimap. Den här affären innebär för Affectogenimap att företaget 
för första gången kommer in på den svenska marknaden och för Intellibis innebär affären att 
de kommer fortsätta att operera vidare i Norden. 161 Det finska konsultbolaget bytte 
företagsnamn under 2007 till Affecto.162

Företaget är inriktat på att erbjuda beslutstödslösningar åt sina kunder. En anledning till att 
företag har ett behov av beslutstödslösningar är att marknadens drivkrafter förändras, kunder 
blir mer rörliga och konkurrensen hårdnar. Detta leder till att det blir allt viktigare att kunna ta 

                                                
158 Component Software AB, Component Software, 2007
159 ibid
160 IT24, Component Software går samman med finska Affecto, 2007
161 Intellibis AB, AG Intellibis SWE, 2006
162 Affecto Ltd, Affecto, 2007
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rätt beslut på rätt information. Intellibis erbjuder tjänster i alltifrån att lägga upp en strategi till 
implementation av färdig lösning. 163

De erbjuder tjänster inom tre områden vilka är informationsstyrning, verksamhetsstyrning och 
kund- och marknadsstyrning. Området informationsstyrning innebär att företaget hjälper sina 
kunder att bygga upp en infrastruktur för informationshantering. Syftet med detta är att hjälpa 
sina kunder att omvandla data till beslutsunderlag som effektiviserar deras arbete. Den 
infrastruktur som Intellibis AB bygger upp består av portaler, integrationslösningar, 
analysmiljöer och kvalitetssäkrade datalager. Målet med dessa lösningar är att kunna erbjuda 
användarna tillgång till både intern och extern data som består av ostrukturerad och 
strukturerad information. De lösningar som de tar fram har syftet att tillfredställa kundernas 
behov av strategiskt, taktiskt och operativt beslutsfattande. Området verksamhetsstyrning 
innebär att Intellibis hjälper sina kunder att effektivisera förverkligandet av kundens vision 
genom att införa ett IT-stöd för hela deras beslutsprocess. Inom tjänsteområdet kund- och 
marknadsstyrning arbetar Intellibis med att hjälpa sina kunder att få svar på frågor som berör 
deras kunder för att de ska få exempelvis en samlad kundbild. Detta kan de lyckas med genom 
att erbjuda sina kunder olika lösningar för att kunna hantera kundrelationer (CRM). Med ett 
CRM-system kan Intellibis kunder få den information som de behöver få av deras kunder för 
att på så sätt kunna skapa anpassade och riktade kampanjer.164

4.2 Allmänt om Intervjupersonerna

4.2.1 Solution Architect (Bezzina, Dario, Solution Architect, 2007)

Dario Bezzina har arbetat inom IT-branschen i mer än tolv år. Han har under sin yrkeskarriär 
arbetat hos ett flertal företag vilket är allt från Ericsson till mindre konsultbolag men har även 
sitt eget bolag Mandrillo Consulting. I sin yrkesutövning har han ofta ställts inför 
kvalitetsfrågan vilket har lett till att han anser att det är enormt viktigt för kunderna att ha en 
strukturerad och förankrad metod för att leverera kvalitativa resultat. Det räcker ofta inte att 
endast tala om kvalitet utan det måste involveras in i allt vad företagen sysslar med 
exempelvis från utvecklingsmetodik och projektleverans till support och bemötande i 
receptionen.

”Mina arbetsuppgifter inom Component Software är att som Data Integration & 
Information Quality Solution Architect vägleda våra kunder i att ta sunda beslut rörande 
deras information-shantering där informationskvalitet är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att lyckas i verksamheten.”(Dario Bezzina, 2007-04-26)

4.2.2 Databas och ETL arkitekt (Thomas, Morgan, Databas och ETL arkitekt, 2007)

Morgan Thomas har en formell utbildning inom IT från ett Universitet i Tallin där han 
studerade på distans.

”Min fil. kandidat var väldigt generell och omfattar exempelvis programmering, mycket 
pascal faktiskt och en hel del om artficiel intelligence och ett helt år intelligence 
kommunikation.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

                                                
163 Intellibis AB, Intellibis – Din samarbetspartner inom Business Intelligence, 2007
164 ibid



43

Han beskriver sin examen som att han har en examen som är mer än en vanlig svensk 
filosofisk kandidatexamen men inte på en lika hög nivå som en master utbildning. Han har 
även arbetat efter sin utbildningstid hos ett flertal olika företag. 

Morgan Thomas är konsult hos Intellibis AB och hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
arbeta med arkitekturen av data warehouse samt vara ETL arkitekt. Detta eftersom det mellan 
de två olika rollerna finns ett samspel hos den som designar databasen och den som designar 
processerna för att överföra datamängderna till datalagret.

4.2.3 Data warehouse konsult ( Bask, Jenny, Data warehouse konsult, 2007)

Jenny Bask har en systemvetenskaplig kandidatexamen från Linköping Universitet där hon 
läste mellan åren 1994-1997. På Intellibis AB arbetar hon som data warehouse konsult. 

”Jobbar mest med slutanvändarmiljöer, sånt kul som med rapporter men även en hel del 
med databasdesign, arkitektur och utveckling.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Enligt Jenny Bask så är Intellibis AB ett renodlat konsultföretag med specialistkompetens 
inom data warehousing och lösningar inom det området.

4.2.4 Projektledare ( Hyltegård, Rasmus, Projektledare, 2007)

Rasmus Hyltegård har läst tre år på systemvetenskapliga programmet vid Växjö Universitet 
och valde sedan att läsa en tvåårig MBA utbildning i Minneapolis. Han tycker att kopplingen 
mellan tekniken och verksamheten är intressant att arbeta med.

”För jag vill inte vara en riktig tekniker som sitter och jobbar på djupet utan jobbar 
närmare verksamheten. Så jag jobbar mycket med kunderna och försöker förstå deras 
krav och omvandla dem till verktygsstöd.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

Hans roll inom företaget är att arbeta närmare verksamheten än vad en tekniker gör. Det 
handlar ofta om att han är en person som försöker förstå och definiera kraven som användarna 
har. Det handlar mycket om att kommunicera hela tiden för att arbeta med affärsprocesser. De 
arbetsuppgifter som Rasmus Hyltegård utför skiljer sig från projekt till projekt. I stort sett 
handlar det om att arbeta med förändringsanalys men det kan även hända att han arbetar som 
projektledare och som projektledare går hans arbetsuppgifter mer ut på att styra det aktuella 
projektet. Han tycker att hans roll kan sammanfattas med att han är en junior 
verksamhetskonsult.

”Eftersom jag tror det kräver, min bild är att det kräver ganska mycket erfarenhet för att 
kunna vara en duktig verksamhetskonsult, man måste vet mycket om hur verksamheten 
fungerar på olika sätt och koppla detta mot olika lösningar som man skapat i tidigare 
projekt. Så det tar sin tid att bli en fullfjädrad verksamhetskonsult.” (Rasmus Hyltegård, 
2007-06-25)

4.3 Data warehouse

4.3.1 Definition av data warehouse

Morgan Thomas definition av vad ett datalager är att det ger en logisk vy över verksamheten 
med information. 

Jenny Bask definition av hur ett data warehouse system ser ut är följande:
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”Jag ser ett data warehouse som allting från källsystemet till all ETL, till och med 
stjärnmodellen. Egentligen inte kuberna, men till stjärnmodellen. Genom staging-lager, 
till normaliserade lager, till denormaliserade lager.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Hon förklarar vad ett denormaliserat lager är, att det normalt först följer Kimballs och andras 
principer men att det sedan ofta görs vissa avsteg från dessa. Anledningen till det är att det 
inte fungerar i praktiken. 

”Inte om du ska bygga kuber och liknande på datat, utan då gör man star-schema istället 
för normaliserade modeller.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Rasmus Hyltegård definition av vad ett data warehouse är att det är ett verktygsstöd som kan 
användas för historisk lagring av information som sedan kan användas för att analysera och 
följa upp mot olika nivåer inom en verksamhet. Sedan går att tala om data mining och text 
mining. 

4.3.2 Förbättringar av en verksamhets data warehouse

Morgan Thomas anser att det som behöver förbättras hos en kunds verksamhet är att 
medarbetarna kan utföra det de vill med data warehouse systemet på ett enklare sätt. Han har 
föreslagit för sina olika projektledare att de gemensamt går igenom målen för systemet som 
att kunna ta fram en rapport snabbare, enklare samt med bättre datakvalitet. Detta kan ske 
genom att ta fram några mätetal som kan mäta vad verksamheten menar med snabbare och 
enklare. Det är ofta ett nytt tankesätt för kunderna att tänka på hur de ska kunna kvantifiera 
om de har uppfyllt de uppsatta målen med data warehouse systemet. Ofta upplever han att 
företag har en vag idé om vad de vill uppnå med datalagret. Ett exempel som han tar upp är 
hur kunden inte ska behöva ha en sådan stark koppling till deras IT-avdelning. Deras IT-
avdelning betraktade dem som ett spam mot deras datamängder vilket ledde till att deras 
datamängder hamnade i ett källsystem. IT-avdelningen ville komma åt det här eftersom det 
faktiskt var 80 stycken analytiker som använde sig av en massa ad hoc analys i en gammal 
AS400 databas. I det här fallet tog de fram datamängderna för att använda i en OLAP kub för 
att sedan kunna använda programmet Perclarity, vilket är ett verktyg för att kunna arbeta med 
kuben.

Denna kund blev nöjd enligt Morgan Thomas med detta system eftersom han hade gett dem 
möjligheten att kunna arbeta direkt mot deras egna datamängder. Med detta system kunde den 
här kunden ta fram rapporter på ett enklare sätt än tidigare från källsystemet eftersom det 
tidigare ofta var svårt att få ut något överhuvudtaget. Han menar att när det gäller att 
kvantifiera det kunden är ute efter får han ofta lita på sin magkänsla. Ofta har deras kunder 
haft specifika affärsproblem som de vill att Intellibis AB ska hjälpa dem med men det har 
även hänt att kunden egentligen inte vet vad den är ute efter. De flesta användare hos en kund 
som använder sig av ett data warehouse i deras dagliga arbete är controllers, ekonomer eller 
säljare.

”Det har inte någon IT-avdelning för de har aldrig varit intresserade av informationen 
även om det är möjligt att bygga ett data warehouse som IT-avdelningen också skulle 
kunna ta del av. Men IT-avdelning är ofta endast en tjänst hos företaget.” (Morgan 
Thomas, 2007-06-21)

För att kunna förbättra en kunds data warehouse anser Jenny Bask att det behövs bättre 
kravspecifikationer. Det är enligt henne en klar fördel att skapa en prototyp när man ska skapa 
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ett data warehouse. Anledningen till det är att det är svårt för slutanvändarna att förstå vad ett 
data warehouse är, eftersom det ofta är väldigt abstrakt. Det är av den anledningen bättre att 
kombinera två av deras källsystem för att kunna visa dessa för slutanvändarna och sen jobba 
vidare därifrån. Jenny Bask berättar att det ofta är alla användare hos en verksamhet som 
använder data warehouse i sitt dagliga arbete. 

”I idealfallet så är det alla, men informationsmängden och innehållet anpassas efter 
vilken din roll är i företaget. Så alla personer ska kunna logga in på sin sida på intranätet 
och få en bild som är anpassad efter bara dem och deras behov.” (Jenny Bask, 2007-06-
25)

Rasmus Hyltegård anser att verksamheter behöver vara öppna för de olika slutanvändarnas 
olika behov av analysverktyg för att kunna analysera den datamängd som finns i data 
warehouse systemet. Dessutom anser han att det som behöver utvecklas för att kunna förbättra 
en kunds verksamhets data warehouse är framför allt informationen som går in i systemet. 
Förutom det är det även kvaliteten hos informationen som kommer in till data warehouse 
systemet samt vad informationen ska användas till. Han upplever ofta att en kund inte riktigt 
vet varför de har ett data warehouse utan att veta vad den egentliga kundnyttan och målet är. 
Det som saknas är ofta en strategi hos kunden för deras data warehouse och vad de vill uppnå 
med systemet på långsikt. Dessutom saknas ofta ett business case som påminner och visar 
vilken kundnyttan är. Det vill säga något sätt som visar på att kunden kan tjäna eller spara 
pengar med att ha ett data warehouse. Det saknas även möjligheter i data warehouse systemet 
att kunna lägga till extern data direkt i den underliggande databasen utan att behöva gå 
igenom ETL-processen. Ett exempel som Intellibis AB arbetar med nu är med restorder där de 
får en massa information från ett källsystem, ett affärssystem. Där det går att se hur många 
restorder kunden har varje dag beroende på vilka produkterna är. Kunden har möjlighet att få 
reda på om de behövde skicka ut exempelvis fyra hundra produkter, vilket leder till att kunden 
vill kunna koppla informationen på ett sätt som möjliggör detta. Det Intellibis AB hjälpte till 
med var att de byggde ett gränssnitt som är kopplat mot ett data mart. Detta gränssnitt 
möjliggör att kunden kan skriva in en kommentar med valfri information, till exempel där 
kunden kan skriva in att de saknar fyra tusen produkter i lagret, vilket leder till att de ringer 
leverantören och beställer denna produkt. Dessutom passar kunden på att fråga leverantören 
när de beställda produkterna kommer och leverantören svarar att de kommer på fredag.

4.3.3 Beskrivning av hur ett data warehouse fungerar

Morgan Thomas beskriver att ett datalager har följande funktion: 

”Ett datalager ska integrera data från flera affärssystem och fascineringen eller 
tidstämpeln kan bygga upp ett historiskt arkiv.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Ofta är det enligt Morgan Thomas inte möjligt att ha historiska datamängder i ett affärssystem 
av olika skäl men att det i ett datalager är möjligt att ha ett historiskt perspektiv. Dessutom ska 
ett datalager helst endast gå att läsa ifrån och slutanvändare ska inte ha någon möjlighet att 
korrigera datamängderna i datalagret. Anledningen till detta är att de datamängder som finns i 
en kunds data warehouse ska vara den enda sanningen för företaget. Detta innebär att ett 
företag ska ha fullständigt förtroende för att det som presenteras i datalagret hämtas från 
källsystemet som i sin tur har sina egna behörighetskontroller. Ingen slutanvändare ska ha 
någon möjlighet ändra något i datalagret. 
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”Datalagrets ETL process, extraktion, transformation and loading, flytta datat ut till ett 
slags presentation lager som gör att informationen presenteras på ett sätt som underlättar 
att man kan ställa frågor mot uppgifterna. Där är strukturen egentligen underordnad 
bara det finns en lämplig struktur som kan vara olika tekniker som normalisering till en 
stjärnmodell. Det kan vara OLAP kub och det är inte det som är det viktigaste.” (Morgan 
Thomas, 2007-06-21)

Det viktigaste med ett data warehouse är enligt Morgan Thomas vilken nytta slutanvändaren 
kan få utav att strukturera de datamängder som finns i källsystem till en helhet för att ge dem 
en möjlighet att analysera uppgifterna.

De komponenter som ett data warehouse består av, enligt Jenny Bask, är databaser,
inläsningsfunktionalitet, metadata och rutiner för att underhålla det som övervakas. I ett 
respository ligger metadata för data warehouse systemet. Hon berättar att i det enklaste fallet 
med en procedurbaserad arkitektur, används procedurer, som loggar vad som har utförts, hur 
mycket data som laddats, etcetera, i en databastabell. Det finns även verktyg som har en 
inbyggd metadatainsamling som sker när systemet är igång.

Rasmus Hyltegård beskriver att ett data warehouse består av ett antal källsystem vars 
information sedan överförs till ett data warehouse och det finns en ETL-process direkt innan 
datalagret. Vid denna ETL-process kan redudant information tas bort samt även modifiera 
informationen som behövs. Efter ETL-processen finns själva datalagret och från detta 
datalager går det att skapa flera olika data marts. Han anser att det ofta brister hos kunderna 
att de inte skapar data marts i den utsträckning som de behöver. Dessutom anser han att 
användare även lätt fastnar vid att använda endast ett slutanvändarverktyg.

4.3.4 Migreringsmöjligheter av datamängder från en databasstruktur till en annan 
struktur

Det är enligt Morgan Thomas möjligt att kunna migrera datamängder från en relationsdatabas 
struktur till en dimensionsmodellstruktur men att det teknikmässigt endast är 
relationsdatabaser. Det kan förekomma enstaka fall där datamängderna kommer från ett 
källsystem i ett stordatorsystem där det inte används relationsdatabaser men det förekommer 
mer sällan.

Enligt Jenny Bask finns det möjlighet att migrera datamängder från en 
relationsdatabasstruktur till en dimensionsmodellerad struktur och det sker varje gång vid 
laddningssteget hos ETL processen. Relationsmodellen är näst sista steget och stjärnmodellen 
är sista steget vid laddning.  Det första arbetssteget vid laddning är den databas som tar emot 
alla datamängder som det ser ut i källsystemet. I denna databas finns endast textfält utan 
någon kontroll överhuvudtaget. I nästa databas, staginglagret, läggs kontroller på datatyper 
och längder till samt om det förekommer fält som är tomma men som inte får vara tomma 
etcetera. Därefter kommer normaliseringslagret och här ska datamängderna vara korrekta, det 
är detta som är långtidslagret och ska i många fall lagras i flertal år. Sista arbetssteget är att 
datamängderna överförs till den sista av de fyra databaserna som utgörs av stjärnlagret. Allt 
som finns i stjärnlagret ska kunna överföras när som helst från relationslagret. Detta innebär 
att om stjärnlagret inte längre fungerar eller av någon annan anledning inte går att använda 
ska det vara möjligt att överföra datamängderna från relationslagret igen, även om det 
arbetsmässigt innebär att det tar tre veckor att utföra.

Det är möjligt för en kund att ändra sin databasstruktur utan att stjärnlagret behöver ändras 
enligt Jenny Bask, vilket innebär att endast ETL processen berörs. Normalt laddas alla 



47

datamängder in i relationsdatabaslagret och sen så plockas det som behövs med till 
stjärnmodellen. Normaliseringslagret kan vara väldigt stort, då det kan sparas under många år. 
Till stjärnlagret plockas bara det som har ändrats sedan sist och det som behövs. Det är 
samma data, men som är strukturerade på olika sätt. Det går att ha redundanta datamängder i 
till exempel stjärnlagret, men i normaliseringslagret ska alla lämpliga normaliseringsformer 
följas.

4.3.5 Beskrivning av vilka användarna är som använder data warehouse i sitt dagliga 
arbete

De slutanvändare som använder data warehouse i sitt dagliga arbete är någon som sitter 
ganska nära affärsaktiviteten enligt Rasmus Hyltegård. Om affärsaktiviteten sedan innebär att 
arbeta mot kund eller ta någon sorts beslut är olika från fall till fall. Men någon person som tar 
beslut baserat på den information som de får till sig fungerar därmed som ett beslutsstöd. 
Kundens verksamhetsledning kan ta beslut baserat på den information som finns men det sker 
kanske på en annan hieratisknivå som exempelvis månadsförsäljning, kvartalsförsäljning eller 
någon typ av kundgrupp som är under utnyttjad. I de fallen kan verksamhetsledningen ta 
strategiska beslut.

”Att vi bara ska fokusera på att sälja till lantbrukare eftersom det är en målgrupp där vi 
kan tjäna mycket pengar eller att inte rikta sig mot småföretagare eftersom där förlorar vi 
pengar. Där kan till exempel ledningen ta sådana beslut på en högre nivå.” (Rasmus 
Hyltegård, 2007-06-25)

Enligt Rasmus Hyltegård vill ofta Intellibis AB skapa ett data warehouse som inte innehåller 
all information från kundens verksamhet på en gång. Anledningen till det är att konsulterna 
från Intellibis AB ofta vill arbeta iterativt eftersom kundens användare ofta inte har en riktig 
förståelse vad ett data warehouse ska användas till.

”Användarna tänker sig ofta först tabeller och matriser eftersom det är så man vanligtvis 
arbetar i Microsoft Excel, möjligtvis en pivottabell. Sen börjar de se att man kan titta på 
informationen på olika sätt och använda geografiska informationssystem för att 
exempelvis se vilken butik som säljer bäst och var ifrån folk kommer som handlar i den 
butiken och så vidare.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

Detta innebär att Intellibis AB ofta börjar ute hos en kund med att få en liten del av 
informationen bra i det data warehouse som skapas, exempelvis information om försäljning 
för att sedan tillföra informationen om ekonomin enligt Rasmus Hyltegård. Under tiden som 
informationen om ekonomin läggs till i data warehouse systemet kan användarna använda 
informationen om försäljning på ett flertal olika sätt. I teorin går det att hämta all information 
direkt, men Rasmus Hyltegård tycker det är väldigt svårt att kunna avgöra vad som är relevant 
information att tillföra data warehouse systemet: 

”För då blir det jättemycket information så hamnar det helt plötsligt på flera terabyte 
data och då är lagring inte lika billigt längre för då sitter du med en massa information 
som du inte har användning för. Så man successivt integrerar affärssystem mot data 
warehouse systemet beroende på hur verksamheten utvecklas.” (Rasmus Hyltegård, 
2007-06-25)
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4.4 Datakvalitet

4.4.1 Vanliga datakvalitetsbrister

Enligt Dario Bezzina är det ofta ingen inom deras kunders organisationer som tvivlar på att 
bristande datakvalitet kostar åtskilligt för deras organisationer. Han uppskattar att 
datakvalitetsbrister kan stå för så mycket som 15 – 20 % av organisationers totala omsättning. 
Dessutom tillkommer alla typer av effekter som exempelvis kostnader i operationella 
processer, missförstånd i den finansiella rapporteringen, kunddubbletter, skadeståndskrav, 
försämrad kreditvärdighet, kundflykt etcetera.

4.4.2 Definitionen av datakvalitet

Dario Bezzina anser att det är viktigt att utgå från ett bredare perspektiv angående 
datakvaliteten och av den anledningen pratar han hellre om informationskvalitet än enbart 
datakvalitet. Data är endast en del av informationskonceptet men lika viktigt är definitioner 
och begrepp, eller metadata det vill säga data om data. Om centrala verksamhetsbegrepp som 
exempelvis kund, produkt eller leverantör ständigt misstolkas spelar det ingen roll hur hög 
datakvaliteten är hos verksamheten. Dessutom finns det ett tredje begrepp vilket är 
tillgängligheten samt hur informationen presenteras. Även om informationen håller en hög 
kvalitet minskar värdet av den om det inte går att presentera den till rätt personer, på rätt sätt 
och inom rätt tid. 

”Ta börsinformation som exempel, där kursinformation kan vara värdelös efter bara 
några timmar. Ett informationssystem som är pålitligt och robust är därför också en del 
av begreppet informationskvalitet. Därför använder vi formeln information = (data + 
definition + presentation) för att beskriva de olika delkomponenterna och varför det inte 
räcker med att endast arbeta med datakvalitet eller begreppsmodellering.”(Dario 
Bezzina, 2007-04-26)

4.4.3 Vanliga sätt som verksamheter hanterar datakvalitet

Fler och fler verksamheter börjar få förståelse av innebörden att knyta samman övergripande 
verksamhetsmål med konkreta informationskvalitetsproblem men det finns fortfarande 
mycket att utföra hos verksamheterna enligt Dario Bezzina. Ofta är det IT-avdelningen inom 
verksamheten som hanterar datakvaliteten. Detta eftersom den övervägande utgångspunkten 
inom verksamheten är att det är IT-avdelningen som bör hantera datakvaliteten. 

”Vi på Component Software har arbetat hårt med att flytta över kvalitetsansvaret på 
verksamheten och centrala funktioner som exempelvis verksamhetsarkitekter och 
informationsarkitekter och få upp frågan på högsta ledningsnivå.” (Dario Bezzina, 2007-
04-26)

I takt med att det kommer nya regulatoriska krav som ställer höga krav på vissa 
verksamheters finansiella rapporteringar, börjar företagens högsta verksamhetsledning att inse 
betydelsen av informationskvalitet. Informationskvaliteten en har en direkt avgörande roll för 
hur företagen lever upp till dess regelverk enligt Dario Bezzina.

4.4.4 Kvalitetsutmaningar hos verksamheters datakvalitet

Dario Bezzina anser att det fortfarande återstår mycket hårt arbete för många företag för att 
hantera sin bristande informationskvalitet. Företag måste inse att de måste börja standardisera, 
rensa bort dubbletter av information, rätta stavfel, rensa skräptecken etcetera för att förbättra 
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datakvaliteten. Dessutom behöver verksamheter standardisera sina verksamhetsbegrepp. 
Verksamheten måste sätta ihop en organisation samt tillsätta en process på plats som hanterar 
informationskvaliteten från början till slut, det vill säga från rådata till strategiska affärsmål.

”Informationskvalitet skall vara något lika självklart som att produkterna man säljer 
håller hög kvalitet. Vissa har fortfarande huvudet i sanden men några har precis börjat 
damma av sanden och börjat titta på hur man kan ta ett strategiskt grepp om 
informationskvaliteten på företaget.”(Dario Bezzina, 2007-04-26)

4.4.5 Innebörden av bra datakvalitet inom data warehouse

Enligt Morgan Thomas innebär datakvalitet att en slutanvändare kan ha ett visst och 
acceptabelt förtroende hos de datamängder som finns i datalagret. Detta innebär inte att allt 
behöver stämma till hundra procent i datalagret. Dessa tröskelvärden angående datakvaliteten 
i data warehouse systemet behöver kundens verksamhet ta fram ganska tidigt i projektet så att 
slutanvändaren vet hur god datakvaliteten är. Att ta fram tröskelvärden bör ske tidigt i 
projekten i form av någon slags dataprofilering som gör det möjligt att kunna ta reda på djupet 
vilken sorts data som finns i källsystemen. I ett första steg kan en domänanalys ske som tar 
reda på vilka sorts värden som finns i de olika kolumnerna i källsystemen.

”Om man tar ett exempel där man tittar på namn eller städer i en kolumn i en tabell och 
det här fältet i inmatningsfältet kanske sker i fritext fält och då kommer man att få en 
massa möjliga inmatningar som Uppsala med stora eller små bokstäver, två p eller tre p, 
alla möjliga varianter. Så blir en fråga att antingen se de här städerna som skit in eller 
skit ut.” (Morgan Thomas, 2007-06-21) 

Ofta leder detta problem enligt Morgan Thomas till att det för slutanvändare kommer att få en 
arbetsam analys eftersom det inte går att skapa någon summering på exempelvis Uppsala och 
anledningen till detta är att det ordet stavas på ett flertal olika sätt. Det som i sådana här fall 
måste ske är att utifrån olika angreppssätt rätta till det här i källsystemet. Tyvärr kan det hända 
att dessa poster som behöver ändras är låsta eller att det finns för många poster med samma 
fel, vilket leder till att verksamheten inte har de resurser som krävs för att åtgärda felet. 

”Som tekniker kan man föreslå någon form av någon logisk algoritm som jämför data 
som kommer in mot någon slags uppslagstabell. Det här är ett exempel på hur man skulle 
kunna lösa det här problemet. Då kan man nå fram till 75 % konfidensförtroendegrad där 
det sker en översättning av Uppsala med tre p till två p.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Den definition som Jenny Bask har om datakvalitet för slutanvändare lyder: 

”Enligt min definition så ska man få ut samma siffra ur källsystemet och ut i 
slutrapporten. Går inte det, så ska du få veta varför det är fel.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Rasmus Hyltegård definierar datakvalitet inom data warehouse som att det innebär att den 
information som kommer ut är så pass ren att den är användbar för slutanvändaren. Han anser 
att i nästan alla projekt finns det problem med datakvaliteten på ett sådant sätt att kunderna 
inte har en tillräcklig kontroll på sina affärssystem. Oftast förekommer den uppfattningen 
inom verksamheten att de har kontroll över kvaliteten hos datamängderna, vilket visar sig att 
de inte har när de börjar använda ett data warehouse inom verksamheten. Via verksamhetens 
affärssystem har de endast tillgång till viss information men med hjälp av ett data warehouse 
får verksamheten tillgång till all information från de affärssystem som är integrerade med 
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detta system, vilket leder till att de kan se att informationen inte är korrekt. Exempelvis har 
Intellibis AB haft en del kunder som kommit till dem och köpt deras data warehouse. De 
anställda på Intellibis AB har då insett att dessa kunder egentligen inte borde ha kommit då 
datamängder i affärssystemet inte är korrekt.

Rasmus Hyltegård tycker att det är svårt för kunden att utföra någon sorts stickprov för att 
mäta datakvaliteten hos information i deras informationssystem och det krävs rätt så stora 
resurser också. Ofta brukar kundens verksamhet inte ta sig den tid det krävs för att kunna 
säkerställa om datakvaliteten hos affärssystemet är korrekt. Han upplever detta problem ofta 
som en mognadsgrad hos organisationen.

”Men det är där jag menar att man kommer in och bygger något enkelt data warehouse 
så kan man relativt kvickt se på vilket värde som det kan belysa på till exempel 
aggregerat analysvärde. Så att man på ett enkelt sätt kan se om den är rätt eller ser rätt 
ut. Man kan utföra stickprover i all oändlighet men det är väldigt svårt för man kommer 
ändå att finna outliners.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

Rasmus Hyltegård upplever att det inte utförs någon fullständig kontroll av hur hög 
kvalitetsnivån hos datakvaliteten är, men för att det ska utföras krävs det att det finns ett annat 
behov av den information som finns i affärssystemet än endast i själva affärssystemet. Om 
kundens verksamhet upplever att de har ett problem med informationen på något annat ställe 
än i affärssystemet åtgärdas det.

4.4.6 Olika förekomster av metadatastrukturer inom ett och samma data warehouse 

Det borde enligt Morgan Thomas inte finnas flera olika metadatastrukturer inom samma data 
warehouse system. Dock är det en konstant kamp att som arkitekt se till att det endast finns en 
metadatastruktur. Det är viktigt att få kunden att förstå att utifrån en strategisk nivå se över 
deras verksamhet utifrån ett business intelligence perspektiv. Därefter behöver en kunds 
verksamhet ta fram en övergripande strategi över vad de ska göra och i den strategin måste 
verksamheten ta fram en strategi för metadata. I den strategin kommer verksamheten överens 
om en gemensam katalog för metadata. Det kan hända att själva strategin inte är svår att ta 
fram men implementeringen kan vara svårare att utföra. Ofta handlar det mer om politik inom 
en kunds verksamhet som går över till en kamp om att få de resurser som krävs. Exempelvis 
har Intellibis AB haft ett försäkringsbolag i England som kund där de behövde implementera 
olika produkthierarkier för att kunna erbjuda samma produkter i två länder. Anledningen till 
det var att dessa länder inte kunde komma överens om vilken hierarki som skulle användas 
och dessutom kallade de dem för olika saker på engelska. Det svenska moderbolaget 
beräknade vissa mätetal på ett visst sätt medan det engelska bolaget hade ett annat sätt att 
rapportera. Dessutom var det engelska bolaget tvunget att hålla en miniminivå hur de 
rapporterar eftersom bolaget är helägt av det svenska moderbolaget. 

Enligt Morgan Thomas är detta ett exempel på ledarskap och hur viktigt det är att tvinga 
dotterbolag att följa en övergripande företagsstandard. Det kan förekomma fall där det inom 
verksamheten är tillåtet att ha lokala definitioner men om det finns en hierarkisk nivå på 
rapporteringen bör alla inom företaget ha samma definitioner.

Inom data warehouse ska alla användare använda sig av exakt samma datastruktur enligt 
Jenny Bask. Däremot kan det förekomma i källsystemen att det finns olika datastrukturer och 
där har de som arbetar med att skapa data warehouse ofta ingen möjlighet att påverka. Inom 
själva repositoryt förekommer det i bästa fall en och samma metadatastruktur men i det fall 
där det inte förekommer har det skett ett fel. Anledningen till det är att användaren ska kunna 
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följa den laddning av datamängderna som har utförts och kunna övervaka vad som hänt i alla 
stegen som användaren själv kan påverka. Exempelvis ska användaren veta att det fanns 
femhundra rader i exportfilen som den fick samt att exportfilen gav upphov till så många 
rader i databasen i steg 1, 2 och 3.

Det är ofta mer regel än undantag att ett källsystem, med exempelvis en personalstruktur, kan 
se ut på ett visst sätt och skilja sig åt, jämfört med ett annat källsystems datastruktur enligt 
Jenny Bask. I ett data warehouse ska det alltid eftersträvas att ha en och samma datastruktur, 
till exempel en kontostruktur eller en organisationshierarki även om datamängderna hämtas in 
från flera källor. Under ETL-processen (extraktion, transformering och laddning) skapas en 
gemensam datamängd som är baserat på de datastrukturer som finns i källsystemen.  Om det 
sker avsteg från detta så måste det finnas anledning. Det är det som är själva poängen med 
data warehouse och kan verksamheten inte komma överens om en gemensam datastruktur, är 
ett alternativ att skapa en ny. Detta eftersom det inte ska finnas varianter på datamängderna, 
beroende av vilket källsystem som datamängderna kommer ifrån. Mellan olika källsystem 
skiljer sig dock datastrukturen sig i princip alltid åt. Hon berättar att det förekommer att 
många företag har tre olika produkthierarkier och det leder till ett fullständigt kaos hos 
verksamheten.

”Det funkar så att om du köpt IFS som system här och sen har du något annat 
logistiksystem. Sen så har trädstrukturerna växt åt varsitt håll.” (Jenny Bask, 2007-06-
25)

4.4.7 Bästa praxis vid förbättring av datakvalitet hos data warehouse system 

Morgan Thomas kan inte ange bästa praxis när det gäller att förbättra datakvaliteten hos data 
warehouse system. Han anser dock att de arbetssätt som en organisation behöver använda sig 
av för att uppnå god datakvalitet är att börja med dataprofilering som kan ta flera veckor att 
utföra. Det första en verksamhet behöver göra för att kunna för avgöra datakvaliteten är att 
införskaffa ett verktyg som gör det lättare för en slutanvändare att snabbt skapa en rapport 
som baseras på information från ett flertal databastabeller. I den rapport som tas fram kan det 
exempelvis rapporteras om standardavvikelser i form av numeriska kolumner. Utifrån en 
teknisk synvinkel måste verksamheten etablera någon grund som visar vilken datakvalitet som 
de har i dagsläget. Denna grund skapar möjlighet för verksamheten att kunna mäta den 
förändring som har införts i affärsprocesserna och avgöra om bättre datakvalitet har uppnåtts. 
För att avgöra om bättre datakvalitet har uppnåtts används mätetal som tagits fram och mäts 
med hjälp av olika verktyg på ett effektivare sätt.

”För det finns ofta tusental tabeller i olika källsystem och det skulle ta flera månader för 
en utvecklare att ta fram dessa mätetal.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Det förekommer inte endast en bästa praxis för att förbättra datakvaliteten hos data warehouse
system utan det är utifrån valfri bok som anses lämplig att använda enligt Jenny Bask. När 
hon hittar nya konstiga saker då ringer hon ofta och diskuterar med en databas och ETL 
arkitekt för att få svar på det hon undrar över.

4.4.8 Möjliga arbetssätt en organisation kan använda för att kunna uppnå god 
datakvalitet

Morgan Thomas beskriver att med hjälp av ett verktyg som tar fram en dataprofilering kan 
sedan en jämförelse av värdena i rapporten ske mot en ny rapport som tagits fram efter att 
förändringen är klar. Detta leder till att med hjälp av den framtagna rapporten kan en analys 
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tas fram som översätter vad datakvaliteten och de tekniska resultaten innebär för 
verksamheten. Hur en verksamhet hanterar att förbättra datakvaliteten i de system som 
verksamheten använder sig av varierar från fall till fall. Ibland det kan för en verksamhet vara 
värt att förbättra applikationerna så att datakvaliteten blir bättre. Däremot i andra fall kan det 
hända att det inte går att införa kontroller i systemen som förbättrar datakvaliteten.

”Å anda sidan om det är en inhandlad tredjepartsprodukt ERP som hanterar costumer 
realtionship management så kanske det inte går att ändra applikationen utan man måste 
istället utveckla nya processer och säga till dem att de ska följa den här lathunden.” 
(Morgan Thomas, 2007-06-21)

Morgan Thomas berättar att om det istället har skapats en bra datamodell med primärnycklar 
leder det till att det inte behöver implementeras så mycket applikationslogik i applikationen. 
Istället sker endast inmatning i applikationen medan resten sköts i databasen för att på så sätt 
skydda databastabellerna. Ett exempel som han berättar om är Atex där kunden frågar honom 
om Intellibis AB data warehouse fungerar med Oracle databasen och han ger svaret att det 
fungerar eftersom de enda objekten som han behöver skapa hos kunden är contraints mellan 
olika objekt i databastabellerna. Anledningen till det är att kunna garantera mycket högre nivå 
på datakvaliteten. I det här fallet hade kunden endast implementerat direkt i deras 
applikationer och de hade ett stort kaos i deras databastabeller men systemet fungerade för 
slutanvändaren. Applikationslogiken kunde hantera detta kaos i deras databastabeller och 
filtrera bort det för slutanvändaren. När anställda från Intellibis AB kommer till kunden har de 
ingen fördel av att kundens applikation kan filtrera bort kaoset med hjälp av deras kontroller. 
Om databastabellerna hade haft primärnycklar, främmande nycklar och contraints etcetera 
hade de haft en mycket högre nivå på deras datakvalitet.

Jenny Bask anser att det är bristen på disciplin hos verksamheten, som exempelvis att 
registrera samma sak två gånger som är orsaken till bristande datakvalitet. För att uppnå en 
hög datakvalitet inom organisationen behöver medarbetarna undvika att mata in samma 
information två gånger. Orsaken med mindre tillfredställande datakvalitet beror inte på att 
vissa arbetssätt saknas. Hennes uppmaning till slutanvändarna hos en verksamhet med data 
warerhouse är att sluta mata in skräp i sina källsystem.

De arbetssätt som en organisation kan använda för att uppnå en god datakvalitet är att det på 
något sätt går att följa upp den information som kommer från olika affärssystem i form av en 
uppföljning enligt Rasmus Hyltegård. Det huvudsakliga är att det finns så få manuella 
processer som möjligt för att kunna få en så god datakvalitet som möjligt. 

4.4.9 Uppfyllda kvalitetskriterier ett företag behöver uppnå för att få god datakvalitet 
hos verksamhetens data warehouse

Ofta sätter företag enligt Morgan Thomas inte upp kvalitetskriterier för att kunna uppnå en 
bra datakvalitet hos företagets data warehouse. Han menar att i praktiken kämpar företag ofta 
med tidsfrågor samt vem som ska betala inom kundens verksamhet med att sätta upp 
kvalitetskriterier. Ofta finns en person hos storföretag, men det är sällan som det finns tid och 
pengar till projekt för det som ska göras. 

”Jag jobbar i ett projekt nu där vi för första gången lyft upp frågan om datakvalitet för 
första och enda gången och det har inte varit en negativ reaktion när man lyfta upp det 
här med dataprofilering, data screen, data controller och hur man ska göra 
avstämningar.” (Morgan Thomas, 2007-06-21) 
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Morgan Thomas anser att kriterier bör ställas av många intressenter och att det första är att de 
utifrån ett juridiskt perspektiv tar hänsyn till exempelvis vad revisorerna kräver att företaget 
bör ta hänsyn till. 

”I USA har man förstått problemet och där är trenden väldigt mycket efter Eiron 
skandalen och andra incidenter och där har blivit väldigt mycket fokuserade på att de ska 
ha spårbarhet till källsystemet och det är ett slags datakvalitet. I Sverige har man inte 
kommit så långt med insikterna om att man har möjligheten i källsystemet och i 
datalagret faktiskt kan fuska till deras rapporter i verksamheten.” (Morgan Thomas, 
2007-06-21)

Morgan Thomas beskriver att revisorer inom en kunds verksamhet brukar ställa upp kriterier 
angående datakvaliteten. Det varierar hur god datakvaliteten inom en verksamhet behöver 
vara beroende på de olika medarbetarnas krav på hur god datakvaliteten behöver vara. 
Exempelvis vill en ekonom oftast ha exakt korrekta siffror eftersom de vill kunna ta fram 
ekonomiska rapporter som kan överlämnas till revisorerna, sådana krav på datakvaliteten 
behöver inte alla slutanvändare ha. Inom ett projekt som han arbetar med nu ska de ta fram 
avstämningsrapporter och de har fört en diskussion om hur de ska göra det här med att ta fram 
avstämningsrapporter från källsystemet samt vad som ska finnas i dessa rapporter.

Jenny Bask vet inte om det är direkt några kvalitetskriterier, som behöver uppfyllas för att 
uppnå en god datakvalitet hos kundens data warehouse, utan det viktigaste är att ha en plan. 
Det innebär att respektive kunds verksamhet behöver vara medveten om att det skapar 
problem om verksamheten inte försöker uppnå en god datakvalitet.

”Vi använder oss av begreppet SISU, vilket innebär skit in skit ut. Skriver man ’varning 
för hunden’ istället för ett faxnummer, så blir det inte bra. Och folk gör det. Jag har sett 
det själv.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Däremot har Jenny Bask inte varit med om att det har används några kvalitativa, kvantitativa 
metoder eller ISO standarder för att förbättra datakvaliteten.

För att uppnå god datakvalitet hos en verksamhets data warehouse utifrån uppsatta 
kvalitetskriterier är det viktigaste att företaget har bra affärsregler enligt Rasmus Hyltegård. 
De måste bestämma sig internt för exempelvis definitioner av olika slag. Det är även viktigt 
att på ett tydligt sätt klargöra vilka möjliga värden ett visst attribut kan ha i data warehouse 
systemet och om någon användare försöker skriva in något otillåtet värde ska det inte gå.

”Det ska inte gå att köra vid sidan av något sätt för då, för grejen är att så fort du har 
med en användare att göra så kommer de alltid att hitta genvägar och då måste man 
minimera alla genvägar. Om det finns genvägar som man ska använda så får man ta bort 
dem och bygga om i så fall.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

Rasmus Hyltegård anser att kundens verksamhetsledning har mer övergripande mål och 
visioner som bryts ner till kvalitetsmål för få ett så bra beslutsunderlag som möjligt baserat på 
datakvalitet. Detta sker i form av att någon inom kundens verksamhet äger informationen. 
Denna person kan vara någon som ser det som sitt ansvarsområde eller sitt kall att arbeta med 
datakvalitet.  Den personen behöver följa upp och vara någon sorts polis i den frågan samt se 
till att medarbetarna inom verksamheten kan hålla sig inom de rammar för de definitioner som 
är uttalade så att ingen skapar sina egna regler. 
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”För det är det som är problemet att folk på olika företag tycker att det här tolkar jag så 
här och någon annan så där men jag kör min grej för det passar mig och sen är det ingen 
som säger bu eller bä innan man har information som inte är kompatibel med varandra i 
systemet. Men ingen vet om det eftersom division a och division b har fått information på 
ett sätt men på fel sätt i systemet och sen om man vill jämföra de båda så går det inte.”
(Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

4.4.10 Ansvarig person för att förbättra informations/datakvalitet och dess 
befogenheter

Fördelen med ett data warehouse är att det lyfts upp till en mer verksamhetsövergripande nivå 
än att det enbart ligger inom en affärsenhet enligt Rasmus Hyltegård. Om ett system enbart är 
en angelägenhet för en affärsenhet nöjer de sig med om informationen har en någorlunda 
kvalitet. När det lyfts upp till en verksamhetsövergripande nivå då inser 
verksamhetsledningen att de behöver någon person som är utsedd ansvarig för att förbättra 
datakvaliteten, exempelvis en informationsarkitekt. Det krävs dock att verksamheten har 
kommit en bit i sin mognadsgrad innan de inser detta behov.

”Jag är på två olika projekt just nu där båda två inom de senaste sex månaderna har 
tillsatt en person som har det ansvaret och innan har de inte haft det. För att de inser att 
det håller på att gå överstyr och behöver någon som styr upp det här.” (Rasmus 
Hyltegård, 2007-06-25)

Enligt Rasmus Hyltegård har den person som utses av verksamhetsledningen fått mandat att ta 
de beslut som behövs för att förbättra datakvaliteten och få medarbetare inom verksamheten 
att följa de tagna besluten.

4.4.11 Förbättring av verksamheters interna processkvalitet

Ett exempel som Rasmus Hyltegård beskriver angående hur det inre arbetet med att förbättra 
deras kunders interna processkvalitet sker är att hos en kund där de hade väldigt bristande 
datakvalitet men där de trodde att de hade bra information i sitt affärssystem. Därför fick den 
här kunden låta en anställd hos företaget på heltid arbeta med att försöka reda ut orsaken till 
den bristande datakvaliteten och det visar sig att det är fel på affärsprocesserna. De anställda 
utför för mycket manuellt och har fått utföra vad de vill i deras system, exempelvis lämna fält 
tomma som egentligen borde vara obligatoriska fält, skriva in exakt vad de vill i de olika 
fälten etcetera. Detta innebär att han hjälper kunden att hitta de här avarterna för att sedan 
försöka förstå hur verksamheten arbetar för att hjälpa dem med att få bättre kvalitet hos 
informationen i de här affärsprocesserna framöver.

När en verksamhet hittar affärsprocesser som behöver förändras sker det enligt Rasmus 
Hyltegård både ur ett helhetsperspektiv och funktionellt perspektiv hos en kunds verksamhet. 
Initialt uppmärksammar verksamheten det utifrån ett funktionellt perspektiv och det är ofta 
inom en avdelning som fel hittas exempelvis hos en kunds logistikavdelning. Det kan 
exempelvis vara att de inte har riktigt kontroll över flödet av varor, utfört negativa prognoser 
etcetera. I dessa lägen handlar det om att gå in i deras affärsprocesser och komma underfund 
med vad denna avdelning gör för fel samtidigt som det gäller att se det ur ett 
helhetsperspektiv för verksamheten. Exempelfrågor som kan förekomma i en sådan situation 
är; vad händer om det här ändras?, hur påverkar det här värdet till exempel 
ekonomiavdelningen eller försäljningen?. Om verksamheten tar fram en felaktig prognos som 
exempelvis innehåller två nollor för mycket eller innehåller minustecken då kan försäljaren 
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påverka prognosen. Hos verksamhetens logistikavdelning kanske den negativa prognosen inte 
blir så negativ som den blir för dem som är säljare.

Vid en sådan situation får Rasmus Hyltegård utifrån ett helhetsperspektiv visa på vad som 
händer i data warehouse systemet och ta reda på vad siffrorna beror på inom en kunds 
verksamhet.  Det kan visa sig att felet behöver åtgärdas på ett ställe inom kundens verksamhet 
exempelvis försäljningen. Det uppstår enligt Rasmus Hyltegård alltid tillits problem mellan 
medarbetarna hos en kund verksamhet angående den aktuella informationen. I sådana fall 
måste Rasmus Hyltegård ofta vara väldigt övertygande med bevis för att kunna visa på att det 
här är fel och att det är en viss avdelning som är ansvarig för att åtgärda felet.  Inom en kunds 
verksamhet bör det enligt Rasmus Hyltegård finnas en person som har ett större 
ansvarsområde eller ett större helhetsgrepp som kan tala om vad som måste utföras i 
verksamheten. Detta för att kunna påverka kulturen inom verksamheten så anpassningarna 
blir bästa möjliga för verksamheten som helhet.

”Problemet är ofta att det är fel hos en viss funktion men det kanske inte är den funktion 
som du söker. Utifrån deras del kan det vara så men det påverkar andra funktioner till 
viss grad. Så länge det inte handlar om pengar så är det väldigt svårt att få till någon 
förändring.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

4.4.12 Förekomsten av metoder för att förbättra datakvaliteten 

Morgan Thomas har inte varit med om att det inom en kunds verksamhet har använts erkända 
standarder som ISO9000 för att kunna förbättra datakvaliteten. Han tror att det beror på att det 
i Sverige är en annan storlek på företagen än jämfört med England men att det i vissa 
branscher kan ha nytta av att bli certifierade. Ofta har det inte behövs använda sig av 
checklistor eller liknande metoder för att stämma av om datakvaliteten anses tillfredställande 
god. I den perfekta världen sitter han och tittar på den aktuella filen för att sedan skapa den 
här dataprofileringen. Han tittar i sådana fall efter om det finns saker vid sidan av där det kan 
finnas några värden, tidstämplar som inte är korrekt konverterade och tar upp de problemen 
på en gång med verksamheten.

”Om det är ett helt nytt projekt och säljer in idén om att göra en prototyp och då är 
tyvärr datakvaliteten den som stryks och ofta förs den informationen in i systemet för att 
sedan kunna få ut den till data mart eller kub och kör något verktyg mot den.” (Morgan 
Thomas, 2007-06-21)

Enligt Morgan Thomas undrar ofta en kunds verksamhet varför han lägger så mycket under 
ospecificerat och det är dels för att det inte kunde härledas till exempelvis något land som 
finns i källsystemet. Anledningen till det är att det inte finns sådana checklistor eller liknande. 
Det förekommer även sällan att stickprover utförs för att mäta datakvaliteten hos 
datamängderna inom data warehouse systemet. I det projekt han arbetar med nu utför de 
däremot stickprover för att mäta datakvaliteten men det beror på att förutsättningarna för det 
projektet är lite annorlunda. Den annorlunda förutsättningen är att de skapar ett datalager mot 
ett produktionssystem som inte finns i drift ännu men kunden har talat om att det snart 
kommer att finnas ett försäkringssystem i drift. Strax därefter vill de ha ett datalager som de 
kan använda för att kunna hämta rapporter. Alltihop kommer att levereras innan november 
månad. 

Detta leder till att situationen är oerhört svår för Intellibis AB:s konsulter enligt Morgan 
Thomas och det leder till att det är svårt att få tag i filspecifikationerna. Dessutom är det svårt 
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för IBS AB att få tillgång till källsystemet. Intellibis AB ansvarar inte för extraheringen av 
själva ETL-processen utan det blir VM-data AB som ger IBS AB en fil från ETL processen 
eftersom Intellibis AB inte kan infoga de filerna förrän först i augusti eller september. De 
måste först designa och skapa en datalagerarkitektur för att sedan kunna skapa databasen och 
få in något prov på datamängderna. 

”Jag vill kunna köra en dataprofilering men det handlar om att jag är den som jag är att 
jag bryr mig om datakvaliteten men det finns ofta inte tid och de flesta av mina kollegor 
gör inte det.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Enligt Rasmus Hyltegård används inte några kvalitativa eller kvantitativa metoder för att 
förbättra datakvaliteten, exempelvis erkända standarder som ISO 9000. Däremot när ett data 
warehouse skapas försöker Intellibis AB hjälpa sina kunder att ta fram underlag som sedan 
kan skickas till den som är ansvarig för informationen för att få den kvalitetssäkrad. Detta 
sker i form av att skicka ett Microsoft Excel ark eller liknande med de fel som upptäckts.

”När man sen har byggt upp sitt data warehouse så kan det skapas en massa feltabeller 
som visar om till exempel det här också är en affärsregel eller såna här värden kommer 
in spottas de ut och skickas till någon som får säga att det här värdet som kommit in är fel 
och var god fixa i affärssystemet.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

Det är enligt Rasmus Hyltegård på det sätt som de följer upp fel även om han egentligen 
borde kalla felen för det något annat. Detta eftersom det är ett data warehouse som visar fel 
hos datamängderna. I stort sett går det ofta ut på att hitta rätt affärsregler så att sådana här fel 
upptäcks. 

4.4.13 Användning och skapandet av kvalitetsmål för att kunna definiera samt mäta 
måluppfyllelsen hos informations/datakvaliteten

De kvalitetsmål som används och sätts för att kunna definiera samt mäta måluppfyllelsen hos 
datakvaliteten bör enligt Morgan Thomas lyftas upp till styrgruppen för projektet. Inom 
datalagerprojekt är styrgruppen en kritisk part och att arbetsuppgifterna delas upp mellan 
olika roller som utvecklare, tekniker och affärsmänniskor. Ofta är det affärsmänniskorna som 
ställer krav och vet vad de är ute efter samt prioriterar. En tekniker däremot kan tala om hur 
länge något kan ta att utföra. Om affärsmannen visste hur länge något skulle ta så skulle de 
inte behöva en tekniker. 

”Även om jag tycker att det är bra att man har en diskussion så ska man vara lite 
försiktig när någon kommer från affärsverksamheten och säger att ni har bara tre 
månader på er och lyssnar inte på teknikerna som vet att det i normala fall tar sex 
månader.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Nuförtiden har enligt Morgan Thomas de som arbetar med IT-projekt lärt sig att 
verksamhetens styrgrupp får en tidsuppskattning från datalagringsprojektets styrgrupp, för att 
därefter kunna prioritera vad som ska utföras i datalagringsprojektet. Han har försökt att få 
fram det budskapet till deras respektive kunder att ett datalager inte blir klart någon gång utan 
att det är en ständig utveckling och en ständig process. Detta är anledningen till att 
styrgruppen är oerhört viktig eftersom de sammanställer de krav som kommer från 
kravställare inom flera olika delar hos organisationen. Det är ofta en avdelning som är 
intresserad av att ta fram ett system medan ett datalager täcker in en hel verksamhet så det 
måste finnas ett diskussionsforum där kunden kan komma fram till en prioritering. I de fall 
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det handlar om datakvalitetsproblem bör kunden lyfta upp dem med projektrestriktioner till 
styrgruppen. Detta för att styrgruppen ska kunna få reda på hur det står till med datakvaliteten 
som exempelvis att den varken har försämras eller förbättras enligt de här mätetalen och 
målen. 

Enligt Morgan Thomas är det ganska ovanligt att någon från verksamhetsledningen sitter med 
i antingen någon projektgrupp eller styrgrupp angående datakvalitet. Däremot kan det hända 
att en person från verksamhetsledningen är med om de har en annan roll också än att enbart 
vara verksamhetsledare. I en styrgrupp vill verksamheten ha folk som har mandat att besluta 
om att implementera förändringar och det kan vara svårt att hitta personer som har sådant 
mandat. Det sker ofta hos en kunds verksamhet att arbetet med datakvalitet delegeras till 
beslutsfattare och chefer längre ned i organisationen som inte har mandat. Detta leder till att 
dessa chefer måste ta beslut angående implementeringen som berör saker utanför deras eget 
område. Den här insikten är mycket svår att kommunicera till kunden men som konsult kan 
han förklara det och kunden nickar instämmande.  Morgan Thomas får ändå dit en controller 
som ansvarar för ekonomin som i sin tur sedan måste prata med marknadsavdelningen om att 
marknadsavdelningen inte kan fortsätta att mata in fel siffror på det här sättet. 

”Ibland kan det gå om du har en diplomatisk controller och en vänlig marknadschef men 
det är väldigt sällan att man ser sådana. Ekonomer brukar inte vara så diplomatiska och 
marknadschefer brukar inte vara så vänliga så det handlar ofta om krockar mellan 
avdelningar på grund av de ofta inte har politiskt mandat eller kan fatta de beslut som 
behövs.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Det är sällan som verksamheten har några uppställda kvalitetsmål eller utarbetade arbetssätt 
enligt Jenny Bask. Ibland enas Intellibis AB och deras kund om att kundens siffror är korrekt 
eller acceptabla om si och så många procent av datamängderna finns tillgängliga. Oftast är 
kundens verksamhet medveten om att vissa bitar fattas, vilket de tar hänsyn till när de tittar på 
datamängderna. Detta innebär att det inte krävs att det till hundra procent finns med alla bitar i 
datamängderna för att rapporten ska kunna göras tillgänglig för kundens verksamhet. Däremot 
så ska slutanvändaren kunna se hur mycket av datamängderna som fattas, för att användaren 
ska kunna bedöma trovärdigheten i informationen. Det sätt som hon mäter hur mycket av 
datamängderna som fattas, är ett sätt att mäta måluppfyllelsen.

Normalt ingår det i leveransen av ett data warehouse att ta fram någon typ av 
övervakningsrapport för att kontrollera ETL-processen enligt Jenny Bask. Rapporten visar hur 
datamängderna ser ut i källsystemet, hur det ser ut i respektive steg i data warehouset, samt 
hur det ser ut i slutrapporten på totalnivå i data warehouse systemet. Om slutrapporten avviker 
får hon börja leta efter var felet uppstår. Hos andra kunders verksamheter har de en controller, 
som vill se på siffrorna och sen försöka hitta eventuella avvikelser eller godkänna samt ta 
beslut om datamängderna är tillräckigt bra för att kunna bli tillgängliga för hela 
verksamheten. Varje månad sker stickprover som controller hos kundens verksamhet utför 
och kontrollerar om allt stämmer.  Exempelvis kommer en kund aldrig att acceptera ett system 
där de inte själva har fått godkänna att de har två procent plus minus marginal 
kvalitetsmässigt hos deras datamängder. Därför kan hon som konsult inte låta någon 
datamängd komma in i systemet och tala om att det blev nästan korrekt utan kunden måste 
acceptera att datamängderna är acceptabla om den är nästan korrekt. För att kunna kontrollera 
om datamängderna är korrekt kan det ske genom att kontrollera sålt antal på totalnivå samt 
nedbrutet per land och detta konstaterande ska inte ta mer än två minuter. Det kan dock 
förekomma fel om det exempelvis händer att någon produkt byter plats eller liknande.
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Enligt Rasmus Hyltegård är verksamheter i Sverige inte så bra på att använda och sätta upp 
kvalitetsmål för att kunna definiera samt mäta måluppfyllelsen när det handlar om 
datakvalitet. Han upplever att kunders verksamheter har en önskan om att de vill uppnå ett 
visst antal procent rätt, men han ställer sig frågande till hur verksamheten ska kunna mäta det.

”Det är möjligt att det finns företag som har kvalitetsmål. Men jag upplever att företag är 
för dåliga på att ha koll på sin egen information för att kunna uttala sig i frågan. Alltså 
de tror att de vet de har 99 % eller 99.99 % eller six sigma eller var det är men sen är jag 
inte helt säker på att det alltid är så, det är min erfarenhet.” (Rasmus Hyltegård, 2007-
06-25)

4.4.14 Tillsättning av medarbetare i projektgrupp som arbetar med informationens 
datakvalitet

Enligt Morgan Thomas sätts projektgrupper ihop som arbetar med datakvalitet och som består 
av en produktspecialist samt en expert inom de områden som ett datalager ska leverera till. 
Dessutom brukar det tas in konsulter exempelvis en projektledare som är underordnad 
kundens projektledare. Ofta är det inga problem att få någon inom kundens verksamhet som 
är kvalificerad för att kunna tala om vad som har utförts rätt eller fel. Hos kunden tillsätts ofta 
en controller som projektledare och det är till den personen som den tillsatta konsulten som 
utsätts till projektledare rapporterar.

”En controller är en som har ordning och reda och är duktiga projektledare. De förstår 
sig också på siffror och analyser, de jobbar med siffror mycket och de förstår sig på till 
exempel om man pratar om standardavvikelser med controller så förstår dem. ” (Morgan 
Thomas, 2007-06-21)

Enligt Morgan Thomas är det viktigt att ha med representanter inom en kunds verksamhet 
som berörs av det system kunden har beställt exempelvis avdelningsrepresentanter. Risken är 
annars att det uppstår enorma och ofta oöverstigliga problem.

Enligt Jenny Bask brukar de i regel vara med en person från verksamhetsledningen som är 
med i datakvalitetsförbättrings projektgrupper.

”Vi säljer ju aldrig till IT-avdelningen utan vi säljer till controllers och 
marknadsavdelningar eller ledningsgrupp. För det är den typen av information som vi tar 
fram så det brukar ofta vara folk med relativt höga befogenheter som är med och kanske 
inte aktivt men ska åtminstone informeras basis.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Tyvärr brukar inte verksamhetsledningen driva och promota kvalitetsförbättringsarbeten 
enligt Jenny Bask. Ofta är beställarna ganska medgörliga, men annars är det ganska hopplöst 
att driva datakvalitetsprojektet. Den enda gången som hon är inblandad i projektgrupper som 
arbetar med datakvalitet är när datamängderna ska läsas in i data warehouse systemet och när 
det skapas ett sådant system. Hon berättar att de brukar få hantera alla konstiga fel och visar 
upp dem för verksamheten, men låter verksamheten rätta till felen. Därför behöver hon kunna 
skriva ut felloggar från data warehouse systemet eller skicka mejl till någon person om det 
förekommer fel så att någon inom en kunds verksamhet kan ta hand om felen hos 
datamängderna. I sin yrkesroll har hon haft kontakt med användare som arbetar med att 
förbättra datakvaliteten hos kundens verksamhets data warehouse. Dessa användare har varit 
utifrån kundens linjeorganisation där de är ansvariga för att ta tag i sådana saker.  
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”Ofta är det, som i det senaste fallet, två controllers som båda är ansvariga för att 
godkänna siffrorna för att släppas, samt att se till att olika avdelningar rättar upp saker 
beroende på om det var en order eller lönetransaktion som var felaktig.” (Jenny Bask, 
2007-06-25)

Enligt Rasmus Hyltegård är den tillsatta personen som arbetar med att förbättra datakvalitet 
inte iblandad direkt i någon projektgrupp. Däremot vänder sig projekten till den här personen 
för att få råd. Han anser att fördelen med en sådan person kan vara exempelvis att 
verksamheten kan vända sig till denna person som samordnar arbetet. Denna person kan 
sedan tala om för informationsarkitekten vad syftet är med det tänkta data warehouse 
systemet. Detta leder till att informationsarkitekten vet hur data warehouse systemet ska 
modelleras och skapas genom att ge stöd åt den processen från början. Det leder till att 
verksamheten har möjlighet att kunna spara både tid och kostnader för att ta fram ett data 
warehouse system. 

Ofta inser verksamhetsledningen först ett behov av att tillsätta en person som arbetar med 
datakvalitet efter att två eller tre olika data warehouse system har skapats och att de systemen 
inte kan arbeta ihop enligt Rasmus Hyltegård. Vid den situationen tillsätter 
verksamhetsledningen en person som kan styra upp och stötta data warehouse projekten. Ofta 
är det endast en person som arbetar med datakvalitet. Beroende på verksamheten kan någon 
person i verksamhetsledningen utses till en som delegerar arbetet med datakvalitet inom 
verksamheten. 

”I det här fallet är en person tillsatt av VD för att göra det här och rapportera direkt till 
VD:n men som sitter på IT, så det är en egen liten informationsfunktion eller vad man ska 
kalla det.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

I annat fall är det enligt Rasmus Hyltegård en person som arbetar med arkitektur som i sin tur 
rapporterar till chefen för arkitekturen. Chefen i sin tur rapporterar till CIO. Dock önskar han 
att det vore en större grupp som arbetar med datakvalitet men det händer ändå att datakvalitet 
hamnar lite vid sidan av de projekt som utförs med verksamheternas data warehouse system.

4.4.15 Olika roller som förekommer inom projekten som arbetar med att förbättra 
informations/datakvaliteten

Enligt Rasmus Hyltegård finns det ofta hos kunden en person som har beslutanderätt 
angående datakvalitet och det är ofta den enda rollen som finns angående arbete med 
datakvalitet. Det kan hända att en kund även har ett par medarbetare som hjälper till den 
personen som har beslutande rätt att administrera informationen. Övriga roller inom en kunds 
verksamhet som arbetar med datakvalitetsarbete är att det finns medarbetare som hjälper till 
att analysera eller utreda informationen på något sätt. Dessa medarbetare är ofta inte med i 
något datakvalitetsprojekt utan det är ofta en person inom en kunds verksamhet som har det 
övergripande ansvaret med att förbättra datakvaliteten.

”Om jag sitter i det projektet som projektledare så kan jag ta det här att så här tycker vi 
och kan gå till vår VD och säga att så här tycker vi och han kollar på det så det inte är 
något helt fel och han säger okej jag litar på dig och vi kör på det. Alternativet är att han 
säger till mig Rasmus, vi litar på Rasmus och han bestämmer och följ han. Det är väl det 
enda.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)
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Utifrån ett data warehouse-perspektiv angående datakvalitet har Rasmus Hyltegård kontakt 
med en databasarkitekt som arbetar med dessa områden. Med hjälp av en databasarkitekts 
hjälp kan till exempel fel hos en siffra i data warehouse systemet spåras igenom hela systemet 
tillbaks till källsystemet där felet uppkommer samt skapa ett underlag som visar vart felet 
finns i källsystemet. Detta leder till att de kan visa kunden exakt vart någonstans ett fel 
uppkommer, vilket möjliggör att kunden har möjlighet att åtgärda felet. Exempelvis kan det 
vara så att han fått rätt resultat från data warehouse systemet men kunden anser att 
beräkningen som lett fram till det aktuella resultatet är felaktigt, eftersom kunden till exempel 
förväntat sig något annat resultat. I en sådan situation ber han databasarkitekten att förklara 
hur beräkningen gått till i varje arbetssteg och det leder till att kunden brukar tycka att 
resultatet är det korrekta.

4.4.16 Projektgruppers befogenheter att medverka till kvalitetsförbättrande beslut 

Enligt Morgan Thomas har projektgrupper som arbetar med datakvalitet nästan aldrig några 
befogenheter att merverka till kvalitetsförbättrande beslut. Helst vill konsulterna från Intellibis 
AB arbeta ämnesorienterat till exempel om de arbetar med logistik kan de ha med en 
produktspecialist från logistikavdelningen och de har ofta mandat att ta de beslut som behövs 
utföras inom den egna avdelningen. Är de själva inte chef för avdelningen behöver 
produktspecialisten ha en diskussion med chefen om vad som behöver utföras inom 
avdelningen. Däremot om det som behöver utföras för att förbättra datakvaliteten berör flera 
avdelningar uppstår det ofta problem eftersom det ofta är barriärer mellan de olika 
avdelningarna inom kundens verksamhet. Detta kan lösas från kundens sida om de har 
representanter från alla berörda avdelningarna men ofta har de inte råd med mer än att en 
representant från en avdelning som är med i projektteamet. 

Enligt Jenny Bask varierar det från kund till kund beroende på hur stort projektet är vilka 
befogenheter som projektgruppen har för att kunna medverka till kvalitetsförbättrande beslut. 
Ofta är det så att företag inte har en aning om vilken datakvalitet de har i sina datakällor. Det 
är inte förrän ett data warehouse system skapas hos en kunds verksamhet som det upptäcks att 
det är fel överallt hos datakällorna. Detta leder till att det brukar startas upp små 
uppstädningsprojekt för att korrigera datakvaliteten. Det är först när slutanvändare upptäcker 
att de skräptecken som de matar in i sina källsystem uppträder på verksamhetsledningens 
rapport. Efter denna upptäckt hos slutanvändarna låter de bli att skriva in skräptecken igen, 
särskilt om de får det mindre glamorösa uppdraget att rätta till dem. Ofta föreslår 
verksamhetsledningen att ge befogenheter till sina anställda som arbetar med att förbättra 
datakvaliteten så att de har möjlighet att ta besluten.

Den person som arbetar med datakvalitet har ganska stora befogenheter enligt Rasmus 
Hyltegård. Dock tillsätts den här personen ett tag efter det att behovet uppstått inom 
verksamheten. Verksamheten har ofta utfört misstag flera gånger innan den här personen som
arbetar med datakvalitet tillsätts. Ofta får de medarbetare inom kundens verksamhet som 
arbetar på den operativa nivån arbeta tillsammans med den person som har utsetts ansvarig för 
datakvalitetsarbetet på strategisknivå. De medarbetare som sitter på en operativnivå är ofta de 
som har antingen kontakt med informationen eller utvecklar informationen och har direkt 
kontakt med den person som är ansvarig för datakvaliteten. Detta leder till att de ofta arbetar 
intimt tillsammans angående datakvaliteten, men ofta är det så att de som arbetar med 
informationen eller har tillgång till den som tar upp datakvaliteten till diskussion med den 
utsedda ansvariga för datakvaliteten.
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4.4.17 Beskrivning av hur nya rutiner skapas och hur existerande rutiner ser ut

När existerande eller nya rutiner skapas sker det ofta utbildning inom verksamheten enligt 
Morgan Thomas. Ofta börjar processen med att hantera datakvalitet när slutanvändaren 
kommer igång med att börja använda systemet och de märker vad de får ut för information 
från systemet. Ofta uppstår det en aha-reaktion hos slutanvändarna om att det ser ut så här i 
systemet. En grundläggande insikt för slutanvändarna är att om de inte matar in informationen 
så kan de inte heller få ut den informationen från systemet. Slutanvändarna har ofta svårt att 
kunna relatera deras datainmatningar i systemet med deras dagliga arbete. 

Morgan Thomas tar upp ett exempel där en kund använder ett affärssystem från IFS med en 
viss produkthierarki och där slutanvändarna kan mata in en produkt som inte tillhör någon 
produktgrupp eller produkthierarki. Detta leder till att det är tillåtet för slutanvändaren att 
kunna lägga in en produkt på flera olika sätt när det endast ska vara möjligt att utföra detta på 
ett sätt. Under ETL processen sker ett försök att hantera alla dessa konstigheter som tillåts i 
affärssystemet så att det i datalagret inte ska förekomma dubbletter i databastabellerna. När 
slutanvändaren sedan under testfasen försöker hitta deras produkter visar det sig att de inte 
kan hitta dem eftersom de finns under en annan kategori eller förekommer två gånger. Hos 
denna kund startades i det här fallet en datakvalitetsprocess där de anlitade en 
verksamhetskonsult som kartlade deras affärsprocesser. Dessutom diskuterade 
verksamhetskonsulten med slutanvändarna om hur de matar in information i affärssystemet 
och diskuterade sedan med de berörda parterna om att de inte kan ha det så här utan att de 
behöver lära sig att mata in alla fälten i affärssystemet. Det är kundens verksamhet som 
förbättrar datakvaliteten utifrån deras kvalitetsmål inom verksamheten och är inget som 
Intellibis AB utför åt deras kunder.

Ute hos Intellibis AB:s kunder sker utbildning på deras egna initiativ enligt Jenny Bask. 
Däremot kan Intellibis AB tala om att kunderna behöver ha utbildning i systemet, eventuellt 
skapa nya rutiner och ha utbildning för förbättringsarbete. När det gäller förbättringsåtgärder 
går det ofta ut på att kundens verksamhet ska förbättra sina administrativa system, eftersom 
det är oftast är det som är problemet. Kunderna kan alternativt implementera ett system som 
inte tillåter dem att mata in vad som helst.

Vid förändring av existerande rutiner eller att skapa nya rutiner vid exempelvis 
förändringsarbete eller att ha utbildning inom systemet är ofta en stor förändring inom en 
kunds verksamhet. Det sker enligt Rasmus Hyltegård via prioriteringar av förbättringsprojekt 
men att det beror på vad informationen ska användas till. Detta leder till att vid utbildning och 
förbättringsprojekt är det nödvändigt att kunna skapa ett förtroende hos användaren av 
systemet för att det ska uppnå den tilltänkta avsikten med ett data warehouse system hos 
kunden. 

”Det finns det som har prioriterats som har med pengar att göra exempelvis hur du ska 
göra dina inköp, om du ska göra dina inköp på ett helt annat sätt än tidigare eller vad 
som helst som till slut handlar mycket om pengar. Verksamheter vill ju i slutändan tjäna 
mer pengar, det är väl där man prioriterar.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

4.4.18 Beskrivning av hur utvärdering utförs för att kunna ta ställning till 
kvalitetsarbetets resultat

För att kunna följa upp hur väl kvalitetsmålen har uppfylls, kan ske genom att kundens 
verksamhet tar fram rapporter som på något sätt kan följa upp informationen. Verksamheten 
får därmed reda på hur god informationen är för tillfället enligt Rasmus Hyltegård. Vid ett 
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senare tidsintervall tar verksamheten fram en ny rapport för att jämföra den med den 
föregående rapporten för att se hur verksamheten ligger till. En stor sak med datakvalitet är att 
det ofta finns väldigt mycket information i kundens data warehouse system. I den information 
som faktiskt används inom verksamheten märker de anställda var det förekommer fel. Det 
leder ofta till att det inom kundens verksamhet, beroende av felnivån eller vem som berörs av 
felen, skapar ett mer eller mindre ramaskri. Sen kan det även finnas dolda fel som inte märks i 
samma omfattning som andra fel eftersom de kanske utgörs av exempelvis en delmängd hos 
den aktuella informationen, är en ekvation eller information som bara lagras men som aldrig 
märks. Den här typen av information tas nästan aldrig upp i form av rapporter från systemet 
vilket leder till att Rasmus Hyltegård tycker att en verksamhet ofta behöver skilja på 
information beroende på vilken typ av information det handlar om.

”Information som du jobbar med för en kund på en bank så sitter du ner med dem och 
pratar pensionssparande. Bankpersonalen säger då ”Jaha du har bolån hos oss.” och 
kunden säger att ”Nä de har vi inte”. Då har man inte så jättestort förtroende för den 
banken eftersom det är information som är oerhört viktig.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-
25)

Enligt Rasmus Hyltegård finns det ofta en vilja hos en kunds verksamhet att utföra 
utvärdering av deras kvalitetsmål men att det dels beror på vem som skriker högst. Dessutom 
beror det på vem som använder informationen och vad den används till samt att de inom en 
verksamhet ofta ser datakvaliteten som något självklart. Detta leder till att någon inom en 
kunds verksamhet ofta förbättrar datakvaliteten tillfälligt genom att skapa en snabb fix för att 
sedan utgå ifrån att datakvaliteten har förbättrats.  Det händer sällan att en verksamhet 
åtgärdar datakvaliteten på långsikt utan att det ofta blir kortsiktiga åtgärder. Ibland hjälper han 
sina kunder med att utvärdera datamängderna eftersom de till vis mån behöver utföra det själv 
i sin yrkesroll för att kontrollera om allt har blivit korrekt. Exempelvis går det att se om det 
förväntade försäljningspriset ska vara tio kronor och resultatet från systemet blir tusen kronor, 
i det fallet vet de inblandade att något inte stämmer. Orsaken till felet kan bero på flera 
orsaker som till exempel att något är fel i data warehouse systemet eller att systemet får fel 
information från datakällan.

Intellibis AB har den inställningen att de gärna visar en kund de existerande felen i form av att 
ge dem underlag som pekar på de fel som finns hos informationen i data warehouse systemet, 
men det är ovanligt att de åtgärdar felen hos kunden enligt Rasmus Hyltegård. Detta eftersom 
det är kunden som arbetar med informationen som finns i data warehouse systemet dagligen 
och kan upptäcka de fel som finns hos informationen. Dessutom vet Intellibis AB att det är 
inom data warehouse systemet som de kan skapa mervärde åt deras kunder. Han berättar att 
det ibland kan förekomma pajkastning med kunden angående om det förekommer något fel i 
källsystemet. Det brukar leda till att han går tillbaks till datalagret och ber en annan konsult 
från Intellibis AB att ta fram underlag som visar exakt hur de fått fram de aktuella resultaten 
och hur datafilen ser ut som de får från kundens källsystem. Kunden kanske inser i det fallet 
att det är något fel i källsystemet.

4.4.19 Beskrivning av hur uppföljning utförs för att kunna bedöma om det fortfarande 
finns ett behov av att förbättra informationens datakvalitet

Ofta utförs ingen formell uppföljning av datakvaliteten enligt Morgan Thomas hos kunden. 
Däremot när systemen används av slutanvändarna upptäcker de relativt fort om något inte 
stämmer och om det uppstår specifika datakvalitetsproblem som är återkommande.
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”Det kan handla om att produkten kan läggas in i olika hierarkier eller något annat och 
så börjar kunden att lära sig att se upp med dessa saker.” (Morgan Thomas, 2007-06-21)

Ofta har det inom en kunds verksamhet införts en informell kontroll som innebär att 
slutanvändarna har en tillförsikt eller medvetenhet angående relevanta saker hos kunden som 
de ska se upp med enligt Morgan Thomas. Om det händer något med dessa saker får Intellibis 
AB:s konsulter relativt fort feedback om det. Exempelvis kan det förekomma att han 
upptäcker att det vid dataöverföringen till data warerhouse systemet förekommer datamängder 
som ser lustiga ut och kunden får i det fallet kontrollera det, vilket kan leda till att han får 
kommentaren att verksamheten inte kan ha negativa prognoser utan att något måste vara fel 
med systemet. Det brukar leda till att han går tillbaks till data warehouse systemet för att 
kontrollera vad de får från källsystemet och upptäcker i många fall att någon inom kundens 
verksamhet lagt in en negativ prognos. Detta leder till att han då kontaktar kunden som rättar 
till problemet.

Inom varje projekt förekommer det aha-upplevelser enligt Morgan Thomas när 
slutanvändarna ser vad som finns i deras källsystem och att det ofta förekommer grova fel. 
Om dessa problem inte uppkommer inom en kunds verksamhet så har det för det mesta varit 
så att det sker någon informell förbättring i form av exempelvis att verksamhetsledningen går 
ut till de anställda och säger till de anställda att de får skärpa sig.

För att kontrollera om verksamheten har en hög datakvalitet sker det genom att kvalitetsmålen 
i numeriska värden ska stämma enligt Jenny Bask. Om det till exempel kommer in försäljning 
på ett okänt produktnummer, och det inte går att matcha in siffrorna mot någon inläst produkt, 
så knyts försäljningen exempelvis till produkten okänd. Skälet till det är att totalsumman alltid 
ska vara korrekt. I efterhand kan den okända posten korrigeras och försäljningen knytas till 
rätt produkt.

Med övervakningsrapporter, övervakningsprogram, med mera är det möjligt att följa upp 
kvalitetsmålen för att kunna bedöma om det fortfarande finns ett behov av förbättringar hos 
datakvaliteten enligt Jenny Bask. Det går dessutom att skapa lite intelligentare övervakning 
som larmar när det förekommer orimliga resultat, exempelvis att siffror avviker med si och så 
mycket från ett genomsnitt.

”Det skulle man dessutom kunna använda lite data mining till, så att man får en betydligt 
mer intelligent bedömning på om något faktiskt är åt skogen. Det har aldrig gjorts, vad 
jag vet, men det vore underbart om det kunde komma.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

4.4.20 Verksamhetsledningens vilja att förändra organisationskulturen för att uppnå 
god datakvalitet

Morgan Thomas upplever att en kunds verksamhetsledning ofta inte är beredd att förändra 
organisationskulturen av den anledningen att de infört ett datalager för en miljon kronor. Han 
tycker att detta är väldigt konstigt eftersom förankringen mellan en verksamhets vision och 
kostnader ofta är svagt förankrade eller att verksamheten inte ens försöker utföra en riktig 
return on investment (ROI) kalkyl i början av projektet. Dessutom saknar han att 
verksamheten ofta inte försöker ta fram mätetal som möjliggör att det efteråt går att följa upp 
om verksamheten har lyckats eller misslyckats med investeringen.

”Jag försöker alltid lyfta upp den frågan för när jag är klar så vill jag kunna säga till 
kunden att nu kan vi bocka av den här för vi har uppnått det vi sa att vi skulle uppnå. Men 
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kunden säger att det är omöjligt för de vet inte vad de ska ha ut från en rapport.” 
(Morgan Thomas, 2007-06-21)

Morgan Thomas brukar ställa sig frågande till om det alltid är lönsamt för en kunds 
verksamhet att lägga ner flera miljoner i business intelligence projekt för att exempelvis 
kunna ta fram en rapport på en timma istället för på två dagar. Han menar att en kunds 
verksamhet borde ställa den här investeringen i relation till hur mycket en anställds arbetstid 
kostar för att kunna avgöra om investeringen är lönsam.

Ofta har kundens verksamhetsledning varit beredd att förändra organisationskulturen inom 
organisationen för att data warehouse systemet ska bli så bra som möjligt enligt Jenny Bask. 
De har ofta sett till att projektet finansieras, fungerar och de tar sig tid. Hon upplever att tid 
finns till saker som ska utföras. Dessutom brukar kundernas respektive verksamhetsledning 
vara väldigt positiva och proaktiva. Hon upplever även att de medarbetare som kundens 
verksamhetsledning bestämmer över inom sin verksamhet har till eller från känt sig delaktiga 
i datakvalitetsarbetet beroende på om deltagandet skett på frivillig väg eller inte. Att 
medarbetare inom kundens verksamhet har saboterat något, har hon mycket sällan råkat ut för, 
men det är en fråga för projektledning och styrgrupp.

Rasmus Hyltegårds uppfattning är att verksamhetsledningar är beredda att förändra 
organisationskulturen, men att det är ett sådant ämne som de gärna lämnar över till någon 
annan. Verksamhetsledningen tillsätter ofta en roll inom verksamheten som stödjer 
förändringsprocessen. Ofta har verksamhetsledningen den uppfattningen att informationen är 
korrekt och om den inte är det så har det uppstått ett fundamentalt fel som någon måste fixa. 
Vid sådana situationer tillsätter verksamhetsledningen någon person som får se till att åtgärda 
felet. Sedan får den tillsatta personen styra upp arbetet och börja med att åtgärda felet.

4.4.21 Implementering av kvalitetsmål för att kunna uppnå en hög 
information/datakvalitet inom verksamheten

Intellibis AB får ofta frågan om de kan förbättra datakvaliteten hos deras kunders 
verksamheter men de vägrar att göra det enligt Jenny Bask. Anledningen till det är att de inte 
vill ändra mindre god data för att dölja hur det ser ut i källsystemet. Detta leder annars till att 
de får utföra samma korrigeringar i datamängderna vid varje inläsning. Däremot visar 
Intellibis AB gärna upp hur illa datakvaliteten från källsystemen ser ut för sina kunder.

”Vi rättar ingenting men vi gör det synligt var felet ligger någonstans. Vi kan dra ut en 
lista på exempelvis produktnummer som är helt åt skogen, men vi skulle aldrig rätta dem. 
Eftersom det är som att sätta på ett plåster varje månad istället för att sy ihop såret. Vi 
får dem att sy ihop såret för det är det som är deras verkliga problem. Vi talar om att 
problemet finns.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Enligt Rasmus Hyltegård gäller det att vid implementeringen av kvalitetsmålen sätta upp 
kundens affärsregler för verksamheten för att kunna uppnå en hög datakvalitet. Detta kan ske 
genom att definiera och sätta upp deras egna affärsregler som definierar att så här ska det se ut 
samt även se till att styra mot dessa affärsregler. Detta för att se till att medarbetarna inom 
kundens verksamhet verkligen utför det som har bestämts.

”Ja du får alltså om du sätter upp då ett affärssystem låt oss säga ett IFS till exempel så 
kan du sätta upp olika parametrar där i och då måste du skapa dina egna affärsregler 
som förklarar och definierar hur ditt företag ska fungera.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-
25)
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Utifrån ett data warehouse perspektiv, enligt Rasmus Hyltegård, framkommer datakvalitet på 
ett tydligare sätt. Exempelvis kan en verksamhet ha ett otillfredsställande affärssystem som 
skickar mindre god datakvalitet till honom och han upptäcker i det fallet att den information 
som kommit till data warehouse systemet inte är god. Det innebär att han måste skicka 
tillbaks de datamängder som kommer från affärssystemet, eftersom ändringar måste ske där. 
Anledningen till det är att du inte kan ändra något som är fel i data warerhouse systemet utan 
måste ändra i ursprungskällan.

Detta leder till att data warehouse system har en slags självuppfyllelse enligt Rasmus 
Hyltegård att alltid kunna uppfylla kvalitetskraven. Detta förutsätter att det finnas mandat att 
uppfylla kvalitetskraven eftersom det är svårt att skapa ett data warehouse på flera olika sätt. 
Om kundens verksamhet istället ändrar fel i datamängderna direkt i data warehouse systemet, 
vilket är något som inte ska göras, så får verksamheten i det fallet fråga sig om de ska visa att 
informationen håller en låg kvalitet eller om det ska ske modifieringar direkt i data warehouse 
systemet.

4.5 Kommunikationskvalitet

4.5.1 Möjlighet att få reda på vem som lagt in information som förekommer i
verksamhetens data warehouse

Enligt Morgan Thomas kan det vara möjligt att hos en kund kunna se vem som har lagt in den 
information som finns i deras data warerhouse system för att sedan kunna kontakta den 
personen för att få mer information. Han arbetar för närvarande med ett projekt hos ett 
försäkringsbolag där källsystemet verkar vara ett välgjort system som dock ännu inte är i drift. 
Det källsystemet har exempelvis registreringsdatum, version när någon slutanvändare ändrar 
något i systemet och till slut en stämpel på vem som gjort förändringen. Den informationen 
från källsystemet får han direkt in i databasen och han har valt en design för att kunna behålla 
så mycket av den informationen i detaljlagret för att kunna visa slutanvändaren.

I det nuvarande system som kunden har innehåller det systemet endast renodlad 
verksamhetsinformation enligt Morgan Thomas. Däremot har kunden i det här fallet bett 
honom om att kunna få fram den informationen i det nya systemet om vem som är 
databasadministratör, vem som är skattehandläggare, skadeärende och skadeanmälan. I det 
här fallet har han och hans kollegor idéer om hur detta kan införas men i andra fall brukar de 
inte göra det möjligt för en slutanvändare att kunna se vem som matat in vilken information. 
En anledning till att det inte sker i andra fall är att en kund ofta inte har intresse av att följa 
upp hur specifika anställda sköter sitt arbete. Det är mycket ovanligt att en slutanvändare kan 
se vem som matat in den relevanta informationen i systemet.

Enligt Jenny Bask går det att se vem som har lagt in en viss information i data warehouse 
systemet för att sedan ta kontakt med den personen som skrivit in den informationen för att få 
mer information. Detta sker genom att det valts att via säkerhetsloggningen logga vem som 
lagt in den aktuella informationen. Om det inte har valts att logga vem som skrivit in aktuell 
information går det annars inte att se det i säkerhetsloggen. För en vanlig slutanvändare går 
det troligen inte att se vem som lagt in aktuell information i data warehouse systemet. Detta 
beror på att den detaljerade informationen inte finns med i stjärnlagret, och det är oftast från 
stjärnlagret som rapporter skapas. Däremot kan det skapas detaljrapporter från det 
normaliserade datalagret där information som exempelvis inmatat av, ändrat av etcetera finns 
med. Den detaljerade informationen är ofta mer aktuell för driften och övervakningen än för 
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slutanvändaren. Detta leder till att det oftast är svårt för slutanvändaren att se vem som matat 
in vad. 

Enligt Rasmus Hyltegård hade det varit intressant att kunna se vem som har lagt in den 
aktuella informationen i data warehouse systemet som slutanvändare men att det beror på hur 
det ser ut hos affärssystemet. Det går även enligt Rasmus Hyltegård att lägga till extern data 
där egen information läggs till. Annars beror det på om det finns kopplingar mellan 
källsystemen som möjliggör att det framgår att den här informationen kommer från det här 
systemet eller har skrivits in manuellt av någon person. En tekniker kan följa all inmatning i 
data warehouse systemet för att se vem som har gjort inmatningen i systemet.

”Ett exempel är där man lägger till en egen kommentar där man skriver in exempelvis om 
den här leverantören skrivit sitt eget namn eller vad det kan vara.” (Rasmus Hyltegård, 
2007-06-25)

Enligt Rasmus Hyltegård kan sådan information som en slutanvändare vill komma åt, men 
som inte har skrivits in i data warehouse systemet av en annan slutanvändare istället bli 
tillgängliga från affärssystemet. Den slutanvändare som tar emot information från 
affärssystemet har sedan möjlighet att kunna kontakta den personen som skrivit in den 
aktuella informationen. Detta är dock under förutsättningen att det går att ta reda på vem som 
skrivit in vad. 

4.5.2 Visar slutanvändarna av data warehouse systemet en personlig respekt, hänsyn 
samt är lyhörda till varandra baserat på information från systemet

Morgan Thomas upplever att det ofta inte är något problem med att slutanvändarna av data 
warehouse systemet visar en personlig respekt, hänsyn samt är lyhörda till varandra baserat på 
den information som förmedlas via systemet. Det beror dock på hur bra projektteamet lyckas 
med de mjuka aspekterna som exempelvis att hantera förväntningar, ha med flera intressenters 
åsikter, att styrgruppen har fungerat och att de bäst lämpade människorna finns med i 
projektteamet. Han tar upp ett exempel om Apoteksbolaget som har varit en 
framgångshistoria för Intellibis AB där de har varit med att ta fram ett mycket stort datalager 
med olika möjliga sätt för slutanvändare från olika intressegrupper att få tag på information. 
Det finns över tusen olika slutanvändare allt från läkare, landsting och sjukhus till de 
slutanvändare som de faktiskt säljer information till. Anledningen till att Apoteksbolaget har
lyckats så väl med deras data warehouse system är att de har drivit processen så 
tillfredställande att det fått ett fullständigt förtroende angående den information som finns i 
deras datalager. Detta leder till att när landsting har kontakt med varandra vet de om att de fått 
information från samma ställe vilket leder till ett mycket gott förtroende hos de inblandade 
parterna.

Det förekommer enligt Morgan Thomas i 30-40 % av de projekt han varit med i att det 
förekommer vissa användargrupper som vägrar att ta emot information från datalager 
eftersom de inte varit med själva med att ta fram informationen. Om de här 
användargrupperna inte har haft med någon referensperson i styrgruppen eller projektgruppen, 
litar de inte på informationen i data warehouse systemet utan tar fram informationen på något 
annat sätt. Ofta beror detta beteende i grunden på att det inom verksamheten förekommer 
svagt ledarskap eftersom slutanvändarna tillåts själva bestämma hur de vill arbeta med deras 
arbetsuppgifter. Istället borde exempelvis säljchefen eller någon person från 
verksamhetsledningen komma och tala om hur medarbetarna inom verksamheten ska arbeta 
med deras arbetsuppgifter. Han tar upp Apoteket som ett exempel där de ägnade de första två 
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åren av projektet åt att ta livet av två andra konkurrerande projekt så att de kunde etablera ett 
datalager som visade en version av verkligheten. Under den tidsperiod där de kämpade 
politiskt mot att leverera dessa två andra konkurrerande system genom att få fram rapporter 
förekom det inget missförtroende, men en favoritrapportkamp. Anledningen till det var att 
vissa chefer vill få rapporter från det ena systemet medan andra föredrog det andra systemet, 
vilket ledde till att det tog tid att etablera ett förtroende hos företaget. Detta är anledningen till 
att det är nödvändigt att ha en stark styrgrupp med de rätta personerna inom verksamheten. 

Enligt Jenny Bask presenteras ofta informationen på ett sätt som leder till att alla får en bild 
som de trivs med. Detta kan ske genom att de olika medarbetarna inom verksamheten sätter 
sig ner och kompromissar fram en gemensam bild. Oavsett vilken avdelning som 
medarbetaren kommer ifrån, ska den framtagna rapporten vara baserad på samma data och i 
bästa fall även vara samma rapport inom hela verksamheten. Hon berättar att slutanvändarna 
har möjlighet att kunna få se datamängderna på ett visst sätt som leder till att de trivs med sin 
vardag och att informationen blir lättförståelig för dem. Däremot är det alltid samma 
datamängder i botten, vilket innebär att försäljningssiffran inte ska hämtas från två olika 
system bara för att slutanvändarna arbetar på olika avdelningar, utan all information ska 
komma från data warehouse systemet. Det innebär att det ska vara en sanning, en version av 
datamängderna i data warerhouse systemet vilket leder till en version av verkligheten. Att 
hålla på information hos den enskilde medarbetaren på grund av rädsla för att förlora sin makt 
över den egna informationen försvinner när det kommer till ett data warehouse system 
eftersom alla påverkas.

”De som sitter och försöker hålla på informationen, kan ju inte påverka filexporten som 
görs en gång om dagen så vi får med allting ändå. Men vi får inte med vem som skrivit in 
informationen.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Enligt Jenny Bask kan det hända att medarbetare i företaget känner att de förlorar sin makt 
över informationen, men det är något som de får leva med i så fall. Oftast har det bestämts 
från högre nivå inom kundens verksamhetshierarki att den och den informationen ska vara 
tillgänglig för alla.

Rasmus Hyltegård upplever att slutanvändarna hos kunderna i vissa fall har en personlig 
respekt och är lyhörda för varandra baserat på den information som förmedlas via data 
warehouse systemet. Det kan dock förekomma i andra fall att slutanvändarna istället visar en 
misstro till varandra men det beror på hur informationen som de har tillgång till används. Han 
påpekar att det istället kan vara så att den information som de har tillgång till är beroende på 
hur väl kundens slutanvändare litar på den.

”Alltså du får en analys eller rapport som visar det här och litar du på att den 
informationen är korrekt eller inte.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

4.5.3 Pålitlighet och ömsesidighet baserat på informationen från data warehouse 
system 

Det brukar bildas hos deras respektive kunder en liten klubb för dem som har börjat använda 
data warehouse systemet enligt Morgan Thomas. Mellan dem har det skapats en pålitlighet 
och ömsesidighet baserat på den information som kommer från systemet.

Jenny Bask upplever att det finns en ömsesidighet och pålitlighet hos de medarbetare inom 
kundens verksamhet som får information från data warehouse systemet. Detta visas hos 
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medarbetarna i form av att de berättar vad de vill ha tillgång till för information samt att de 
utför deras arbete entusiastiskt.

”Sandlådebeteendet finns ju överallt, att de kan sabotera för varandra. Men det påverkar 
inte oss, eftersom de förlorar på det själva. Om de inte säger vilken data de vill ha, så får 
de inte upp den i så fall. Så det drabbar bara dem själva.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Rasmus Hyltegård upplever att beroende på om informationen är god behöver det finnas en 
pålitlighet och ömsesidighet hos de inblandade personerna baserat på den information som 
finns i data warehouse systemet. Exempelvis om någon skapar ett data warehouse där 
kunderna tycker att de får fram fel hela tiden, men där det visar sig att den framtagna 
informationen från systemet är korrekt, leder detta till att det kan uppstå missförtroende 
mellan parterna. Dessutom kan det hända att en verksamhet har otillfredsställande 
information, men där verksamheten anser sig att de håller en god datakvalitet. Om ett data 
warehouse system skapas som bygger på denna information kan han märka att något inte 
stämmer, vilket leder till missförtroende mellan parterna.

Enligt Rasmus Hyltegård beror detta på om det finns tillräckligt med kompetens inom 
kundens verksamhet att kunna skapa ett data warerhouse så att verksamheten inte fastnar 
någonstans vid användandet av systemet eller att det finns flaskhalsar i affärsprocesserna.
Ofta är det enligt Rasmus Hyltegård slutanvändarna som märker av om det finns problem 
baserat på den information som kommer från data warehouse systemet. Om konsulterna hos 
Intellibis AB missar att det finns problem hos en kunds data warehouse system kommer detta 
i slutändan att visa sig för slutanvändarna av systemet.

”Det blir givetvis så att de missförtror systemet och data warehouset som det där skit 
systemet, jag kan inte använda det systemet. Då har du bränt dina broar och kan inte 
använda systemet längre.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)

Slutanvändarna hos en kund bryr sig inte om hur användargränssnittet ser ut under 
förutsättning att de har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt vid rätt plats enligt 
Rasmus Hyltegård.

4.5.4 Möjlighet att via data warehouse systemet kunna avgöra om det som 
kommuniceras via systemet är trovärdigt och välgrundat

För att det som kommuniceras via data warehouse systemet ska anses välgrundat och 
trovärdigt hos kundens verksamhetsmedarbetare är det viktigt att som konsult tala om och 
vara ärlig att det saknas vissa saker berättar Jenny Bask. 

”Man ska ju vara ärlig och tala om att det saknas lite saker eller, att de här siffrorna inte 
är exakta, men att det är en prognos och framför allt att laddningen inte gick i natt. Så det 
är bättre att tala om det än att vänta tills användarna upptäcker det själva, för då blir det 
en massa gnäll.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Det är dock svårt att kunna veta hur informationen kommer att tolkas av medarbetarna inom 
kundens verksamhet, men Jenny Bask och hennes kollegor kan tala om vad det är som visas. I 
de fall det har skett en uppföljning av informationen, märks det vilka saker som används hos 
data warehouse systemet.

”För vi kan till exempel se hur ofta en rapport körs och om en rapport aldrig används så 
är det fel på den på något sätt.” (Jenny Bask, 2007-06-25)



69

Enligt Rasmus Hyltegård kan en person som är duktig med att arbeta med data warehouse 
ganska snabbt avgöra om informationen i någon mening är korrupt. Han påpekar att det är 
slutanvändarna som arbetar med den aktuella information som ofta kan avgöra om 
informationen är korrekt eller inte. I vissa fall kan han själv utifrån sin egen referensram 
avgöra om informationen är korrekt men i andra fall måste han ta kontakt med en 
slutanvändare hos den aktuella kunden för att kunna avgöra informationens status.

4.5.5 Gemensam förkunskap hos aktörerna angående hur det som kommuniceras ska 
användas, om de känner varandra eller delar en gemensam organisationskultur

Alla medarbetare inom kundens verksamhet som kommunicerar via data warehouse systemet 
är med på en kickoff utbildning när systemet lanseras enligt Jenny Bask. Detta för att de ska 
få en gemensam förkunskap angående hur det som kommuniceras ska användas, lära känna 
varandra inom verksamheten och skapa en gemensam organisationskultur kring data 
warehouse systemet. Under den utbildningen är Jenny Bask med och förklarar vad data 
warehouse systemet har för syfte för verksamheten, hur det upptäcks av medarbetarna, vad 
som uppdateras och eventuellt om något ersätter något som redan finns. Dessutom, förutom 
att medarbetarna får en utbildning i data warehouse systemet, får de reda på information om 
hur verksamheten ligger till baserat på informationen från systemet. Under kickoffen är alla 
inblandade medarbetare med och absolut verksamhetsledningen. Om det är så att det blir för 
många deltagare får utbildningen istället ske vid ett flertal omgångar men det viktiga är att 
förklara varför systemet finns.

”Det är inte självklart för en användare att det är dumt att köra Microsoft Excel ark mot 
produktionssystem. Men vet man vad som händer om tre tusen personer gör det samtidigt, 
så blir det plötsligt väldigt påtagligt.” (Jenny Bask, 2007-06-25)

Rasmus Hyltegård påpekar det här med att ha tydliga affärsregler och sätta upp tydliga krav 
hos en kund. Är affärsreglerna eller kraven otydliga leder detta till att medarbetarna inom 
verksamheten tror sig ha en gemensam förkunskap men att det sedan visar sig att 
medarbetarna har olika tolkningar vilket leder till bekymmer. Tyvärr tror han att det inte finns 
en gemensam förkunskap mellan medarbetarna inom en kunds verksamhet.

”Det är egentligen projektspecifikt beroende på hur många projektledare som man har 
som kan styra upp det där i gruppen som helhet och kan förstå att det här är målet och vi 
jobbar för det här och det där och så här ska det se ut.” (Rasmus Hyltegård, 2007-06-25)
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5 Analys och diskussion
I detta kapitel kommer jag att analysera hur företag använder deras data warehouse och hur 
ett sådant system generellt sett fungerar. Dessutom kommer jag att diskutera om 
datakvaliteten och kommunikationskvaliteten hos verksamheters data warehouse. Det kommer 
dessutom att ske ett resonemang som utmynnar i riktlinjer för att förbättra datakvaliteten. 

5.1 Data warehouse

Det finns ingen klar definition om vad ett data warehouse system består av eller inte består av 
för komponenter.165 De olika informanterna har sinsemellan olika definitioner av vad ett data 
warehouse består av för komponenter som baseras utifrån deras yrkesroll.166 Detta visar sig att 
det är skillnad mellan vilken yrkesroll informanten har i form av exempelvis om aktören är 
mer teknisktinriktad eller mer verksamhetsinriktad. Anledningen till det beror troligen på att 
de olika informanterna har olika intressen och kommer i kontakt med olika områden inom 
data warehouse.  Ett data warehouse system består av att det finns två eller flera källsystem 
inom en verksamhet som integreras ihop i ett data warehouse. Det första som sker är att 
datamängderna kommer från källsystemen till en ETL-process som extraherar, transformerar 
och laddar den aktuella datamängden innan det till slut hamnar i data warehouse databasen. 

En verksamhets olika aktörer har ofta svårt att kunna se vad de har för verksamhetsnytta med 
ett data warehouse eftersom de ofta inte tänker i dessa abstrakta termer utan utgår från ett 
Microsoft Excel-tänkande. Dessutom är ett data warehouse projekt ofta en riskfylld 
investering för verksamheten och därför är det mindre riskfyllt om exempelvis två källsystem 
integreras ihop först med ett data warehouse system. I det fallet är det bättre att utgå ifrån att 
ha en dimensionsstruktur hos sitt data warehouse eftersom det blir lättare att ta fram analyser 
som baseras på databaskuber.

Om ETL-processen sker en gång per dag kommer data warehouse systemet att bättre vara 
lämpligt för strategiska beslut inom en verksamhet. Anledningen till det är att strategiska 
beslut inte behöver ha tillgång till den absolut senaste informationen för att 
verksamhetsledningen ska ha möjlighet att ta bra beslut, baserat på det beslutsunderlag167 som 
verksamhetens data warehouse system genererar. Detta under förutsättning att data warehouse 
systemet uppdateras en gång per dag. Inom en verksamhet är det ofta verksamhetsledningen 
som tar de strategiska besluten och de besluten inriktar verksamheten åt det håll som 
verksamhetsledningen anser är bäst för verksamheten som helhet. Med ett data warehouse kan 
verksamhetsledningen sammanställa den information som finns i företagets olika källsystem 
för att kunna få ett bättre beslutunderlag för verksamheten som helhet. Däremot behöver 
verksamheten avgöra vad deras verksamhetsnytta med data warehouse systemet är och till 
vilka typer av beslut systemet är avsett för. Beroende på om verksamhetens data warehouse 
system är avsett för strategiska, taktiska eller operativa beslut ställer det olika krav på hur 
aktuell datamängden behöver vara i data warehouse systemet.

När verksamheter har planer på att investera i ett data warehouse bör en ROI kalkyl utföras 
för att kunna avgöra om investeringen är lönsam för företaget. Om företaget väljer att 
investera i ett data warehouse bör sedan verksamheten avgöra om investeringen kommer att 
ske inom hela verksamheten på en gång eller om investeringen sker med exempelvis en 

                                                
165 Helfert, Markus & von Maur, Eitel, 2001
166 Bask, Jenny, Hyltegård, Rasmus, Thomas, Morgan, Intellibis AB, 2007
167 Hyltegård, Rasmus, Intellibis AB, 2007
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specifik avdelning i taget168. Den förstnämnda innebär att investeringen ska täcka hela 
verksamheten vilket är riskfyllt både för verksamheten och att det kostar enorma pengar. Om 
verksamheten däremot utför investeringen i en mindre skala i form av ett par källsystem inom 
en viss avdelning är det mindre riskfyllt. Denna investeringsprincip kan sedan leda till att data 
warehouse systemet införs etappvis för att så småningom täcka hela verksamheten, vilket är 
ett mindre riskfyllt projekt för verksamheten. När ett data warehouse införs exempelvis 
avdelningsvis är det vanligt att använda sig av en dimensionsmodellstruktur och en av de 
vanligaste arkitekturerna är stjärnmodellen169. Baserat på dimensionsmodellstrukturen kan 
sedan databaskuber tas fram för att utföra analyser. I de fall verksamheter väljer att införa ett 
data warehouse inom hela verksamheten på en gång är det vanligt att det används en 
relationsdatabasstruktur. Om verksamheten senare vill är det möjligt att migrera170

datamängderna från den ena databasstrukturen till den andra och en anledning till det är att det 
inom data warehouse system ofta används relationsdatabaser även om datamängderna 
struktureras på olika sätt.

Om verksamhetens olika aktörer ska ha möjlighet att kunna lita på den information som finns 
inom ett data warehouse måste systemet tillåta att de olika aktörerna kan se en historisk 
sanning av verksamheten på det sätt som de vill ha informationen presenterad.171 Dessutom 
bör verksamhetens data warehouse system inte tillåta att det är möjligt för de olika aktörerna 
inom verksamheten att korrigera datamängderna i datalagret. En medarbetare inom en 
verksamhet som har ett data warehouse system bör med hjälp av olika analysverktyg kunna ta 
fram en databaskub172 med de egenskaper och mätetal som är relevanta för den aktuella 
analysen. Med hjälp av en databaskub bestående av dimensioner i form av egenskaper och 
mätetal som är relevanta för den aktuella analysen aktören vill utföra, underlättar 
analyserandet. Eftersom det är möjligt att utifrån databaskuben kunna se olika samband 
mellan egenskaper och mätetal leder det till att aktören med hjälp av olika analysverktyg kan 
få fram bättre beslutsunderlag och därmed även ta bättre beslut. En förutsättning för att kunna
ta bättre beslutsunderlag är att det som kommuniceras mellan olika aktörer har en sådan 
kvalitetsnivå att aktörerna har möjlighet att kunna förstå och ha förtroende för varandra. De 
beslutsunderlag som kan tas fram via data warehouse systemet har ett behov av att det 
förekommer tillfredställande god datakvalitet. För att kunna förbättra den datakvalitet som 
finns i data warehouse systemet behövs riktlinjer som utgör ett underlag för att kunna 
förbättra informationen, så att kvaliteten hos det som kommuniceras via beslutsunderlagen 
skapar förtroende och förståelse hos aktörerna. Ofta har de olika aktörerna inom en 
verksamhet, som i deras dagliga arbetsuppgifter behöver analysera och ta beslut baserat på det 
beslutsunderlag som tas fram från verksamhetens data warehouse, tillgång till olika typer av 
analysverktyg173. Av den anledningen bör det inom en verksamhet finnas tillgång till ett antal 
olika analysverktyg som tillfredställer de olika aktörernas behov hos verktygen. Om detta 
behov tillfredställs är det troligen möjligt att de olika aktörernas arbetsuppgifter underlättas.

5.2 Datakvalitet

Det förekommer överallt inom informationssystemkontexten174 problem med datakvaliteten 
och för att komma till rätta med dessa problem behöver verksamheten inte enbart utgå ifrån 
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informationssystemet. En anledning till detta är att datakvalitetsproblemen ofta beror på 
orsaker som finns utanför själva informationssystemet exempelvis hur affärsprocesserna ser 
ut, rutiner för datainsamling och organisationskontexten etcetera175. Inom en verksamhet kan 
de rutiner som finns för datainsamling leda till att det uppstår systematiska fel som till slut 
yttrar sig som datakvalitetsproblem. En anledning till det kan bero på att det inte finns en 
enhetlig standard176 inom företaget om hur rutinerna för datainsamlingen är tänkt att utföras. 
Dessutom kan det inom en verksamhet finnas vattentäta skott mellan de olika avdelningarna 
som leder till att de utför sin datainsamling på det sätt som är bäst lämpat för deras 
arbetsuppgifter. Utifrån ett helhetsperspektiv inom en verksamhet behövs det enhetliga 
standarder exempelvis rutiner för att samla in informationen. Detta för att den information 
som används inom verksamheten ska kunna användas på det sätt som alla aktörer är nöjda 
med samt kunna få den nytta av informationen de behöver. Om en verksamhet ska anses ha en 
hög datakvalitet behöver datamängderna vara anpassade för de olika aktörernas behov177.

Om de olika aktörerna inom en verksamhet ska kunna lita på den information som kommer 
ifrån ett data warehouse system behöver det finnas ett förtroende178 hos den datakvalitet som 
finns i systemet. Dessutom behöver det inom verksamheten finnas ett förtroende mellan de 
olika aktörerna inom organisationen. Detta för att kunna lita på att den information som matas 
in i de olika källsystemen så småningom hamnar i data warehouse systemet. Inom 
verksamheten har det blivit viktigare vilken uppskattning av datakvaliteten, det vill säg den 
mentala bilden av datakvaliteten, de olika aktörerna har angående den information som lagras 
i data warehouse systemet179. 

Om verksamheten väljer att kategorisera180 deras datakvalitetsproblem har de möjlighet att 
kunna kartlägga vilka de gemensamma datakvalitetsproblemen består av för orsaker och 
åtgärda dessa. Det finns även om datakvalitetsproblemen delas in i kategorier, som 
exempelvis inre datakvalitet, datakvalitetstillgänglighet etcetera, fortfarande orsaker till 
datakvalitet som inte är gemensamma för alla datakvalitetsproblem inom en kategori. Det är 
av den anledningen även nödvändigt för verksamhetens medarbetare eller inhyrda konsulter 
att även kartlägga de enskilda datakvalitetsproblemens orsaker efter att 
datakvalitetsproblemen har kategoriseras. För att kartlägga vilka datakvalitetsproblem som 
förekommer inom verksamheten och hur hög datakvaliteten är behöver det utföras 
stickprov181, dataprofilering182, använda standarder183 eller något annat sätt som mäter 
datakvaliteten inom verksamheten. Det finns ofta inom en verksamhet inte tillräckligt med 
resurser för att kunna mäta all informations datakvalitet och av den orsaken kan en 
verksamhet inte uppnå en hundraprocentig datakvalitetsnivå. Däremot kan en verksamhet 
uppnå en tillfredställande god datakvalitetsnivå baserat på de krav som den enskilda 
verksamheten ställer på deras information. Det är en avvägning verksamheten måste utföra 
mellan den datakvalitetsnivå de vill uppnå och de resurser som de anser är värt att satsa för att 
uppnå den här nivån. De bör därför avgöra vilken som är den optimala kombinationen mellan 
datakvalitetsnivån och de tillgängliga resurserna. Verksamheten bör därför innan den börjar 
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åtgärda datakvaliteten ta reda på vad alternativkostnaden är. I vilken grad som en verksamhet 
åtgärdar bristande datakvalitet beror också på verksamhetens mognadsgrad184.

Det behöver inom en verksamhet finnas ett kvalitetsledningssystem185 för leda arbetet med att 
förbättra datakvaliteten hos verksamhetens data warehouse system, likväl som andra 
informationssystem inom verksamheten. Kvalitetsledningssystemet består av ett antal koncept 
vilka är kvalitetsstrategier, kvalitetspolicy, kvalitetskontroll, kvalitetsplanering, 
kvalitetssäkerhet och kvalitetsförbättringar. En välkänd kvalitetsfilosofi är TQM som har 
möjlighet att användas som ett kvalitetsledningssystem av den anledningen att den kan 
användas tillsammans med exempelvis ISO standarder för att leda arbetet med att förbättra 
kvaliteten. Inom kvalitetsplaneringen behöver datakvalitetskriterier klassificeras, väljas och 
prioriteras. Att sätta upp datakvalitetskriterier186 sker oftast inte hos verksamheter för att 
förbättra datakvaliteten enligt informanterna. Däremot brukar verksamheter sätta upp mer 
övergripande mål och visioner för verksamheten som helhet som sedan bryts ner till 
kvalitetsmål för att få bästa möjliga beslutsunderlag. Denna nedbrytning till kvalitetsmål sker 
av någon inom verksamheten som äger informationen och ser det som sitt kall eller 
ansvarområde att arbeta med datakvaliteten187. Detta visar på att det inom verksamheten ofta 
inte sker något formellt arbete med att förbättra datakvaliteten hos deras informationssystem 
utan att det sker mer informellt. Däremot finns det undantag till företag som kommit långt i 
deras mognadsgrad angående datakvaliteten och de arbetar aktivt med att förbättra 
datakvaliteten. En anledning till detta är att dessa verksamheter är medvetna om att den 
information som finns inom företaget utgör en viktig resurs.

Fördelen med ett data warehouse system188 är att det oftast involverar flera av verksamhetens 
affärsenheter eftersom de integrerar källsystem inom olika affärsenheter. Detta leder till att ett 
data warehouse system är verksamhetsövergripande och involverar verksamhetsledningen på 
ett annat sätt än om systemet endast varit en angelägenhet för en affärsenhet.  
Verksamhetsledningen behöver därmed visa sitt engagemang189 och vara inblandade i 
datakvalitetsarbetet samt uppmuntra till att ett fortlöpande kvalitetsarbete sker. Det behöver 
utses en aktör som blir ansvarig för att bedriva det fortlöpande arbetet med att förbättra 
datakvaliteten. Innan det här kan ske krävs det dock att verksamheten har kommit en bit i 
deras mognadsgrad. En anledning till det är att verksamhetsledningen annars inte inser 
behovet av att förbättra datakvaliteten eller anser att det finns andra projekt som behöver 
prioriteras högre. Det är ovanligt att verksamhetsledningen arbetar med att utföra 
datakvalitetsförbättringar190 vilket visar att det än så länge är många verksamheter som har en 
bit kvar i deras mognadsgrad angående datakvalitet.

För att datakvalitetsarbetet ska kunna bedrivas fortlöpande inom verksamheten behöver 
verksamhetsledningen bli involverad i organiseringen och införandet av kvalitetsarbetet samt 
vara en ledare för kvalitetsförbättringsaktiviteter191. Detta kan ske genom att det utses en 
exekutive sponsor inom verksamhetsledningen som arbetar för att det finns resurser för ett 
fortlöpande kvalitetsarbete och kan ta de nödvändiga besluten inom verksamhetsledningen. 
Ofta är det ovanligt att det utses en aktör inom verksamhetsledningen som arbetar med 
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datakvalitetsarbete. Utan ofta delegeras beslutsfattandet inom datakvalitetsarbetet till 
beslutsfattare på en lägre nivå inom organisationen som inte har mandat att ta dessa beslut192. 
Detta leder till att de utsedda beslutfattarna för datakvalitetsarbete behöver ta beslut som berör 
områden där de inte har mandat.

Vid arbetet med att förbättra datakvaliteten inom en verksamhet bör verksamhetsledningen 
delegera beslutsfattandet193 till medarbetarna inom deras respektive arbetsområden. Detta för 
att medarbetarna ofta är de som är bäst lämpade för att utföra förbättringsarbeten om de har 
ansvaret för kvalitetsförbättringsprocessen inom sina respektive arbetsuppgift områden. Det 
kan dock uppstå suboptimeringar med att låta medarbetarna inom verksamheten bestämma 
vilka förbättringsaktiviteter som behövs för att förbättra datakvaliteten och därför bör någon 
aktör från verksamhetsledningen ha ett övergripande ansvar. Detta för att denna aktör behöver 
se till att det utförs kvalitetsförbättringsaktiviteter hos datakvaliteten som är optimala för 
verksamheten som helhet. Det är beroende på verksamheten vilka medarbetare som blir 
bemyndiga att ta beslut om datakvalitetsförbättringar. Informanterna194 har olika åsikter om 
vilka som är bemyndigande att kunna ta beslut för datakvalitetsarbete och dessutom hur stora 
befogenheter de har. Det visar sig dock att de bemyndigande medarbetarna inom respektive 
verksamheter brukar ha ganska stora befogenheter att ta beslut angående 
datakvalitetsförbättrande aktiviteter. Informanternas olika åsikter beror på att de har olika 
yrkesroller och kommer i kontakt med olika aktörer inom en verksamhet. Dessutom är det 
beroende på inom vilken organisationsnivå de olika aktörerna befinner sig som informanterna 
har kontakt med och deras ansvarsområden.

Det finns ett flertal olika sätt som en verksamhet kan organisera projektgrupper på, vilka har 
till uppgift att förbättra datakvaliteten. Att kvalitetsförbättrande aktiviteter bör ske inom 
projektgrupper medverkar till att reducera kommunikationsbristen som annars kan förekomma 
inom den funktionella organisationsindelningen. Dessa projektgruppers olika organiseringar 
leder till att de tillsätts med projektmedlemmar utifrån de kunskapsbehov som finns. Ett sätt 
att organisera är kvalitetscirklar195 som tillsätts med medarbetare inom en och samma 
avdelning samt utgår från ett vertikalt perspektiv. Detta leder till att kvalitetscirklar åtgärdar 
datakvalitetsproblem inom deras respektive ansvarområden vilket kan leda till att det kan 
uppstå suboptimeringar inom organisationen på bekostnad av helheten inom verksamheten. 
Det kan även uppstå att verksamhetsledningen inte är delaktig och att arbetsledningen känner 
att kvalitetscirklar inskränker på deras auktoritet samt makt. Verksamheter organiserar 
datakvalitetsförbättrande projekt på ett flertal olika sätt196. Ett exempel att organisera 
datakvalitetsarbete är att utgå ifrån linjeorganisationen samt att den är mer informell 
bestående av verksamhetens medarbetare på operativnivå som har direkt kontakt med den 
aktuella informationen eller utvecklar informationen197. Detta leder sedan till att dessa 
medarbetare tar upp diskussionen om datakvaliteten hos den aktuella informationen med den 
som har utsetts som ansvarig för datakvaliteten på en strategisknivå inom verksamheten. 
Denna aktör som är ansvarig för datakvaliteten på strategisk nivå kan vara utsedd som 
exekutive sponsor inom verksamheten för att ansvara och bedriva datakvalitetsarbetet framåt.
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Det fortlöpande datakvalitetsarbetet inom en verksamhet behöver vara organiserat i en 
projektgrupp som är funktionsöverskridande198 och består av medlemmar från ett flertal olika 
avdelningar inom verksamheten. Denna projektgrupp utgår från ett horisontellt perspektiv och 
utför kvalitetsförbättrande koordinerande aktiviteter199 för att förbättra datakvaliteten. 
Dessutom utförs arbetsuppgifter för att planera samt kontrollera affärsprocesserna inom 
verksamheten. Detta för att undvika att projektgruppen består av ett antal specialister som inte 
är integrerade mot affärsprocessflödet inom organisationen. Med en funktionsövergripande 
organisering av projektgruppen undviker projektgruppen exempelvis problem som 
revirtänkande och risker med att arbetsledningen känner att de förlorar sin auktoritet angående 
datakvalitetsarbete. Inom vissa verksamheter tillsätts projektgrupper i form av en 
funktionsövergripande projektgrupp som utför kvalitetsförbättrande aktiviteter. Den består av 
projektmedlemmar som är experter inom de områden som ett datalager ska leverera 
information till, en produktspecialist och dessutom kan konsulter tas in som medlemmar i 
projektgruppen200. Detta motverkar att det uppstår suboptimeringar inom verksamheten 
angående datakvalitetsförbättrande aktiviteter utan projektgruppen strävar efter att uppnå det 
optimala för verksamheten.

Vid införandet av datakvalitetsförbättringar kan en verksamhet ta hjälp av TQM för att införa 
kvalitetsförbättringar inom verksamheten och som i slutändan leder till kvalitetsförbättringar 
hos datakvaliteten. Med stöd av TQM kan verksamheten välja de element som de anser är 
aktuella i den specifika kvalitetsförbättringssituationen. Dessutom finns det ingen direkt start 
eller slutpunkt hos TQM-filosofin för att utföra kvalitetsförbättringar utan det är en 
kontinuerlig process inom verksamheten.201 Verksamheten behöver informera om att det 
kommer att ske ett kontinuerligt datakvalitetsförbättringsarbete som resulterar i att det tas 
fram strategier, planer och skaffa fram resurser. Det behövs en aktör på strategisk nivå inom 
verksamhetsledningen som fungerar som en exekutive sponsor, det vill säga någon person 
som har befogenheter att ta de nödvändiga besluten och skaffa fram de resurser som behövs 
för att kunna utföra ett kontinuerligt datakvalitetsarbete. Detta sker ofta i form av att 
verksamhetsledningen inser att de har ett behov av att tillsätta en person som arbetar med 
datakvalitet på strategisknivå202. 

Det behöver finnas en styrgrupp hos verksamheten som utgör det styrande rådet för de 
kvalitetsinitiativ som behöver utföras203. Denna styrgrupp består av en projektgrupp med ett
antal lämpliga medlemmar som har befogenheter att kunna prioritera det som behöver utföras. 
Dessutom bör den utsedda aktören inom verksamhetsledningen vara medlem i 
projektgruppen204. Den största utmaningen styrgruppen står inför är att förändra det som 
behöver ändras inom organisationen och strategin. Styrgruppen behöver även informera de 
arbetsledare som finns inom organisationen om vilka förändringar som behöver ske för att 
förbättra datakvaliteten. Dessa arbetsledare behöver vara delaktiga i de projektgrupper som 
kommer att utföra kvalitetsarbetet inom verksamheten för att kunna förbättra datakvaliteten 
205. De projektgrupper som bildas för att bedriva det kontinuerliga datakvalitetsarbetet bör vara 
formerade som funktionsöverskridande projektgrupper. Detta för att få ett horisontellt 
perspektiv på kvalitetsförbättringarna som leder till att verksamhetens datakvalitet och 
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affärsprocesser förbättras utifrån det som är de optimala för verksamheten. Dessutom 
undviker verksamheten att det uppstår suboptimeringar inom verksamheten som utmynnar i 
att datakvaliteten är optimal för en avdelning men inte för en annan avdelning. Det leder även 
till den här organiseringen av projektgruppen och styrgruppen och att revirtänkande, rädslan 
att förlora deras makt samt auktoritet undviks. Dessutom känner sig verksamhetens 
medarbetare informerade, delaktiga och ett förtroende skapas mellan verksamhetens 
medarbetare. Inom vissa verksamheter rapporterar istället de aktörer som arbetar på den 
operativa nivån inom organisationen till den aktör som har det huvudsakliga ansvaret för 
datakvaliteten på den strategiska nivån206. Denna skillnad mellan hur verksamheter hanterar 
kvalitetsförbättrande aktiviteter beror på organisationskulturen inom verksamheten och dess 
mognadsgrad.

De system och tekniker som används för att utveckla eller använda ett redan existerande 
kvalitetsledningssystem erbjuder den nödvändiga kontrollen och disciplinen. Dessutom 
erbjuder det ett standardiserat arbetssätt att utföra kvalitetsförbättringar vid införandet av 
datakvalitetsförbättringar.207 Verksamheter som prioriterar att förbättra deras datakvalitet 
använder olika system och tekniker för att kunna utföra kvalitetsförbättringar. Vilka system 
och tekniker som en verksamhet använder beror på vilket som är det optimala för 
verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Vissa verksamheter använder sig av checklistor 
som underlag för att kunna pricka av de kvalitetsförbättringsaktiviteter som behöver utföras 
för att förbättra datakvaliteten. Däremot påpekar en informant om att det är ovanligt att 
verksamheter förbättrar deras datakvalitet med hjälp av exempelvis 
kvalitetsförbättringssystemet ISO 9000 eller ISO 14000 standard även om det kan finnas vissa 
verksamheter som kan ha nytta av att använda sig av någon ISO certifiering208. Detta innebär 
inte att verksamheter ändå borde kunna använda sig av kvalitetsledningssystemet ISO utan att 
behöva bli certifierade. Ett användningssätt att använda kvalitetsledningssystemet ISO på är 
att använda de kvalitetskriterier som anses lämpliga för att förbättra en verksamhets 
datakvalitet exempelvis i form av en checklista. Det kan även tänkas att verksamheter har ett 
behov av att använda andra kvantitativa eller kvalitativa metoder för att kunna förbättra deras 
datakvalitet även om det i dagsläget förekommer i mindre omfattning. Det förekommer även 
att vissa verksamheter använder mindre formella kvalitetsledningssystem som exempelvis att 
använda Microsoft Excel med den information som förekommer i deras källsystem och data 
warehouse system som sedan skickas till den som är ansvarig för informationen för att få den 
kvalitetssäkrad209. Detta visar på att verksamheter i viss mån använder något 
kvalitetsledningssystem för att förbättra deras datakvalitet men att det kan bero på vilken 
mognadsgrad verksamheten har samt hur verksamhetsledningen prioriterar datakvaliteten hos 
deras information.

Det är viktigt att vid införandet av kvalitetsförbättrande aktiviteter att dessa är mätbara och 
kan följas upp för att få reda på utfallet av de kvalitetsförbättrande aktiviteterna210. Dessutom 
mäter och ger verksamheter feedback om datakvalitet på ett flertal olika tillvägagångssätt. Det 
förekommer även hos vissa verksamheter att de utför en mer informell mätning av deras 
datakvalitet som exempelvis att aktörer använder verksamhetens källsystem och data 
warehouse för att rapportera om de upptäcker något fel i deras framtagna rapporter211. Det kan 
inom andra verksamheter ske mätning och feedback med hjälp av övervakningsrapporter eller 
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övervakningsprogram som mäter datakvaliteten212. Dessa rapporter kan tas fram vid olika 
tidsintervall för att kunna avgöra vilken datakvalitet datamängderna har i verksamhetens data 
warehouse samt hos de olika källsystemen. Inom vissa verksamheter förekommer det att den 
aktör inom verksamheten som skriker högst får sin vilja igenom vilket leder till att det utförs 
kortsiktiga kvalitetsförbättrande aktiviteter för att förbättra datakvaliteten213. Detta är inget bra 
tillvägagångssätt att mäta datakvaliteten på eftersom risken är stor att det kan uppstå 
suboptimeringar inom verksamheten angående datakvaliteten. Benchmarking214 är en annan 
metod för att kunna mäta och ge feedback till verksamheten angående hur väl deras 
kvalitetsförbättringar förhåller sig i jämförelse med bästa praxis inom branschen. Detta leder 
till att en verksamhet kan mäta sin datakvalitet genom att kartlägga de processer som leder till 
den nuvarande existerande datakvaliteten inom verksamheten. Dessa processer som ligger 
bakom datakvaliteten inom verksamheten kan sedan jämföras med bästa praxis inom den 
aktuella verksamhetens bransch.

Vid implementeringar av kvalitetsförbättringar som förbättrar datakvaliteten är 
organisationskulturen av central betydelse för att kvalitetsförbättringarna ska bli optimala för 
verksamheten. Dessutom behöver organisationskulturen inom verksamheten vara inriktad på 
att vara förändringsbenägen och att alla aktörer inom verksamheten ska känna sig delaktiga 
samt informerade. Detta för att de ska känna sig delaktiga med de kvalitetsförändringar som 
kommer att utföras för att förbättra datakvaliteten. Inom verksamheten behöver det finnas en 
öppen ledarskapsstil som syftar till att nå målsättningen med att utföra kontinuerliga 
kvalitetsförbättringar med fokus på kundtillfredställelse samt ett gemensamt engagemang hos 
verksamhetens aktörer215. Ett tillvägagångssätt att uppnå ett gemensamt engagemang hos 
verksamhetens aktörer när nya eller existerande rutiner förändras är att utbilda aktörerna inom 
det som har förändrats som exempelvis i det nya informationssystemet som har förändrat 
rutinerna216. Verksamhetsledningen behöver vara beredd på att förändra organisationskulturen, 
skaffa fram de nödvändiga resurserna och visa deras engagemang för att data warehouse 
systemet ska blir det optimala för verksamheten217. Dessutom bör verksamhetsledningen visa 
deras engagemang för de olika aktörerna inom verksamheten och inte endast i verbal form. 
Detta för att aktörerna inom verksamheten ska kunna känna att det är prioriterat område att 
förbättra datakvaliteten utifrån synsättet att ge kundnytta till deras kunder och att med 
förbättrad information kan förbättrad kundnytta uppnås.

5.3 Kommunikationskvalitet

Från verksamhetens data warehouse system tas rapporter fram som behöver bestå av ett 
förståeligt informationsinnehåll. Detta för att aktörerna ska ha möjligt att förstå den relevanta 
informationen som kommer ifrån data warehouse systemet och handlingsaspekten bör framgå 
via den kommunikation som förmedlas via systemet. Dessutom behöver 
informationsinnehållet hos kommunikationshandlingen vara av hög kvalitet.218 Den 
information som kommuniceras via data warehouse systemet behöver presenteras på ett sätt 
som underlättar förståelsen av det som kommuniceras. Detta innebär att det inom 
verksamheten kan bli nödvändigt att kompromissa fram ett gemensamt tillvägagångssätt att 

                                                
212 Bask, Jenny, 2007
213 Hyltegård, Rasmus, 2007
214 Besterfield, D.H, 2004
215 Dale, B.G, 2003 och Besterfield, D.H, 2004 och Omanchonu, V & Ross, J.R, 2004
216 Hyltegård, Rasmus & Thomas, Morgan, 2007
217 Bask, Jenny, 2007
218 Eriksson, Owen, 2000



78

presentera informationen i exempelvis rapporterna.219 Inom verksamheter behöver det därför 
framgå vid användandet av de rapporter som tas fram via data warehouse systemet vilka 
handlingsaspekterna är och att informationsinnehållet är relevant. Dessutom behöver 
informationsinnehållet hos kommunikationshandlingen hålla en hög kvalitet. Detta för att 
verksamhetens aktörer behöver utifrån de rapporter som tas fram, från data warehouse 
systemet, kunna använda beslutsunderlaget för att kunna ta de optimala besluten för 
verksamheten i den aktuella kontexten. En grundförutsättning är att data warehouse systemet 
ger aktörerna möjlighet att få fram den relevanta informationen. Dessutom bör det även vara 
möjligt att via data warehouse systemet kunna få fram rapporter som möjliggör att få reda på 
vem som skrivit in den relevanta informationen. Detta för att kunna kontakta den aktör som 
skrivit in informationen för att få mer information. Anledningen till det är att aktörer ofta inte 
skriver in all information via källsystemen. 

Inom verksamheters data warerhouse system behöver aktörerna förstå den kommunikation 
som sker via systemet. Det behöver även vara möjligt för mottagaren av informationen att 
kunna kritisera och kontrollera kommunikationshandlingen som sker via exempelvis rapporter 
från data warehouse systemet med den aktör som skrivit in informationen. Denna aktör 
behöver ha möjlighet att kunna försvara kommunikationshandlingen. Dessutom behöver det 
som kommuniceras bestå av hög kvalitet.220 Enligt informanterna är det möjligt att kunna 
tillföra data warehouse systemet relevant information och att handlingsaspekten framgår i 
rapporterna om den nödvändiga informationen tillförs systemet. Dessutom är det möjligt att 
kunna ta reda på vem som skrivit in den aktuella informationen om den informationen tillförs 
systemet. Oftast brukar dock information om vem som skrivit in den aktuella informationen 
via källsystemet inte överföras till data warehouse systemet.221  Det är även väsentligt att den 
information som förmedlas baserat på aktörernas uppträdande samt det förtroende de känner 
mot varandra skapar trovärdighet och pålitlighet hos de inblandade aktörerna. Detta för att 
aktörerna ska kunna förstå det som kommuniceras via data warehouse systemet och en 
förutsättning för det är att aktörerna har en gemensam förförståelse.222 En anledning till det är 
att verksamheter ofta inte vill övervaka vad en aktör skrivit in och skapa en känsla hos 
verksamhetens olika aktörer att de är övervakade. Detta visar på att det inom verksamheterna 
förekommer en organisationskultur som leder till att aktörerna får en känsla av att vara 
övervakade. Syftet med att kunna kontakta den aktör som skrivit in den aktuella 
informationen är istället att kunna få reda på mer informationen än det som framgår via data 
warehouse systemet i form av exempelvis rapporter. Detta leder till att verksamheter i viss 
mån kan behöva förändra deras organisationskultur för att kunna uppnå effekten av att kunna 
se vilken aktör som skrivit in vilken information samt väga fördelar mot varandra.

En grundförutsättning för att uppnå en hög kommunikationskvalitet inom verksamheten är att 
aktörerna har en gemensam förförståelse av det som kommuniceras för att uppnå en 
gemensam förståelse.223 Enligt en informant förekommer det att verksamhetens aktörer 
upplever att de har en gemensam förförståelse angående exempelvis deras affärsregler och 
upptäcker sedan att de inte har en gemensam förståelse vilket leder det till problem för 
verksamheten224. Det visar på att det är nödvändigt för verksamheten att utvärdera om det 
inom verksamheten finns en gemensam förförståelse och inte endast anta det. En gemensam 
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förförståelse är en grundförutsättning för att aktörerna ska ha en gemensam förståelse av det 
som kommuniceras. 

Det är väsentligt att det som kommuniceras via data warehouse systemet upplevs som 
trovärdigt hos aktörerna av den mottagna informationen. Dessutom behöver den information 
som kommuniceras kunna kritiseras, kontrolleras av mottagaren av informationen och 
försvaras av sändaren av informationen.225 Inom vissa verksamheter förekommer det enligt en 
informant att aktörer inte anser att den information som finns i deras data warehouse är 
trovärdig. En anledning till det är att de inte har varit med själva med att ta fram den 
information som finns i data warehouse systemet. Detta eftersom dessa aktörer inte har haft 
någon representant med i styrgruppen eller projektgruppen för data warehouse projektet utan 
de tar istället fram informationen via något annat tillvägagångssätt.226  Detta visar på att det är 
väsentligt att vid data warehouse projekt ha tillgång till representanter inom alla aktuella 
yrkesområden eller avdelningar som kommer att beröras av data warehouse systemet. Det är 
även väsenligt vid data warehouse projekt att informera alla aktörer inom verksamheten vad 
som kommer att förändras i verksamheten baserat på de aktiviteter som utförs i 
projektgruppen. Informationen som förmedlas bör bestå av en hög kvalitet hos 
kommunikation och dess handlingsaspekt bör framgå. Ett tillvägagångssätt verksamheter kan 
använda för att förmedla informationen är att verksamhetens aktörer går en gemensam 
utbildning om data warehouse systemet227. Detta för att inom verksamheten skapa en 
gemensam organisationskultur, förförståelse av det som kommuniceras och lära känna 
varandra inom organisationen. Detta leder till att verksamheten uppnår en högre kvalitet hos 
kommunikationen eftersom de har en gemensam förförståelse som underlättar förståelsen hos 
det som kommuniceras. Dessutom skapas en trovärdighet och empati hos aktörerna angående 
det som kommuniceras efter att de olika aktörerna lärt känna varandra. Har aktörerna även 
varit involverade eller informerade om de förändringar som kommer att ske i verksamheten 
baserat utifrån data warehouse systemet, skapar detta även incitament för en förbättrad 
trovärdighet hos det som kommuniceras.

5.4 Riktlinjer för att förbättra datakvaliteten hos data warehouse system 
med hjälp av kommunikationskvalitet och TQM

De här riktlinjerna avser att använda sig av kommunikationskvalitet och TQM som medel för 
att förbättra datakvaliteten hos data warehouse system. Att datakvaliteten har en hög kvalitet 
är en central förutsättning för att få bra beslutunderlag från verksamhetens data warehouse 
system. Det är av den anledningen nödvändigt för verksamheten att ha en tillfredställande god 
datakvalitet i deras data warehouse system. Den information som matas in i källsystemen 
kommer senare att hamna i data warehouse systemet och slutligen leda fram till att rapporter 
som beslutsunderlag kan tas fram av en aktör. 

De rapporter som tas fram av en aktör behöver bestå av ett informationsinnehåll som är 
relevant och begripligt med en tydlig handlingsaspekt. Det informationsinnehåll som kommer 
från rapporterna behöver vara trovärdigt och förståeligt. Dessutom behöver det vara möjligt 
för aktören att kunna kontrollera samt kritisera innehållet med den som matat in 
informationen via källsystemet till verksamhetens data warehouse. 228  Anledningen till det är 
att kvaliteten hos det som kommuniceras också behöver bestå av en hög kvalitet för att 
verksamhetens aktörer ska kunna få ut det optimala av det som kommuniceras via data 
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warerhouse systemet. Med hjälp av kommunikationskvalitet kan det som kommuniceras via 
data warehouse systemet förbättras vilket leder till att datakvaliteten i slutändan förbättras. Att 
förbättra datakvaliteten är en löpande process och därför behöver det kontinuerligt ske 
mätningar angående hur hög datakvaliteten är för att vid behov införa kvalitetsförbättringar229.  
Informanterna medger att verksamheter mäter och ger feedback på ett flertal olika 
tillvägagångssätt angående datakvaliteten. Dessutom sker det hos vissa verksamheter mätning 
på ett mer informellt tillvägagångssätt exempelvis att verksamhetens aktörer använder 
rapporter från källsystemen och data warehouse systemet när de upptäcker något fel230. 
Riktlinjerna för att förbättra datakvalitet med hjälp av kommunikationskvalitet  och TQM 
beskrivs nedan.

Organisering

Organiseringen av hur arbetet bör ske har sin utgångspunkt utifrån själva 
problemsituationen231, vilket i det här fallet sker inom en verksamhets organisation. Vid 
organiseringen behöver det utses en exekutiv sponsor som har det övergripande ansvaret och 
befogenheter att kunna ta de beslut som behöver tas för att kunna förbättra datakvaliteten232. 
Den här aktören har strategiska arbetsuppgifter och sitter antingen i verksamhetsledningen233

eller har dess fulla förtroende att förbättra datakvaliteten. Det är nödvändigt att den exekutive 
sponsorn är beredd att ta de nödvändiga striderna inom verksamhetsledningen för att få 
datakvalitetsarbetet att bli prioriterat inom verksamheten. 

Det behöver även utses en styrgrupp inom verksamheten bestående av olika aktörer som är 
verksamma inom olika områden hos verksamheten.234 Detta för att undvika att det uppstår 
något revirtänkande mellan verksamhetens olika affärsområden samt möjliggöra att 
kommunikationen blir förstålig och trovärdig hos de inblandade aktörerna.235 Dessutom 
behöver alla aktörer inom verksamheten informeras om vilka förändringar som kommer att 
ske.236 Alla aktörer ska känna sig informerade om vad som händer inom verksamheten för att 
undvika att kvalitetsförbättringarna motarbetas. Styrgruppen kommer att behöva 
kommunicera aktivt med den exekutive sponsorn samt projektgruppen. Dessutom behöver 
styrgruppen delegera sitt beslutandemandat till projektgruppens medlemmar som de i deras 
tur fått från den exekutive sponsorn237.

Projektgruppen behöver vara uppbyggd som en funktionsöverskridande projektgrupp 
bestående av aktörer från olika funktioner inom verksamheten238. Inom projektgruppen 
kommer kvalitetsförbättrande aktiviteter att utföras som förbättrar datakvaliteten med hjälp av 
kommunikationskvalitet. Dessutom kommer projektgruppen att kommunicera med i första 
hand styrgruppen men i vissa fall även med den utsedda exekutive sponsorn om vilka 
kvalitetsförbättrande åtgärder som kommer att utföras. Projektmedlemmarna behöver ha 
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befogenheter och behörighet att ta de beslut som de anser sig behöva inom sitt dagliga arbete 
för att kunna förbättra datakvaliteten239.

Definiera problemområdet

Projektmedlemmarna behöver ta reda på vart inom verksamheten det finns problem med 
datakvaliteten och definiera detta problemområde. När projektmedlemmarna har definierat 
problemområdet240 är det nödvändigt att utifrån orsak - verkan samband ta reda på varför det 
definierade problemområdet uppstår, det vill säga vad dess orsak är. Detta arbete fortgår tills 
projektgruppen har kartlagt det eller de underliggande problemen som orsakar att 
datakvaliteten håller den nuvarande kvaliteten. Vid denna kartläggning av 
datakvalitetsproblem efter orsak – verkan samband bör ett noteringssystem241 användas för att 
på ett grafiskt tillvägagångssätt visa dessa samband mellan problemen. Projektgruppen bör 
sedan informera styrgruppen och den i sin tur exekutive sponsorn angående resultatet av 
denna kartläggning och definiering av problemområde.

Det kan hända att organisationskulturen242 inom verksamheten behöver förändras för att 
möjliggöra att verksamheten tar emot kvalitetsförändringarna på ett positivt sätt. Detta för att 
undvika risken att verksamhetens aktörer motarbetar de kvalitetsförbättrande förändringar 
som införs. Den exekutive sponsorn behöver arbeta med att förändra organisationskulturen 
om detta anses behöva ske inom verksamheten.

Ställa upp och mäta datakvalitetsmål

Projektgruppen, styrgruppen och den exekutive sponsorn behöver komma överens om vilka 
mätbara datakvalitetsmål som behöver sättas upp.243 Detta för att projektgruppen sedan ska 
kunna mäta hur hög den nuvarande datakvaliteten är hos verksamhetens data warehouse 
system. Dessa resultat jämförs sedan med de resultat som uppstår efter det att 
kvalitetsförbättringarna har införts.

Utföra kvalitetsförbättrande åtgärder

Projektgruppen, det vill säga den aktiva problemlösaren244, behöver komma underfund med 
vilka kvalitetsförbättringsaktiviteter som behöver införas för att förbättra datakvaliteten för  
ett data warehouse system. De aktiviteter som behöver införas bör ta hänsyn till att förbättra 
datakvaliteten med hjälp av kommunikationskvaliteten. 

Detta för att möjliggöra att de olika aktörerna inom verksamheten anser att det som matas in 
och som kommer ut från data warehouse systemet är trovärdigt samt förståeligt.245 Det är även 
väsentligt att mottagaren har möjlighet att kritisera och kontrollera det som kommuniceras via 
data warehouse systemet samt att sändaren har möjlighet att försvara det som 
kommuniceras.246 Exempel på kvalitetsförbättrande aktiviteter som kan införas för att förbättra 
datakvaliteten är att införa ett tillvägagångssätt som möjliggör för mottagaren av 
informationen att få information om vem som har matat in den aktuella informationen. För att 
möjliggöra att det som kommuniceras via data warehouse systemet ska anses förståeligt och 
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trovärdigt247 är det nödvändigt att införa kontroller248 i de källsystem som överför information 
till data warehouse systemet. Dessa kontroller i källsystemet behöver vara utformade på ett 
användningssätt som i största mån undviker manuella textfältsinmatningar. Detta eftersom 
textfält ofta innebär en ökad risk för felskrivningar. Om textfält behöver tillåtas i systemet 
behöver inmatningskontrollerna kontrollera att exempelvis inga onödiga mellanslag 
förekommer.

Projektgruppen, styrgruppen och den exekutiv sponsorn kan även införa kvalitetsförbättrande 
aktiviteter inom verksamheten som innebär att organisationskulturen249 förändras och att 
skräptecken250 undviks att bli inmatade i data warehouse systemet via källsystemen. Detta kan 
ske via muntlig kommunikation samt visning av framtagna rapporter från data warehouse 
systemet som visar konsekvenserna av att skräptecken inmatas.

Utför uppföljning av införda kvalitetsförbättrande åtgärder

Projektgruppen behöver utföra en uppföljning251 av de kvalitetsförbättrande aktiviteterna som 
de har infört inom verksamheten för att förbättra datakvaliteten inom data warehouse 
systemet. Denna uppföljning252 utförs av projektmedlemmarna för att ta reda på 
måluppfyllelsen av de uppställda målen och resultatet samlas i en rapport253. Denna rapport 
jämförs sedan med den rapport som togs fram innan de kvalitetsförbättrande aktiviteterna 
infördes för att få reda på om de kvalitetsförbättrande aktiviteterna har förbättrat 
datakvaliteten.

Utbildning

När de kvalitetsförbättrande aktiviteterna är införda behöver alla aktörer inom verksamheten 
bli informerade om vilka förändringar som har skett inom verksamheten för att förbättra 
datakvaliteten. Dessutom behöver aktörerna som blir berörda av de förändringar som har skett 
eventuellt utbildas254  beroende på vilka kvalitetsförbättringar som har införts.
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6 Slutsats
I slutsatskapitlet skriver jag de slutsatser jag kommit fram till genom analys och diskussion 
samt besvarar mina frågeställningar.

6.1 Vad innebär tillfredställande god datakvalitet inom data warehouse 
utifrån ett TQM och kommunikationskvalitetsperspektiv?

Tillfredställande datakvalitet utifrån ett TQM-perspektiv innebär att ta ett helhetsangreppssätt 
angående kvaliteten. Detta innebär att det utifrån ett kvalitetsperspektiv involverar hela 
verksamheten och hur organisationskulturen samt aktörerna inom verksamheten påverkar 
datakvaliteten hos verksamhetens data warehouse system. TQM-perspektivet utgår även ifrån 
att bemyndiga de medarbetare som är närmast själva datakvalitetsproblemet eftersom 
utgångspunkten är att den aktör som är närmast problemområdet är den som har bäst kunskap 
att åtgärda det. 

Kommunikationskvaliteten möjliggör för verksamhetens aktörer att bli medvetna om 
kommunikationens betydelse hos ett data warehouse system för att uppnå en bättre 
datakvalitet inom verksamheten.  I dagsläget inser många verksamheter inte betydelsen av att 
kunna kontakta den sändande aktören av informationen för att kunna får mer information än 
det som finns i data warehouse systemet. Det verkar inom verksamheter finnas en allmän 
rädsla hos aktörerna att bli övervakade angående hur de sköter deras arbetsuppgifter. En 
verksamhet som har en god datakvalitet bör ha möjlighet att ta fram rapporter som anses av 
aktörerna som trovärdiga och leder till en gemensam förståelse. Inom de flesta verksamheter 
finns det inte möjlighet att från data warehouse systemet få reda på vilken aktör som utfört 
inmatning av den aktuella informationen och därför går det inte för mottagaren att kontakta 
sändaren av informationen. Detta är en grundförutsättning för att datakvaliteten ska anses 
trovärdig utifrån ett kommunikationskvalitetsperspektiv. 

I dagsläget prioriterar verksamheter ofta bort förbättringar av datakvaliteten eftersom de inte 
inser vad problem med datakvaliteten leder till. Att en verksamhet börjar åtgärda 
datakvalitetsproblem beror antingen på att verksamheten har kommit långt i deras 
mognadsgrad och att de inser behovet av en förbättrad datakvalitet. I andra fall kan en 
upptäckt av datakvalitetsproblem ske av aktörer rent slumpmässigt. Det är inte endast 
verksamhetens okunskap om datakvalitetens betydelse hos verksamhetens data warehouse 
som är ett hinder för att tillfredställande god datakvalitet kan uppnås. Experterna, exempelvis 
konsulter, inom data warehouse har en betydande roll att informera verksamheten vad god 
datakvalitet leder till för verksamhetsnytta. Förbättrande av datakvaliteten blir ett mer 
prioriterat område när verksamhetens aktörer blir medvetna om vilka konsekvenser bristande 
datakvalitet innebär för verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. En verksamhets olika 
aktörer ställer olika krav på hur hög datakvaliteten behöver vara baserat på de olika aktörernas 
yrkesroller. Det går därför inte att utifrån en enskild aktör definiera hur god datakvaliteten 
behöver vara för verksamheten. Istället bör datakvaliteten vara tillräckligt hög för att alla 
inom verksamheten som använder data warehouse systemet i deras yrkesroll bör känna sig 
nöjda med kvaliteten i systemet. Däremot inser inte många verksamheter betydelsen av att 
mottagaren av informationen har möjlighet att kontakta den sändande aktören för att få 
ytterligare information angående det aktuella ämnet.
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6.2 Vilka arbetssätt behöver en organisation använda för att kunna uppnå 
god datakvalitet utifrån ett TQM och 
kommunikationskvalitetsperspektiv?

Det behöver inom verksamheter tas ett helhetsperspektiv för att förbättra datakvaliteten vilket 
innebär att verksamheter behöver utifrån deras situation använda arbetssätt som är lämpliga 
att vidta för deras situation. Verksamheter är beredda att förändra sin organisationskultur för 
att få ett data warehouse att bli en god investering. Däremot hos en del verksamheter är de 
inte beredda att förändra deras organisationskultur eller arbeta i projektgrupper för att 
förbättra datakvaliteten. Hos de verksamheter som inte är beredda att arbeta i projektgrupper 
har ofta en aktör som arbetar med datakvaliteten på strategisknivå och tar hjälp av aktörer på 
operativnivå för att förbättra datakvaliteten, men detta sker inte i organiserad projektform. 
Inom vissa verksamheter används Microsoft Excel för att kontrollera datakvaliteten för att 
sedan utföra åtgärder som förbättrar datakvaliteten inom det som behövs åtgärdas. Alla 
arbetssätt som TQM-filosofin tar upp som kvalitetsförbättrande åtgärder utförs oftast inte hos 
en verksamhet. Däremot utförs, även om det i många fall inte är medvetet, en del av dessa 
aktiviteter som förekommer inom TQM-filosofin.

Det utförs inga direkta arbetssätt för att förbättra datakvaliteten utifrån ett 
kommunikationskvalitetsperspektiv. Istället anser verksamheten att de har en trovärdig 
information i deras data warehouse och en gemensam förståelse hos aktörerna baserat på den 
framtagna informationen. En förutsättning för att kunna anse att en organisation använder 
arbetssätt för att förbättra datakvaliteten med hjälp av kommunikationskvaliteten är att 
möjliggöra att mottagaren av informationen kan kontakta sändaren för att få mer information. 
Detta för att möjliggöra att mottagaren kan kritisera och kontrollera informationen samt att 
sändaren har möjlighet att försvara informationen.

En verksamhet behöver för att förbättra datakvaliteten både utifrån ett 
kommunikationskvalitetsperspektiv och för att undvika skräptecken i verksamhetens data 
warehouse införa inmatningskontroller. Dessa inmatningskontroller kontrollerar att det som 
inmatas i källsystemet, för att sedan överföras till data warehouse systemet, inte innehåller 
skräptecken. Dessutom behöver mottagaren av den framtagna informationen ha möjlighet att
kontakta sändaren för att kunna kontrollera och kritisera informationen samt att sändaren 
behöver ha möjlighet att försvara informationsinnehållet. Detta leder till att det bör införas en 
möjlighet att få reda på vilken aktör som skrivit in informationen.

6.3 Vad behöver ett företag uppfylla för faktorer för att kunna uppnå 
tillfredställande god datakvalitet hos företagets data warehouse utifrån 
ett TQM och kommunikationskvalitetsperspektiv? 

Ett företag behöver ta ett helhetsperspektiv angående datakvaliteten hos företagets data 
warehouse system. Detta bör ske genom att verksamhetens aktörer blir medvetna om 
datakvalitetens betydelse för verksamheten att ta fram kvalitetsmässigt tillfredställande 
beslutsunderlag. Är inte verksamheten medveten om datakvalitetens betydelse bör de bli 
informerade av experter inom data warehouse system. En annan generell faktor för 
verksamheten att kunna uppnå tillfredställande god datakvalitet är att införa 
inmatningskontroller hos källsystemen som undviker att skräptecken hamnar i företagets data 
warehouse system. Dessutom behöver verksamheten inse att förbättrande av datakvaliteten är 
en kontinuerlig process och inte ett projekt med en klar start respektive slutpunkt. Att 
möjliggöra att informationen som kommuniceras ska kunna kritiseras och kontrolleras av 
mottagaren behöver det framgå vem som är sändaren. Sändaren av informationen har även 
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möjlighet att försvara det som kommuniceras till mottagaren. Detta leder till att datakvaliteten 
förbättras med hjälp av kommunikationskvalitet eftersom informationen från data warehouse 
systemet kan kontrollera mottagaren angående dess trovärdighet med sändaren. En del 
verksamheter har börjat inse betydelsen av datakvalitet, men det är långt kvar innan dessa 
verksamheter börjar prioritera datakvalitetsförbättringsarbete. Vissa verksamheter har inte 
kommit så långt i sin mognadsgrad att de har insett betydelsen av god datakvalitet hos deras 
datamängder. Dessutom behöver de experter som arbetar med att införa data warehouse 
system ta ett större ansvar med att informera samt visa effekterna av bristande datakvalitet.
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7 Avslutande reflektioner och vidare forskning
I det här kapitlet skriver jag om saker jag har reflekterat över under arbetets gång. Jag 
skriver också om vad arbetet betyder för mig personligen. 

Under min arbetsgång med uppsatsen har jag insett att det finns många olika sätt att se på 
datakvalitet och kommunikationskvalitet, även inom ett enskilt område som data warehouse. 
Efter att ha läst många böcker och vetenskapliga artiklar framgick det att det inte finns någon 
klar definition hur data warehouse ska definieras. Efter att läst in mig inom datakvalitet 
framgick det tydligt att jag behövde välja inriktning inom datakvalitet, i mitt fall blev valet till 
slut att fördjupa mig inom TQM. Jag har under hela arbetet utgått ifrån att kommunikation är 
ett viktigt element för att kunna förbättra datakvaliteten eftersom beslutsfattare behöver 
kommunicera med andra aktörer inom verksamheten. Därför har jag redan från början av det 
här arbetet haft viljan att kombinera datakvalitet med kommunikationskvalitet för att kunna 
förbättra datakvaliteten.

De intervjupersoner som jag intervjuade verkade alla vara vana att tänka i abstrakta termer 
och därefter kunna besvara mina frågor om data warehouse, datakvalitet och 
kommunikationskvalitet. Jag valde att intervjua personer med olika arbetsområden inom 
Intellibis AB och Component Software AB för att täcka in de olika arbetsmomenten inom 
data warehouse och business intelligence, vilket resulterade i att jag rent pratiskt kunde 
praktisera mina teoretiska kunskaper. 

Jag anser att det varit en utmaning att förbättra datakvaliteten inom verksamheters data 
warehouse. Det finns dock även andra angreppssätt som kan leda utvecklingen av 
datakvaliteten som jag inte har valt att behandla in den här uppsatsen. I framtiden kan det vara 
intressant att utföra studier som har som syfte att utveckla datakvaliteten hos data warehouse 
system med att utgå från andra angreppssätt för att konstatera vad de kan bidra med. Det kan 
även vara intressant att utföra studier som kartlägger de olika metoder som i dagsläget finns 
för att förbättra datakvaliteten. Dessutom anser jag att det kan vara intressant att utföra en mer 
empiriskt inriktad studie med ett större antal företag än vad jag använt mig av baserat på den 
mer teoretiska studie jag har utfört.

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om både data warehouse och datakvalitet, samt 
om kommunikationskvalitet. Det var varit mycket givande och intressant att skriva uppsatsen, 
samt att jag haft turen att komma i kontakt med två företag i denna fallstudie som ställt upp så 
mycket som de har gjort. Dessutom har det i och med att jag haft möjligheten att komma ut 
till två intressanta företag vidgat min egen förståelse med kunskap som annars kan vara svår 
att uppnå genom teoretiska studier. Detta är något som jag troligen kommer att ha nytta av i 
mitt yrkesliv eller fortsatta studier. 

De styrkor som finns med denna studie är att jag haft tillgång till ett flertal respondenter som
har olika yrkesroller inom data warehouse och därmed kommer i kontakt med datakvalitet på 
olika sätt. Dessa respondenter har alla påpekat att datakvalitet är ett centralt problemområde 
inom data warehouse system. Detta har lett till att de framtagna riktlinjerna för att förbättra 
datakvaliteten med hjälp av kommunikationskvalitet och TQM uppfyller ett behov inom det 
här området. Svagheter som kan förekomma med den här studien är att inga kunder som 
använder beslutsunderlagen i deras dagliga arbete har intervjuas. Detta borde inte vara någon 
större svaghet eftersom respondenterna kommer i kontakt med kunderna och tar fram 
exempelvis de rapporter som utgör beslutsunderlagen.
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Bilagor

Intervjufrågor med Solution Architect

Allmänna frågor
Vilken är din roll inom företaget?
Vad har du för bakgrund innan du började jobba på det här företaget?

Datakvalitet
Nämn några vanliga datakvalitetsbrister?
Vad är definitionen av datakvalitet?
Vad anser du är det vanligaste sättet som verksamheter hanterar datakvalitet?
Finns det några kvalitetsutmaningar hos datakvalitet?

Intervjufrågor med Databas och ETL arkitekt

Allmänna frågor
Vilken är din roll inom företaget?
Vad har du för utbildning innan du började jobba på det här företaget?
Vad är det för typ av verksamhet?

Data warehouse
Vilken är er definition av data warehouse?
Vad anser ni behöver utvecklas för att kunna förbättra en verksamhets data warehouse?
Hur fungerar ett data warehouse?
Vilka är användarna som använder data warehouse i sitt dagliga arbete?
Finns det möjlighet att kunna migrera datamängder från exempelvis en 
relationsdatabasstruktur till en dimissionsmodellstruktur?

Datakvalitet
Vad innebär bra datakvalitet inom data warehouse?
Vilka arbetssätt behöver en organisation använda för att kunna uppnå bra datakvalitet?
Vad behöver ett företag uppfylla för uppsatta kvalitetskriterier för att kunna uppnå bra 
datakvalitet hos företagets data warehouse?
Finns det någon bästa praxis för att förbättra datakvalitet hos data warehouse system och i så 
fall vilken är den?
Använder alla applikationer som matar in datamängder till data warehouse systemet sig av 
exakt samma metadata struktur eller finns det olika stukturer inom ett och samma data 
warehouse och i så fall på vilket sätt?

TQM
Har ni några metoder som ni använder för att kunna förbättra datakvaliteten, exempelvis 
erkända standarder som ISO9000 och i så fall hur används dem?
Hur används och sätts kvalitetsmål för att kunna definiera samt mäta måluppfyllelsen när det 
gäller informations/datakvaliteten?
Hur sätts projektgrupper ihop hos kunden som arbetar med informations/datakvaliteten?
Vilka befogenheter har projektgrupper hos kunden som arbetar med 
informations/datakvaliteten att medverka till kvalitetsförbättrande beslut?
Beskriv hur ser existerande eller nya rutiner skapas för till exempelvis utbildning i systemet, 
utbildning i förbättringsarbete, resultatuppföljning, prioritering av förbättringsprojekt?
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Hur utförs uppföljning av kvalitetsmålen för att kunna bedöma om det fortfarande finns ett 
behov av att fortsätta med att förbättra informations/datakvaliteten?

Kommunikationskvalitet
Är det möjligt att kunna se vem som har lagt in den information som finns i data warehouse 
systemet för att ha möjlighet att kunna ta kontakt med personen som skrivit in informationen 
för mer information och så fall hur?
Upplever du att användarna av systemet visar en personlig respekt, hänsyn samt är lyhörda till 
varandra baserat på den information som förmedlas via data warehouse systemet och i så fall 
hur?
Upplever du att det finns en pålitlighet, ömsedighet hos de inblandade personerna baserat på 
informationen från data warehouse systemet och i så fall hur?

Intervjufrågor med Data warehouse konsult

Allmänna frågor
Vilken är din roll inom företaget?
Vad har du för utbildning innan du började jobba på det här företaget?
Vad är det för typ av verksamhet?

Data warehouse
Vilken är er definition av data warehouse?
Vad anser ni behöver utvecklas för att kunna förbättra en verksamhets data warehouse?
Hur ser ett data warehouse ut enligt er?
Finns det möjlighet att kunna migrera datamängder från exempelvis en 
relationsdatabasstruktur till en dimissionsmodellstruktur?

Datakvalitet
Vad innebär bra datakvalitet inom data warehouse?
Vilka arbetssätt behöver en organisation använda för att kunna uppnå bra datakvalitet?
Vad behöver ett företag uppfylla för uppsatta kvalitetskriterier för att kunna uppnå bra 
datakvalitet hos företagets data warehouse?
Finns det någon bästa praxis för att förbättra datakvalitet hos data warehouse system och i så 
fall vilken är den?
Använder alla applikationer som matar in datamängder till data warehouse systemet sig av 
exakt samma metadata struktur eller finns det olika stukturer inom ett och samma data 
warehouse och i så fall på vilket sätt?

TQM
Har ni några kvantitativa eller kvalitativa metoder som ni använder för att kunna förbättra 
datakvaliteten, exempelvis erkända standarder som ISO9000 och i så fall hur används dem?
Hur används och sätts kvalitetsmål för att kunna definiera samt mäta måluppfyllelsen när det 
gäller informations/datakvaliteten?
Beskriv hur ni implementerar utifrån kvalitetsmålen för att kunna uppnå en hög 
informations/datakvalitet inom verksamheten?
Hur sätts projektgrupper ihop hos kunden som arbetar med informations/datakvaliteten?
Vilka befogenheter har projektgrupper hos kunden som arbetar med 
informations/datakvaliteten att medverka till kvalitetsförbättrande beslut?
Beskriv hur ser existerande eller nya rutiner skapas för till exempelvis utbildning i systemet, 
utbildning i förbättringsarbete, resultatuppföljning, prioritering av förbättringsprojekt?
Hur utförs uppföljning av kvalitetsmålen för att kunna bedöma om det fortfarande finns ett 
behov av att fortsätta med att förbättra informations/datakvaliteten?
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Kommunikationskvalitet
Är det möjligt att kunna se vem som har lagt in den information som finns i data warehouse 
systemet för att ha möjlighet att kunna ta kontakt med personen som skrivit in informationen 
för mer information och i så fall hur?
Upplever du att användarna av systemet visar en personlig respekt, hänsyn samt är lyhörda till 
varandra baserat på den information som förmedlas via data warehouse systemet och i så fall 
hur?
Upplever du att det finns en pålitlighet, ömsedighet hos de inblandade personerna baserat på 
informationen från data warehouse systemet och i så fall hur?
Har de som kommunicerar via data warehouse systemet exempelvis en gemensam förkunskap 
av hur det som kommuniceras ska användas, känner varandra eller delar en gemensam 
organisationskultur och i så fall hur?
Är det möjligt att via data warehouse systemet kunna avgöra om det som kommuniceras via 
systemet är trovärdigt och välgrundat och i så fall på vilket sätt?

Intervjufrågor med Projektledare

Allmänna frågor
Vilken är din roll inom företaget?
Vad har du för utbildning innan du började jobba på det här företaget?
Vad är det för typ av verksamhet?

Data warehouse
Vilken är er definition av data warehouse?
Vad anser ni behöver utvecklas för att kunna förbättra en verksamhets data warehouse?
Vilka är användarna som använder data warehouse i sitt dagliga arbete?
Hur ser ett data warehouse ut enligt er?

Datakvalitet
Vad innebär bra datakvalitet inom data warehouse?
Vilka arbetssätt behöver en organisation använda för att kunna uppnå bra datakvalitet?
Vad behöver ett företag uppfylla för uppsatta kvalitetskriterier för att kunna uppnå bra 
datakvalitet hos företagets data warehouse?

TQM
Beskriv hur delaktig verksamhetsledningen är och om har de någon person som är utsedd 
ansvarig för att förbättra informations/datakvaliteten samt med vilka befogenheter har den 
personen?
Hur sätts projektgrupper ihop hos kunden som arbetar med informations/datakvaliteten?
Vilka befogenheter har projektgrupper hos kunden som arbetar med 
informations/datakvaliteten att medverka till kvalitetsförbättrande beslut?
Hur används och sätts kvalitetsmål för att kunna definiera samt mäta måluppfyllelsen när det 
gäller informations/datakvaliteten?
Beskriv hur implementerar ni utifrån kvalitetsmålen för att kunna uppnå en hög 
informations/datakvalitet inom verksamheten?
Har ni några kvantitativa eller kvalitativa metoder som ni använder för att kunna förbättra 
datakvaliteten, exempelvis erkända standarder som ISO9000 och i så fall hur används dem?
Hur ser det inre arbetet ut med att förbättra era kunders interna processkvalitet?
Beskriv hur utvärdering utförs angående hur väl kvalitetsmålen har uppnåtts för att kunna ta 
ställning till hur lyckat kvalitetsarbetet blev?
Vilka typer av roller brukar det finnas inom projekten som jobbar med att förbättra 
informations/datakvaliteten?
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Beskriv hur ser existerande eller nya rutiner skapas för till exempelvis utbildning i systemet, 
utbildning i förbättringsarbete, resultatuppföljning, prioritering av förbättringsprojekt?

Kommunikationskvalitet
Är det möjligt att kunna se vem som har lagt in den information som finns i data warehouse 
systemet för att ha möjlighet att kunna ta kontakt med personen som skrivit in informationen 
för mer information och så fall hur?
Upplever du att användarna av systemet visar en personlig respekt, hänsyn samt är lyhörda till 
varandra baserat på den information som förmedlas via data warehouse systemet och i så fall 
hur?
Upplever du att det finns en pålitlighet, ömsedighet hos de inblandade personerna baserat på 
informationen från data warehouse systemet och i så fall hur?
Har de som kommunicerar via data warehouse systemet exempelvis en gemensam förkunskap 
av hur det som kommuniceras ska användas, känner varandra eller delar en gemensam 
organisationskultur och så fall hur?
Är det möjligt att via data warehouse systemet kunna avgöra om det som kommuniceras via 
systemet är trovärdigt och välgrundat och i så fall på vilket sätt?


