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SAMMANFATTNING 
Informationsteknologin har mer och mer satts på kartan för resurskrävande faktorer och däri 
dess affärssystem. En ständigt återkommande problematik är att förse användarna och 
organisationen med information av hög kvalitet. Ett av våra syften med studien har därför 
varit att beskriva hur företag arbetar för att uppnå en hög informationskvalitet i sina 
affärssystem för att därefter kunna utveckla riktlinjer som informationsansvariga kan använda 
för att öka informationskvaliteten i affärssystem. För att komma fram till hur företag arbetar 
med hanteringen av informationen är det viktigt att veta huruvida det finns en medvetenhet på 
olika nivåer (informationsansvarig och användare) av informationskvaliteten i företaget för att 
verkligen säkerställa dess arbetssätt. Det här har gjort att vår problemformulering har blivit;  
 
Hur arbetar företagen för att uppnå informationskvalitet i sina affärssystem? 

 
För att svara på frågan har vi skapat oss en teoretisk referensram som består utav sex 
huvudrubriker; information, perspektiv på information, medvetenhet, informationshantering, 
informationskvalitet och dimensioner av informationskvalitet. 
 
Studien har en explorativ problemformulering och en kvalitativ metod. Vid insamlandet av 
empiri har öppna individuella intervjuer använts. Studien har genomförts på tre företag där de 
utvalda respondenterna är informationsansvariga och användare av systemet. Alla intervjuer 
har genomförts på respektive respondents arbetsplats. 
 
Genom studien har vi påvisat hur de studerade företagen har arbetat med 
informationskvaliteten. Av det här har vi tagit fram 15 riktlinjer för hur företag kan arbeta för 
att öka informationskvaliteten i sina affärssystem. Utifrån de här 15 riktlinjerna har två 
oberoende informationsansvariga valt ut vardera fem riktlinjer varav tre var samma, visuell 
presentation, förklaring av informationen och informationsstrategier. 
 
Förslag till fortsatt forskning är att testa generaliserbarheten på riktlinjerna för att se om de 
går att implementera i ett flertal olika företag. 
 
Nyckelord: Informationskvalitet, affärssystem, informationshantering, användare, 
informationsansvarig, informationskvalitetsdimensioner och riktlinjer. 
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet kommer vi att klarlägga det område som ligger till grund för vår 

uppsats. I problembakgrunden redogör vi för bakgrunden till det problem vi ställs inför för 

att sedan ange vår problemformulering. Avslutningsvis kommer vi att beskriva uppsatsens 

syfte.  

 

1.1  Problembakgrund 

Investeringar i informationsteknologi (IT) ökar ständigt bland dagens företag vilket har gjort 
att IT på senare år hamnat mer och mer på kartan för resurskrävande faktorer, då kraven på 
systemen dagligen ökar. De största investeringarna ligger således i företagets affärssystem 
vilket är företagets kärna till framgång (Somers, Nelson & Karimi, 2003). Ett dåligt val av 
affärssystem kan leda till olyckliga förluster för företaget om affärssystemet inte lyckas 
uppfylla de krav för vad företaget efterfrågar i att samla in, lagra och förflytta känslig 
information, är investeringarna i affärssystemet bortkastade pengar (Matsumura & 
Shouraboura, 1996). Affärssystemets har som funktion att bearbeta information från input till 
output, om den här hanteringen sker på en sätt som gör att outputen är felaktigt finns det en 
felande länk någonstans i systemet. För att komma åt den här länken måste en viss sorts 
medvetenhet om kvalitet av information finnas i organisationen. Matsumura och Shouraboura 
(1996) menar att en medvetenhet av kvalitet för information är viktig, för att aktivt kunna 
arbeta med förbättringar i affärssystemet. 
 
En allmänt vedertagen definition av informationskvalitet är Huang, Lee och Wangs (1999) 
definition som säger att ”information som är anpassad för användarna av informationen” 

(s.39) (Xu, Nord, Brown och Nord, 2002). Ett exempel på dålig informationskvalitet kan vara 
valutakursen i dagstidningar som redan när den trycks är inaktuell (Tayi & Ballou, 1998). 
Utan hög informationskvalitet i affärssystemet har företaget svårt att konkurrera på 
marknaden då den information som används i affärssystemet troligen kommer att leda till 
felaktiga beslut.  
 
Problematiken med att informationskvaliteten är för dålig har på senare år ökat kraftigt, då 
företag samlar in och förvarar stora mängder information som inte var möjlig i samma 
utsträckning förr. Det finns flera företagsinitiativ som har misslyckats och medfört stora 
ekonomiska och mänskliga förluster, vilket har gjort att informationskvalitetsforskning är av 
prioritet (Ge & Helfert, 2007). I ett fall drabbades ett företag av en ekonomisk förlust med 
500 miljoner dollar vilket kan härledas till brister i informationskvaliteten. Några andra 
händelser som ligger till grund för brister av kvaliteten är de omtalade händelserna när 
rymdfärjan Challenger föll till marken och när det Iranska flygplanet sköts ner av USS 
Vincennes (Fisher & Kingma, 2001; Ge & Helfert, 2007; Slone, 2006).  
 
Den forskning vi tagit del av är av omfattande karaktär där en mängd olika modeller och 
ramverk är framtagna för vad som karaktäriserar informationskvalitet. Vad som däremot 
saknas inom denna forskning är hur företagen skall hantera bristerna av 
informationskvaliteten i sina affärssystem. Det hjälper inte att det finns en medvetenhet om att 
information är av låg kvalitet om det inte finns riktlinjer för hur kvalitetsförbättringar kan ske. 
Ge och Helfert (2007) nämner att forskningen inom informationskvalitet kan delas in i tre 
huvudområden, informationskvalitetsvärdering (assessment), informationskvalitetshantering 
(management) och kontextuell informationskvalitet. Området som är intressant för hur 
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företagen kan gå tillväga gällande informationskvalitetsförbättringar är informationskvalitets-
hantering. Flertalet forskare påvisar att det saknas ramverk och riktlinjer för hur företag 
behandlar informationskvaliteten i sina affärssystem (Ge & Helfert, 2007; Cappiello, 
Francalanci & Pernici, 2004).  
 
Matsumura och Shouraboura (1996) menar att brister i informationshanteringen kan leda till 
att företagets fortlevnad upphör. Detta gör det intressant för oss att utveckla riktlinjer för hur 
företag skall arbeta för att förbättra hanteringen av informationen. Genom att vi studerar hur 
de informationsansvariga i företaget arbetar för att hantera informationen kontra hur 
användaren upplever hanteringen av informationen, kan vi utifrån vår teoretiska bas om vad 
informationskvalitet är utveckla riktlinjer som företag ska använda för att upprätthålla 
informationskvaliteten internt i sina affärssystem. Ett förtydligande av riktlinjer och 
funktioner ger företaget värdefulla insikter om hur informationskvalitetsförbättringar ska 
göras och hur kvaliteten ska upprätthållas. Genom dessa insikter kan företag bland annat få 
stöd vid beslutsfattande rörande huruvida en satsning på informationskvaliteten av den här 
sorten ska genomföras. 
 
För att definiera vad hög informationskvalitet är har vi i studien utgått ifrån en kombination 
av O’Brien och Marakas (2006) samt Wang och Strong (1996) teorier om vilka dimensioner 
som hög informationskvalitet innefattar. Valet av modellerna baserar sig i att deras perspektiv 
täcker området informationskvalitet ur ett brett användarperspektiv (Bocij, Chaffey, Greasley 
& Hickie 2006; Matsumura & Shouraboura, 1996; Slone, 2006; Tayi & Ballou, 1998). 

1.2 Problemformulering 

• Hur arbetar företagen för att uppnå informationskvalitet i sina affärssystem? 

1.3 Syfte 

• Syftet är att beskriva hur företag arbetar för att uppnå en hög informationskvalitet i 
sina affärssystem. 

• Studien avser även att undersöka huruvida det finns en medvetenhet på olika nivåer 
(informationsansvarig och användare) av informationskvaliteten i företagen.  

• Avslutningsvis är huvudsyftet med studien att utveckla riktlinjer som 
informationsansvariga kan använda för att öka informationskvaliteten i affärssystem.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den teoretiska referensramen. Vi har valt att 

dela upp den teoretiska referensramen i flera olika delar där vi redogör för den insamlade 

teorin. De olika delarna är information, perspektiv på information, medvetenhet, 

informationshantering, informationskvalitet och informationskvalitetsdimensioner. 

 

2.1 Information 

Information sätts ofta i samband med ordet data när vi talar om begreppet information i ett 
informationssystem. Detta samband är naturligt då data är samlade värden om saker, 
händelser, aktiviteter och transaktioner dock lagrat utan samband, när värdena väl sätts i ett 
sammanhang bildas information (Pearlson & Saunders, 2006). Boddy, Boonstra och Kennedy 
(2002) menar att information är ”data som har blivit processad så att den har en mening och 

värde för mottagaren” (s. 6). Många använder tyvärr information och data som synonymer 
vilket skapar förvirring. Vad som är viktigt att fokusera på när information och data diskuteras 
är den kontext som data används i. Data i sig är relevant för alla men i olika kontexter, 
exempelvis en lista med namn och nummer är irrelevant för användaren tills den sätts i rätt 
kontext och bildar information.  
 
Historiskt sett har människor alltid lagrat data, dock skiljer sig lagringssättet på så vis att förr 
lagrades data på papper och blev processad till information på papper. Idag sker nästan all 
lagring och presentation elektroniskt i företagens affärssystem eller informationssystem 
(Boddy et al., 2002). 

2.1.1 Informationssystem 
Ett informationssystem är klart avgränsat till sitt användningsområde och varje separat system 
arbetar för uppnå företagets övergripande mål i form av att samla in och lagra data, 
transformera den till information och sprida ut den i organisationen inom 
informationssystemet (O’Brien & Marakas, 2006). 
 
O’Brien och Marakas (2006) delar övergripande in informationssystem i Operation Support 
systems och Management Support systems som två stora huvuddelar. Operation Support 
systems refererar till system som genererar information för intern och externt bruk i olika 
operativa företagssammanhang. Dock hanterar inte dessa system specifik information till 
användare som exempelvis företagsledare och chefer. Istället finns Management Support 
system som förser användaren med specifik information för att fatta viktiga beslut.  
 
Det finns även andra typer av system som Expert- och Knowledge Management system som 
används i olika ändamål. Expert system agerar som konsult för att ge användaren specifik 
information om ett begränsat affärsområde (O’Brien & Marakas, 2006). Knowledge 
Management (KM) system används för att strukturera och organisera kunskap om exempelvis 
rutiner, arbetsmoment och tekniker (Huang et al., 1999). Personer som arbetat i företaget en 
längre tid vet hur en viss rutin går till (kallad tacit kunskap), när den här personen lämnar 
företaget tar han med sig kunskapen. För att företaget inte skall tappa kunskapen skall 
personens kunskap göras om till explicit kunskap och lagras i KM systemet som andra 
nyanställda skall kunna använda sig av. Figur 2.1 visar en övergripande modell om hur 
informationssystem delas in och är relaterade till varandra (O’Brien & Marakas, 2006). 
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FIGUR 2.1 OPERATION OCH LEDNINGSKLASSIFICERING AV INFORMATIONSSYSTEM 
KÄLLA: O’BRIEN & MARAKAS, 2006, S. 12, EGEN BEARBETNING 
 

Figur 2.1 visar en överblick om hur informationssystem delas upp till respektive område. Som 
nämnts ovan finns det även andra system som Expert och Knowledge management systems. 
För att inte begränsa modellen till enbart Operations Support Systems och Management 
Support Systems har vi lagt till Expert- och Knowledge Management sysmets som en 
underkategori i informationssystem. 

2.1.2 Affärssystem  
Idag försöker företag att skapa en helhet av sin IT. Istället för att arbeta med många olika 
separata informationssystem som nämns ovan, integreras systemen och arbetar 
gränsöverskridande med varandra. Detta har i teorin olika begrepp, några är Cross-Functional 
Enterprise Systems, Enterprise Resource Planing Systems (ERP), Enterprise-Wide systems, 
Enterprise Systems (ES) och slutligen affärssystem (Davenport 2000; Somers et al., 2003). 
 
Ett affärssystem är ett mjukvarubaserat verktyg för att hantera företagets informationsflöde. 
Affärssystemet är till för att hantera företagets materialplanering, inventering, kundhantering, 
produktion, leverans, ekonomi, HR och många andra företagsfunktioner. Affärssystemet gör 
så att alla ovannämnda delar integreras och automatiseras mellan varandra och information 
kan i realtid spridas gränsöverskridande i organisationen. Ett affärssystem bygger på att det 
finns en central databas som hanterar alla transaktioner i systemet och blir därigenom mer 
flexibelt och effektivt för företagen. För att ett företag skall bli konkurrenskraftigt på 
marknaden är det viktigt att företaget utnyttjar resurser på rätt sätt. Detta kan de göra genom 
att dela information med sina kunder, distributörer och leverantörer för att skapa en bättre 
verksamhet (Sumner, 2005). 
 
Sumner (2005) menar att ett företag har mycket att vinna på att implementera ett affärssystem. 
Några av fördelarna kan vara att företaget maximerar sitt genomflöde av information, 
minimerar responstider till kunder och leverantörer, förflyttar beslutsunderlag till den nivå 
som behövs för att fatta ett så korrekt beslut som möjligt.         
 
Många företag investerar och implementerar idag affärssystem eftersom det anses vara en 
nödvändig ingrediens för att kunna upprätthålla den effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet 
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som krävs i dagens dynamiska affärsklimat (O’Brien & Marakas, 2006). Figur 2.2 visar 
arkitekturen på hur ett affärssystem skulle kunna se ut och hur dess komponenter interagerar 
med varandra för att stödja föregets affärsmål. 

  
FIGUR 2.2 AFFÄRSSYSTEM APPLIKATIONSSTRUKTUR 
KÄLLA: O’BRIEN & MARAKAS, 2006, S. 216  

 
I exemplet ovan integrerar företagets ERP- (hantering av produktions, distributions och 
finansiella processer), CRM- (kundhantering) och SCM-system (material och 
tjänstehantering) med varandra för att främja företagets framgång. Detta genom att ett mer 
konsekvent och effektivt arbete kan utföras (O’Brien & Marakas, 2006). Det var tidigare inte 
möjligt att se information gränsöverskridande i separata informationssystem utan 
informationen var knuten till respektive system. Den här kommunikationsproblematiken 
mellan systemen försvinner genom ett affärssystem (Davenport, 2000; Somers et al., 2003). 
 
Med ett affärssystem kan informationen bli mer aktuell och lättillgänglig i systemet eftersom 
alla inom organisationen kan ha tillgång till samma information (Umble, Haft, & Umble, 
2003). Även Somers et al. (2003) och Sumner (2005) menar på att informationen kan 
tillhandahållas i rätt tid och bli mer konsekvent eftersom den kommer ut ur ett system, vilket 
gör att företaget kan reducera kostnader, minimera lager och öka företagets prestation. 
Davenport (2000) beskriver exempelvis att säljavdelningen i organisationen kan se lagersaldo 
för att kunna ge kunden en mer rättvisande bild över en leverans, som tidigare inte varit 
möjligt med separata informationssystem. Genom att få fram mer och bättre information kan 
företaget öka sin effektivitet och vinna konkurrenskraft. Ett affärssystem ger också fördelen 
att ledningen kan se hur en specifik process ligger till samtidigt som de kan behålla en 
övergripande syn på verksamheten (Davenport, 1998).  

2.2 Perspektiv på information 
Hantering av information är komplex eftersom information kan ses från olika perspektiv 
beroende på vem som använder den, och således blir det viktiga kommunikationen mellan de 
informationsansvariga och användarna (Strong, Lee och Wang, 1997). Kommunikation 
handlar om samlärande, vilket i sin tur handlar om att lära sig att arbeta bra tillsammans för 
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att uppnå ett bra gemensamt resultat, vilket i sin tur leder till att informationen kan förbättras 
(Preece, Rogers & Sharp, 2002). 

2.2.1 Informationsansvariges perspektiv på information 
Den informationsansvariges uppgift är att förse det behov som användaren och organisationen 
har av informationen. För att lyckas med denna uppgift är det viktigt att förstå kraven som 
användaren har på informationen för att kunna matcha systemens output så att användaren och 
organisationens behov tillgodoses (Lyytinen, 1987). Hur den informationsansvariga ser på 
informationen kan förändras om det inträffar fel i systemet vilket skapar osäkerhet. En sådan 
osäkerhet kan uppkomma om den informationsansvariga inte helt förstår informationen som 
finns tillgänglig. Därför är det inte informationen som når den informationsansvariga som är 
det viktiga utan hans eller hennes uppfattning om informationen. Uppfattningen beror således 
på hur informationen är presenterad samt på den informationsansvariges utbildning och 
bakgrund (Feltham, 1968). Men som Rauch (1998) säger att om den informationsansvariga 
inte får informationen att möta användarnas behov och förväntningar kommer de inte använda 
den. Vilket gör att all den tid han eller hon lagt ner på informationen kommer att ha varit i 
onödan. 

2.2.2 Användarens perspektiv på information 
Hur meningsfull informationen är för användaren beror på hur användbar den är. Att 
informationen ska vara användbar innebär att den ska vara tillgänglig och användbar för den 
uppgift användaren skall utföra (Wang et al., 1995). Emellertid är det omöjligt att skapa 
information som är användbar för användaren utan en kontinuerlig och informativ relation 
med de informationsansvariga (Rauch, 1998). Användaren måste ha en positiv attityd till 
informationen så att han eller hon inte känner att det är för mycket och svårhanterlig 
information, vilket i sin tur gör att det är viktigt att den informationsansvarige tar hänsyn till 
användarens krav (Wang et al., 1995). Emellertid beror kvalitetsförsäkran i hög grad på 
objektiva mått av kvaliteten eftersom de flesta användare inte kan bedöma kvaliteten på 
informationen och måste således lita på informationskällan (Cappiello et al., 2004). Enligt 
Rauch (1998) används informationen i en verksamhet alltid till något, det vill säga det finns 
alltid en intention bakom informationen. Om den informationsvariga kan få användaren att 
förstår intentionen kan han eller hon tolka informationen bättre och handla därefter.  

2.3 Medvetenhet 
Svårigheten med informationskvalitet är att avgöra vad som är kvalitet och vad som inte är 
kvalitet. För att kvaliteten på informationen skall kunna förbättras, måste en medvetenhet om 
informationskvalitet finnas både hos de informationsansvariga och hos användarna (Wang & 
Strong, 1996). Finns inte den här medvetenheten kan den informationsansvarige eller 
användarna inte arbeta för att öka kvaliteten av informationen (Redman, 1998). 
Medvetenheten av informationen kan ses på olika sätt eftersom det är en subjektiv tolkning av 
den som använder informationen i systemet. Tolkningen innefattar en förståelse om källorna 
och den information som tillhandahålls. Exempel på informationsmedvetenhet är pålitlighet 
till informationen, tillgänglighet, hur kostnadseffektiv källan är, hur tidsmässigt läglig 
informationen är och slutligen hur hög kvalitet informationen har (Leckie, Pettigrew & 
Sylvain, 1996). 
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2.4 Informationshantering 
Hur företag hanterar och använder sin information beror på dess förståelse för hur information 
transformeras till kunskap, handlingar och insikter. Utan denna förståelse har företaget svårt 
att utvinna värdet av ett fungerande affärssystem (Choo, 1996). 

2.4.1 Informationsstrategier 
En strategi innefattar ett mönster eller en plan som integrerar företagets övergripande mål, 
policys och handlingsplan till en sammanhängande helhet. Genom att ha en strategi kan 
klarheten hos företaget öka för hur de skall arbeta. Anledningen till att företag lyckas eller 
stupar beror ofta på en bristande kunskap i strategiskapandet (Slone, 2006). Pearlson och 
Saunders (2006) har tagit fram en modell som beskriver vikten av att integrera 
informationssystemsstrategi med företagets övergripande strategi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2.3 IS-STRATEGITRIANGELN 
KÄLLA: PEARLSON & SAUNDERS, 2006, S.20   

 
Genom att integrera de tre strategierna i Figur 2.3 kan företag uppnå en större framgång. Att 
låta övergripande företagsstrategin styra organisationsstrategin och informationsstrategin (IS-
strategi) på ett balanserat sätt kan detta skapa ett bättre och ett mer anpassat system för 
verksamheten. IS-strategin är den del av triangeln som involverar informationskvalitet och 
hantering av information. IS-strategin är en plan som företag använder sig av för att planera 
hur företagets infrastruktur skall se ut. Komponenter som oftast diskuteras i IS-strategi är 
företagets hårdvara, mjukvara, nätverk och data där data är den del av strategin som 
definierar: vad som är data, vem som använder och hanterar den och var den skall lagras 
(Pearlson & Saunders, 2006).   

2.4.2 Informationspolicys 
Rowlands (1996) menar att det finns lika många definitioner av vad en informationspolicy är 
som det finns författare om ämnet. Orna (1990) beskriver att en informationspolicy är ett 
dynamiskt verktyg som kan användas för att relatera allt som gjorts med informationen till 
företagets övergripande mål. Det går således att möjliggöra effektiva beslut angående 
resursallokering, och marknadsföra interaktion, kommunikation och gemensam support 
mellan alla parter inom organisationen samt mellan företaget och dess kunder. Vidare kan en 
informationspolicy ge kriterier för utvärdering av resultatet för informationsbaserade 
aktiviteter samt ge feedback på processen för att utveckla företagspolicyn. 
 
Orna (1990) säger att övervaka informationspolicys i kvalitativa sammanhang handlar om att 
skapa en kapacitet för att bygga in kvalitetskontroller för att exempelvis hindra personer från 
att göra fel, betona det viktiga eller att mata in data på fel plats.  

Företagsstrategi 

Organisationsstrategi Informationsstrategi 
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2.5 Informationskvalitet 
Något som bör klarläggas innan en diskussion om informationskvalitet inleds, är ett 
ställningstagande till definitionen av data- och informationskvalitet. När vi talar om data och 
information finns det en klar skillnad på begreppen men sätts kvalitet i sammanhanget, alltså 
datakvalitet och informationskvalitet finns där ingen skillnad. Det här för att kvaliteten av 
informationen kontra data är den samma. Är den data som tillhandahålls felaktig blir 
informationen det likaså, därav kan datakvalitet och informationskvalitet användas synonymt 
(Strong et al., 1997).  
 
Företag prioriterar ofta andra aktiviteter framför kvalitetsförbättringar av informationen vilket 
leder till att informationen som tillhandahålls troligen blir eller är felaktig. För att ett 
affärssystem skall fungera korrekt över hela organisationen är det viktigt att redan från början 
planera för hur kvaliteten av informationen skall upprätthållas (Davenport, 2000). Ett av de 
svåraste uppdragen som Data Quality Managers står inför är att tillfredställa alla i 
organisationen eftersom deras resurser oftast prioriteras bort (Tayi & Ballou, 1998). 
Problematiken ligger i att det sällan är en och samma användare av informationen i 
affärssystemet. Det här kopplat till att olika användare har olika krav på informationen gör att 
det skapas en konstant problematik för att kunna utföra kvalitetsförbättringar av 
informationen. De organisationer som drabbas mest av detta problem är de med flera 
avdelningar och hierarkiska beslutsnivåer (Ballou & Pazer, 1985).  
 
Pearlson och Saunders (2006) beskriver ett exempel om hur den ovannämnda problematiken 
yttrar sig mellan olika avdelningar gällande en säljtransaktion. Medan marknadsavdelningen 
är intresserad av de demografiska attributen på köparen som ålder, kön och hemadress vill 
ekonomiavdelningen veta betalsätt och tidpunkten då betalningen utfördes. Det är i detta läge 
som olika rutiner och riktlinjer skall finns för att ta bort frustrationen hos användaren av 
informationen.           

2.6 Dimensioner av informationskvalitet  
Ballou och Pazer (1985) nämns i många sammanhang som upphovsmakarna rörande 
grunderna till benämningen av vad hög informationskvalitet är (Xu et al., 2002; Wang, 1998; 
Wang & Strong, 1996). De skapade en modell som delade upp information i fyra olika 
dimensioner. Med dimensioner menar de hur det går att på olika sätt kan bryta ner 
information i olika attribut för att avgöra om den är av hög kvalitet eller inte. De dimensioner 
som presenterades i modellen var korrekt, lämplig, fullständig och konsekvent information. 
Efter detta har diverse olika förslag till dimensioner tillkommit, bland annat av Wang och 
Strong (1996) samt O’Brien och Marakas (2006) som tidigare nämnt är välrenommerade 
inom denna forskningsfront. Deras förslag till modeller är något mer detaljerade än Ballou 
och Pazers (1985) och utgör därmed ett bredare förhållningssätt till kvaliteten av 
informationen.      

2.6.1 Wang och Strongs konceptuella ramverk 
Wang och Strongs (1996) konceptuella ramverk baserar sig på en studie vars syfte var att 
skapa ett hierarkiskt ramverk av informationskvalitetsattribut som är viktiga för användarna 
av informationen. Först gjordes en insamling av attributen och därefter gjordes en 
rangordning och kategorisering om hur viktiga attributen är. Det slutliga resultatet av studien 
resulterade i ett ramverk innefattande fyra dimensioner med totalt 15 underattribut. Följande 
modell (Figur 2.4) beskriver det ramverk som togs fram:   
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FIGUR 2.4 KONCEPTUELLT RAMVERK FÖR DATAKVALITET 
KÄLLA: WANG & STRONG, 1996, S. 20 

 
Som Figur 2.4 visar innefattar Wang och Strong (1996) modell huvuddimensionerna Intrinsic, 
Contextual, Representational och Accessibility Data Quality.   
 
Intrinsic: Wang och Strong (1996) menar att det inte räcker med att information är korrekt 
och objektiv för att uppnå hög kvalitet. Ur användarperspektiv skall informationen även vara 
trovärdig och vara av högt anseende för att öka i kvalitet. Således har användaren ett större 
krav på den här dimensionen än vad den informationsansvarige har. Det innebär att den 
informationsansvarige bör försäkra sig om att trovärdigheten och anseendet finns. Att 
informationen också är korrekt är väldigt viktigt, om en användare upplever fel i den 
tillhandahållna informationen kommer de flesta att bedöma informationskällan som opålitlig 
(Boddy et al., 2003). Somers et al. (2003) menar att ett affärssystem från början bygger på 
korrekt informationen. För att systemet överhuvudtaget skall fungera är det en förutsättning 
att informationen är korrekt.   
 
Contextual: Initialt i modellen skulle den här dimensionen kunnat döpas till timeliness eller 
completeness. Dock skulle det här innebära att denna dimension låser kvalitetsaspekten till en 
specifik situation. Istället lades dessa aspekter som attribut till dimensionen kontext. Detta 
innebär att informationen måste ses till sin helhet i den kontext som informationen används i. 
Ett tillvägagångssätt är att sätta upp parametrar för den kontext som användaren arbetar i, 
vilket gör att attributen för dimensionen kan uppnås. Om kontexten uppges kan systemet på 
ett enklare sätt tillhandahålla rätt mängd, relevant och tidsmässig data vilket på så vis kan 
skapa ett större värde (Wang & Strong, 1996).  
 
Representational: Är relaterat till formatet och meningen med informationen. För att 
information skall uppnå hög kvalitet måste den vara av rätt format, den skall vara kortfattad 
och överrensstämmande för att vara till nytta för användaren. Om för mycket information 
presenteras som dessutom inte stämmer överrens med vad användaren vill ha skapas genast en 
frustration. Informationen skall även gå att tolka och förstå, om exempelvis en användare inte 
kan kinesiska och informationen presenteras på kinesiska uppstår en oklarhet i informationen 
(Wang & Strong, 1996). 
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Accessibility: Information måste vara tillgänglig för att den skall kunna användas. Om 
informationen skulle var låst för användaren kan han eller hon inte utföra sitt arbete, 
användaren skall inte behöva vänta på att erhålla informationen ur systemet. Överföringen av 
informationen måste också ske på ett säkert och effektivt sätt. Om överföringen sker på ett 
osäkert sätt finns risken att företagskritisk information skulle läcka ut till obehöriga vilket 
skulle kunna ställa företaget inför svåra affärskritiska händelser (Wang & Strong, 1996).  

2.6.2 O’Brien och Marakas tre dimensioner av informationskvalitet  
O’Brien och Marakas (2006) ställde sig frågan ”What characteristics would make information 

products valuble and usefull to you?”(s. 322) när de utvecklade modellen för vad som 
karaktäriserar informationskvalitet. De utgick ifrån att information som är felaktig och 
svårförstådd inte har något värde för den som skall använda sig av informationen. För att 
information skall bli av värde måste den uppnå en viss kvalitet. Modellen de presenterar 
beskriver tre dimensioner av attribut, Time, Content och Form som definierar hög 
informationskvalitet, vilket illustreras i Figur 2.5.  
 

 
FIGUR 2.5 INFORMATIONSKVALITETSATTRIBUT  
KÄLLA: O’BRIEN & MARAKAS, 2006, S.323 

 
Time: Information är endast till nytta när den behövs. En användare som sitter med 
affärskritiska transaktioner behöver ha informationen när han eller hon begär den och inte tre 
månader senare (Boddy et al., 2003). Vad som också är relevant är hur ofta informationen 
presenteras. Om organisationens processer kräver att informationen tillhandahålls veckovis, 
måste den tillhandahållas varje vecka och inte varje månad. Under denna dimension är det 
även viktigt att informationen är uppdaterad, att informationen som tillhandahålls speglar den 
rådande situationen och inte ger en felaktig bild av verkligheten gör att kvaliteten på 
informationen ökar (Bocij et al., 2006). Genom att implementera ett affärssystem som 
integrerar hela verksamheten menar Somers et al. (2003) att det går att tillhandahålla 
informationen i tid och vid rätt tillfälle.  
 
Content: Liksom i Wang och Strongs (1996) modell påpekar de att information som är 
korrekt skapar ett större värde för användaren. Om en användare ser att en del av den 
tillhandahållna information inte stämmer, kommer de flesta att bedöma informationskällan 
som opålitlig. Exempelvis om en del av en tabell inte stämmer kommer användaren troligen 
inte lita på övriga delen av tabellen (Boddy et al., 2003). Vad som också är viktig är att 
informationen som tillhandahålls är relevant för situationen. Om informationen som 
presenteras inte är relevant för situationen blir användaren inte nöjd. Att det enbart är den 
begärda informationen som visas är också viktigt för att informationen skall vara användbar 
(Bocij et al., 2006).    
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Form: Sättet som informationen presenteras på är en mycket viktig aspekt av 
informationskvalitet. För att en användare överhuvudtaget skall förstå information är det 
viktigt att den presenteras på ett sätt som gör att den är förstålig. Det skall gå snabbt och lätt 
att hitta det användaren eftersöker i informationen. För att informationen skall vara användbar 
är det även viktigt att den har en detaljnivå anpassad för situationen. En för dåligt detaljerad 
information är för användaren oanvändbar. Informationen bör presenteras på ett sätt som är 
lämplig för situationen. Om det rör instruktioner för en användare bör detta troligen inte 
presenteras numeriskt utan förslagsvis med bilder (Bocij et al., 2006).  

2.7 Sammanfattande modell 
Vi har under vår genomgång av den teoretiska referensramen identifierat tre områden som vi 
kommer att tillämpa i empirin. För att skapa en bra tråd genom arbetet kommer de här 
områdena även att vara rubriker i analysen och slutsatsen. De olika områdena är medvetenhet, 
informationshantering och informationskvalitet. Den sistnämnda kommer det att läggas mest 
fokus på och som det framkommer i den sammanfattande modellen nedan (Figur 2.6) är 
informationskvalitetsdelen en kombination av Wang och Strong (1996) samt O’Brien och 
Marakas (2006) modeller om vilka dimensioner som hög informationskvalitet innefattar. 
Genom att göra en kombination av de här två modellerna får vi ett bredare perspektiv av vad 
informationskvalitet innefattar. För att skapa en förståelse för varje underattribut har vi i 
Bilaga 3 sammanställt en förklaring till varje attribut. 

FIGUR 2.6 SAMMANFATTANDE MODELL ÖVER DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 
KÄLLA: EGEN BEARBETNING   

 
Modellen är uppdelad i fyra steg; affärssystem som övergripande applikator, sedan 
informationshantering och informationskvalitet och därefter har vi medvetenhet som en 
påverkande faktor. Det här eftersom det behövs en medvetenhet hos den 
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informationsansvarige och hos användaren för att kunna hantera informationen på ett sådant 
sätt som ökar kvaliteten. Informationskvalitetssteget är därefter uppdelad i fem dimensioner; 
intrinsic, time, contextual och content, representational och form samt accessibility. Den här 
indelningen av dimensionerna gjordes genom att jämföra de olika 
informationskvalitetsattributen och sammanfoga de som hade samma eller en liknande 
innebörd. 
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3 METOD 
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva tillvägagångssättet vid studiens genomförande och 

varför studien genomförts på det valda sättet samt vilka följder det har fått. 

Metoddiskussionen förs utifrån huvudrubrikerna; forskningsansats, litteratursökning och 

datainsamling, urval av undersökningsenheter, urval av respondenter, datainsamlingsmetod, 

analysmetod, validitet och reliabilitet och slutligen metodkritik. 

 

3.1 Forskningsansats 
Gällande val av metodansats bör studiens problemformulering i första hand styra valet. Enligt 
Jacobsen (2002) kan en problemformulering antingen vara åt det explorativa hållet alternativt 
åt det testande hållet. En explorativ problemformulering används för att få fram många 
nyanser vilket ofta kräver att forskaren koncentrerar sig på ett fåtal enheter. Då vår 
problemformulering har som avsikt att undersöka hur företag arbetar för att uppnå 
informationskvalitet och att utveckla riktlinjer, blir ansatsen av explorativ karaktär. Det här 
för att vi har som avsikt att fokusera på ett fåtal enheter för att få ett så nyanserat svar som 
möjligt. Med grund i att kunskapsläget inom studiens problemformulering kännetecknas som 
sparsam och i bästa fall fragmentarisk information, har vi valt en kvalitativ metodansats. Hade 
studiens problemformulering haft som syfte att undersöka många enheter och få nyanser, hade 
den enligt Jacobsen (2002) varit åt det testande hållet och därmed medfört en kvantitativ 
studie för att uttala sig om det generella.  

3.2 Litteratursökning och datainsamling 
Syftet med en litteraturstudie är att ge en teoretisk referensram, som ger läsaren 
bakgrundsinformation och visar vilket tankesätt författarna använt (Backman, 1998). Valet av 
datainsamling används för att tillhandahålla önskad data som kan behandlas och analyseras 
(Patel & Davidsson, 2003).  
 
Den teoretiska referensram vi byggt upp består uteslutande av sekundärdata i form utav 
artiklar och litteratur för vårt ämnesområde. För litteratur har vi sökt i databasen Hulda vid 
högskolebiblioteket i Halmstad samt i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. 
Litteraturen vi kommer att använda oss av berör området informatik och innefattar ämnen 
som information management, managing information systems, Enterprise Resource Planning, 
Enterprise Systems, affärssystem, dataflöde och informationskvalitet. För att stärka teorin och 
få en bredare teoretisk bakgrund har vi även använt oss av artiklar. Anledningen till det är att 
artiklar utgör ett mer aktuellt vetenskapligt material och ger således en mer rättvisande och 
korrekt bild av var forskningsfronten inom ämnet ligger (Backman, 1998). Artikelsökning har 
skett genom Google Schoolar som därefter länkar till ett flertal databaser som; ACM, 
Emerald, IEEE och Science Direct. Våra sökningar har karaktäriserats av begrepp som 
”information quality”, ”data quality”, ”information system”, ”quality in information systems”, 
”managing information” och ”datawarehouse” samt olika kombinationer av de här begreppen. 
Dessutom har vi sökt på de svenska motsvarigheterna på de här begreppen. Vi har även sökt 
på olika författares namn för att hitta mer litteratur angränsande till artiklar och litteratur vi 
funnit intressant. 
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3.3 Urval av undersökningsenheter 
Eftersom vår studie är riktad mot informationskvalitet i affärssystem har vi valt att avgränsa 
oss till stora tillverkande företag. Vi har valt tre stora tillverkande företag där dess system är 
väletablerade och där företaget har en informationsansvarig som ansvarar för företagets 
information och kommunikation. Det här för att vi ska kunna undersöka informations-
kvaliteten utifrån olika perspektiv på information, dels ur användarens perspektiv men även 
informationsansvariges perspektiv. Vi har valt företag från det privata näringslivet i Halmstad 
eftersom företagen är väletablerade på marknaden och belägna på samma ort. 

3.4 Urval av respondenter 
I kvalitativa ansatser finns det ett flertal olika kriterier för urvalet av respondenterna. De här 
kriterierna styrs av avsikten med undersökningen, det vill säga av vilken slags information 
författarna vill få fram. Några av urvalskriterierna är slumpmässigt urval, bredd och variation, 
information, det typiska, det extrema, snöbollsmetoden eller en kombination av de olika 
metoderna (Jacobsen, 2002). 
 
Bristen som finns i nutida forskning är hanteringen av informationskvalitet i affärssystem 
(Cappiello et al., 2004; Ge & Helfert, 2007). Den här hanteringen kan få olika nyanserade 
svar beroende på vem som undersöks. Genom att studera en mindre grupp av individer på 
fältet genom intervjuer kan fler rutiner och faktorer som påverkar informationskvalitet samlas 
in och analyseras för att kunna göra en bedömning av hur stor effekt de har på 
informationskvaliteten. Det är med utgångspunkt från resonemanget ovan som vi har valt att 
intervjua nio personer, fyra informationsansvariga och fem användare av företagens system. 
Anledningen till att vi även intervjuar användare är för att säkerställa det som den 
informationsansvarige delger i studien. Den här typen av urval benämns som ett 
bedömningsurval, vilket innebär att undersökningsenheterna väljs ut efter vissa kriterier som 
på förhand anses som intressanta för undersökningen (Jacobsen, 2002). Således har vi använt 
oss av urvalskriterierna information och bredd, eftersom vi valt uppgiftslämnare. Det här 
innebär att intervjupersonerna består av dels informationsansvariga som har en bred 
erfarenhet av informationshanteringen i systemet, och dels användare av systemet som 
dagligen plockar ut information och matar in information i affärssystemet. Utifrån det här 
urvalet anser vi att respondenterna har bidragit med riklig och bra information om 
ämnesområdet.  

3.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Jacobsen (2002) finns det fyra olika tillvägagångssätt för att samla in data vid en 
kvalitativ studie. De är öppen individuell intervju, öppen gruppintervju, observation och 
dokumentstudie. I vår studie har vi valt att använda oss primärt utav öppna individuella 
intervjuer för att samla in data. Även en gruppintervju genomfördes på ett av företagen där vi 
intervjuade två informationsansvariga. Anledningen till att vi gjort en gruppintervju var att de 
tillfrågade respondenterna ansåg att de kunde delge mer genom att kunna diskutera mellan 
varandra samt att de delar på ansvaret för systemet. Vårt val av den öppna individuella 
intervjun baseras på att samtalet mellan intervjuaren och respondenten liknas vid en vanlig 
dialog, vilket Kvale (1997) benämner som en fördel med den här sortens intervjuer. Det här 
kommer sedan att ge oss möjlighet att ställa följdfrågor då den kvalitativa metoden tar upp hur 
människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, vilket gör att den kvalitativa 
studien innefattar ord och verbala formuleringar (Backman, 1998). Det här betyder att empirin 
till stor del består av data från intervjuer och skriftlig korrespondens (Jacobsen, 2002). För att 
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styrka det som delges på intervjuerna har vi även tagit del av dokument gällande företagens 
policys där det kunde tillhandahållas. 

3.5.1 Operationalisering av intervjuguider 

Intervjuguiderna som utformades var semistrukturerade, vilket innebär att forskaren har en 
intervjuguide över förhållandevis specifika teman som ska beröras. Emellertid hade 
respondenterna i fråga en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Följdfrågor kan också 
ställas, om intervjuaren anknyter till något som respondenterna sagt (Bryman & Bell, 2005). 
Vid skapandet av intervjuguiderna har vår teoretiska referensram legat som grund till för 
intervjuguiderna. Vid skapandet av sektionen för dimensioner av informationskvalitet har vår 
teoretiskt framtagna modell (Figur 2.6) legat som grund för upprättandet av intervjuguiderna. 
Det här för att få fram de bakomliggande faktorerna till hur företaget uppnår informations-
kvalitet i sina respektive system. Genom att ha olika synvinklar på vad informationskvalitet är 
kan vi ställa frågor så att respondenten på ett enklare sätt kan beskriva hur kvaliteten uppnås. 
För att kunna operationalisera dimensionerna av informationskvalitet har vi utgått ifrån en 
förklaring och en svensk sammanfattning av underattributen (se Bilaga 3) som ingår i vår 
teoretiska modell.    
 
Information 
Pearlson och Saunders (2006) samt Boddy et al. (2002) menar att det är viktigt för företaget 
att ha en förståelse för begreppen data och information. För att undersöka om denna förståelse 
finns i de undersökta enheterna valde vi att ställa frågor som kunde upplysa oss om det fanns 
någon diskussion kring de olika begreppen, exempelvis fasta definitioner utifrån policy-
dokument eller liknande. Till de informationsansvariga ställde vi frågor utifrån hur de lagrar 
information och hur de värderar informationen. Användarna frågade vi hur de anser att 
företaget är informationsberoende för att på så vis få svar gällande hur de resonerar kring 
informationen. 
     
Affärssystem 
För att ta reda på hur och med vilka system som företaget arbetar med har vi ställt öppna 
frågor där den intervjuade, både informationsansvarig och användare, får stora friheter att 
berätta om vad systemet eller systemen heter och hur han eller hon interagerar med dem. 
Även hur organisationen generellt arbetar med dem, detta för att vi skall kunna urskilja vilken 
sorts system det är som används i organisationen (se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2).   
 
Medvetenhet 
För att ett företag skall kunna arbeta med kvalitetsförbättringar av information är det viktig att 
det finns en medvetenhet om kvaliteten (Wang & Strong, 1996). För att vi skall kunna skapa 
oss en uppfattning om företaget är medvetna om att information kan vara av bristande 
karaktär skapade vi frågor som på olika sätt lyfter fram tankegången bakom förbättringarna av 
kvaliteten. Hur de arbetar i organisationen för att skapa en medvetenhet är viktigt för oss för 
att kunna urskilja de rutiner och policys som företaget använder sig av för att göra användaren 
uppmärksam av informationen och förbättra informationen. Frågorna till de informations-
ansvariga undersöker huruvida de försöker förmedla en medvetenhet till de anställda och 
frågorna till de anställda baserar sig på om de upplever att de är medvetna om informationen 
och hur den informationsansvarige främjar detta.   
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Informationshantering 
För att få ett grepp om hur företagen arbetar gällande hanteringen av information skapade vi 
frågor som relaterar till om företagen har någon speciell informationsstrategi eller olika 
policys som rör informationshantering. Detta är viktigt att veta för att kunna få en bild om 
huruvida det finns regler och riktlinjer sedan innan för hur företaget ser på information. För 
att ta reda på detta skapade vi frågor till de informationsansvariga om de har några 
informationsstrategier eller informationspolicys som de arbetade med. Till de anställda 
baserar sig frågorna på om den informationsansvarige förmedlar någon sorts informations-
strategi, för att på så vis se om den når ut till alla i organisationen (se avsnitt 2.4).     
 
Informationskvalitet 
För att vi skulle kunna dra slutsatser om hur hög informationskvalitet uppnås ställde vi frågor 
som utifrån vår modell definierar vad hög informationskvalitet är. Genom att den 
informationsansvarige svarar på hur de arbetar med information besvarar de huruvida det 
finns rutiner och riktlinjer för hur de uppnår den kvalitet av informationen som finns i det 
rådande systemet. Genom att ställa frågor till användarna om hur de upplever att systemet 
fungerar och hur informationen påverkar dem kan vi dra slutsatser om det den informations-
ansvarige säger stämmer. Frågorna är utformade på så vis att om företagen upplever brister i 
sina system framkommer dessa i samband med när de berättar om hur systemet fungerar (se 
avsnitt 2.5).  

3.4.2 Intervjuernas genomförande 

Under vår intervju använde vi oss av två olika intervjuguider en för informationsansvariga 
(Bilaga 1) och en för användarna (Bilaga 2) som mätinstrument, där intervjuguiderna 
användes för att ge en övergripande struktur. Intervjuguiderna är anpassade till informations-
ansvariga och användare för att skapa en bättre förståelse hos respektive individ. Inför 
intervjuerna kontaktade vi respondenterna via telefon för att komma överens om lämplig plats 
för intervjun. I samband med det här informerade vi respondenterna om undersökningens 
syfte innan intervjun påbörjades för att på det här sättet uppfylla de etiska kraven för 
informerat samtycke. Intervjuerna pågick mellan 15 till 60 minuter och vi båda deltog vid 
samtliga intervjutillfällen. De flesta intervjuerna genomfördes genom personliga möten 
mellan oss och respondenterna. Det här gav oss möjlighet att ställa följfrågor genom 
intervjuns gång samt att det skapade en naturlig intervjuplats, vilket enligt Jacobsen (2002) 
skall eftersträvas för att respondenterna skall kunna känna sig lugna och avslappnade, och inte 
påverkas av några störande inslag. Samtliga intervjuer startade med att presentera studiens 
syfte, därefter tillfrågades respondenterna om de önskade att vara anonyma i studien för att 
enligt Kvale (1997) säkerställa konfidentialiteten i forskningen. Dessutom tillfrågades 
respondenterna om vi fick spela in intervjun på band. Det här för att vi kan minska 
anteckningarna och därmed upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med den vi intervjuar. 
Samtliga intervjupersoner lämnade sitt samtycke till inspelning och hade inga önskemål om 
att vara anonyma. 
 
Genomgående har vi turats om att ställa frågor, vilket har gjort att en av oss kunde 
koncentrera sig på att göra övergripande anteckningar. På det här viset får vi en bra 
kombination av anteckningar och inspelat material, där Jacobsen (2002) säger att 
anteckningarna fungerar som en slags innehållsföreteckning och säger vad som är speciellt 
viktigt. Det här förfarandet säkerställer insamlingen av data ifall tekniska problem skulle 
uppstå med bandinspelarna (Jacobsen, 2002). Något som undveks var att ställa ledande frågor 
och ställde vi ja och nej frågor, kunde vi genom vår tidigare teoretiska kunskap ställa 



METOD 
 

 
- 17 - 

 

följdfrågor, för att inte påverka svaren från respondenterna. Intervjuerna avslutades sedan med 
att respondenten fick sammanfatta, förtydliga och komplettera sina åsikter i enlighet med vad 
Jacobsen (2002) säger. Därefter frågade vi om vi kunde kontakta dem om fler frågor uppstod. 

3.5 Analysmetod 
Jacobsen (2002) säger att när en öppen individuell intervju genomförts står man ofta där med 
en massa anteckningar och flera timmar inspelade på band. De första tankarna blir ofta då att 
försöka reducera något av komplexiteten för att förenkla och skapa en struktur. Det här har vi 
gjort genom att börja analysprocessen med att skapa oss en så grundlig och detaljerad 
beskrivning som möjligt av den insamlade data, vilket vi har gjort genom en renskrivning av 
intervjumaterialet. Eftersom vi använde bandinspelningar underlättades renskrivningen 
avsevärt. Som ett komplement till bandinspelningarna förde vi anteckningar under 
intervjuerna för att enklare kunna understryka det viktigaste under intervjuerna vid 
renskrivningen.  
 
Efter renskrivningen systematiserades och kategoriserades det renskrivna materialet för att 
skapa en förenkling av den data vi fått in (Jacobsen, 2002). Kategoriseringen gjordes utifrån 
de huvudkategorier vi identifierat i den teoretiska referensramen (se Figur 2.6) samt använt 
oss av i intervjuguiden nämligen medvetenhet, informationshantering och informations-
kvalitet. De här kategorierna kommer att tillämpas i empirin för att sedan användas som 
rubriker i analysen och slutsatserna för att stärka den röda tråden genom arbetet. Resultatet 
kommer genomgående i empiri och analys presenteras efter ovanstående kategorier per 
företag. Det här då det finns stora skillnader i hur företagen arbetar och hur deras system ser 
ut. Skulle vi under analysen presentera en gemensam bild över hur de informationsansvariga 
på företagen upplever en viss kategori skulle svaren skilja sig för mycket och därmed skulle vi 
gå miste om intressant information. Reduceringen gjordes genom att det renskrivna materialet 
färgkodades efter de olika huvudkategorierna. Således reducerades data för att kunna fortsätta 
med analysen utan att behöva hantera den totala datamängden. Det här gjordes för att kunna 
jämföra de olika intervjuerna med varandra för att se om de informationsansvariga och 
användarna har en överensstämmande bild av systemet. För att sedan kunna dra slutsatser 
gällande vilka riktlinjer för informationskvalitet som kan upprättas, som gäller för alla 
undersökningsenheter.     

3.6 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är detsamma som studiens giltighet och kan delas in extern respektive intern 
giltighet. Extern giltighet behandlar i vilken utsträckning det går att överföra studiens resultat 
till liknande sammanhang medan intern giltighet innebär huruvida studien mäter det som 
avses att mäta (Jacobsen, 2002). Den teoretiska referensram som utformats anser vi kan 
användas för att studera ett större antal enheter än de vi undersökt, speciellt de framtagna 
riktlinjerna tror vi kan appliceras i andra företag. Vi har under vår studie även ökat 
generaliserbarheten genom att noggrant beskriva den kontext där undersökningen genomförts 
i för att det här sedan ska kunna användas för att avgöra i vilken grad resultatet är överförbart 
till andra företag. Eftersom vi undersöker hur användaren subjektivt upplever informationen 
säger Jacobsen (2002) att den interna validiteten mäts genom att bedöma hur väl forskaren 
beskriver, tolkar och drar slutsatser gällande den subjektivitet som han eller hon har studerat i 
det empiriska arbetet. Den informationsansvariges trovärdighet har kontrollerats genom att vi 
har beskrivit användarens syn på informationen också. Det här har gjorts genom att vi 
noggrant beskrivit och tolkat den insamlade informationen. Då vi först har sammanställt varje 
intervju i detaljerad form varav vi har gått igenom intervjun för att säkerställa att frågorna 
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varit korrekt ställda samt att vi tolkat svaren på samma sätt. Då vi har förankrat våra frågor i 
intervjuguiden till vår teoretiska referensram har vi eftersträvat en godtagbar validitet, vilket 
betyder att frågorna beskrev det de var avsedda att beskriva. 
 
Reliabilitet i sin tur handlar om undersökningens tillförlitlighet och i vilken utsträckning 
undersökningen har genomförts för att ge en så autentisk bild som möjligt av respondenternas 
upplevelser. Reliabilitet behandlar även förmågan att genomföra en liknande undersökning 
som resulterar i en liknande slutsats (Jacobsen, 2002). Vid kvalitativa studier är reliabiliteten i 
stor grad beroende av intervjuarens förmåga att bedöma inkomna svar (Patel & Davidsson, 
2003). För att öka studiens tillförlitlighet har vi försökt att beskriva och motivera de arbetssätt 
och metoder som används i datainsamlings- och bearbetningsarbetet. Eftersom vi har använt 
oss utav en intervjuguide kan andra forskare genomföra studien och få ett liknande resultat. 
Genom att vi har varit pålästa inför intervjuerna har vi kunnat ställa relevanta följdfrågor, 
vilket har ökat reliabiliteten. Det här då svaren har diskuterats för att säkerställa att betydelsen 
av frågorna är densamma för både oss och för respondenterna. Gällande bandinspelningarna 
har en medvetenhet funnits om att inspelningen kan ha en besvärande effekt på 
respondenterna. Utifrån vår uppfattning har respondenterna inte berörts av att samtalet spelats 
in, vilket har givit oss fler fördelar än nackdelar. Ingen av respondenterna fick intervjuguiden 
innan intervjun för att de inte skulle fundera för mycket på frågorna i förväg, utan de skulle ge 
mer spontana svar gällande hur informationen används för att inte ge färgade svar utifrån 
företagets perspektiv.   
 
För att öka reliabiliteten på resultatet har vi valt att låta två informationsansvariga av de 
representativa respondenterna välja ut de fem riktlinjer som de anser är mest relevanta för 
dem. Det här har gjorts för att kontrollera att vårt resultat eller våra slutsatser är tänkbara. 

3.7 Metodkritik 
Vid val av undersökningsenheter ansåg vi att det inte var av särskilt stor betydelse gällande 
vilket system de använder i dagsläget eftersom det är hur de arbetar för att uppnå 
informationskvalitet som är det viktiga. Men som vi märkte i efterhand var det en stor skillnad 
mellan de olika företagens system vilket gör att vi kanske skulle ha valt företag som använder 
samma system. Dock anser vi att informationen vi samlade in svarade på vår 
problemformulering och våra syften.  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redogör vi för den empiriska data som samlats in under intervjutillfällena. 

Inledningsvis görs en kort beskrivning av de tre företagen och deras system, samt de nio 

respondenterna som är verksamma inom företagen. Vidare skildras respondenternas syn på 

hur företagen arbetar för att skapa en medvetenhet, hur de hanterar informationen samt hur 

de ser på kvaliteten på informationen.  

 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 
I det här delkapitlet redogör vi för de studerade enheterna med tillhörande respondenter. 
Under respektive enhet redogörs det även för vilka system som används i organisationen. 

4.1.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Albany Internationals huvudsakliga syfte är att leverera pappersmaskinsbeklädnad till 
pappersbruk över hela världen. Maskinsbeklädnaden är en förbrukningsvara som används för 
att forma och urskilja pappersmassan från vattnet. Albany Internationals vision är att vara den 
fortsättningsvis största och bästa pappersbeklädnadsleverantören, med bäst effektivitet, 
produktteknologi och globala resurser men med lokal närvaro. 

 
Albany International använder för tillfället Lotus Notes för verksamhetshandboken men den 
är på väg att bytas ut då de håller på att implementera ett nytt affärssystem (SAP). De har 
kommit halvvägs med implementeringen och förväntas bli klara och gå online nästa sommar. 
Det här gör att de för tillfället arbetar mycket med förberedande åtgärder med personer som 
har varit i USA och tittat hur de gör där, samt med SAP konsulter. Innan det här har de haft 
olika system där det sedan varit många sidosystem som de har byggt på för att få ut den data 
som de vill ha från processerna. Idag använder de ett system som heter MFG Pro och det har 
de haft sedan 2000. Det är relativt anpassat till hela organisationen.  
 
Johan Holmberg är informationsansvarig och har arbetat på Albany International sedan 1996 
där han började som ansvarig för tillverkningen i väveriformning. 1999 började han att arbeta 
med kvalitet, för att sedan parallellt börja arbeta med miljö 2001 för att därefter bli ansvarig 
för Albany Internationals kvalitets- och miljöledningssystem 2004.  
 
Thomas Jildenhem är användare och har arbetat på Albany International sedan 1990. Han är 
idag avdelningschef och ansvarig för energin och brandsäkerheten. Han är i grunden utbildad 
som elingenjör.   
 
Monica Haraldsson har arbetat på Albany International i 36 år. Idag arbetar hon som 
produktionsassistent och har hand om större delen av Albany Internationals produktions-
uppföljningar. Haraldsson är användare av Albany Internationals system och interagerar 
dagligen med det. 

4.1.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Dormer Tools är en av världens största tillverkare av skärande verktyg i solid hårdmetall och 
snabbstål. De ingår i Sandvikkoncernen där de tillhör en grupp som kallas Sandvik Tooling. 
Som en vital medlem i Sandvikkoncernen har Dormer Tools en vision och ett åtagande att 
alltid vara den ledande leverantören till produktionsindustrin såväl som till underhålls-
industrin. 
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1999 implementerade Dormer Tools i Halmstad ett heltäckande affärssystem som integrerade 
alla delar av verksamheten, systemet som implementerades då hette Movex. I dagsläget är det 
endast vissa delar av Movex som fortfarande används, för när Sandvik kom in i bilden 
tvingades Dormer Tools att använda deras system för order och fakturering kallat Sopic samt 
löner och HR-system. Från att ha implementerat ett heltäckande system har Dormer Tools 
byggt ihop systemen med bryggor för att integrera dem med varandra. Dormer Tools 
använder sig även av Lotus Notes för att hantera företagets verksamhetshandbok gällande 
föreskrifter för exempelvis tillverkning, miljöpolicy, kvalitetspolicy och många andra 
föreskrifter. Vidare har Dormer Tools ett BI-system (Business Intelligence) vid namn 
Clickview som hämtar data från affärssystemet och transformerar den till information.  
 
Bengt Herder är 58 år har arbetat med IT under hela sin verksamma yrkestid. Han läste till en 
filosofie kandidatexamen med matte tre betyg och två betyg i informationsbehandling på 
Göteborgs Universitet. Efter det började han arbeta hösten 1974 som programmerare och 
dataansvarig på ett företag i Göteborg under en period av fem till sex år. Därefter gick han 
över till ett konsultbolag där han stannade i sju år för att sedan börja på Dormer Tools där han 
snart varit IT-ansvarig i 20 år. 
 

Helene Bengtsson arbetar som kundservicechef och är ansvarig för kundservicen för 
försäljningen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. Bengtsson är främst användare 
utav Sopic där hon är en så kallad ”super user” vilket innebär att hon har vissa befogenheter 
som flera andra inte har. 
 
Johan Bolin är användare av främst Lotus Notes och verksamhetshandboken, men använder 
även Movex till en viss del. Han är 38 år och har arbetat på Dormer Tools sedan 1995. Han 
arbetar idag som produktionstekniker där han är ansvarig för drift och underhåll. Han har även 
en del personalansvar där han stödjer sin chef som är den övergripande personalansvariga. 

4.1.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Pilkington Floatglas är ett tillverkande företag som tillverkar olika sorters industriglas. 
Pilkington Floatglas utför också olika sorters preparering av glaset för att uppnå olika 
egenskaper hos glaset.  
 
Gällande Pilkingtons Floatglas affärssystem har de en mängd olika system för olika 
avdelningar på företaget. På logistikavdelningen används delar av SAP vilket är det system 
som kan klassas mest som affärssystem på Pilkington Floatglas, SAP hanteras dock inte av 
Pilkington Floatglas i Halmstad. Det system som hanterar större delarna av Pilkington 
Floatglas information, är deras dokumenthanteringssystem, Dockman som hanterar deras 
verksamhetshandbok. Den är kopplad till företagets intranät för informationsspridning. Det 
här systemet används av alla på Pilkington Floatglas för informationssökning.   
 
Johanna Visjö arbetar som informationsansvarig och ansvarar för bygg och bilglas, hon är 
placerad i Halmstad sedan drygt ett år tillbaka och är Pilkington Floatglas första informations-
ansvariga. Visjö hanterar all extern och intern kommunikation i form av webbsida, intranät, 
personaltidning, månadsbrev och dokumenthanteringssystem.  
 
Emma Kronberg ansvarar också för information fast som kvalitetstekniker. Hon arbetar bland 
annat med att upprätthålla kraven för ISO-9000 certifieringen. Uppgifter som hör till 
Kronbergs arbete har att göra med internrevisioner, att skapa och uppdatera informationen i 
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form av instruktioner för att arbeta på rätt sätt. Om företaget har kvalitetsbrister arbetar 
Kronberg för att förbättra rutiner och instruktioner för informationen. Hon har arbetat på 
Pilkington Floatglas i ett och ett halvt år och har tidigare arbetat på Astra Zeneca.  
 
Catrina Karlsson är användare av systemet och har arbetat på Pilkington Floatglas i 32 år. 
Idag arbetar Karlsson i Pilkington Floatglas labb med att framställa material och testa 
tillverkade produkter. Hon sitter dagligen och interagerar med datorn där hon läser olika 
föreskrifter och sin e-post.  

4.2 Medvetenhet 
Delkapitelt medvetenhet presenterar resultatet för hur respondenterna på respektive enhet 
resonerar kring dess medvetenhet till informationskvalitet. 

4.2.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Gällande hur Albany International resonerar kring deras syn på användarnas tekniska kunskap 
menar informationsansvarige Holmberg att det finns en ”liten hjälpreda” på varje avdelning 
som kan lite mer och kan svara på frågor som användarna har. Holmberg menar att om 
användaren tänker; 
 

”oj, shit nu har jag skrivit in fel och kan inte rätta det här själv, för det är redan sänt, då är där 
någon annan i avdelningen som kan göra det innan det blir fel i slutresultatet”.  

 
Alltså då har den ”hjälpredan” fått tillstånd så att han eller hon kan gå in och rätta till misstag 
och fel. Holmberg menar att ett annat sätt att skapa medvetenhet är att låta användarna vara 
med när de bygger upp systemet. Att användarna både är med på utbildningar om hur de ska 
arbeta med manualer samt att användarna brukar vara med och korrekturläsa ”så att man får 

feedback på att okej nu är det bra så kör vi in det här”. Eftersom användarna är involverade 
så mycket menar Holmberg att det skapar en medvetenhet hos användarna gällande kvaliteten 
på informationen. Haraldsson som är användare visar medvetenhet då hon är kritisk mot 
informationen beroende på var den kommer ifrån. 

4.2.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Informationsansvarige Herder beskriver att alla mer eller mindre har en medvetenhet om 
huruvida informationen är rätt eller inte. Han anser att det är en sådan sak som man oftast 
förutsätter att den information som finns är rätt. Herder beskriver att ”det ligger som ett 

defaultvärde och sen tänker man inte så mycket på det”. Han beskriver att medvetenheten 
finns där hos de anställda om det exempelvis skulle ske ett misstag vid en felinmatning ute i 
produktion menar han att det gör skada i längden på deras lagstatistik och därför är 
noggrannheten stor.   
 
Bolin som är användare säger att det har varit rätt dåligt med utbildningar gällande hur de ska 
bete sig i affärssystemet men säger emellertid att han har haft en kort utbildning i Lotus Notes 
i hur han ska hantera det på en basnivå men att det sedan är ”pröva varianten som gäller”. 
Gällande Movex har Bolin haft face-to-face utbildningar med den som hade uppgiften innan 
honom. Han är ingen djup användare av produktionssystemet. Han säger att han inte fått 
någon direkt feedback på att han använder systemet rätt eller fel förutom att han märker det 
om han inte lyckas lösa en uppgift.  
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4.2.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Informationsansvarige Kronberg berättar att de arbetar efter ISO-certifiering och har då vissa 
krav på hur informationen skall hanteras i verksamhetshandboken. För att bli godkända vid 
revisioner av informationen är det viktigt att de tar hänsyn till hur medarbetarna uppfattar 
informationen. I samband med att de utför internrevisioner brukar de fråga hur användarna 
upplever att informationen är tillgänglig och om de vet hur de skall hitta informationen. 
Informationsansvarige Visjö berättar vidare att systemet de använder idag är väldigt föråldrat 
och saknar en hel del funktioner. De är speciellt medvetna om att det finns väldigt mycket 
information och är då medvetna om att användarna av systemet kanske inte använder det lika 
frekvent på grund av att delar av systemet är komplext. Visjö beskriver att de har fått i 
uppdrag av ledningen att försöka förbättra systemet, de har även börjat titta på andra system 
för just hantering av deras verksamhetshandbok där funktionaliteten är större.  
 
Användare Karlsson berättar att ”det är lätt att bli hemmablind” och att hon ibland tänker 
efter en extra gång om det hon läser verkligen stämmer. Hon menar att det finns mycket 
information som kanske inte stämmer men att ”man får ha överseende med det här då det 

finns så ofantligt stora mängder information som förändras relativt ofta”. 

4.3 Informationshantering 
Detta delkapitel redogör för huruvida företagen har några övergripande informationsstrategier 
och informationspolicys för informationshanering.  

4.3.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Informationsansvarige Holmberg beskriver att deras strategi är att arbeta efter fasta ISO-krav 
som definierar hur de skall hantera och styra informationen, han menar på att ”allting som 

samlas in är data i systemet”. Det finns inga direkta informationsstrategier kopplat till 
företagets övergripande mål. Holmberg menar vidare att de arbetar mycket med att 
transformera data, de har uppsatta strategier för hur informationsprocesser går till. Bilaga 4 är 
en av de policys de har för att hantera informationen gällande kvalitet. Enligt Holmberg tar 
Albany International in de specificerande dokumenten från kund. Dokumenten kontrolleras 
och behandlas noggrant, och den information som kommer ut på andra sidan systemet kallas 
det redovisande dokumentet. Han menar vidare att det kanske inte riktigt är kopplat till just de 
övergripande målen för företaget och informationsstrategier men är ändå ett sätt om hur de 
resonerar kring informationen. 

4.3.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Informationsansvarige Herder säger att de i dagsläget inte har några skrivna policys eller 
strategier för hur företaget skall arbeta med informationen. Han tror dock att det här kan ha att 
göra med att de ingår i en koncern och att de får vissa riktlinjer om hur de skall arbeta från sitt 
moderbolag. Herder beskriver vidare att de förr fick bestämma själva vilka system och 
applikationer de skulle köra men att de i dagsläget enbart kan önska om att få göra mindre 
justeringar i det rådande systemet. Herder beskriver att han för en tid sedan ville göra några 
egna funktioner i Lotus Notes men fick ett nej från moderbolaget och svaret att ”det sköter vi 

härifrån”. Herder menar att ”visst vi har inga skrivna dokument men vi märker av deras sätt 

att arbeta”. 
 
Både Bolin och Bengtsson som är användare tror inte där finns någon informationspolicy 
nedskrivet för hur de ska hantera informationen i systemet. Bengtsson menar det ju inte är 
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information i den bemärkelsen utan det är order, ordererkännande och liknande, och de 
bitarna ingår i systemet.  

4.3.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Pilkington Floatglas har inga övergripande strategier eller policys som rör hantering av 
information. Informationsansvarige Kronberg säger att det finns något formellt dokument i 
England som rör de sakerna men de är inget som verksamheten i Halmstad tar del av. 
Kronberg beskriver vidare att de använder sig av ett officiellt intranät som sprider 
informationen. Det finns ingen skriven strategi för hur det skall användas utan används som 
det alltid gjort. Hur informationen hanteras kan se olika ut från land till land. Informations-
ansvarige Visjö berättar vidare att kontoret i England försöker att införa riktlinjer för hur de 
skall arbeta inom respektive land för att få en mer konsekvent verksamhet, exempelvis 
berättar hon att om ett test av en glasruta utförs skall testet utföras på samma vis i Tyskland 
som i Sverige. 

4.4 Informationskvalitet 
I detta delkapitel redogör vi för hur de informationsansvariga arbetar för att uppnå hög 
informationskvalitet samt hur användarna uppfattar att systemet innehåller hög informations-
kvalitet.  

4.4.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Intrinsic: En sak som informationsansvarige Holmberg nämner att Albany International 
arbetar mycket med är att om informationen inte blir korrekt eller att de anställda inte fått in 
tillräkligt med underlag för att göra ett bra arbete då är det väldigt måna om att rapportera in 
det som kallas störningar eller avvikelser. Han menar alltså att det finns en medvetenhet om 
korrekt information hos de anställda genom att en återkoppling görs, att om något blir fel ska 
användaren få feedback på det och rätta till det till nästa gång. Holmberg säger även att det är 
viktigt att informationen är korrekt när den ges ut. Det här kontrollerar Albany International i 
snabbpilen (som avnänds när företaget vill få ut viktiga meddelanden till de anställda snabbt), 
genom att det finns en ledningsgrupp som ska godkänna den sortens information som ges ut 
till hela företaget. Det kan exempelvis röra sig om att snabbt få ut information gällande om 
det hänt en olycka eller någon nedläggning av företaget. Informationen ska alltså genomgå en 
process för att se till att den är korrekt och felfri, genom att där sitter företräden på varje 
avdelning (produktion, personal och teknik) som kontrollerar informationen. Sedan säger han 
att Albany International även har ett mer globallt sätt att samordna, nämligen att de har en 
”Global Communication Director” som all information som ska skickas ut till hela 
organisationen måste gå igenom.  
 
För att upprätthålla trovärdigheten med informationen menar informationsansvarige 
Holmberg att han inte tror att det är särskilt mycket information som kommer ut som är 
felaktig vilket gör att informationen på så vis blir trovärdig. Men han poängterar sedan att 
inforamtionen kan tolkas på olika sätt och är det då några stora företeelser är det inte bara att 
lägga ut ett papper utan då blir det oftast att de sammankallar till ett inforamtionsmöte. 
Information som informationsansvarige Holmberg ”skickar ut som gäller ISO-system eller 

kvalitet” anser användare Haraldsson vara trovärdig eftersom hon vet ”att han kan den biten”. 
När det gäller information från hennes ”produktionsgubbar” tittar hon gärna ”ett varv extra” 
att hon verkligen vet att det stämmer, då hon vet att de har mycket annat att tänka på gällande 
produktionen.  
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Contextual/Content: Den mängd information som användaren får försöker Albany 
International minska genom att selektivt välja bort information. Informationsansvarige 
Holmberg menar att om det exempelvis kommer stora informationsmeddelanden på engelska 
försöker de att ”slimma ner” informationen. Holmberg menar även att det beror på om 
informationen går till samtliga användare eller det är specifik information till vissa användare. 
Exempelvis nämner han att i förra veckan fick det ett besked att Albany International lägger 
ner deras forskningscenter i USA, vilket gjorde att informationen först gick till dem som 
arbetar på forskning och utveckling här i Sverige eftersom de påverkas mest utav det här 
beslutet. Användare Jildenhem anser att informationen är värdeskapande på så vis att han kan 
utgå ifrån den när han behöver den. Den informationen som han tar del av ”brukar vara väl 

analyserad och saknar sällan information”. Om det skulle saknas information får han gå in 
och ”titta på respektive informationskälla och granska vad som gått fel för att lägga till den 

informationen som saknas”. 
 
Mängden information anser användarna Jildenhem och Haraldsson vara lite väl omfattande 
ibland. Jildenhem menar att mängden information gör att det blir svårt att skapa sig en 
överblick av den. Haraldsson anser i sin tur att det har blivit så på grund av deras e-
postsystem där det ibland ”bara kan forsa in en massa information” som både rör henne eller 
som bara är en kopia gällande något hon ska veta något om.  
 
Om det uppstår fel i ett informationsflöde som går genom verksamheten, exemplevis en 
produktionsprocess, menar informationsansvarige Holmberg att Albany International har 
menyer för inrapportering av felen samt olika flödesscheman. Om informationen inte har 
blivit rapporterat från tidigare avdelning innan i processen menar han att det är viktigt att 
återkoppla till den chef eller avdelning det har varit på tidigare. Alltså att det är viktigt att de 
har ett flöde som fungerar och att informationen är komplett annars menar han att 
slutresultatet inte blir bra. 
 
Time: Informationsansvarige Holmberg säger att Albany International har något som heter 
”snabbpilen” som nämnts är till för att företaget snabbt ska kunna få ut viktiga meddelanden 
till de anställda. Emellertid anser Jildenhem att e-posten är att föredra framför snabbpilen 
eftersom snabbpilen ofta ska ”gå många steg och tar således ofta för lång tid för att vara 

användbar”, vilket gör att han tycker e-posten är bättre. Han menar även att snabbpilen känns 
aningen formell och att alla kanske inte tar till sig informationen som tillhandahålls i den. 
 
För att se till att informationen är uppdaterad i verksamhetshandboken säger 
informationsansvarige Holmberg att Albany International använder sig utav så kallade 
”processägare eller dokumentägare som är ansvariga för processen”. De visar dels på att det 
användarna sitter och läser är uppdaterat då den här personen går in minst en eller två gånger 
om året och elektroniskt ”sätter sin kråka där” att informationen är uppdaterad. På så vis visar 
de att alla dokument Albany International har är uppdaterade utan att något gammalt ligger 
kvar. Systemet ”triggas” av att det finns ett krav att processägaren läser igenom och 
godkänner giltigheten en eller två gånger per år, där namnet och dagens datum kommer upp. 
Sådana påminnelser heter ”Document review revival requaired”. 
 
Både användare Jildenhem och Haraldsson anser att informationen brukar vara uppdaterad 
och aktuell, att det går att se vem som uppdaterat informationen samt när den blivit 
uppdaterad. Haraldsson säger att mycket av informationen hon får gäller företagsledningen 
och sin chef, vilket gör att det är ”rykande färsk information”.  
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Accessibility: Sedan ett antal månader tillbaka kommer användare Haraldsson inte in i det 
gamla systemet, vilket har gjort att hon får gå via någon annan när hon exempelvis ska ha 
tillgång till deras gamla policy. Hon säger att hon kommer åt den men hon behöver gå lite 
omvägar. Hon ramlade ur systemet senast hon bytade dator. Informationsansvarig Holmberg 
menar att Albany International har haft lite problem med accsessen i  Lotus Notes, vilket har 
gjort att de har skapat webbadresser istället som är öppna för alla att gå in och läsa 
informationen. De här webbadresserna har de sedan lagt in som genvägar på skrivbordet på 
alla datorerna. Även användare Jildenhem anser att tillgång till informationen är väldigt viktig 
eftersom om en viss sorts information är låst för honom anser han det vara frustrerande. 
 
Form/Representational: Gällande tolkbarheten anser informationsansvarige Holmberg att 
det kan finnas vissa problem med det eftersom Albany Internationals databaser är globala 
eller europeiska då menar han ”att det kan hända att exempelvis någon från Frankrike skriver 

in informationen på franska fastän koncernspråket är engelska”. Det här är ett problem enligt 
Holmberg för då får någon eventuellt sitta och översätta det här. Han menar att det blir lite 
kulturfrågor som uppkommer men han anser även att det håller på att bli bättre. 
 
Enligt informationsansvarige Holmberg kan användaren själv välja vilken information han 
eller hon vill ha genom att exempelvis söka på ordet kvalitet och då kommer det upp 
”highlights” som visar var i systemet informationen finns. Emellertid säger användare 
Jildenhem att informationen inte alltid är lättförståelig och att systemet ibland kan kännas 
krångligt. När då tidsfaktorn spelar in tycker han att det är enklare att ringa Holmberg för att 
få ett snabbare svar. Hur detaljnivån sedan upprätthålls för att användaren ska kunna hitta 
informationen säger Holmberg att det kommer tillbaka till processägaren eller 
dokumentägaren, som förberett dokumentet när ett större antal personer än Holmberg har varit 
med och tagit fram det. Sedan menar han att där finns en person som ansvarar för giltigheten 
och aktualiteten.  
 
Tanken är enligt informationsansvarige Holmberg att all information ska presenteras på ett 
liknande vis men att det för tillfället inte presenteras likadant då Albany International som 
nämnt håller på att byta affärssystem. Han säger även att det har kommit mer och mer att 
informationen ska presenteras mer i bilder och flödesscheman än i text. Emellertid menar han 
att Albany International kommer att få lite problem då de ska exportera de befintliga bilderna 
till SAP som har något som heter ”Document Management System” som är väldigt restriktivt 
mot olika typer informationssätt. 

4.4.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Intrinsic: I verksamhetshandboken beskriver informationsansvarige Herder att de arbetat med 
revisionsförfarande (varje förändring gör att revisionen förändras), dels för att se om 
informationen är uppdaterad men även för att skapa en trovärdighet. Han säger att ”detta ger 

ju en känsla för att det är ordning och reda i systemet”. Herder menar vidare för att skapa 
ytterligare förtroende och för att kontrollera att informationen är korrekt har de olika 
godkännandenivåer på varje dokument. För att ett dokument skall få publiceras måste det 
godkännas av ett visst antal personer. Det här menar Herder också skapar ett förtroende för 
informationen då det står i dokumentet vem som utfärdat och har godkänt dokumentet. I 
affärssystemet arbetar de inte på samma sätt, där menar Herder att om informationen skulle 
vara felaktigt ger sig det i slutänden. Herder säger: 
 

”Om kunden fått 10 bitar istället för 50 som han beställde hör de troligen av sig och frågar efter 
resterande 40. Likaså gäller det prislistor och rabattsatser, om kunden fått ett högre pris än 
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överenskommet hör de av sig och skulle de ha fått ett lägre pris så syns det i Dormer Tools 
resultat”.      

 
Om någon matar in felaktiga värden i systemet (produktionsdelen) säger användare Bolin att 
det inte är någon som följer upp det utan det är snarare ”så att om användaren i andra änden 

drabbas får man kanske en liten ’smäll på huvudet’”. Användare Bengtsson anser att 
informationen nästan alltid är felfri, att den informationen som hon anväder litar hon på. Hon 
menar att det är en ”förutsättning för att jag ska kunna arbeta med informationen”. Det här 
gör enligt henne att hon inte ifrågasätter kvaliteten på det som kommer ut ur systemen 
eftersom hennes uppfattning är att hon oftast får ut korrekta värden ur systemet. 
 
Contextual/Content: Informationsansvarige Herder beskriver att informationen som lagras i 
verksamhetshandboken oftast håller ett högt värde då det oftast är den ansvarige inom varje 
område som måste godkänna dokumentet innan det publiceras. Genom att det här görs skapas 
sällan information som inte är till någon nytta för användaren. För att vidare underlätta för 
användaren av verksamhetshandboken delas varje dokument in i grupper. Det här för att varje 
gång ett dokument läggs till eller uppdateras skickar systemet ut e-post till de berörda 
personerna av dokumentet, att nu är detta dokumentet uppdaterat eller tillagt. Herder 
beskriver att alla i verksamheten är indelade i grupper som tillhör respektive arbetsområde. 
Det här gör det enklare att tillhandahålla så relevant information som möjligt till användarna. 
Användare Bolin anser dock att den information han får kanske tillhör hans område i något 
hörn men att den inte känns som informationen är i fokus för sin tjänst. Användare Bengtsson 
däremot tycker att den information som finns är bra, att om den här informationen uppdateras 
(i Lotus Notes) får hon notifiering på e-posten om det. Hon anser att den informationen oftast 
är kopplat till hennes tjänst, att det finns uppsatta parametrar som gör att hon ”bara får det 

som hör till ’Sales’”, vilket hon tycker är bra för då silar de bort det som hon inte bryr sig om 
eller berörs av. För att förse användarna med specifik information är varje användare 
begränsade till enbart sitt affärsområde i Dormer Tools affärssystem. Det här styrs genom att 
som nämnts tidigare att alla användarna är indelade i grupper, vilket gör att de som arbetar 
med ekonomi endast är behöriga till ekonomidelen, dock kan de hämta information från andra 
delar.  
 
Informationsansvarige Herder menar att det inte finns några parametrar eller påminnelser som 
uppmanar om att titta igenom informationen i affärssystemet utan att de får gör det manuellt. 
Det finns ofantligt mycket information i systemet då de lagrar alla transaktioner som sker. Ett 
problem som han beskriver är att anställda oftast säger att de behöver stora delar av 
informationen trots att de kanske inte har använt den på flera år. Problematiken menar han är 
att det är för mycket information så folk orkar inte titta igenom allt. 
 
Time: För att se till att alla dokument i verksamhetshandboken är uppdaterade säger 
informationsansvarig Herder att det läggs in ett revisionsdatum på varje dokument som visar 
när ett dokument skall tittas igenom. När det har gått ett eller två år sen dokumentet 
reviderades skickas det ut via e-post till skaparen som ombeds titta igenom informationen. 
Vidare beskriver Herder att det är svåre att i exempelvis ekonomisystemet att kontrollera att 
informationen är uppdaterad och att åldern inte är för gammal. Dock måste de spara viss sorts 
information enligt bokföringslagen men Herder menar att de manuellt då och då går in och 
rensar bort information, exempelvis all statistik som är äldre än fem år. 
 
Systemet arbetar i realtid vilket innebär att all information är åtkomlig i rätt tid för 
användarna. Informationsansvarig Herder beskriver att mycket uppdateringar och 
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förändringar sker under natten vilket gör att inga användare störs. Han beskriver att 
förflyttningen av informationen från affärssystemet sker en gång per dygn under natten och 
det här veta alla som arbetar med systemet. 
 
Informationen som användare Bengtsson använder i Sopic uppdateras kontinuerligt. Hon 
säger att det finns datum för när någon senast var inne och gjorde en uppdatering exempelvis 
på en kund men hon får inga notifieringar att nu behöver informationen uppdateras. 
Användare Bolin i sin tur säger att han för det mesta får informationen när han behöver den. 
Det kan dock ibland hända att han får söka efter informationen på flera olika ställen och gå 
direkt till personen och fråga. Exemeplvis nämner han att det kan vara att han ”lägger en 

order som kräver ett visst material, så saknas det materialet”, vilket gör att han får ”ringa till 

inköp ibland och stämma av med honom om vad som kommer på nästa bil”. 
 
Accessibility: För att göra informationen tillgänglig enbart för dem som är behöriga är 
användarna indelade i grupper som nämnts tidigare. Det här gör att enbart behöriga användare 
kommer år ”sin” information. Dormer Tools arbetar enligt informationsansvarige Herder lite 
från andra hållet, vilket innebär att de från början har ett så stängt system som möjligt och 
öppnar hellre upp när det behövs. För att göra informationen mer tillgänglig för användaren 
kan de koppla upp sig via VPN (Virtual Privet Network) mot en server i Sandviken för att 
hela tiden komma åt informationen. Herder menar att detta oftast utnyttjas av säljarna som 
arbetar hemma eller är ute hos kund. Säkerheten i systemen är väldigt hög då Dormer Tools är 
direktkopplade till Sandviken mot affärssystemet och alla moduler av systemet ligger lokalt i 
Sandviken, vilket gör att intrångsrisken minskas avsevärt menar Herder. Eftersom användare 
Bengtsson som nämnts är en så kallad ”super user” är hon en av de som bestämmer om andra 
användare ska få åtkomst till viss information. Hon säger även att Dormer Tools försöker ha 
ett stängt system och ger inte sina säljare tillgång till exempelvis Sopic för ”att det inte ska bli 

en massa ordar som går ut som inte beställts”, utan de låter de på innesälj hantera det. 
Bengtsson har naturligtvis också ett inloggningsid, precis som alla användare har för att 
komma åt informationen i systemet. Användare Bolin säger att han inte alltid kommer åt 
informationen direkt men om han önskar att komma åt brukar det aldrig vara några problem 
utan han frågar bara den personen som kan ge åtkomst till informationen. Så åtkomsten ser 
han inte som ett problem utan han känner sig ”betrodd”, att finns verkligen informationen i 
systemet så kommer han åt den.  
 
Form/Representational: Informationsansvarige Herder beskriver att de har vissa rutiner för 
att underlätta klarheten för användarna av verksamhetshandboken. När ett dokument 
uppdateras markeras den information som är ny med röd text för att användaren enklare skall 
kunna se vad som är nytt och inte nytt. Vidare beskriver han att de dokument som ligger i 
verksamhetshandboken skapas efter en viss mall för att de inte skall se olika ut.  
 
I affärssystemet beroende på vilken del användaren använder sig av, kan information 
presenteras på många olika sätt. Ett exempel där de arbetar mycket med just hantering av 
information är i BI-systemet där detaljnivån kan gå så långt ner som till per orderrad. 
Informationsansvarige Herder menar att det är uppbyggt så att användaren kan välja precis 
den informationen han eller hon vill ha för att på ett enklare sätt kunna använda 
informationen. Exempelvis om en säljare skall åka till kund kanske Dormer Tools egna 
inköpspris inte skall stå med på papperna han visar för kund. Det här kan säljaren då välja att 
plocka bort. Säljaren kan även välja hur han vill att informationen skall presenteras. Vill han 
ha det i statistisk form, tabeller eller grafer kan han välja det.   
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Den information som finns i affärssystemet lagras enligt Herder enbart på ett ställe. 
Exempelvis kundinformation finns enbart i en databas vilket gör att den informationen är 
samma vart du än befinner dig i systemet. Likadant är det med artikelregister och andra 
sakregister. Det här underlättar för användaren då det inte kan bli några missuppfattningar 
mellan olika information. Användare Bengtsson anser att informationen i systemen 
presenteras på ett likartat sätt vilket gör att hon känner igen sig och kan enklare ta ut den 
information hon vill ha. Den informationen hon då väljer att ta ut anser hon är relativt 
detaljerad, att hon kan få ut all information hon vill ha från BI-systemet. Hon menar dock att 
det ibland kan ”saknas någon liten pusselbit”, exempelvis nämner hon om de gör ett 
förädlingsarbete på en produkt kan de inte riktigt skilja den från frakten utan det blir en så 
kallad ”search charge” som är ett tillägg, vilket bara kan visas som en klumpsumma i 
systemet. Hon anser även att informationen är lättförståelig och om det är svårt att förstå 
”finns det olika taggar eller flikar” där det exempelvis står ”sales per månad” och liknande, 
vilket hon tycker gör det enkelt att klicka sig framåt. 
 
Gällande informationen i verksamhetshandboken anser användare Bolin att den är väldigt 
detaljrik, att det inte är ofta det saknas information som han behöver, men som nämnts innan 
tycker han att det tenderar att vara för mycket information som kanske inte alltid är relevant 
för hans tjänst. Ett förslag Bolin har är att göra informationen mer visuell genom att ”bygga 

upp små kartor” där användaren exempelvis ser hur reklamationen går till internt respektive 
externt. ”Alltså mer eller mindre ett pilsystem”, vilket han menar gör att användaren ser hela 
strukturen framför sig på ett annat sätt.  De här ”pilarna” menar han sedan ska vara klickbara 
så att informationen användaren behöver då kommer upp. Idag anser han att all information 
finns där men att han som användaren inte ser den eftersom den är väldigt omfattande.  

4.4.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Intrinsic: Informationsansvarige Kronberg berättar att de inte har någon möjlighet till att göra 
uppföljningar där de kan se om operatörerna har läst informationen eller ej. 
Informationsansvarige Visjö berättar att det skapar en trovärdighet hos informationen om de 
kan se hur många som varit inne och läst informationen samt hur många gånger den visats. I 
dagsläget finns det heller inga konkreta funktioner för godkännandenivåer. Sättet de använder 
sig av idag är att när ett dokument skall godkännas av exempelvis VD:n sätter han en kursiv 
text i nederkant på dokumentet som ett godkännande. Här menar Kronberg att vem som helst 
egentligen kan sätta den här texten som ett godkännande, ”egentligen behöver den god-

kännande personen inte ens läsa dokumentet”. Användare Karlsson som använder systemet 
dagligen anser att det finns mycket information som inte stämmer men att hon får ha 
överseende med det här då det finns så otroligt mycket information. Hon beskriver även att 
det inte framgår på ett tydligt sätt vem som har granskat och godkänt ett visst dokument utan 
hon får helt enkelt förlita sig på att informationen stämmer. Det finns heller inget sätt att se att 
det är den senaste versionen som hon läser utan får förlita sig till systemet. Kronberg säger 
också att det saknas funktioner för att kunna rapportera in fel i informationen. Det är oklart 
bland operatörerna vem de skall kontakta för att rätta till informationen och detta leder till att 
de inte bryr sig om felet.  
 
Contextual/Content: Informationsansvarige Kronberg beskriver att den som skapar 
informationen oftast har ett stort ansvar då det är han eller hon som skall avgöra vad som skall 
stå med i dokumentet. Kronberg menar att de har vissa riktlinjer om vad som skall stå med i 
dokumentet, så som syfte, ansvarig och kontaktuppgifter. Dock finns det inga riktlinjer för 
själva informationen. För att tillhandahålla rätt information till rätt användare är systemet 
indelat i sektioner som tillhör respektive avdelning. Ett problem som Kronberg nämner är ”att 
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det saknas en sökfunktion för att hitta specifik information”. Detta gör att användaren har 
svårt att hitta den information som han eller hon vill ha i en specifik situation då det finns 
väldigt mycket information samlat i systemet och användaren måste klicka sig igenom för att 
komma till informationen. Vidare beskriver Kronberg att det inte finns några funktioner för 
att underrätta användaren om att det finns ny eller uppdaterad information tillgänglig. Det här 
gör det omöjligt för användaren att veta när det skett några förändringar i rutiner och andra 
moment. Här menar Kronberg att det bör finnas någon sorts e-postslinga som underrättar rätt 
personer som berörs av förändringen. 
 
Användare Karlsson säger också att hon hade önskat någon typ av notifiering som visar henne 
när ett dokument är skapat eller uppdaterat så att hon kan se nytillkommen information. Då 
det är för mycket information i dagsläget för att kunna se uppdateringar. Vidare beskriver hon 
att det är långt ifrån all information som presenteras som berör henne. Hon beskriver att man 
få sålla informationen ganska mycket.  
 
Time: Informationsansvarige Kronberg berättar att för att en användare i produktionen skall 
ha information vid ett specifikt tillfälle måste han eller hon leta upp en dator. Det här menar 
hon ibland kan vara en aning ansträngande då de inte har så gott om datorer bland användarna 
där. Ibland kan användaren behöva gå en bit för att hitta en dator vilket gör att de kanske 
frågar en kompis istället för att få informationen i tid. 
 
Informationsansvarige Visjö berättar att Dockman används för att se till att den senaste 
versionen av informationen är tillgänglig för användaren, dock betyder inte det att 
informationen är ny. Informationsansvarige Kronberg beskriver att det är mer av en slump att 
det framkommer vid internrevisioner att de hittar information som är väldigt gammal och inte 
stämmer. Visjö säger att de har svårt att greppa systemet då det inte finns några 
påminnelsefunktioner om att ett dokument behöver uppdateras. Kronberg instämmer och 
anser att det bör finnas en funktion för att bli underrättad, att nu är informationen ett år 
gammal och bör ses över. Eftersom det här inte finns är det väldigt svårt att uppdatera den 
information som finns i systemet. Användare Karlsson instämmer i resonemanget och anser 
att en del information kan vara gammal, dock måste hon lite på att det är den senaste 
informationen som finns i systemet. 
 
Accessibility: Informationsansvarige Kronberg säger att det finns inloggning till systemet fast 
att den används på olika sätt. Ute i produktionen används gruppinloggning för operatörerna 
sen finns det koordinatorer som har egen inloggning då de har en egen e-post som används 
frekvent. Ett problem här är att operatörerna inte har någon egen e-post vilket gör att det inte 
går att skicka specifik information i dagsläget. På kontoret har alla egen inloggning mot 
systemet detta för att kunna se egen e-post och lagra egna filer. Användare Karlsson beskriver 
att systemet är ganska öppet och tillgängligt för alla. Några direkta inloggningar finns inte till 
det system som hon använder sig av. 
 
Form/Representational: För att skapa klarhet i informationen menar informationsansvarige 
Visjö att det är bra att ha ett koncernspråk. Detta gör att all information som de tillhandahålls 
med från utlandet är på engelska som sedan översätts till svenska för att skapa klarhet för dem 
som inte behärskar det engelska språket. 
 
Informationsansvarige Kronberg beskriver att fram tills nu har dokumenten ibland varit 
ganska tunna gällande detaljnivå. Det här på grund av att de som tillhandahållit informationen 
oftast har arbetat på Pilkington Floatglas väldigt länge och utför ett moment väldigt många 
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gånger, vilket har gjort att delar av informationen inte framhållits. Det här är på väg att 
förändras menar Kronberg då det kommer mer och mer information från England där 
dokumenten är mycket mer detaljerad och strukturerade, vilket i sin tur leder till att 
användaren kan gå in och enklare hitta den information som eftersöks. 
 
Informationsansvarige Visjö beskriver att det är upp till den som skapar dokumentet som 
avgör huruvida informationen skall presenteras. Om det enbart skall vara text eller om 
informationen även skall presenteras med bilder. När man skapar informationen är det viktigt 
att man är konsekvent menar informationsansvarige Kronberg. Hon menar att ”idag är det 

tyvärr så att det används olika betäckningar beroende på var i företaget man befinner sig”. 
Kronberg menar att den avdelningen hon arbetar på heter officiellt kvalitetsavdelningen men 
kan i olika dokument var betecknad som KC vilket skapar förvirring hos de som använder 
informationen. Användare Karlsson som använder mycket av den information som ligger i 
systemet anser att den oftast är presenterad på ett sådant vis att den går att förstå. Ibland kan 
informationen vara en aning rörig och sakna logik. Dock har hon märkt en liten förändring 
den senaste tiden och tror att de utför förbättringar i systemet. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel har vi för avsikt att analysera den empiriska data som samlats in vid 

intervjutillfällena. Det empiriska materialet analyseras utifrån teorier gällande medvetenhet, 

informationshantering och dimensionerna av informationskvalitet. Vidare är underrubrikerna 

indelade per företag. 

 

5.1 Medvetenhet 
I detta delkapitel redogör vi för huruvida respondenterna uppfattar deras medvetenhet kopplat 
till vad vår teoretiska referensram säger om medvetenhet.  

5.1.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Leckie et al. (1996) säger att ett exempel på informationsmedvetenhet är att användaren 
tycker att den information som tillhandahålls är pålitlig. Eftersom användarna på Albany 
International är involverade i förbättringen av informationen, genom att de genomgår 
utbildningar och får korrekturläsa informationen menar informationsansvarige Holmberg att 
användarna skapar sig en pålitlighet till informationen eftersom de själva varit med och 
godkänt den. Ett annat tillvägagångssätt som Albany International gör för öka 
informationsmedvetenheten är enligt Holmberg att göra en återkoppling till de anställda att 
om de gör fel i systemet får de feedback om vad de bör tänka på tills nästa gång.  
 
Wang och Strong (1996) säger att för att kvaliteten på informationen skall kunna förbättras, 
måste en medvetenhet om informationskvalitet finnas både hos de informationsansvariga och 
hos användaren. Även Rauch (1998) nämner att det måste finnas en kontinuerlig och 
informativ relation mellan användarna och de informationsansvariga, där de 
informationsansvariga tar hänsyn till användarnas kunskap om systemen (Wang et al., 1995). 
Informationsansvarige Holmberg menar att om användarnas tekniska kunskap inte är 
tillräcklig för att göra något i systemet finns det en hjälpreda på varje avdelning som kan 
hjälpa användarna. Att om användarna tänker att de inte kan lösa ett fel kan de gå och prata 
med den här hjälpredan vilket på så vis skapar en informativ relation mellan dem. 

5.1.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Leckies et al. (1996) säger att medvetenheten av informationen kan ses på olika sätt eftersom 
det är en subjektiv tolkning av den som använder informationen i systemet. 
Informationsansvarige Herders uppfattning är att alla mer eller mindre har en medvetenhet om 
huruvida informationen är rätt eller inte. Han anser att det är en sådan sak som användarna 
oftast förutsätter att den information som finns är rätt. Enligt Wang och Strong (1996) är 
medvetenheten av informationskvalitet en viktig aspekt att arbeta med för att kunna 
upprätthålla hög informationskvalitet. Herder beskriver det här som ett arbete som indirekt 
inte existerar. Det finns en nackdel med att tänka på informationen som ett defaultvärde 
eftersom om den informationsansvarige inte arbetar för att öka medvetenheten hos 
användarna kan de inte enligt Redman (1998) arbeta för att öka kvaliteten.     
 
Användare Bolin menar att det har varit dåligt med utbildningar gällande hur de ska använda 
affärssystemet. Genom att då utbilda användarna skulle de åsikter om den nuvarande 
utbildningen av systemen försvinna. Att samtidigt framföra Leckies et al. (1996) mening om 
pålitlighet till information, tillgänglighet hur kostandeffektiv källan är, hur tidsmässigt läglig 
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informationen är och slutligen hur hög kvalitet informationen har, kan användaren skapa sig 
en större informationsmedvetenhet i systemet. 

5.1.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Informationsansvarige Kronberg anser att en viss medvetenhet finns då de arbetar utifrån en 
ISO-certifiering som innebär att de måste uppfylla vissa krav för hur informationen i systemet 
skall hanteras. Redman (1998) menar att medvetenhet av information måste finnas för att den 
skall gå att förbättra. Det dokumenthanteringssystem som Pilkington Floatglas använder sig 
av idag är enligt Kronberg och Visjö väldigt begränsande och bristfällig i konfigurations-
möjligheter. Kronberg berättar att hon och Visjö har fått i uppdrag att titta över intranätet och 
dokumenthanteringssystemet. Det här påvisar en medvetenhet om att det nuvarande system 
inte uppfyller de krav som verksamheten har. Kronberg beskriver också att de vid 
internrevisioner frågar hur användarna upplever informationen i form av att den är tillgänglig 
och om de vet hur de skall hitta den. Det här är precis vad Leckie et al. (1996) anser vara 
informationsmedvetenhet i form av tillgänglighet och kvalitet. På det här viset kan 
informationsansvarige skaffa sig en uppfattning om vad användaren tycker. Användare 
Karlsson menar att hon ibland tänker en extra gång på om informationen verkligen stämmer 
vilket visar på en medvetenhet. 

5.2 Informationshantering 
I detta delkapitel behandlar vi det empiriska resultatet av hur företagen arbetar med 
informationshantering, jämfört med vad vår teoretiska referensram säger.  

5.2.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Pearlson och Saunders (2006) menar på att det är viktigt att företaget har en IS-strategi och att 
den är kopplad till företagets övergripande strategier och organisationsstrategier. I Albany 
Internationals fall har de inga direkta skrivna strategier som påvisar hur de övergripande skall 
arbeta med informationshantering. Precis som Orna (1990) menar att policys används för att 
kunna relatera att som görs med informationen använder sig Albany International delvis av 
detta tankesätt. Den policy (Bilaga 4) vi fått ta del av beskriver hur företaget arbetar när de 
följer upp information från kund i kvalitetssyfte. Det är ingen övergripande strategi men visar 
ändå att de har tankesättet om hanteringen av informationen.  

5.2.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Pearlson och Saunders (2006) menar att en IS-strategi är en väsentlig detalj för att kunna 
arbeta med och utveckla systemet för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med systemet. De 
beskriver även vikten av att koppla IS-strategin till företagets övriga strategier för att på så 
sätt få ett mer konsekvent arbetssätt i företaget. Enligt informationsansvarige Herder har 
Dormer Tools ingen direkt skriven informationsstrategi för hur de skall arbeta med företagets 
system. Däremot menar han att det märks rent praktisk vid arbete mot systemet där Dormer 
Tools moderbolag Sandvik oftast styr och berättar hur de skall arbeta. Herder beskriver att 
han för en tid sedan ville skapa några egna funktioner i Lotus Notes men fick nej från 
moderbolaget. Här menar Pearlson och Saunders (2006) att företaget bör ha en strategi för att 
skapa en klarhet om hur de skall arbeta med systemet, vilket även stämmer in på användarna 
som inte tror att det finns någon specifik strategi de skall arbeta efter. Dormer Tools har heller 
inga nedskrivna policys för hur de exempelvis ska arbeta med informationskvalitet. Eftersom 
de inte har det här menar Orna (1990) att de exempelvis går miste om att förhindra personer 
från att göra fel, de missar det viktiga med informationen eller att mata in data på fel plats. 
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5.2.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Som Slone (2006) menar bör det finnas en strategi för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. 
Enligt informationsansvarige Kronberg har Pilkington Floatglas inga strategier för hur de 
skall arbeta med företagets information. Det finns heller inga direkta policys för hur 
hanteringen av informationen skall gå till som Orna (1990) beskriver som ett viktigt verktyg 
för att kunna relatera hanteringen av informationen till företagets övergripande mål. 
Informationsansvarige Visjö menar vidare att kontoret i England mer och mer har börjat 
tillhandahålla riktlinjer för hur de skall arbeta för att på så vis försöka generalisera arbetssättet 
mellan alla länder.  

5.3 Informationskvalitet 
I det här delkapitlet jämför vi hur företagen arbetar för att uppnå informationskvalitet i sina 
system med vår teoretiska referensram. 

5.3.1 Respondent 1 – 3, Albany International 
Intrinsic: Informationsansvarige Holmberg säger att det är viktigt att informationen är 
korrekt när den ges ut, vilket Wang och Strong (1996) också menar då information som inte är 
korrekt inte har något värde för användaren eftersom den inte bidrar till arbetet. Korrektheten 
i snabbpilen kontrollerar Albany International genom att det finns en ledningsgrupp som ska 
godkänna den sortens information som ges ut till hela företaget. Holmberg menar alltså att 
informationen ska genomgå en process för att se till att den är korrekt, genom att där sitter 
företräden på varje avdelning som kontrollerar informationen. Sedan säger han också att 
Albany International även har ett mer globallt sätt att samordna, nämligen att de har en 
”Global Communication Director” som all information som ska skickas ut till hela 
organisationen måste gå igenom.  
 
Wang och Strong (1996) säger att ur ett användarperspektiv skall informationen vara 
trovärdig och av högt anseende för att öka kvaliteten. För att försäkra sig om att 
trovärdigheten och anseendet finns menar informationsansvarig Holmberg att eftersom det 
mesta av informationen som kommer ut är korrekt gör det att användarna anser att den är 
trovärdig och har högt anseende. Emellertid säger han att informationen kan tolkas på olika 
sätt vilket Leckie et al. (1996) ser som naturligt då uppfattningen av informationen är en 
subjektiv tolkning av den som använder informationen i systemet. Rör det sig då om stora 
saker säger Holmberg att de sammankallar personer till informationsmöte. Haraldsson anser 
att trovärdigheten beror på vem informationen kommer ifrån och vad den handlar om, men att 
den vanligtvis är felfri vilket gör att generellt har hon en trovärdighet för informationen. 
 
När Albany International har fel i systemet arbetar de mycket med att rapportera in störningar 
eller avvikelser. För att information skall vara av hög kvalitet anser Boddy et al. (2003) att 
källan inte skall innehålla några fel. Genom att användaren rapporetar tillbaka störningar eller 
avvikelser så kan en mer korrekthet upprätthållas. 
 
Contextual/Content: Ett stort problem i Albany International enligt användarna Jildenhem 
och Haraldsson är att de får för stor mängd information till sig. Jildenhem anser att det här gör 
att det är svårt att få en överblick över informationen, medan Haraldsson tycker att mängden 
information är omfattande på grund utav deras e-postsystem. Bocij et al. (2006) säger att det 
är viktigt att informationen som tillhandahålls är relevant för användaren. Därför bör det 
finnas parametrar för den kontext användaren arbetar i, exempelvis att användarna delas in i 
arbetsområden (Wang & Strong, 1996). Boddy et al. (2003) säger att om en användare ser att 
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en del utav den tillhandahållna informationen inte stämmer kommer de flesta att bemöta 
informationen som opålitlig.  Användare Jildenhem anser att den information han tar del av är 
värdeskapande då den sällan saknar information, vilket gör att han bedömer informationen 
som pålitlig och använder den när han behöver den. För att ett system ska fungera är det en 
förutsättning att informationen är korrekt och felfri (Somers et al., 2003). Informations-
ansvarige Holmberg säger att om det uppstår fel i informationen har Albany International 
menyer för inrapportering av felen samt olika flödesscheman där det finns hjälpbilder och 
print screen som användaren kan följa. Om det sedan skulle hänga sig och bli fel då menar 
Holmberg att de får återkoppla till den chef eller avdelning som felet uppstod hos.  
 
Time: Det är viktigt att informationen som tillhandahålls är uppdaterad, att den speglar den 
rådande situationen så att den inte ger en felaktig bild utav verkligheten (Bocij et al., 2006). 
För att se till att informationen är uppdaterad säger informationsansvarige Holmberg att 
Albany International använder sig utav processägare som är ansvariga för processen. Det här 
gör att informationen hela tiden hålls uppdaterad genom att processägaren läser igenom och 
godkänner giltigheten en eller två gånger per år. Båda användarna Jildenhem och Haraldsson 
anser att informationen brukar vara uppdaterad och att det går att se vem som uppdaterat 
informationen samt när den blivit uppdaterad. 
 
Informationsansvarige Holmberg säger att Albany International har något som heter 
snabbpilen som används när företaget snabbt vill få ut viktiga meddelanden till de anställda. 
Emellertid anser användare Jildenhem att e-posten är att föredra framför snabbpilen eftersom 
snabbpilen ofta tar för lång tid för att vara användbar, vilket är ironiskt med tanke på syftet 
med snabbpilen. Men som Boddy et al. (2003) säger är endast information av nytta när den 
behövs vilket gör att Jildenhem använder e-posten istället eftersom den helt enkelt går 
snabbare. 
 
Accessibility: Wang och Strong (1996) säger att informationen måste vara tillgänglig för att 
den ska kunna användas. Jildenhem anser att det är en viktig att alla ska ha tillgång till 
informationen som tillhandahålls. Det här eftersom att han precis som  Wang och Strong 
(1996) anser att om en viss sorts information är låst uppkommer frustration. Informations-
ansvarige Holmberg menar på att Albany International har haft problem med accsessen i  
Lotus Notes, vilket har gjort att exempelvis användare Haraldsson inte kan komma in i det 
gamla systemet sedan ett antal månader tillbaks. Det här har gjort att hon har tvingats gå 
omvägar för att få ut informationen. För att lösa det här problemet säger Holmberg att Albany 
International istället har skapat webbadresser som är öppna för alla att gå in och läsa 
informationen. Som Wang och Strong (1996) säger måste överföringen av informationen ske 
på ett säkert sätt och därför kan det ifrågasättas om det är bra att ha ett så öppet system som 
webbadresserna. Wang och Strong (1996) nämner att om överföringen sker på ett osäkert sätt 
finns risken att företagskritisk information skulle läcka ut till obehöriga vilket skulle kunna 
ställa företaget inför svåra affärskritiska händelser. 
 
Form/Representational: Informationen som finns i systemen ska gå att tolka och förstå på 
ett sådant sätt att användaren har nytta av informationen. Om exempelvis en användare inte 
kan kinesiska och informationen presenteras på kinesiska innebär det här troligen att 
användaren blir frustrerad (Wang & Strong, 1996). Tolkbarheten är någonting 
informationsansvarige Holmberg anser att Albany International har vissa problem med 
eftersom deras databaser är globala eller europeiska säger han att det kan hända att 
exempelvis någon från Frankrike som skriver in informationen på franska fastän 



ANALYS 
 

 
- 35 - 

 

koncernspråket är på engelska. Det här gör att någon på Albany International får sitta och 
översätta informationen till engelska.  
 
Bocij et al. (2006) säger att det skall gå snabbt och enkelt att hitta den information som 
användaren eftersöker och att den presenteras på ett sätt som gör den förståelig. Enligt 
informationsansvarige Holmberg kan användaren välja vilken information han eller hon vill 
hitta i systemen genom att exempelvis söka på ordet kvalitet, vilket gör att det kommer upp 
highlights som visar var i systemet informationen finns. Emellertid som användare Jildenhem 
säger är det inte alltid informationen är lättförståelig och när då tidsfaktorn spelar in tycker 
han att det är enklare att ringa Holmberg för att få ett snabbare svar. En annan viktig faktor 
som Bocij et al. (2006) tar upp är att detaljnivån på informationen ska vara anpassad till den 
rådande situationen. Här menar Holmberg att detaljnivån upprätthålls genom att 
processägaren eller dokumentägaren förbereder dokumenten när några personer är med och 
tar fram dokumentet.  
 
Enligt informationsansvarige Holmberg är tanken att all information ska presenteras på ett 
likartat vis men att den inte gör det för tillfället då de håller på att byta affärssystem. Något 
som har kommit mer och mer enligt Holmberg är att informationen ska presenteras mer i 
bilder och flödesscheman än i text. Att presentera instruktioner genom att använda bilder är 
även något som Bocij et al. (2006) förespråkar då det blir enklare att uppfatta helheten av 
informationen. Holmberg nämner emellertid att Albany International kommer att få problem 
när de ska exportera de befintliga bilderna till SAP som är väldigt restriktivt mot olika typer 
informationssätt. Fördelen kommer dock enligt Somers et al. (2003) och Sumner (2005) vara 
att informationen kommer att presenteras mer konsekvent i och med att Albany International 
får ett övergripande system. Vilket enligt Wang och Strong (1996) kommer att underlätta för 
användarna då de enklare kan hitta informationen de vill ha eftersom allt ser likadant ut. 

5.3.2 Respondent 4 – 6, Dormer Tools 
Intrinsic: Wang och Strong (1996) diskuterar dimensionen intrinsic som innebär att 
informationen ska vara korrekt, objektiv, trovärdig och vara av högt anseende. 
Informationsansvarige Herder beskriver att de i verksamhetshandboken arbetar med revisions-
förfarande för att inge en trovärdighet och skapa ett anseende för informationen. För att 
avgöra om informationen är korrekt för ändamålet använder Dormer Tools sig av 
godkännandenivåer. Det här innebär att innan informationen publiceras skall den granskas av 
fördefinierade individer, vilket gör att fel kan upptäckas innan information når användaren. I 
dokumenten står det även vem som godkänt det vilket Herder menar skapar ett förtroende för 
informationen. Alla de här rutinerna är i enlighet med vad Wang och Strongs (1996) attribut 
under dimensionen. 
 
I affärssystemet arbetar de inte på ett liknande sätt där Herder menar att om informationen 
skulle vara felaktigt så ger sig det i slutänden. Här hade de i enlighet med Wang och Strongs 
(1996) attribut korrekthet behövs en liknande funktion som de har i verksamhetshandboken 
där de har en godkännandenivå. Det här för att säkerställa att exempelvis ett felaktigt värde på 
en order korrigeras. Så att det inte blir som användare Bolin säger att där inte är någon som 
följer upp den inmatade informationen, för att undvika att kunden får fel antal produkter.  
 
Wang och Strong (1996) diskuterar även attributet trovärdighet som innebär att användaren 
ska kunna lita på informationen. För användarna på Dormer Tools är det här en förutsättning 
för att de ska kunna arbeta med informationen. Emellertid innebär den trovärdiga 
informationen att de inte ifrågasätter kvaliteten på det som kommer ut ur systemen eftersom 
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hennes uppfattning är att de oftast får ut korrekt värden ur systemet. Det här tankesättet kan 
göra att de använder felaktig information då de förutsätter att den information de får är 
pålitlig. Det är därför viktigt att de som användare hela tiden bör vara medveten om 
pålitligheten till informationen (Leckie et al., 1996). 
 
Contextual/Content: Utifrån Bocij et al. (2006) bör enbart den begärda informationen nå 
användaren. Det här för att inte användaren skall få för mycket information. Dormer Tools 
sätt att undvika att användaren får information som inte är relevant och information som han 
eller hon inte begärt, är att låta en individ som är specialist inom områden godkänna 
informationen innan den publiceras. Att låta en specialist godkänna informationen gör att den 
även blir av högt värde. Det här gör att ingen onödig och irrelevant information delges till 
användarna.  
 
Wang och Strong (1996) säger att det är viktigt att användaren förses med rätt mängd 
information. Ifall användarna skulle få för mycket information är det lätt att de inte tar till sig 
den. För att underlätta för användaren på Dormer Tools har de delat in alla användare i 
grupper. Likaså har verksamhetshandboken delats in i grupper vilket gör att när ett dokument 
uppdateras så notifieras enbart de berörda grupperna via e-post om att förändringar har skett. 
Dock anser användare Bolin att det inte riktigt fungerar då han får ganska mycket information 
som rör hans område men som kanske inte är i fokus på det han egentligen gör. Leckie et al. 
(1996) talar om medvetenhet av information som en subjektiv uppfattning. Det här ser vi en 
tydlig koppling till Dormer Tools där användare Bengtsson anser att de begränsande 
parametrarna fungerar till skillnad från Bolin. 
 
För att inte förvirra användaren med för mycket information i Dormer Tools affärssystem har 
de även här delat in användarna i grupper för att på så sätt begränsa användaren i systemet till 
endast den han eller hon är knuten till och arbetar med. Det här i enlighet med vad Wang och 
Strong (1996) anser att man bör göra för att se till den kontext som användaren arbetar inom 
för att för att därigenom öka kvaliteten på informationen som tillhandahålls till användaren. 
En problematik som informationsansvarig Herder beskriver om mängden av information som 
finns i deras system, är att användaren ofta har eller får så mycket information att han eller 
hon inte orkar titta igenom den. Genom att begränsa användaren till ett visst utrymme eller att 
alla skall endast lagra relevant information gör att mängden skulle minska. 
 
Time: Boddy et al. (2003) menar att information endast är till nytta när den behövs vilket 
Dormer Tools system gör då det arbetar i realtid vilket innebär att informationen hela tiden är 
tillgänglig i systemet för användarna. Även att de använder sig av ett system som integrerar 
med alla delar i företaget gör att de kan hämta information när den behövs vilket Sumners 
(2005) anser vara en bra riktlinje för att tillhandahålla informationen i tid.  
 
Att information är uppdaterad är enligt Bocij et al. (2006) viktigt eftersom information som 
inte är uppdaterad ger användaren felaktiga värden. För att delge användaren om 
informationen är uppdaterad i verksamhetshandboken arbetar de med revisionsdatum. När det 
gått en viss tid får skaparen av informationen en notis om att det är dags att uppdatera den. 
Det står även i informationen när den senast är uppdaterad. Användare Bengtsson menar att 
denna typ av notifiering inte finns i Sopic som hon använder sig av. Detta gör att alla 
uppdateringar måste ske manuellt och kanske därför glöms bort eller rent av prioriteras bort 
och således skulle det även här behövas någon typ av notifiering för att exempelvis uppdatera 
kundregister eller liknande information.  
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Informationsansvarige Herder anser att det är svårare att avgöra om information är gammal i 
affärssystemet, exempelvis ett löneregister. Här beskriver han att de manuellt går in och tar 
bort information lite då och då för att på så vis hålla systemet mer rent. O´Brien och Marakas 
(2006) menar att attributet time period är viktigt för att upprätthålla hög kvalitet i systemet, 
det här kopplat till att Dormer Tools gör det manuellt lite då och då kan göra att det ligger 
mycket gammal information i systemet. Att exempelvis införa en funktion som automatiskt 
utlöser systemet till att notifiera användaren om att rensa informationen, vilket skulle leda till 
att systemet blev mer rent från gammal information. 
 
Accessibility: En självklarhet för att information skall vara användbar är att den är tillgänglig 
för användaren. Om informationen skulle var låst för användaren skapas en frustration (Wang 
& Strong, 1996). Dormer Tools har för början ett ganska stängt system för användaren, dock 
har de ett enligt informationsansvarige Herder avancerat system som delar in användarna till 
sina respektive område. Detta gör att systemet redan från början gör att användarna enbart 
kommer åt den information som han eller hon är berättigad till. För att göra informationen och 
systemen tillgängliga åt användare som är på resande fot har Dormer Tools en rutin som 
innebär att användaren kan koppla upp sig med VPN för att på så vis komma åt systemet 
utifrån. 
 
Wang och Strong (1996) nämner att användaren inte ska behöva vänta med att erhålla 
information ut systemet men som Bolin säger så att fastän han inte har tillgång till information 
som han önskar direkt är det aldrig några problem att få tillgång till den senare. 
 
Form/Representational: För att användaren ska kunna förstå informationen och ta till sig 
den är det viktigt att den är förståelig. Genom att skapa en klarhet i informationen blir den 
förståelig (Bocij et al., 2006). Det här har Dormer Tools gjort i sin verksamhetshandbok 
genom att de har vissa rutiner som underlättar klarheten för användarna. När information 
uppdateras i verksamhetshandboken är det markerat i röd text för att enklare visa användaren 
vad som är uppdaterat. För att presentera informationen på samma vis använder Dormer Tools 
sig utav en mall för att den ska presenteras konsekvent. Ett utav Dormer Tools system som 
presenterar mest information är deras BI-system som är kopplat till affärssystemet. Det här 
systemet är uppbyggt på så vis att användaren kan helt i enlighet med vad som karaktäriserar 
hög informationskvalitet utifrån dimensionerna form och representational (se Figur 2.6), 
presentera informationen på valfritt sätt. Exempelvis vill användaren gå ner på en specifik 
detaljnivå kan han eller hon enkelt göra det här. Han eller hon kan även välja att presentera 
informationen på valfritt sätt samt även på vilket media som är lämpligt för situationen vilket 
överensstämmer med vad hög informationskvalitet är enligt O´Brien och Marakas (2006). 
 
Informationsansvarige Herder beskriver att Dormer Tools lagrar all sin information på ett 
ställen. Detta gör att information som presenteras på olika ställe i affärssystemet alltid är 
samma då det kommer från en källa vilket enligt Sumners (2005) är bra. Detta anser även 
användare Bengtsson då hon menar att informationen i systemen presenteras på ett likartat sätt 
vilket gör att hon känner igen sig och kan enklare ta ut den information hon vill ha. Wang och 
Strong (1996) menar på att informationen skall vara lätt att förstå för att den skall vara av 
nytta för användaren. Bengtsson anser att informationen oftast är lättförstålig och att det 
ibland till och med finns en lite förklaring till vad informationen innebär. 
   
Bocij et al. (2006) nämner att informationen bör presenteras på ett sätt som är lämpligt för 
situationen och om det rör instruktioner menar de att det bör exempelvis presenteras med 
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bilder. Användare Bolin anser att det här är en bra idé då han tycker att informationen i 
verksamhetshandboken bör göras mer visuell så att användarna ser helheten på ett bättre sätt.  

5.3.3 Respondent 7 – 9, Pilkington Floatglas 
Intrinsic: Att information är trovärdig är av stor vikt för att användaren skall ta till sig den 
(Wang & Strong, 1996). Informationsansvarige Kronberg menar att de har svårt att avgöra om 
informationen är trovärdig eller inte. Hon menar på att det skulle finnas en funktion för att se 
hur många gånger informationen visats och att de även skulle se vem som läst informationen. 
Skulle det här finnas menar informationsansvarig Visjö att användaren skulle innan han eller 
hon börjar läsa informationen se hur många gånger som informationen är visad, vilket gör att 
informationen blir trovärdig och får ett bra anseende.  
 
Informationsansvarig Kronberg menar att det inte finns några funktioner som göra att 
informationen granskas på ett sätt som göra att informationen blir fri från fel. Wang och 
strong (1996) menar att informationen måste vara korrekt för att den skall vara användbar. 
Något som bör finnas enligt Kronberg är elektroniska godkännandenivåer. För att 
informationen skall vara trovärdig är det viktigt att visa användaren vem som har läst och 
godkänt informationen. Det här gör att både fel kan korrigeras och att användaren ser 
informationen som mer trovärdig. Det här stämmer överrens med vad användaren av systemet 
säger, användare Karlsson menar på att inte framgår på ett tydligt sätt vem som har granskat 
och godkänt ett visst dokument utan hon får helt enkelt förlita sig på att informationen 
stämmer. Det här tankesättet hos användaren stöds hos Cappiello et al. (2004) mening om att 
användaren oftast har svårt att bedöma kvaliteten på informationen och måste således måste 
lita på informationskällan för att kunna utföra sitt arbete.   
 
Användare Karlsson beskriver att mycket av informationen i Pilkington Floatglas system inte 
stämmer, dock anser hon att hon har ett överseende med detta då det finns så mycket 
information. Denna problematik som Karlsson beskriver kan ha att göra med 
informationsansvarige Kronbergs mening om att det saknas funktioner för att rapportera in fel 
som finns i informationen. Om användaren på ett enkelt sätt hade kunnat rapportera in fel 
hade dessa minskat.  
 
Contextual/Content: För att användaren skall bli tillfredställd av informationen är det en 
förutsättning att den är relevant för arbetsuppgiften (Bocij et al., 2006) och att det enligt Wang 
och Strong (1996) är rätt mängd information som presenteras. I Pilkington Floatglas fall 
ligger ett stort ansvar på den som skapar informationen att avgöra vad som är relevant och 
inte och hur mycket information som skall stå med. De har vissa svaga riktlinjer för hur ett 
dokument skall se ut men saknar helt klara riktlinjer hur informationen skall hanteras. Om det 
hade funnits klara riktlinjer för hur dokument skall byggas upp hade den presenterade 
informationen kunnat bli mer relevant och på så vis mer värdeskapande för användaren.  
 
Som Bocij et al. (2006) beskriver är det viktigt att användaren förses med specifik 
information, alltså att enbart den begärda informationen visas. På Pilkington Floatglas är 
systemet indelat i sektioner för att förse användarna med specifik information för just deras 
arbetsområde. Dock saknas en sökfunktion menar informationsansvarige Kronberg som skulle 
underlätta för användarna att hitta exakt den begärda informationen då det idag finns så 
otroligt mycket information. För att göra systemet mer värdeskapande för användaren är det 
enligt Kronberg viktigt att underrätta användaren om det har skett förändringar i 
informationen. På Pilkington Floatglas eftersöks en funktion som underrättar rätt användare 
om att nu har ett specifikt dokument uppdaterats. Detta kan enligt Wang och Strong (1996) 
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lösas genom att tala om vilken kontext som användaren arbetar i för att kunna förse 
användaren med specifik och relevant information. Detta tycker även användare Karlsson som 
säger att hon hade önskat någon typ av notifiering som visar henne att ett dokument är skapat 
eller uppdaterat för att på ett lättare sätt kunna se nytillkommen information. Hon anser att det 
är för mycket information i dagsläget för att kunna se om det skett några förändringar i 
informationen. Hon får även för mycket information som inte berör henne, vilket gör att hon 
måste sålla informationen väldigt mycket föra att få grepp om den. Detta menar Wang och 
Strong (1996) inte vara bra då informationskvaliteten sänks avsevärt om man förser 
användaren med ett överflöd av information. Ett problem med att förse användarna med dessa 
notifieringar är att alla användarna inte har någon egen e-postadress, det här gör att det inte 
går att skicka specifik information i dagsläget. Genom att förse varje användare med en e-
postadress skulle denna problematik försvinna i framtiden. 
 
Time: Som Boddy et al. (2003) menar så bör informationen tillhandahållas när användaren är 
i behov av den. På Pilkington Floatglas ligger den här problematiken i att förse användarna i 
produktionen med datorer. Informationsansvarig Kronberg berättar att de ibland måste gå en 
bit för att hitta en dator vilket oftast leder till att de frågar en vän efter informationen vilket 
kan leda till att de inte förses med rätt information. Genom att tillhandahålla fler datorer 
skulle det underlätta för användarna att kunna få den begärda informationen i rätt tid.    
 
Pilkington Floatglas använder Dockman för att se till så att informationen är av senaste 
version. Informationsansvarig Visjö menar dock att bara för att det är den senaste versionen 
som ligger i systemet, betyder detta inte att informationen är ny. Informationsansvarige 
Kronberg menar att det är mer av en slump att det framkommer vad som är gammal och 
okorrekt information när de utför internrevisioner. Bocij et al. (2006) menar att informationen 
skall vara uppdaterad och spegla den rådande situationen vilket Visjö inte kan hålla med om 
att den rådande informationen gör genom hela systemet. Både Kronberg och Visjö anser att en 
funktion som notifierar skaparen av informationen efter en viss tid om att det är dags att titta 
igenom och uppdatera informationen skulle lösa detta problem. Karlsson som använder 
informationen ger ett liknade intryck om att informationen ibland känns gammal. Hon litar 
dock ändå på att den information som finns i systemet stämmer och är uppdaterad.     
 
Accessibility: Det intranät som Pilkington Floatglas använder sig av för att sprida 
informationen är helt öppet inom företaget. Ute i produktion beskriver Kronberg att de 
vanliga arbetarna använder en gruppinloggning för att komma åt systemet medan 
koordinatorerna använder en speciell inloggning för att komma åt sin e-post som bara de skall 
ha tillgång till. På kontorsavdelningarna har varje separat användare egen inloggning för att 
komma åt systemet och spara egna filer. Wang och Strong (1996) anser det viktigt att 
informationen förflyttas och skyddas på ett säkert sätt så att obehöriga inte kommer åt 
informationen. Pilkington Floatglas borde enligt detta resonemang skapa tydligare riktlinjer 
om vem som skall ha tillgång till vad och skapa tydligare begränsningar för att skapa en bättre 
tillgänglighet i systemet. Då användare Karlsson beskriver att hon inte direkt märker av några 
inloggningar utan kan fritt komma åt all information. 
 
Form/Representational: För att en användare skall förstå informationen är det viktigt att det 
finns en klarhet i det som presenteras (Bocij et al., 2006). Informationsansvarige Visjö menar 
på att detta uppfylls genom att använda sig att ett koncernspråk. Då Pilkington Floatglas är ett 
internationellt företag används koncernspråket engelska för att alla skall förstå och kunna 
tolka informationen. För att ytterligare skapa klarhet översätts den information till svenska 
som skall lagras i systemet.  
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Gällande detaljnivån är det enligt Bocij et al. (2006) viktigt att informationen håller rätt 
detaljnivå för att vara till nytta för användaren i den rådande situationen. Är detaljnivån för 
hög i ett specifikt tillfälle så är det inte säker att användaren tar till sig informationen. I 
Pilkington Floatglas fall menar informationsansvarige Visjö att det är upp till skaparen av 
informationen att anpassa detaljnivån då användaren själv inte kan välja hur detaljerad 
informationen skall vara. Informationsansvarige Kronberg beskriver att de fått mer och mer 
information från England där detaljrikheten och strukturen varit klart mer utförlig, vilket gjort 
att informationen blivit lättare att förstå. Användare Karlsson märker av precis som Kronberg 
beskriver att en viss förändring har skett under den senaste tiden att vissa delar av 
informationen blivit mer strukturerade. Dock anser hon att mycket av informationen ibland 
kan kännas aningen rörig och saka logik vilket ej anses vara hög informationskvalitet.  
 
Vidare menar informationsansvarige Kronberg att det är viktigt att vara konsekventa vid 
skapande av information, vilket även är ett av attributen i Wang och Strongs (1996) modell. 
Problematiken som Kronberg beskriver är exempelvis att avdelningar på Pilkington Floatglas 
kan heta vara namngivna på olika sätt på olika ställen i systemet. Kvalitetsavdelningen kan 
ibland heta kc exempelvis, vilket gör att användaren kan bli förvirrad. Detta skulle kunna 
undvikas genom att skapa en policy som enligt Orna (1990) kan användas för att definiera 
företagets interna kommunikation och marknadsföring. Policyn bör tala om hur de olika 
avdelningarna namnges i offentliga dokument så att alla vet internt vem de skall kommunicera 
med. 
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5.4 Sammanfattande reflektioner 
 Albany International Dormer Tools Pilkington Floatglas 

System Lotus Notes, MFG 
PRO 

Lotus Notes, Movex, 
Sopic, Clickview 

Dockman, 
- Del av SAP 

Medvetenhet - Involverar 
användaren 

- Ser det som en 
naturlig sak. 

- Försöker förbättra 
till bättre system 

Informationshantering - Saknar 
informationsstrategi 

- Saknar 
informationsstrategi 

- Saknar 
informationsstrategi 

Intrinsic - Använder störningar 
och avvikelser. 
- Har elektronisk 
godkännandenivåer. 

- Har elektronisk 
godkännandenivåer.  

- Har godkännande- 
nivåer men fungerar 
ej.  
- Vill ha statistik på 
visad information. 

Contextual/Content - Behöver förbättra 
indelningen av 
användaren. 

- Bra system som 
delar in användarna.  
- Använder en 
specialist för 
godkännande. 

- Behöver förbättra 
indelningen av 
användarna.  
- Behöver utförligare 
riktlinjer. 

Time - Process- eller 
dokumentägare.  
- Systemet triggas av 
uppdateringar. 

- Revisionsdatum. 
- De använder system 
som integrerar hela 
verksamheten. 

- Saknar 
revisionsdatum. 
- Behöver utöka 
antalet datorer. 

Accessibility - Förbättra 
överföringen av 
informationen 

- Begränsar 
användaren till sin del. 

- Begränsa 
användaren tydligare 

Form/Representational - Hålla sig till 
koncernspråk.  
- Sökfunktion. 
- Visuell presentation 

- Valfri presentation. 
- Använder 
koncernspråk 

- Använder 
Koncernspråk 
- Tydligare 
strukturering 

FIGUR 5.1 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
KÄLLA: EGEN BEARBETNING   

 
Figur 5.1 visar en sammanställning om hur respektive företag arbetar med de områden som vi 
har identifierat utifrån vår teoretiska referensram. Gällande medvetenhet så är det inget som 
företagen aktivt arbetar med. Det företag som kan ses som lite engagerade i medvetenheten är 
Albany International. Samtliga företag saknar informationsstrategier för hur de ska hantera sin 
IT-verksamhet. Gällande informationskvalitet arbetar samtliga företag olika, där Albany 
International och Dormer Tools arbetar någorlunda snarlikt medan Pilkington Floatglas skiljer 
sig en del från de företagen. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera och presentera slutsatserna samt ge 

rekommendationer som har framkommit under arbetets gång. Diskussionen, slutsatserna och 

rekommendationerna grundar sig på tidigare nämnda teorier, den empiriska undersökningen 

och uppsatsens analys. Kapitlet inleds med en återkoppling till studiens problemformulering, 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom 

ämnesområdet. 

 

6.1 Diskussion 
I det här delkapitlet börjar vi med att svara på två av våra syften. Först redogör vi för vårt 
syfte gällande huruvida det finns en medvetenhet på olika nivåer (informationsansvarig och 
användare) av informationskvaliteten i företagen (avsnitt 6.1.1). Därefter beskriver vi hur 
företagen arbetar för att uppnå hög informationskvalitet i sina affärssystem (avsnitt 6.1.2 och 
6.1.3), för att i nästa delkapitel (avsnitt 6.2) presentera riktlinjer som de informationsansvariga 
kan använda för att öka informationskvaliteten i affärssystem. De här riktlinjerna baseras på 
hur företagen arbetar för att uppnå hög informationskvalitet i sina affärssystem och svarar 
således på vårt huvudsyfte och vår problemformulering. 

6.1.1 Medvetenhet 
För att företag ska kunna arbeta med kvalitetsförbättringar är det en förutsättning att de är 
medvetna om värdet av informationskvalitet. Ett av våra syften har varit att undersöka 

huruvida det finns en medvetenhet på olika nivåer (informationsansvarig och användare) av 

informationskvaliteten i företaget. 

 
Utifrån vårt resultat anser vi att det finns en svag medvetenhet gällande kvaliteten på 
informationen. Gemensamt för alla företag i studien är deras syn på medvetenheten av 
informationskvaliteten. Oftast har medvetenheten inte legat i fokus utan har mer legat som en 
naturlig del av individens arbete. Vi anser att företagen skulle kunna ge användarna en bättre 
medvetenhet genom att ha någon form utav utbildning om hur och varför det är viktigt att 
upprätthålla hög informationskvalitet. I flertalet av intervjuerna får vi ett intryck om att 
användarna har en viss medvetenhet av kvaliteten som de tillhandahålls. Något som Albany 
International gör är att de till viss del involverar användaren vid skapandet av exempelvis 
information till verksamhetshandboken, dels för att få input från användarna men även för att 
göra användarna medvetna om vad det innebär att skapa informationen (se avsnitt 4.2). Även 
om företagen inte uttryckligen arbetar med att förbättra kvaliteten av informationen arbetar de 
med att förbättra systemen. Det vi vill poängtera är framförallt att de informationsansvariga 
har en medvetenhet om systemet och om informationen. Det här är framförallt märkbart i 
Pilkington Floatglas fall då de eftersöker en rad funktioner och rutiner som deras nuvarande 
system inte stödjer.  

6.1.2 Informationshantering 
För att komma fram till vårt huvudsyfte att utveckla riktlinjer för att öka informationskvalitet i 
affärssystem har ett klarläggande om hur företag arbetar legat som grund i studien. Ett syfte 

med vår studie har varit att beskriva hur företag arbetar för att uppnå en hög 

informationskvalitet i sina affärssystem. Det här har vi gjort genom att titta på hur företaget 
hanterar sin information för att uppnå informationskvalitet. 
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En reflektion vi har gjort är att inget företag har haft formellt uttryckta informationsstrategier 
för hur de skall arbeta med informationen, vilket vi antog var en nödvändighet för så pass 
stora och etablerade företag. Mycket av den litteratur (se avsnitt 2.4.1) som vi tagit del av 
pekar på vikten av att ha en formellt utryckt informationsstrategi för att kunna få ett 
övergripande arbetsflöde genom hela verksamheten. De informationsansvariga för respektive 
företag menar att det någonstans inom koncernen finns formellt utryckta strategier men oftast 
inget de tar del av på grund utav att deras respektive moderbolag (dock inte Albany 
International) har en stor inverkan på hur de skall arbeta med sina system. Det fall som för oss 
är tydligast är Dormer Tools där moderbolaget Sandvik styr mycket av hur deras system skall 
skötas. Som Herder berättar har han inga befogenheter att förändra exempelvis funktioner i 
Lotus Notes utan det här sköts numera centralt. 
 
Alla företag som ingått i vår studie använde sig av verksamhetshandböcker som hanterades av 
olika system. Något som vi också trodde skulle finnas är olika informationspolicys för hur 
företagen skall hantera information. Det här var också något som var väldigt begränsat hos 
företagen. Det företag som hade något som kan liknas en policy för informationshantering var 
Albany International som visade oss en policy för hur hantering av information går till vid 
undersökning av information i kvalitetssammanhang från kund.  

6.1.3 Informationskvalitet 
Med ett affärssystem som arbetar gränsöverskridande och enhetligt kan information bli mer 
aktuell och lättillgänglig i systemet eftersom alla inom organisationen kan ha tillgång till 
samma information (Umble et al., 2003). Andra forskare som Sumner (2005) och Somers et 
al. (2003) menar att informationen kan tillhandahållas i rätt tid och bli mer konsekvent 
eftersom den kommer ur ett system, vilket gör att företaget kan reducera kostnader, minimera 
lager och öka företagets prestation. Det här förespråks utav alla företag att de vill ha ett 
enhetligt system. Dormer Tools har inget standardaffärssystem men alla deras system 
samverkar genom broar, men som Herder nämner hade de tidigare ett system (Movex) vilket 
de anser var bättre. Albany International i sin tur håller på att övergå till ett enhetligt 
affärssystem där även verksamhetshandboken kommer att ingå, vilket informationsansvarige 
Holmberg tror kommer att förbättra hanteringen av informationen avsevärt. Pilkington 
Floatglas i sin tur har en flera olika system i sin verksamhet men arbetar för att försöka hitta 
en bättre lösning än det rådande systemet speciell gällande verksamhetshandboken.  
 
I dagsläget använder sig alla företagen av godkännandenivåer i verksamhetshandböckerna 
föra att granska informationen, dock av skiftande karaktär. I det fall där den här rutinen är 
bristande är hos Pilkington Floatglas där denna rutin sker manuellt. Den person som skall 
godkänna dokumentet gör det här genom att sätta en kursiv text i ett hörn på dokumentet, 
vilket vem som helt egentligen kan göra. Hos Dormer Tools sker det här elektroniskt och 
oftast är det en specialist inom det beröra området som skall godkänna dokumentet. På 
liknande sätt fungerar det på Albany International där de också har elektronisk 
godkännandenivå. 
 
Något som Albany International arbetar mycket med är att försöka förhindra att felaktig 
information förflyttas runt i affärssystemet. De arbetar med så kallade avvikelser och 
störningar. Om exempelvis en användare matat in felaktiga värden i affärssystemet kan han 
eller hon rapportera in det här för att korrigera felet. Om han eller hon exempelvis erhållit för 
lite underlag för att kunna utföra arbetet går det att mata in denna avvikelse för att på så vis 
kunna få ny information som stämmer. Det här är något som Dormer Tools inte använder sig 
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av, utan deras resonemang går mer ut på att det ger sig i slutänden om värdena i 
affärssystemet skulle vara fel, genom att exempelvis kunder hör av sig. 
 
För att göra informationen mer trovärdig för användaren använder sig alla företagen av 
revisionsförfarande, dock fungerar Pilkington Floatglas system inte på ett tillfredställande vis 
vilket gör att de ibland har svårt att veta vilken revision som är senast och vilken som är 
uppdaterad. Hos Dormer Tools och Albany International sker det här med automatik. Den 
funktion som alla företag efterfrågar eller lyfter fram är att användarna i företagen endast skall 
få information som är kopplat till deras kontext eller tjänst, vilket gör att mängden 
information som tillhandahålls kommer att minska avsevärt. Att rikta viss information till 
särskilda användare ökar även säkerheten på informationen då de begränsas till den 
information de är berättigade till. Att ha ett fungerande system för hantering av informationen 
om användarna är mycket viktig. Det här då vi hos vissa av respondenterna fick veta att de 
inte kom in i delar av systemen på grund av att de inte har åtkomst till dem, och ingen kunde 
direkt svara på varför. I Albany Internationals fall gjorde de en ”work around” och öppnade 
upp systemen via webbadresser för att se till att alla användare kom åt sin information.     
 
För att användarna skall kunna hitta specifik information i verksamhetshandboken och på så 
vis erhålla den i tid har Albany International en sökfunktion där ordet användaren söker på 
kommer som ”highlights” vilket gör att han eller hon fortare kan lokalisera den informationen 
de vill åt. Det här är en funktion som Pilkington Floatglas saknar i sitt nuvarande system och 
starkt efterfrågar för att på så vis underlätta för användaren.  
 
De informationsansvariga på Pilkington Floatglas berättar att alla på företaget inte har någon 
e-postadress i dagsläget. Det här skapar vissa bekymmer eftersom de får svårt att förse 
användaren med specifik information. Något som Pilkington Floatglas även vill förbättra är 
tillgängligheten till datorer för att på så vis kunna tillhandahålla informationen i rätt tid till 
användaren, vilket både Albany International och Dormer Tools är bra på.  
 
För att den tillhandahålla informationen skall vara uppdaterad använder sig Albany 
International och Dormer Tools av liknande rutiner för att hålla informationen uppdaterad 
gällande deras verksamhetshandböcker. I Albany Internationals fall blir en processägare eller 
dokumentägare notifierad en till två gånger om året att signera informationen att den 
fortfarande är korrekt och aktuell. Dormer Tools använder sig av revisionsdatum som innebär 
att varje dokument som skapas har ett specificerat datum som talar om för skaparen av 
informationen via e-post, att nu är det dags att uppdatera informationen. Det här arbetssättet är 
något som de båda informationsansvariga på Pilkington Floatglas eftersöker för att kunna 
hålla sin information uppdaterad. I affärssystemet på Dormer Tools arbetar de inte på samma 
vis som i verksamhetshandboken utan gör uppdateringar av informationen manuellt. Systemet 
innehåller exempelvis ett löneregister som där det läggs på information efterhand, vilket gör 
att mycket gammal information lagras. Informationsansvarige Herder berättar att de utför 
rensningar och uppdateringar manuellt, vilket enligt oss bör göras med automatik genom 
exempelvis en informationspolicy i systemet.      
 
Gällande presentationen av informationen i verksamhetshandboken använder sig Dormer 
Tools utav en mall för att informationen skall presenteras konsekvent, vilket gör att 
användarna känner igen sig när de söker efter information. Informationsansvarige Kronberg 
på Pilkington Floatglas säger att om de hade haft klara riktlinjer som Dormer Tools gällande 
hur dokument ska byggas upp anser hon att den presenterade informationen hade kunnat bli 
mer relevant och värdeskapande för användaren. Något som användare Bolin hade som 
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förslag är att instruktionerna i verksamhetshandboken ska presenteras visuellt i form utav 
bilder och flödesscheman, vilket han anser hade skapat en bättre helhetsbild över 
informationen. Albany International använder sig idag mestadels utav sådana flödesscheman 
Bolin pratar om, vilket de anser skapar en enklare förståelse för användaren. Emellertid säger 
informationsansvarige Holmberg att de kommer att stå inför ett problem senare i och med 
övergången till sitt nya affärssystem där SAP har ett ”Document Management System” som är 
väldigt restriktiv vilket gör att det kommer att bli svårt att föra in flödesschemana. För att 
ytterligare förenkla presentationen för användarna använder Dormer Tools sig utav 
färgkodning för att underrätta användarna om vilka förändringar som gjorts i ett dokument i 
verksamhetshandboken. 
 
Ett problem som Albany International också har enligt informationsansvarige Holmberg är att 
tolkbarheten i systemet kan vara svår om exempelvis en fransman skriver in information på 
franska tar det mycket tid för en anställd på Albany International att översätta informationen 
för att den ska kunna bli användbar, även om de har ett koncernspråk är det inte alltid den 
följs. Pilkington Floatglas och Dormer Tools säger att de inte har några problem med den här 
sortens svårigheter i tolkbarheten då koncernspråket följs noggrant, men som Holmberg från 
Albany International säger är det en fråga om kultur.  

6.2 Slutsats 
Studiens problemformulering är: Hur arbetar företagen för att uppnå informationskvalitet i 

sina affärssystem? Där huvudsyftet har varit att utveckla riktlinjer som de 
informationsansvariga kan använda för att öka informationskvaliteten i affärssystem.  
 
Vi anser att vi har besvarat frågan då vi har kartlagt hur företagen arbetar för att uppnå 
informationskvalitet i sina affärssystem, och utifrån hur de arbetar har vi tagit fram 
riktlinjerna som vi anser säkerställa informationskvalitet i affärssystem. De är indelade i 
interna riktlinjer (se avsnitt 6.2.1) för systemet och externa riktlinjer (se avsnitt 6.2.2) utanför 
systemet. Det här för att poängtera vikten av rutiner och faktorer utanför systemet. 
Riktlinjerna vi kommit fram till är antingen hur företagen arbetar eller hur de vill arbeta för att 
uppnå hög informationskvalitet. Riktlinjerna är uttagna från de ovanstående diskussionerna 
om hur företag arbetar för att uppnå hög informationskvalitet i sina affärssystem. Av våra 15 
riktlinjer har två informationsansvariga valt ut fem riktlinjer vardera som de anser att de 
skulle ha mest nytta av eller är mest intresserade av (se avsnitt 6.2.3). Nedan svarar vi således 
på vårt huvudsyfte som var att utveckla riktlinjer som de informationsansvariga kan använda 
för att öka informationskvaliteten i affärssystem.  

6.2.1 Interna riktlinjer 
1. Att dela in alla användare till respektive kontext 

• Detta skulle leda till att användarna begränsas till den del av systemet de 
berörs av och att de kan förses med specifik information. 

2. Godkännandenivåer 
• Att använda sig av godkännandenivåer skulle kunna reducera mycket fel i 

information. Exempelvis skulle en order kunna granskas innan produktion. 

Instruktioner granskas innan de publiceras.  

3. Revisionsdatum/notifiering för uppdatering 
• Denna riktlinje skulle förhindra att information som inte speglar den rådande 

situationen ligger kvar i systemen. 

4. Visuell presentation (sammanhang/instruktioner) 
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• Genom att inte enbart använda sig av verbal information utan även visuell 

presentation så kan en större tillfredställelse hos användaren uppnås. 

5. Förklaring av informationen (taggar) 
• Genom att skapa förklaringar i systemet till informationen kan användaren 

lättare ta till sig informationen. 

6. Funktioner för felrapportering 
• Genom att användarna kan rapportera in fel som de hittar kan ett mer felfritt 

system uppnås. 

7. Sökfunktion 
• En sökfunktion gör att användare kan hitta den specifika informationen de 

söker och att de kan hitta den i rätt tid. 

8. Revisionsförfarande 
• Genom att i verbal information uppge vilken revision det är kan användaren få 

ett gott anseende till informationen och trovärdigheten ökar. 

9. Klarhet (röd/markerad text) 
• Genom att i verbal information påvisa ny information vid revidering av 

informationen så kan en bättre klarhet i informationen uppnås. 

6.2.2 Externa Riktlinjer 
1. En processägare eller dokumentägare till informationen 

• Gör att denna person ansvarar för att informationen uppdateras och är 
korrekt. 

2. Policy/mall för konsekvent presentation 
• Att använda det här skulle skapa en konsekventhet i information som krävs för 

att den skall gå att förstå. 

3. Informationsstrategier 
• Informationsstrategier används för att få ett så konsekvent och effektivt 

arbetssätt som möjligt genom organisationen. 

4. Tolkbarhet (koncernspråk) 
• Att använda sig av ett koncernspråk som verkligen används gör att 

informationen blir tolkbar av alla. 

5. Använd ett system 
• Genom att använda ett system kan många fördelar uppnås. Några av 

fördelarna är att information kan tillhandahållas i tid, vara konsekvent och 

bättre kollaboration av verksamheten.  

6. Spridning av informationen (förse alla med e-post och tillgänglighet till datorer) 
• Denna riktlinje är en förutsättning för att informationen överhuvudtaget skall 

nå användaren elektroniskt. 
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6.2.3 Informationsansvarigas utvalda riktlinjer 
Som nämnts i metodkapitlet och i inledningen till slutsatserna har vi låtit två av de 
informationsansvariga välja ut de fem riktlinjer vardera de anser vara viktigast. De som blivit 
tillfrågade är de informationsansvariga på Albany International och Dormer Tools. 
Anledningen till att de tillfrågades var för att undersöka resultatets relevans. Genom att låta 
två informationsansvariga välja ut riklinjer säkerställer vi att våra framtagna riktlinjer går att 
användas av informationsansvariga för att förbättra informationskvalitet i affärssystem. Deras 
val presenteras nedan i Tabell 6.1. 
 

Informationsansvarig 1 Informationsansvarig 2 
1. Visuell presentation 1. Visuell presentation 
2. Förklaring av informationen 2. Förklaring av informationen 
3. Klarhet 3. Sökfunktion 
4. En processägare/dokumentägare 4. Informationsstrategier 
5. Informationsstrategier 5. Använda ett system 
TABELL 6.1 INFORMATIONSANSVARIGAS UTVALDA RIKTLINJER 
KÄLLA: EGEN BEARBETNING 

 
Som visas i Tabell 6.1 har de informationsansvariga valt ut samma tre riktlinjer nämligen 
visuell presentation, förklaring av informationen och informationsstrategier. Eftersom dessa 
riktlinjer är utvalda av två helt oberoende personer på ett urval av 15 riktlinjer anser vi att de 
är av stor vikt för att öka informationskvaliteten. Vi anser därför att företag som strävar efter 
att öka sin informationskvalitet, bör speciellt använda dessa riktlinjer vid informations-
kvalitetsförbättringar.  

6.3 Epilog 
En av de största funderingarna kring företagens uppbyggnad av dess informationsteknologi, är 
att de har varit av väldigt varierande art. Vi förväntade oss inte att det skulle skilja så mycket 
som det gjorde mellan de olika företagen. Vad som är intressant i sammanhanget är att 
företagen är stora och etablerade på marknaden men arbetar ändå på så olika vis. Ett av 
företagen arbetar som nämnt fortfarande med väldigt många system och saknar relativt många 
riktlinjer för hur de ska säkerställa informationskvaliteten, vilket inte riktigt verkar stämma 
överens med vad den teoretiska referensramen säger. För vår del hade det varit intressant att 
se hur företaget hade kunnat utvecklas om de hade lagt ner mer resurser på sin 
informationsteknologi. En annan intressant koppling till resonemanget ovan är att se hur stor 
skillnad det är mellan Albany International nu jämfört med efter implementeringen av deras 
nya affärssystem. 
 
En annan aspekt som vi tyckte var underlig var att företagen inte hade några 
informationsstrategier att arbeta efter. Det här då mycket av forskningen pekar på vikten av att 
använda sig av informationsstrategier. En intressant koppling till det här är de två 
informationsansvariga valde ut informationsstrategier som en gemensam riktlinje trots att 
företagen inte har någon informationsstrategi. Vidare anser vi att de informationsansvariges 
val av visuell presentation som en viktig riktlinje att tänka på för att öka 
informationskvaliteten kan bero på att de får mycket feedback från användarna på 
presentationen av informationen. Emellertid anser vi att det kanske finns viktigare riktlinjer 
att följa men eftersom båda informationsansvariga som vi nämner ovan (se avsnitt 6.2.3) 
väljer dessa är de av stor betydelse. De riktlinjer vi trodde de informationsansvariga skulle 
välja var ett system, dela in användarna i kontexter och informationsstrategier. Anledningen 
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till att vi anser att ett system som en viktig riktlinje är alla dess fördelar som att information 
sprids i realtid i hela företaget och att företaget i allmänhet kan arbeta effektivare (se avsnitt 
2.1.2). Anledningen till att vi tycker att det är viktigt att dela in användarna i kontext var att 
utifrån vår uppfattning av användarna så var mängden information deras största problem. 
Informationsstrategier anser båda de informationsansvariga är essentiellt för företagen, vilket 
även vi håller med om då informationsstrategier är ett sätt för företag att arbeta mer effektivt 
med sin IT (se avsnitt 6.4.1).   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ett av våra förslag till fortsatt forskning är att påvisa generaliserbarheten i våra riktlinjer. Då 
vår studie enbart fokuserar på ett fåtal enheter kan vi inte uttala oss om hela populationen. 
Genom att operationalisera riktlinjerna kan en kvantitativ studie genomföras för att mäta ett 
större antal enheter. Vidare anser vi att det skulle vara intressant att titta på en tredje part som 
komplement till den här studien, och det är hur utvecklarna resonerar kring informations-
kvalitet kopplat till informationsansvariga och användare. Vidare tycker vi att det skulle vara 
intressant att se om vårt resultat skiljer sig till andra till mycket stora företag, exempelvis 
Astra Zeneca, Volvo och Ericsson för att se om de har fler konkreta riktliner och framförallt 
informationsstrategier om hur de arbetar med dess IT. 
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BILAGA 1 
 

 
 
 

BILAGA 1 
 
Intervjuguide – Informationsansvarig 
 
Studiens syfte 
Studien syftar till att utveckla riktlinjer/funktioner som ökar/stärker (säkerställer framtida 
kvalitet) informationskvaliteten i ett affärssystem för de informationsansvariga.   
 
Intervjufrågor till  
• Vill Du vara anonym? 
• Kan vi spela in intervjun? 
 
Bakgrundsinformation 
• Namn 
• Befattning 
• Utbildning inom… 
• Tidigare erfarenheter 
 
Grundläggande uppgifter 
• Redogör kort för Er verksamhet. 
• Hur länge har Du arbetat med… 
 
Information 

1. Data vs. information – Hur resonerar ni kring begreppen information och data? 
2. Datalagring – Hur förvaras data? 
3. Informationskritisk verksamhet – Hur värderar ni informationen? 

 
Affärssystem 

1. Affärssystem – Vad har ni för affärssystem? 
2. Innehåll – Kan du berätta om vad affärssystemet innehåller samt hur du använder det? 
3. Anpassat – Anser ni att ert affärssystem är anpassat för hela organisationen? 

 
Medvetenhet 

1. Medvetenhet – Tror ni att användarna har en medvetenhet informationskvaliteten? 
2. Skapa medvetenhet – Vad gör ni för att skapa en medvetenhet hos användarna 

gällande informationskvaliteten? Om inte hur skulle ni kunna göra? 
3. Viktighet med medvetenhet – Anser ni att det är viktigt att användarna är medvetna 

om kvaliteten på informationen? Om ja varför? 
4. Dumhet – vet ni hur användarna resonerar kring informationskvaliteten? Alltså om de 

förstår systemet och deras tekniska kunskap? 
 
Informationshantering 

1. Informationspolicys – Har ni någon informationspolicy? Om ja, vad innefattar den? 
2. Informationsstrategier – Finns det några övergripande informationsstrategier? Är de 

med i företagets övergripande mål eller är de nedskrivna? 
3. Dokument – Kan vi få/titta på era dokument? 
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Informationskvalitet 
1. Hur resonerar ni kring informationskvalitet? 

 
Intrinsic 

2. Believability – Finns det funktioner för att upprätthålla trovärdighet av informationen? 
3. Accuracy/Accuracy – Finns det funktioner för att korrigera felaktig data? 
4. Objectivity – Hur ser du på informationen? Ändrar du den? 
5. Reputation – Har informationen något anseende, kommenteras informationen om den 

är bra eller dålig? 
 
Contextual/Content 

6. Value-Added – Hur främjar affärssystemet informationen för att bli värdeskapande? 
7. Relevancy/Relevance – Hur avgör ni om informationen är relevant att lagra? 
8. Completeness/Completeness – Finns det funktioner för att kontrollera om det saknas 

delar av informationen? 
9. Appropriate amount of data/Frequency – Vad gör ni för att tillhandahålla rätt mängd 

information till användarna? 
10. Concisennes – Vad gör ni för att ge användarna rätt information? 
11. Scope – Hur gör ni för att avgöra om informationen är relaterad till externt vs internt 

bruk? 
12. Performace – har ni funktioner för att ställa information mot varandra?  

 
Time 

13. Timeleness/TimePeriod – Hur avgör ni vad gammal information är? 
14. Currency – Hur uppdaterar ni informationen? 
15. Timeliness – Hur får användarna informationen i rätt tid? 

 
Accessibility 

16. Accessibility – Hur gör ni för att användarna ska kunna komma åt informationen på 
bästa sätt? 

17. Access Security – Har ni inloggning mot affärssystemet?  
 
Form/Representational 

18. Interpretability – Vad gör ni för att informationen ska gå att tolka? Alltså vad gör ni 
om den exempelvis är på kinesiska? 

19. Representational consistency/Order – Kan informationen ändras från gång till gång? 
20. Ease of understanding/Presentation – Finns det förklaring av informationen? 
21. Conciese representation – Kan informationen byggas upp på valfritt sätt? 
22. Clarity – Kan informationen byggas upp på ett sätta som skapar klarhet? 
23. Detail – Hur upprätthålls detaljnivån i informationen? 
24. Media – Kan användaren avgöra i vilket media som informationen skall presenteras? 

 
Någonting Du vill tillägga? Kan vi kontakta Dig angående kompletterande frågor? 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide – Användare 
 
Studiens syfte 
Studien syftar till att utveckla riktlinjer/funktioner som ökar/stärker (säkerställer framtida 
kvalitet) informationskvaliteten i ett affärssystem för de informationsansvariga.   
 
Intervjufrågor till  
• Vill Du vara anonym? 
• Kan vi spela in intervjun? 
 
Bakgrundsinformation 
• Namn 
• Ålder 
• Befattning 
• Utbildning 
• Tidigare erfarenheter 
 
Grundläggande uppgifter 
• Redogör kort för Er verksamhet. 
• Hur länge har Du arbetat med… 
 
Information 

1. Data vs. Information – Hur resonerar ni kring begreppen information och data? 
2. Informationskritisk verksamhet – Hur informationskritisk är er verksamhet? 

 
Affärssystem 

1. Affärssystem – Vad har ni för affärssystem? 
2. Innehåll – Kan du berätta om vad affärssystemet innehåller samt hur du använder det? 
3. Anpassat – Anser ni att ert affärssystem är anpassat för hela organisationen? 

 
Medvetenhet 

1. Medvetenhet – Har du en medvetenhet om informationskvaliteten? 
2. Skapa medvetenhet – Hur gör du för att vara medveten om informationen? 
3. Viktighet med medvetenhet – Anser du att det är viktigt att vara medveten om 

kvaliteten på informationen? Om ja varför? 
4. Dumhet – Anser du att den informationsansvariga tar hänsyn till ditt behov? 

 
Informationshantering 

1. Informationspolicys – Arbetar du efter någon informationspolicy? Om ja, vad 
innefattar den? 

2. Informationsstrategier – Finns det några övergripande informationsstrategier? Är de 
med i företagets övergripande mål eller är de nedskrivna? 

 
Informationskvalitet 

1. Hur resonerar ni kring informationskvalitet? 
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Intrinsic 
2. Believability – På vilket sätt anser du informationen vara trovärdig? 
3. Accuracy/Accuracy – På vilket sätt anser du att informationen är felfri? 
4. Objectivity – Hur ser du på informationens objektivitet? 
5. Reputation – Hur kan du göra dig medveten om informationen har ett högt anseende? 

 
Contextual/Content 

6. Value-Added – På vilket sätt anser du att informationen är värdeskapande? 
7. Relevancy/Relevance – Anser du att informationen du får är relevant? 
8. Completeness/Completeness – Anser du att informationen brukar vara komplett och 

hur gör du för att kontrollera om informationen är komplett? 
9. Appropriate amount of data/Frequency – Brukar du få rätt mängd information när ni 

vill ha den? 
10. Concisennes – Brukar det vara rätt information du får? 
11. Scope – Är den presenterade informationen alltid korrekt anknuten till extern eller 

intern information? 
12. Performance – Hur används information för att mäta uppnådda mål och framsteg? 

 
Time 

13. Timeliness/Time Period – Hur gör du för att kontrollera om informationen är aktuell? 
14. Currency – Den information du får från affärssystemet brukar den vara uppdaterad? 
15. Timeliness – Får du informationen när du behöver den? 

 
Accessibility 

16. Accessibility – Kommer du åt den information du behöver? 
17. Access Security – Har du en inloggningskod för att komma åt affärssystemet? 

 
Form/Representational 

18. Interpretability – Anser du att informationen är anpassad till ditt arbete? 
19. Representational consistency/Order – Är den presenterade informationen samma från 

gång till gång? 
20. Conciese representation/Presentation – Presenteras informationen likadant varje gång? 
21. Ease of understanding/Clarity – Uppkommer det några oklarheter gällande 

informationen som presenteras? 
22. Detail – Brukar informationen ha rätt detaljnivå anpassat till det som behövs? 
23. Media – Vilka presentationsmöjligheter har du i olika medier? 

 
Någonting Du vill tillägga? Kan vi kontakta Dig angående kompletterande frågor? 
 
Tack för din medverkan! 
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Underlag för operationalisering av intervjufrågorna 
 
Wang och Strong (1996) 15 dimensioner av informationskvalitet  
 
Intrinsic 
Believability:  
(Trovärdig) 

Informationen skall vara trovärdig. Alltså användaren skall kunna lita på 
att informationen stämmer 

Accuracy: 
(Felfri) 

Informationen skall vara fri från fel, fel skall lätt gå ett se ifall det finns 
några. 

Objectivity: 
(Objektiv) 

Informationen skall vara objektiv alltså inte ta någon sida. 

Reputation: 
(Anseende) 

Information som källan kommer ifrån bör vara förlitlig. Alltså att källan 
har ett bra rykte. 

 
Contextual 
Value-Added: 
(Värdeskapande) 

Informationen ger dig en konkurrenskraftig fördel. Den ger även 
användaren ett värde för att utföra sin uppgift. 

Relevancy: 
(Relevans) 

Informationen bör vara relevant för situationen och applicerbar för 
uppgiften. Den skall även vara intressant för användaren. 

Timeliness: 
(Tidsmedveten) 

Ålder på informationen bör framgå på ett tydligt sätt. 

Completeness: 
(Komplett) 

Informationen bör vara av rätt bredd och djup för att täcka området.   

Appropriate 

amount of data: 
(Rätt mängd) 

Mängden information bör vara anpassad till den specifika situationen. 

 
Representational 
Interpretability:  
(Tolkbar) 

Informationen skall gå att anpassa till användaren. 

Ease of 

understanding: 
(Lättförståelig) 

För att informationen skall vara användbar måste användaren förstå den. 
Därför är det viktigt att skapa en enkelhet. 

Representational 

consitensy: 
(Konsekvent 

presentation) 

Informationen skall presenteras på ett konsekvent vis för att på så sätt 
skapa en klarhet 

Conciese 

representation: 
(Organiserad) 

Informationen skall presenteras på ett enkelt sätt, väl strukturerad och 
välformaterad.   

 
Accessibility 
Accessibility: 
(Tillgänglig) 

Information skall vara tillgänglig för användaren, hastigheten är också 
viktig för att tillfredställa användaren. 

AccessSecurity: 
(Säker åtkomst) 

Information skall inte vara åtkomlig för konkurrenter. 
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O´Brien och Marakas (2006) 15 dimensioner av informationskvalitet  
 
Time 
Timeliness:  
(Rätt tillfälle) 

Informationen som användaren skall använda sig av måste kunna 
tillhandahållas när den behövs. 

Currency: 
(Uppdaterad) 

För att informationen skall vara användbar måste den vara uppdaterad när 
den tillhandahålls. Att använda gammal information innebär att 
användaren får felaktiga resultat. 

Frequency: 
(Frekvens) 

Information skall tillhandahållas så ofta den behövs 

Time Periode: 
(Tidsmedveten) 

Information som tillhandahålls kan innehålla information om förflutna, 
nutida och framtida tidsperioder   

 
Content 
Accuracy: 
(Felfri) 

Information som innehåller fel är inte användbar information. Därför bör 
den information som används vara fri från fel. 

Relevance: 
(Relevant) 

För att information skall vara relevant för användaren måste information 
innehålla fakta som är relevant för den specifika situationen. 

Completeness: 
(Helhet) 

All den efterfrågade informationen skall tillhandahållas. 

Concisennes: 
(Specifik) 

Enbart den information som användaren efterfråga skall visas 

Scope: 
(Vidd) 

Information kan antingen vara bred eller begränsad med antingen internt 
fokus eller externt.   

Performance: 
(Prestation) 

Information kan visa framgång genom att mäta uppnådda mål, framsteg, 
eller samla resurser. 

 
Form 
Clarity: 
(Klarhet) 

Information är ej användbar om det inte går att förstå. Därför bör 
information presenteras på ett sådant sätt att den är lätt att förstå. 

Detail: 
(Detaljnivå) 

Beroende på situationen som informationen skall ingå i bör den kunna 
presenters i en summerad form eller i detalj. 

Order: 
(Ordning) 

Information skall kunna arrangeras i en förutbestämd ordning. 

Presentation: 
(Presentation) 

Information kan presenteras på ett berättande, numeriskt, grafisk eller 
andra sätt. 

Media: 
(Media) 

För att informationen skall kunna vara till någon nytta bör det kunna tas ur 
systemet på olika sätt exempelvis utskrivna papper, elektroniskt på 
skärmen eller liknande vis. 
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