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Abstrakt 

En trend som pågått under de tio senaste åren är att företag går från större centraliserade mo-

delldrivna BIS till mindre användardrivna system. När användare själv driver analysverktygen 

och skapar sina egna rapporter så är det, jämfört med toppstyrda system, mer fritt att skapa in-

formation på olika kriterier. Därför ligger det ett större ansvar att informationsinnehållet och 

strukturen i BIS håller god kvalitet på individnivå. Det är viktigt att organisationen är med-

veten om informationskvalitet och informationsegenskaper som kan ligga till grund för kom-

plikationer i beslutsfattandet. 

 

Denna uppsats presenterar 13 informationskvalitetsegenskaper som kan påverka beslutsfattan-

det. En studie har sedan gjorts på ett företag för att se hur de påverkar arbetet inom sin Busi-

ness Intelligence-miljö. Några av de slutsatser som gjorts är att dålig informationskvalitet läg-

ger till ytterligare tid för att slutföra en uppgift och det försvårar arbetet för oerfarna använ-

dare. En annan slutsats behandlar betydelsen av styrning, tydliga regler och riktlinjer inom 

Business Intelligence-miljön.  
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Ordlista 

Följande är en ordlista som beskriver begrepp och förkortningar i uppsatsen: 

Access-Point: Intern portal hos företaget där alla Qlik-rapporter samlas. 

BI: Business Intelligence, är benämningen på en samling tekniker och verktyg för att ta fram 

information ur rå data. 

BIS: Business Intelligence System, om Business Intelligence är tänket så är Business Intelli-

gence Systems verktyget för att förverkliga det. 

Data-set: Data-set motsvarar en uppsättning av data, vanligtvis i en databas-tabell. 

DW: Data Warehouse, eller datalager är ett centralt lager av data från en eller flera källor. 

ERP: Enterprise Resource Planning, eller så kallade affärssystem på svenska är ett system 

som tar hand om ett företags informationshantering. 

M3: Tidigare Movex, är ett affärssystem från företaget Infor. 

MRP: Material Resource Planning, är en metod för att på ett effektivt sätt hantera resursnytt-

jande. 

QlikView: QlikView är en användardriven Business Intelligence plattform från företaget 

Qlik. 

Qlik-rapporter: En rapport inom företagets Access-Point som är skapad med hjälp av 

QlikView. 

Siter: Företagets kontor och filialer. 

  



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– IV – 

Innehåll 

Ordlista ..................................................................................................................................... III 

1 Introduktion ......................................................................................................................... 1 

1.1 Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ............................................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................. 2 

2 Litteraturgenomgång ........................................................................................................... 3 

2.1 ERP-system ................................................................................................................. 3 

2.2 Business Intelligence ................................................................................................... 3 

2.2.1 Real-time BI ......................................................................................................... 3 

2.3 Business Intelligence System ...................................................................................... 4 

2.4 Self-Service Business Intelligence .............................................................................. 4 

2.4.1 Governance ........................................................................................................... 5 

2.5 Data Warehouse ........................................................................................................... 5 

2.6 Data Quality och Information Quality ......................................................................... 6 

2.6.1 Data Quality: The Accuracy Dimension enligt Olson (2002) .............................. 7 

2.6.2 Bedömning av informationskvalitet enligt Pipino, et al., (2002) ......................... 9 

2.6.3 Semiotikbedöming av Helfert, et al. (2002) ....................................................... 11 

2.6.4 Fyra dimensioner eller kategorier enligt Strong, et al. (1997) ........................... 12 

2.6.5 Informationskvalité och dess livscykel enligt Liu & Chi (2002) ....................... 13 

2.6.6 Sammanfattning ................................................................................................. 15 

2.6.7 Analys av teori ................................................................................................... 16 

2.6.8 Teoretiskt ramverk ............................................................................................. 17 

3 Metod ................................................................................................................................ 18 

3.1 Teoretisk datainsamling ............................................................................................. 18 

3.1.1 Kritik .................................................................................................................. 19 

3.2 Empirisk datainsamling ............................................................................................. 19 

3.2.1 Val av empirisk ansats ........................................................................................ 19 

3.2.2 Intervjuer ............................................................................................................ 19 

3.3 Intervjufrågor ............................................................................................................. 20 

3.3.1 Believability & Reputation problems ................................................................. 20 

3.3.2 Accessibility Issues ............................................................................................ 21 

3.3.3 Understandability ............................................................................................... 21 

3.4 Kvalitet ...................................................................................................................... 23 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– V – 

3.4.1 Reliabilitet .......................................................................................................... 23 

3.4.2 Validitet .............................................................................................................. 23 

3.5 Etik och moral ........................................................................................................... 24 

4 Resultat och Analys .......................................................................................................... 25 

4.1 Verksamheten ............................................................................................................ 25 

4.2 Intervjuer ................................................................................................................... 26 

4.2.1 Sales manager ..................................................................................................... 26 

4.2.2 Supply Chain Manager (UK) ............................................................................. 27 

4.2.3 VP Supply Chain ................................................................................................ 29 

4.2.4 Master-data- och project coordinator ................................................................. 30 

4.2.5 Finance Controller .............................................................................................. 31 

4.2.6 Supply Chain Manager (SE) .............................................................................. 32 

4.2.7 Sammanfattande tabell över upptäckta problem ................................................ 33 

5 Diskussion och analys ....................................................................................................... 36 

5.1 Believability & reputation problems ......................................................................... 36 

5.1.1 Accuracy, correctness and consistency across multiple sources ........................ 36 

5.1.2 Reliability of the data/data producer .................................................................. 37 

5.2 Accessibility issues .................................................................................................... 37 

5.2.1 Privacy and security ........................................................................................... 37 

5.2.2 Data volumes ...................................................................................................... 37 

5.2.3 Timeliness och Availability ............................................................................... 38 

5.2.4 Insufficient computing resources and skills ....................................................... 38 

5.3 Understandability ....................................................................................................... 39 

5.3.1 Ease of navigation .............................................................................................. 39 

5.3.2 Interpretability .................................................................................................... 39 

5.3.3 Consistent representation, meaning and format ................................................. 40 

5.3.4 Amount of information ....................................................................................... 40 

5.3.5 Relevancy ........................................................................................................... 41 

5.3.6 Completeness ..................................................................................................... 41 

6 Slutsatser ........................................................................................................................... 42 

6.1 Svar på forskningsfrågor ........................................................................................... 42 

6.2 Förslag på vidare forskning ....................................................................................... 43 

7 Bilagor ............................................................................................................................... 44 

7.1 Intervjutranskript ....................................................................................................... 44 

7.1.1 Sales manager ..................................................................................................... 44 

7.1.2 Supply Chain Manager (UK) ............................................................................. 47 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– VI – 

7.1.3 VP Supply Chain ................................................................................................ 50 

7.1.4 Master data – and projekt coordinator ................................................................ 51 

7.1.5 Finance Controller .............................................................................................. 54 

7.1.6 Supply Chain Manager ....................................................................................... 56 

8 Referenser ......................................................................................................................... 59 

 

  



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– VII – 

Figurer 

Figur 2.1 Sammanställning samt kategorisering av kvalitetsegenskaper. ................................ 16 
Figur 2.2 Teoretiskt ramverk enligt Marshall & Harpe (2009) ................................................ 17 
 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– VIII – 

Tabeller 

Tabell 2.1 Bedömning av informationskvalitet enligt Olson, (2002) ........................................ 8 
Tabell 2.2 Bedömning av informationskvalitet enligt Pipino, et al., (2002) ............................ 10 
Tabell 2.3 Bedömning av informationskvalitet enligt Helfert, et al., (2002) ........................... 11 

Tabell 2.4 Bedömning av informationskvalitet enligt Strong, et al., (1997) ............................ 12 
Tabell 2.5 Bedömning av informationskvalitet enligt Chi & Lui, (2002) ................................ 14 
Tabell 2.6 Sammanställning av informationskvalité. ............................................................... 15 
Tabell 4.7 Sammanfattning (1) av upptäckta problem ............................................................. 34 
Tabell 4.8 Sammanfattning (2) av upptäckta problem ............................................................. 35 

https://lunduniversityo365-my.sharepoint.com/personal/sys12sda_lu_se/Documents/Malldokument%20kandidatuppsats.docx#_Toc420064918


Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 1 – 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 

För att kunna driva ett företag framåt och stå sig mot andra konkurrenskraftiga aktörer på 

marknaden så krävs det att företaget dagligen fattar rätt beslut i rätt tid. För att kunna fatta 

dessa beslut krävs ett solitt informationsunderlag, som ofta kommer från olika källor. Det kan 

uppstå en risk att underlaget blir för omfattande och komplext då mycket information ska ana-

lyseras vilket kan resultera i en ineffektiv beslutsprocess. Därför använder sig företag av Busi-

ness Intelligence-verktyg för att på ett effektivare sätt kunna analysera information. (Allt om 

Business Intelligence, 2008) 

Information är en strategisk tillgång för organisationer och när det hanteras på ett effektivt sätt 

ger det således strategiska fördelar. För att hålla uppe tempot i dagens konkurrenssituation så 

fokuserar många företag på Business Intelligence (BI) och implementerar Business Intelli-

gence-system (BIS) för att understödja organisationens beslutstagande (Yoeh, et al., 2013). 

När BIS diskuteras idag så associeras det ofta till teknologi och en samling analytiska verktyg 

för att presentera och sammanställa information för att på ett effektivt sätt kunna ta smarta be-

slut  (Jenster & Solberg Söilen, 2009; Yoeh, et al., 2013). 

BI är idag ett av de mest aktuella ämnet inom IT-branschen (Gartner, 2015a). Begreppet bör-

jade användas under sent 80-tal av personal på amerikanska forskningsföretaget Gartner 

Group (Jenster & Solberg Söilen, 2009). Dock har det sina rötter planterade redan på 60-talet 

då forskning och utveckling inom datoriserade modelldriva system tog fart. Under 70-talet ut-

vecklades dessa teorier för att sedan under 80-talet implementera bl.a. finansiella planerings- 

och kalkylbladsbaserade-system. Under 90-talet utvecklades de första delarna som våra sy-

stem består i stor del av idag, då med tanke på bland annat Data Warehouse (DW), Online 

Analytical Processing (OLAP), kunskapsdriva system och webbaserade beslutsstödsystem. 

(Power, 2002) 

Idag är detta område något som prioriteras globalt av flertalet företag och deras Chief Inform-

ation Officers (CIO). Gartner Group gör varje år en undersökning bland CIOs runt om i värl-

den över hur de kommer prioritera sina strategiska-, tekniska- samt ledningsresurser. De två 

senaste årens undersökningar har BI legat i topp med en majoritet av rösterna. I 2015 års 

undersökning ökade BI med nästan 10 % jämfört med 2014. (Gartner, 2015a) Att BI priorite-

ras högt av många leder givetvis till att det också investeras stora belopp inom området som 

blivit en multimiljardindustri. Det uppskattas att ca 17 miljarder USD kommer spenderas 

2016 vilket är en ökning med ca 25 % jämfört med 2013 (ZDnet.com, 2013). 
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1.2 Problemformulering 

En trend som pågått under de tio senaste åren är att företag går från större centraliserade mo-

delldrivna BIS till mindre användardrivna system. De centrala systemen har i större utsträck-

ning varit kontrollerade av dedikerad IT-personal som skickat ut färdigställda rapporter till 

användarna. Det har istället uppkommit ett större behov hos användarna att få tillgång till mer 

interaktiva och avancerade analyser utan att behöva öka sin IT-kunskap. (Gartner, 2015b) När 

användare själv driver analysverktygen och skapar sina egna rapporter så är det, jämfört med 

toppstyrda system, mer fritt att skapa information på olika kriterier. Därför ligger det ett större 

ansvar att informationsinnehållet och strukturen i BIS håller god kvalitet på individnivå.  

Avsaknaden av bra informationskvalitet är kostsamt för organisationer i form av bland annat 

redundanta aktiviteter, förlorade kunder och möjligheter samt ibland oprecisa beslut. Många 

organisationer är omedvetna om vad detta kostar dem samt hur mycket information de har 

som är av mindre god kvalitet. (Olson, 2002) Därför är det viktigt att organisationen är med-

veten om informationskvalitet och de informationsegenskaper som kan ligga till grund för 

komplikationer vid beslutstagande. 

Vi vill därför undersöka dessa informationskvalitetsegenskaper och kolla vilken betydelse de 

har hos ett företag som dagligen tar beslut med information från ett BIS som underlag. Vi har 

därför valt att formulera vår frågeställning enligt följande: 

 Vilka informationskvalitetsegenskaper kan påverka att information utnyttjas på effek-

tivt och enkelt sätt vid beslutstagande? 

o Hur påverkar dessa informationskvalitetsegenskaper beslutsprocessen inom en 

BI-miljö? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att skapa en medvetenhet kring faktorer som hindrar att information ut-

nyttjas på ett effektivt och enkelt sätt. Men också hur dessa faktorer påverkar processen kring 

beslutsfattandet, främst inom en BI-miljö. 

1.4 Avgränsningar 

Tidigare forskning har fokuserat mer på den tekniska aspekten av informationskvalitet. Vår 

studie kommer att fokusera på användarna av BIS och deras upplevda effekter. 

Det finns flera parametrar att ta hänsyn till när företag fattar ett beslut, men vi belyser endast 

beslutsfattande ur ett informationskvalitetsperspektiv. 

 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 3 – 

2 Litteraturgenomgång 

Följande beskrivningar av relevanta facktermer är vår beskrivning av dessa termer och skall 

därför ses utifrån den kontexten. De beskriver vår uppfattning av termerna inom området. 

2.1 ERP-system 

Enterprise Resource Planning (ERP) eller på svenska affärssystem, är ett system för att han-

tera verksamhetens alla delar, exempelvis ekonomi, produktion, personal och försäljning. 

(Beal, 2015). Marknaden förändras dock och vi ser nu att fler leverantörer av affärssystem går 

över till att även inkludera analysverktyg i dessa system (Robb, 2014). Exempel på detta är 

system som Oracle ERP, Microsoft Dynamics och Infor M3 (Carr, 2014). Anledningen till 

detta är att systemen ofta var skräddarsytt efter klientens behov, vilket gjorde att BI-funkt-

ionen också behövde skräddarsys, vilket krävde mycket tid och var kostsamt. Men i och med 

att BI har blivit så tillgängligt och överkomligt rent prismässigt, så inkluderas detta i många 

ERP-system från start. (Robb, 2014) 

2.2 Business Intelligence 

Beslutsfattande är en konceptuell utmaning på grund av den naturliga komplexitet som för-

knippas med begreppet. Detta uppstår på grund av att beteende, analytiska, politiska och orga-

nisatoriska faktorer som påverkar och kan användas för att förstå begreppet (Langley, et al., 

1995). Bedömning av hur bra eller dåliga beslut är, är avgörande för att bidra till att förbättra 

människors beslutsfattande (Keren & Bruin, 2003). Ett sätt att förenkla och förbättra besluts-

processen, och det faktiska beslutet, är genom BI samt dess verktyg. 

Ser man till teknologiska prioriteringar hos företag så toppar BI-projekt listan och ses som in-

strumentala strategiska initiativ för att driva effektiviserings- och innovationsarbeten hos före-

tag. Detta beskrevs genom en undersökning 2007 där 1,400 CIOs tillfrågades var deras priori-

teringar låg (Gartner, 2007). 

2.2.1 Real-time BI 

Idag ställs det högre krav på att information sparas i realtid. Färskare data möjliggörs av da-

gens teknologier i exempelvis DW (se kapitel 2.5), att data för beslutstagande uppdateras i re-

altid. Ett exempel på detta kan ses på amerikanska flygbolaget Continental Airlines besluts-

stödsystem som möjliggör för företaget att följa individuella passagerare och deras färd. Flyg-

information uppdateras i realtid och vid förseningar identifieras passagerare som har transfers 

som de riskerar att missa. Genom detta kan flygbolaget ta de viktiga beslut och speciella åt-

gärder angående till exempel bagage som behövs för att personerna i fråga skall hinna med 

sina transferflyg. (Watson & Wixom, 2007) 
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2.3 Business Intelligence System 

Ett BIS är ett komplement och verktyg som ska utgöra ett stöd för styrning av organisationen 

samt stödja organisationens processer, och i slutändan tillföra effektivitet i verksamheten. 

(Borking, et al., 2009) BI är konceptet och tänket som måste appliceras inom organisationen, 

och BIS är det (ofta) teknologiska verktyget som implementeras för ökad effektivitet (Allt om 

Business Intelligence, 2008). Tidigare informationssystem såsom Management Information 

Systems (MIS), Decision Support Systems (DSS), Expert Systems (ES) och Executive Inform-

ation Systems (EIS) har alla till någon grad misslyckats med att uppfylla beslutstagarens för-

väntningar. Att fatta beslut under tidspress, övervaka konkurrensen, inneha organisationsin-

formation från flera synvinklar, samt att tillämpa analyser av data för at belysa varierande or-

ganisationsförmågor har inte uppfyllt förväntningarna. Det är här BIS kommer in i bilden. 

(Olszak & Ziemba, 2007) 

Idag ökar antalet standardiserade system och vi ser ett mindre antal BIS som utvecklas internt. 

Istället ser vi att operationella BIS köps i större utsträckning upp av större leverantörer såsom 

SAS, Information Builders och Cognos. (Jenster & Solberg Söilen, 2009) 

2.4 Self-Service Business Intelligence 

Som användare av BI-verktyg kan du designa och distribuera egna rapporter och analyser, det 

är definitionen av Self-Service BI. Användare blir mer självständiga och i någon mån mindre 

beroende av IT-avdelningen. Väldigt brett förklarat är miljön företag huserar i idag beroende 

av smarta och snabba beslut. Men det leder till att de berörda måste ha bättre tillgång till kri-

tisk information vid rätt tidpunkt och uppenbart i rätt format. I någon form är detta koncept 

inte nytt då introducerandet av MS Excel till exempel har haft möjligheten att jobba i kalkyl-

blad och därefter analysera resultatet. (Gartner, 2015c) 

BI är något som ger företagen fördelar rent konkurrensmässigt och ger tillgång till nya affärs-

möjligheter. I en studie som gjorts av utbildnings- och forskningsföretaget The Data Ware-

house Instistute (TDWI), utfrågades 587 professionella inom teknik- och affärsvärlden, vilket 

resulterade i att 78 % uppgav att man behövde snabbare ”time to value”1 från sina BIS. Ett 

sätt för att uppnå detta är att skapa en miljö där användarna kan skapa sina egna BI-rapporter, 

och av det utöka omfattningen av BI-verktygen för att hantera ett bredare spektrum av affärs-

behov och problem. (Imhoff & White, 2011) 

  

                                                 

1 Är en term som beskriver tidsperioden mellan en begäran om ett specifikt värde och den första leveransen av 

det begärda värdet. Ett värde är ett önskvärt affärsmål; det kan vara en kvantifierbar (materiell) eller abstrakt 

(immateriella). (Rouse, 2012) 
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2.4.1 Governance 

Med tanke på ökningen av mer användardrivna BI-lösningar, Self-Service BI, understryks be-

hovet av Governance (Gartner, 2015b). Governance kring data syftar till uppsatta principer, 

av exempelvis en organisation. Det kan röra, standarder, affärsregler och riktlinjer för hur 

man arbetar med IT-relaterade frågor. (The Data Goverance Insitute, 2015) Det rör IT och 

data i detta fall då vi i denna uppsatts handlar om det ämnet. Dock går Governance att finna 

inom flertalet delar i en organisation, exempelvis kan detta vara HR-Governance och Finansi-

ell Governance. 

Målet med Data Governance är att det ska underlätta för bättre beslutsfattande, gemensamma 

standarder, tillvägagångssätt och strategier för ledning och personal kring frågor rörande IT 

och data. Men också minska kostnaderna och öka effektiviteten genom samordning av insat-

ser. (The Data Goverance Insitute, 2015) 

2.5 Data Warehouse 

Data Warehouse (DW) eller på svenska, datalager, har sedan i början av 90-talet utvecklats 

och integrerats i moderna beslutsstödsystem och ses i dagsläget som en essentiell del av dessa 

system. Ett DW möjliggör för beslutsfattare att på ett effektivt sätt få fram relevanta svar på 

ställda frågor i en mängd olika detaljeringsnivåer (Malinowski & Zimányi, 2008). Använda-

ren kan selektera information efter olika kriterier, exempelvis olika datumintervall för försälj-

ning av en viss produkt som produceras i en viss fabrik. Ett DW kan konsolidera och sam-

manställa data från flera databaser (DB) såsom transaktioner och försäljning, men uppdateras 

inte för varje enskild aktivitet, utan detta sker istället i intervaller mot sin egna DB. Systemen 

nyttjas sen i BI-aktiviteter och frågas för att ta fram analyser om företagsdata och prestationer, 

till exempel dagsförsäljning, resursnyttjande och driftkostnader per region eller filial. 

(Rainardi, 2008). 

Det finns många olika DW-modeller. Vanliga modeller är bland annat Online Transaction 

Processing (OLTP) som är byggd för snabbhet och sin enkelhet. En annan är OLAP som är 

lite mer avancerad att använda men är bättre när det kommer till analys i data. (Tech-FAQ, 

2013) 

Största fördelen med att implementera DW är att användare kan få tillgång till data för att an-

vända det till rapporter, analyser och för att ta beslut. Använda data i ett DW kan hjälpa till att 

se trender, relationer och skapa en förståelse för miljön som deras verksamhet opererar inom. 

En annan fördel med DW är att det ökar datas konsekvens, då den kontrolleras regelbundet. 

Nackdelar existerar också där en stor del ligger i att det är tidskrävande både att utveckla men 

även att underhålla. Länkat till detta är att användare kan få problem med att det nuvarande 

systemet kan vara inkompatibelt med data man använder. Därför är det viktigt att överväga 

framtida utrustning och programuppdateringar. (Tech-FAQ, 2013) 
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2.6 Data Quality och Information Quality 

Tidigare forskning kring datakvalitet fokuserade till största delen på att utveckla tekniker för 

frågeställningar till flera datakällor och att bygga stora DW (Madnick, et al., 2009). Ett exem-

pel är en studie (Wang & Madnick, 1989) där ett systematiskt tillvägagångssätt utfördes för 

att studera relaterade datakvalitetsproblem. Arbetet identifierade och behandlade entitetspro-

blem som uppkom när man integrerade information från flera källor. Forskarna studerade då 

vägar att fastställa om separerade register faktiskt korresponderade till samma entitet. Detta 

problem har senare blivit känt genom termerna Record Linkage, Record Deduplication och 

Record Matching. (Madnick, et al., 2009) 

Det finns egentligen ingen konsensus kring skillnaden mellan Data Quality (DQ) och Inform-

ation Quality (IQ). Det finns en tendens att tillämpa DQ att hänvisa till tekniska problem och 

IQ för icke-tekniska frågor. DQ är syntaxen av data, d.v.s. struktur och form. IQ handlar om 

semantik, d.v.s. betydelsen av dessa data i tid, rum och sammanhang (Yoeh, et al., 2013). 

Man kan också se IQ som en mätbar indikator för om användarnas förväntningar möts (Kahn 

& Strong, 1998). Men för att ha möjlighet att kunna mäta tillfredsställelsen har olika dimens-

ioner för IQ utvecklats. 

Hädanefter så benämns Information Quality och Data Quality homogent som informations-

kvalitet. Vi anser att de två begreppen är överlappande och kan slås ihop till ett begrepp som 

skapar mindre förvirring för läsaren. 

Nedan presenteras fem olika studier av olika forskare inom informationskvalitet och deras val 

på indikatorer och dimensioner för att mäta informationskvalitet. Marshall & Harpe (2009) 

har gjort en liknande studie då de tagit Helferts (2002), Lui & Chis (2002) och Strongs (1997) 

teorier och sammanställt till ett ramverk. Vi har lagt till ytterligare två forskare, Olson (2002) 

och Pipino et al. (2002) som vi anser vara centrala figurer inom forskningen om informations-

kvalitet då forskarna återkommer i flertalet artiklar samt är högt citerade 2. 

Vi har valt att först presentera och förklara forskarnas teorier. Genom att sedan avsluta deras 

teorier med en sammanställande tabell över deras informationskvalitetsegenskaper så vill vi 

ge en sammanfattning som är lättöverskådlig och enkel att ta åt sig. 

  

                                                 

2 Google Scholar har en funktion där man kan se hur många gånger en artikel har blivit citerad i andra samman-

hang, t.ex. forskning, journaler och tidskrifter. (Google Scholar, 2011) 
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2.6.1 Data Quality: The Accuracy Dimension enligt Olson (2002) 

Jack Olson har en lång erfarenhet inom IT-branschen hos bland annat IBM, BMC Software, 

Peregrine Systems och Evoke Software. Han har haft roller som bl.a. programmerare, projekt-

ledare, produktarkitekt och Chief Technology Officer och anses vara en expert inom data-

bashantering. (Science Direct, 2007) 

Olsons definition av god informationskvalitet är om den uppfyller kraven för det tänkta bru-

ket. Sämre kvalitet är om den inte uppfyller kraven för det tänkta bruket. Med andra ord beror 

informationskvalitet på sin egen standard men också på hur den är tänkt att användas. För att 

den ska uppfylla det tänkta bruket så måste den enligt Olson uppfylla sex stycken egenskaper; 

Accurate, Timely, Relevant, Complete, Understood och Trusted. (Olson, 2002) 

För att bringa klarhet i vad Olson menar med de olika egenskaperna förklaras varje egenskap 

och dess effekt. Egenskapen placeras även i ett konkret företagsexempel för att göra det mer 

lättförståeligt. 

Accuracy 

Ponera att en databas innehållandes namn, adresser, telefonnummer och e-mailadresser över 

personer inom en viss yrkesgrupp inom ett visst område. Den innehåller felaktigheter såsom 

oriktiga värden, avsaknad och föråldrad information. Om man jämför databasen med verklig-

enheten så överensstämmer den till 85 %. I vissa fall är den brukbar till exempel i ett mark-

nadsföringssyfte då det inte är kritiskt att alla nås av informationen. I ett annat fall är det kri-

tisk information som ska nå mottagarna vilket gör databasens kvalitet undermålig och inte 

brukarbar för detta ändamål. (ibid.) 

Timeliness 

Information som lagras i en databas måste vara aktuell för dess ändamål ur ett tidsmässigt per-

spektiv. Om ett företag ska använda sig av information som sträcker sig över ett tidsspann på 

några år så är det kanske inte av största vikt att de senaste dagarna/timmarnas information 

finns där. Ska man istället ha det som underlag för att räkna ut en säljares månadsprovision är 

det av större vikt att informationen är införd och korrekt för de senaste dagarna/timmarna. 

(ibid.) 

Relevance 

Information som lagras i en databas måste innehålla all relevant information för ändamålet. 

Anta att ett företags databas innehåller information om en produkt med artikelnummer, antal, 

hyllplats och varuhustillhörighet men saknar information om leverantör. Informationen är till-

räckligt relevant och av god informationskvalitet vid inventering. Men om företaget upptäcker 

att en produkt är defekt och vill beställa en ny från samma leverantör och där finns flertalet 

leverantörer av just den produkten, så går det inte hitta den informationen i databasen. Rele-

vant information saknas och är av låg informationskvalitet. (ibid.) 
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Completeness 

Information som lagras i en databas bör spegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. 

Ponera ett företag som utför en process som ska registreras i en databas, men anställda slarvar 

med registreringen. En del processer blir registrerade men man utelämnar några. Anta att före-

taget har 95 % införda processer så bör man anse det som god informationskvalitet om man 

vill få en generell bild över sin verksamhet. Ska man istället ha mer detaljerad information om 

olika sorters processer, så finns risken att de 5 % som inte blivit registrerade har en stor påver-

kan och det tänkta resultatet blir missvisande. (ibid.) 

Understood 

Som informationsanvändare måste de ha en förståelse om arbetet och processerna bakom in-

formationen i databasen. Ponera att ett företag för in sina fakturor samt kreditfakturor i sin da-

tabas. Det händer att företagets kunder gör ett felaktigt köp och det skapas en kreditfaktura för 

att sedan lägga en ny order. Totalt sett blir det tre fakturor för en och samma order. För fi-

nansavdelningen är detta inget bekymmer, då positiva och negativa värden blir rätt i slutän-

dan. Databasen håller god informationskvalitet för det ändamålet. Men för exempelvis en 

verksamhetsanalytiker som ska analysera trender och tillväxt ser de tre fakturorna ut som tre 

helt individuella fakturor vilket kan leda till felaktiga beräkningar. (ibid.) 

Trusted 

Informationen i databasen måste presenteras för användaren utan att förvrängas av olika digi-

tala verktyg. Infinner det sig felaktigheter i informationsflödet på grund av exempelvis logiska 

programmeringsfel så äventyras användarens tillit till informationen. Exemplet är om ett be-

ställningssystem innehåller ett logiskt fel som beställer tio gånger mer än vad en beställare 

anger. Vid leveransen får företaget tio gånger mer än vad de tänkt sig. DB och informations-

kvaliteten är god, felet ligger i beställningssystemet. Beställarens tillit till DB och beställ-

ningssystemet är så lågt att denne hellre använder sig av manuella system. Då uppstår risken 

att missa transaktioner och inte ha koll på beställningsflödet. (ibid.) 

Tabell 2.1 Bedömning av informationskvalitet enligt Olson, (2002) 

Info.kvalitetsegenskap Beskrivning 

Accuracy Informationen måste vara precis för sitt ändamål 

Completeness Informationen måste vara komplett för sitt ändamål 

Relevance Informationen måste innehålla all relevant information för sitt ändamål 

Timeliness Informationen måste vara aktuell för sitt ändamål 

Trusted Informationstagaren måste ha tillit till informationen 

Understood Informationstagaren måste ha förståelse för innebörden av informationen 
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2.6.2 Bedömning av informationskvalitet enligt Pipino, et al., (2002) 

Studier har visat på att informationskvalitet är ett multidimensionellt koncept. Verksamheter 

bör ta itu med både subjektiva uppfattningar gällande individer som är inblandade kring data. 

Men också de objektiva mätningarna som bygger på data i fråga. (Pipino, et al., 2002) 

Bedömningen av den subjektiva datakvaliteten speglar den erfarenhet och det behov som 

finns hos intressenterna. Exempel på intressenter kan vara datainsamlare, dataägarna och kon-

sumenterna av dataprodukterna. Om intressenterna bedömer att informationskvaliteten är då-

lig kommer deras beteende influeras av detta. (ibid.) 

Objektiva bedömningar kan utföras som uppgifts-beroende eller uppgifts-oberoende: 

 Uppgifts-oberoende handlar om tillstånd hos data utan den kontextuella vetskapen om 

applikationen, vilket gör att man kan applicera detta på vilket data-set man önskar, 

obunden till den specifika uppgift användaren utför. 

 Uppgifts-beroende är motsatsen där man jobbar mot en specifik applikations kontext. 

Detta sätt inkluderar då verksamhetens affärsregler, företagets förordningar samt be-

gränsningar utförda av databas-administratören. (ibid.) 

När företag ska utföra en objektiv bedömning presenteras tre former för hur det kan gå till. 

Författarna är tydliga med att bedömningen måste anpassas efter deras behov. Dessa tre är: 

 Simple ratio, denna form mäter förhållandet av det önskade utfallet med det totala ut-

fallet. Detta förhållande följer den konvention att 1 representerar den mest önskvärda, 

och 0 det minst önskvärda betyget. Datadimensioner som kan bli bedömda genom 

denna form är Free-of-Error, Completeness, Consistency, Concise Representation, Re-

levancy och Ease of Manipulation. Ett exempel är dimensionen Free-of-Error som 

handlar om korrektheten i data. Om man ska räkna dataenheterna i fel, definieras anta-

let dataenheter i misstag delat med det totala antalet dataenheter. Dock måste man vara 

tydlig med att fastställa vad som utgör en dataenhet och vad som är ett fel. Konkret 

kan det handla om att graden av precision anges, att en textsträng är acceptabel i ett 

förhållande men inte i en annan. (ibid.) 

 

 Min or max operations. För att hantera dimensioner som kräver sammanläggning av 

flera datakvalitetsindikatorer kan denna form tillämpas. Min i detta fall är återhållsam i 

att den tilldelar en dimension ett sammanlagt värde, men som inte är högre än dess 

svagaste kvalitetsindikator. Ett exempel är Believability, i vilken grad data anses vara 

sann och trovärdig. Varje variabel värderas på en skala 0 till 1, som tidigare. Anta att 

trovärdigheten kring datakällan är värderad till 0.6, trovärdighet kring gemensam stan-

dard 0.8 och slutligen trovärdighet baserat på erfarenhet 0.7, då kommer den övergri-

pande värderingen vara 0.6. Max används mer fritt om det är motiverat. De individu-

ella variablerna kan mätas med användning av en enkel kvot. 

Datadimensioner som kan användas i denna form är Believability, Appropriate 

Amount of Data, Accessibility och Timeliness. (ibid.) 
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 Weighted average. Detta är ett alternativ till formen Min or Max operations där ett ge-

nomsnitt av variablerna utförs. Denna form är lämplig om företaget har en god förstå-

else för vikten av varje variabel till den övergripande utvärderingen. Man kan använda 

sig av tidigare exemplet med Believability, där företaget då specificerar hur viktig en 

viss variabel är, och på sätt kan denna form vara bra. (ibid.) 

Den övergripande konklusionen av Pipino et al. (2002) är att konceptet ”one size fits all” inte 

är en lösning. Snarare att bedömning av informationskvalitet är något pågående som konstant 

kräver en medvetenhet kring de underliggande fundamentala principerna vid utvecklandet av 

subjektiva och objektiva bedömningarna av informationskvalitet. 

Tabell 2.2 Bedömning av informationskvalitet enligt Pipino, et al., (2002) 

Info.kvalitetsegenskaper Beskrivning 

Accessibility The extent to which data is available, or easily and quickly retrievable 

Appropriate Amount of Data 
The extent to which the volume of data is appropriate for the task at 

hand 

Believability The extent to which data is regarded as true and credible 

Completeness 
The extent to which data is not missing and is of sufficient breadth 

and depth for the task at hand 

Concise Representation The extent to which data is compactly represented 

Consistent Representation The extent to which data is presented in the same format 

Ease of Manipulation 
The extent to which data is easy to manipulate and apply to different 

tasks 

Free-of-Error The extent to which data is correct and reliable 

Interpretability 
The extent to which data is in appropriate languages, symbols, and 

units, and the definitions are clear 

Objectivity The extent to which data is unbiased, unprejudiced, and impartial 

Relevancy The extent to which data is applicable and helpful for the task at hand 

Reputation 
The extent to which data is highly regarded in terms of its source or 

content 

Security 
The extent to which access to data is restricted appropriately to main-

tain its security 

Timeliness 
The extent to which the data is sufficiently up-to-date for the task at 

hand 

Understandability The extent to which data is easily comprehended 

Value-Added 
The extent to which data is beneficial and provides advantages from 

its use 
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2.6.3 Semiotikbedöming av Helfert, et al. (2002) 

År 2002 publicerades studier där det föreslogs ett tillvägagångsätt som tillfredsställer speci-

fika krav genom relevanta kvalitetsegenskaper. Dessa identifieras av användaren till olika se-

miotiska (teckenlära) nivåer som följer nedan: (Helfert, et al., 2002) 

 Syntaxnivån behandlar frågor rörande hur data är representerade, formaterade och trans-

porterade mellan källan och destinationssystemet. Det omfattar egenskaper såsom konse-

kvent representation, säkerhet och datatillgänglighet. (ibid.) 

 

 Semantiska nivån handlar om semantiken kring data, dess innehåll och mening. Känne-

tecken som är viktiga på denna nivå omfattar aspekter såsom att data är tolkningsbar, kor-

rekthet och riktighet, lätt att förstå, men också att värdena är konsekventa över olika da-

takällor. Där kommer aspekterna av trovärdighet och tillförlitlighet in. (ibid.) 

 

 Pragmatisk nivå, denna nivå handlar om hur informationen kommer att användas. Om in-

formationen innehåller egenskaper såsom relevans, fullständighet och aktualitet. (ibid.) 

 

Tabell 2.3 Bedömning av informationskvalitet enligt Helfert, et al., (2002) 

Informationskvalitetsegenskaper 

Ability for management analysis  Accessibility  

Availability  Centralized  

Comparable  Complete  

Clear defined Consistency with value range  

Conformance to experiences  Conformance to source data 

Consistent  Data Quality Management Concept  

DQ-officer Motivation  Granularity  

Interpretability/Understandability Monitored  

No bad data  No duplicates 

Referential integrity  Relevance  

Reliable  Representation of enterprise  

Right, correct, error free  Security 

Standardised form  Sufficiently precise 

Syntactic correctness Timeliness  

Time-related  Traceability  

Up to date User-related/Decision-supporting 

 

  



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 12 – 

2.6.4 Fyra dimensioner eller kategorier enligt Strong, et al. (1997) 

Strong et al. (1997) identifierar fyra kategorier av informationskvalitet. Dessa är Intrinsic 

Data Quality, Accessiblity Data Quality, Contextual Data Quality och Representation Data 

Quality. (Strong, et al., 1997) Utförligare förklaring nedan: 

 Intrinsic Data Quality innefattar Accuracy, Objectivity, Believability och Reputation. När 

avvikelser över skilda datakällor finns, kan det uppstå tveksamheter kring trovärdigheten 

och riktigheten rörande underliggande data. Detta kan senare utmynna i ett dåligt rykte 

kring data och datakällan då med tiden dessa farhågor blir allmänt kända. Det resulterar i 

att denna data inte används, på grund av att det är osannolikt att användare använder data 

som de anser är opålitlig. Data som produceras eller härstammar från tolkning av männi-

skan anses också som partisk, vilket även det kan skapa trovärdighetsproblem. (ibid.) 

 

 Accessibility Data Quality innefattar Accessibility och Access Security. Mänskliga och 

tekniska aspekter såsom brist på kompetenser samt otillräckliga datorresurser kan för-

hindra tillgång till information som lagras i databaser eller i delade arkiv. Dessutom kan 

det även i många fall ta tid att ta fram dessa resurser, vilket i sin tur leder till att nödvändig 

information inte är tillgänglig när den behövs. Utöver dessa tillgänglighetsfrågor kan sä-

kerhetskrav också orsaka att information blir oåtkomlig. Grunden till det ligger i regler 

kring säkerhet och sekretess uppsatt på organisatorisk nivå. (ibid.) 

 

 Contextual Data Quality innefattar Relevancy, Value-Added, Timeliness, Completeness 

och Amount of Data. Stora datamängder kan påverka tillgången till information på grund 

av den långa tid det tar att bearbeta och hämta den. Om informationen inte är tillgänglig 

när den behövs kommer det inte att uppfylla sitt syfte. Om data är ofullständig eller saknas 

till följd av integrationen eller interna aggregerings-fel är det osannolikt att resulterande 

output kommer vara relevant. (ibid.) 

 

 Representational Data Quality innefattar Interpretability, Ease of Understanding, Concise 

Representation och Consistent Representation. Problem kring att sammanfatta, integrera 

och analysera inkonsekvent data gör informationen oåtkomlig för användning, för att se-

nare ha möjlighet att kunna skapa värde för användarens beslutsprocess. Information an-

ses också otillgänglig om den presenteras på ett sätt som gör det för svårt eller komplicerat 

att förstå eller tolka. (ibid.) 

Tabell 2.4 Bedömning av informationskvalitet enligt Strong, et al., (1997) 

Kvalitetstyp Informationskvalitetsegenskaper 

Intrinsic DQ Accuracy, Believability, Objectivity, Reputation 

Accessibility DQ Accessibility, Access security 

Contextual DQ Amount of data, Completeness, Relevancy, Timeliness, Value-Added  

Representational DQ 
Concise representation, Consistent representation, Ease of understanding, In-

terpretability  
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2.6.5 Informationskvalité och dess livscykel enligt Liu & Chi (2002) 

Data är en återspegling av affärsobjekt och processer. Från att observeras till att utnyttjas föl-

jer vanligtvis en sekvens av olika stadier. Lui och Chi (2002) tar upp fyra stadier av data-akti-

viteter: Collection, Organization, Presentation och Application. Först fångas data genom att 

observera verkliga processer och mätning av verkliga objekt. Sedan organiseras informationen 

och lagras i datalager eller DB. Nästa steg är att information processas, sammanfattas, format-

eras och presenteras i olika vyer. Slutligen utnyttjas informationen för att uppnå en viss appli-

kations ändamål, vilket i sin tur leder till vidare datafångst. (Liu & Chi, 2002) 

Under cykeln utvecklas information utefter specificerade behov. Granskning av informations-

kvaliteten i samband med denna livscykel är viktig eftersom varje steg i denna utveckling kan 

tillföra olika typer av problem rörande kvalitén som kan påverka användbarheten på olika sätt. 

(ibid.) 

 Collection Quality, detta stadie avser processer som får eller producerar data och har 

egenskaper av: partiskhet och tvetydighet inblandade under observation, dålig noggrann-

het rörande data, tillförlitlighet kring datainsamlaren och skaparen samt fullständighet när 

det gäller tillräcklighet för användning. (ibid.) 

 

 Organization Quality, detta stadie avser hur data lagras. Det påverkas av egenskaper som 

hör till stadiet Collection Quality, utöver faktorer som bristande konsekvens i data eller 

information över flera datakällor, aktualitet i datahämtning och enkelhet att navigera i in-

formationen. (ibid.) 

 

 Presentation Quality, detta inkluderar de två tidigare stadierna. Det avser dock främst 

konsekvenser av semantik och format av data (samma data bör definieras med samma in-

nebörd och format). Betoning ligger också vid att data ska vara tydligt och lätt att tolka, 

det bör också återspegla neutralitet. (ibid.) 

 

 Application Quality, det avser samtliga tidigare nämna stadier. Men också de som påver-

kar ett effektivt användande av information. Exempelvis tillgång till information, tillgäng-

lighet till följd av säkerhet- och sekretessavtal, relevans i termer av datavolymer och om 

den presenterade informationen är användbar, i vilken utsträckning data eller information 

som lätt kan analyseras är avsedd för ändamålet. (ibid.) 
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Tabell 2.5 Bedömning av informationskvalitet enligt Chi & Lui, (2002) 

Kvalitetstyp Info.kvalitetsegenskaper Beskrivning 

Collection Qual-
ity 

Accuracy 
The extent to which collected data are free of 
measurement errors. 

Objectivity 
The extent to which the sample selected for ob-
servation is representative of a population. 

Trustworthiness of the collector 
The extent to which the collector has integrity of 
not committing falsification. 

Completeness 
All values that are supposed to be collected as 
per a collection theory are collected. 

Clarity 
The extent to which data contain no fuzzy and 
ambiguous observations. 

Organization 
Quality 

Reliability of data clerks 
The extent to which data contain entry clerks are 
able to avoid mistakes. 

Consistency 
Different data in a database are logically compati-
ble. 

Storage Efficiency It takes less space to store data. 

Retrieval Efficiency It is fast to find desired information. 

Navigability One can navigate around the related information. 

Presentation 
Quality 

Semantic stability 
The same data have same meaning across time 
and space. 

Faithfulness 
The extent to which the presented data are iden-
tical to the origin in meaning and precision. 

Neutrality 
Data selected for presentation are not in favour 
of any particular opinion or purpose. 

Interpretability Data have clear meaning. 

Formality Data are presented concisely and consistently. 

Application 
Quality 

Ease of manipulation 
The extent to which data can be processed easily 
(e.g., indexed and analysed) 

Timeliness 
The extent to which data are sufficiently up-to-
date for at task. 

Privacy 
The extent to which a task has permissions to ac-
cess the data. 

Security 
The extent to which data are applicable and use-
ful for a specific theory. 

Relevancy 
The extent to which data are applicable and use-
ful for a specific theory. 

Appropriate amount of data 
The extent to which the volume of information is 
appropriate for a specific theory. 
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2.6.6 Sammanfattning 

Nedan (se tabell 2.6) finns en sammanställning av de fem studierna presenterade under kapitel 

2.6 (se kapitel 2.6) med forskarnas olika syn på egenskaper för informationskvalitet. Det finns 

ett flertal likheter mellan de fem studierna då några informationskvalitetsegenskaper är åter-

kommande eller benämns annorlunda men innebörden är densamma. I de två närmsta kapitlen 

analyserar vi egenskaperna, sammanfattar och fastställer ett konsoliderat teoretiskt ramverk. 

   

  

Olson (2002) Pipino & Wang (2002) Helfert et al. (2002) Strong et al. (1997) Chi & Liu (2002)

Accuracy Accessibility Ability for management analysis Access Security Accuracy

Completeness Appropriate Amount of Data Accessibility Accessibility Appropriate amount of data

Relevance Believability Avaliability Accuracy Clarity

Timeliness Completeness Centralized Amount of data Completeness

Trusted Concise Representation Clear defined Believability Consistency

Understood Consistent Representation Comparable Completeness Ease of manipulation

Ease of Manipulation Complete Concise representation Faithfullness

Free-of-Error Conformance to experiences Consistent representation Formality

Interpretability Conformance to source data Ease of understanding Interpretability

Objectivity Consistency with value range Interpretability Navigability

Relevancy Consistent Objectivity Neutrality

Reputation Data Wuality Management Concept Relevancy Objectivity

Security DQ-officer Motivation Reputation Privacy

Timeliness Granularity Timeliness Relevancy

Understandability Interpretability/Understandability Value-Added Reliability of data clerks

Value-Added Monitored Retrivial Efficiency

No bad data Security

No dublicates Semantic stability

Referential integrity Storage Efficiency

Relevance Timeliness

Reliable Trustworthiness of the collector

Representation of enterprise

Right, correct, error free

Security

Standardised form

Sufficiently precise

Syntactic correctness

Timeliness

Time-related

Traceability

Up to date

User-related/Decision-supporting

Tabell 2.6 Sammanställning av informationskvalité. 
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2.6.7 Analys av teori 

Nästa steg i vår teorianalys är att kategorisera alla egenskaper från tabell 2.6 i tre huvudgrup-

per, likt Marshall & Harpe (2009). Vidare har vi sökt centrala egenskaper hos de fem förfat-

tarna och reducerat ner dem till en mer överskådlig modell. I figur 2.1 har vi färglagt de olika 

forskarnas informationskvalitetsegenskaper med varsin färg och kategoriserat dem i tre hu-

vudgrupper; Believability and Reputation Problems, Accessibility Issues och Understanda-

bility Issues. 

 

Figur 2.1 Sammanställning samt kategorisering av kvalitetsegenskaper.  



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 17 – 

2.6.8 Teoretiskt ramverk 

Vi har presenterat fem artiklar inom ämnet informationskvalitet i litteraturgenomgången (se 

kapitel 2.6) som vi sedan sammanställt. Tidigare forskning gjord av Marshall & Harpe (2009) 

gjorde detta på ett liknande sätt och kombinerade tre källor till ett ramverk. De tre studierna 

de sammanställde skiljer sig i tillvägagångsätt och hur man kategoriserar kvalitetsegenskaper. 

Men likheter existerar i termer av de egenskaper som produceras. Som tidigare nämnt så har 

vi tagit in ytterligare två studier, Pipino et al. (2002) samt Olson (2002) för att ytterligare 

styrka modellen. Kvalitetsegenskaperna som presenteras i de två nya studierna går att appli-

cera på Marshall & Harpes (2009) ramverk, vilket gör att vi kommer att använda deras modell 

och benämningar men styrkt av ytterligare två forskare. 

Ramverket består av 13 stycken informationskvalitetsegenskaper för information som täcker 

olika perspektiv. Mellan två par finns det ett samband, Data Volumes och Timeliness/Avala-

bility samt Amount of Information och Relevancy. Data Volumes och Amount of Information 

har en direkt påverkan på Timeliness/Avalability respektive Relevancy. 

Frågorna (se kapitel 3.3) som ställs till intervjuobjekten är direkt kopplade till de 13 olika in-

formationskvalitetsegenskaperna. Där återfinns en viss överlappning mellan de olika egen-

skaperna då gränsen är hårfin dem emellan. 

 

Figur 2.2 Teoretiskt ramverk enligt Marshall & Harpe (2009) 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder vi valt att använda oss utav för vår datainsamling. De 

två metoderna är teoretisk datainsamling samt empirisk datainsamling. För att snabbt få en 

överblick av vad vi har gjort är här en kort sammanfattning: 

1. Samlat begrepp inom BI som vi anser är centrala och nödvändiga för att förstå uppsat-

sen. 

2. Utfört en teoretisk datainsamling där vi presenterat olika teorier om informationskvali-

tet. 

3. Sammanställt teori i två olika modeller, ett sammanfattande och ett teoretiskt ramverk. 

4. Konstruerat frågor utifrån vårt ramverk. 

5. Samlat in empiri från ett företag och applicerat det på vår modell. 

6. Presenterat intervjuresultat. 

7. Diskuterat upplevda problem. 

8. Avslutningsvis dragit slutsatser. 

3.1 Teoretisk datainsamling 

Den teoretiska datainsamlingen utfördes genom studier på tidigare forskning inom området 

informationskvalitet. Först och främst sammanställde vi de viktigaste ämnena och begreppen 

rörande vårt ämne för att läsaren ska få möjlighet att bli informerad om vilka dessa är. 

Likt forskningen gjord av Marshall & Harpe (2009), där informationskvalitetsegenskaper ta-

gits fram för att skapa ett ramverk, har vi också gjort detta. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) 

är en kritisk inställning till sekundärdata viktigt. Genom att förse oss med högt citerade artik-

lar och böcker för att sedan utvinna ofta nämna forskare inom dessa skrifter kom vi fram till 

ett antal som är ledande inom ämnet. Främst har vi använt oss av artikeldatabaser såsom ACM 

och AISel. Detta då vi vill säkerhetsställa kvalitet samt att det rör ämnet vi valt att studera. 

Efter insamling av relevant teori så delade vi upp informationskvalitetsegenskaperna i tre hu-

vudgrupper (se figur 2.1) likt Marshall & Harpes (2009) tidigare forskning. I och med uppdel-

ning kunde vi på ett enkelt sätt överskåda och upptäcka centrala begrepp som nämns av mer 

än en forskare. Vi kunde även lägga in våra egna värderingar och välja egenskaper som vi an-

ser har en stor påverkan på informationens karaktär. Genom detta framtagna ramverk har vi 

sedan haft möjlighet att formulera relevanta frågor för vår undersökning. 

Årtal i publiceringar är ofta en viktig parameter och något som bör tas i beaktning inom ämnet 

ICT när det kommer till artiklar och andra skrifter. Dock när man läser närmare inom ämnet 

informationskvalitet är detta något som inte förändras drastiskt från ett år till ett annat. 
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3.1.1 Kritik 

Insamlingen av artiklar för vårt ramverk kan in princip utvecklas och innehålla hur många 

källor som helst. Då detta är en kandidatuppsats har vi valt att begränsa omfånget till att inne-

fatta fem artiklar. Detta medför självklara resultat så som utelämnande av andra perspektiv 

och tillvägagångsätt. (Jacobsen, 2002) 

3.2 Empirisk datainsamling 

Man nämner ofta två olika ansatser till den empiriska datainsamlingen. Dessa är den kvantita-

tiva och kvalitativa ansatserna. Kvantitativ forskning är ofta enkätundersökningar där man 

jobbar utifrån att få fram statistiska och kvantifierbara resultat. Kvalitativ forskning är en tol-

kande metod. Ofta utförs den genom intervjuer eller möjligtvis enkäter med öppna svar där 

det innebär analys av lågt strukturerande data. (Jacobsen, 2002) 

3.2.1 Val av empirisk ansats 

Vi har valt en kvalitativ ansats. Kvantitativa metoder är i stor utsträckning deduktiva, från te-

ori till empiri, frågorna som ställs är fasta samt svarsalternativen är givna. Detta leder till 

starka begränsningar på vilken information som samlas in. Medan de kvalitativa metoderna är 

mer öppna för ny information. Viktigt i vår studie var också att vara subjektiva, ett hermeneu-

tisk utförande. För att skapa en förståelse har vi talat med människor inom en organisation, 

fått insyn i deras sätt att arbeta och tänka, och inte satt upp generella lagar, utan skapat en för-

ståelse för det lokala. (Jacobsen, 2002) 

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med personer innehavandes olika positioner inom företaget som på ett 

eller annat sätt arbetar i BI-miljön. Val av intervjuobjekt har bestämts genom målet att få en 

bred insamling (Jacobsen, 2002), då vi vill samla data från ett tekniskt perspektiv men även 

personer som arbetar mer med strategiska samt operationella uppgifter och är ledande, från 

perspektiven informationskonsument och skapare. 

Intervjuerna skedde först och främst i företagets lokaler då det gör det enkelt för intervjuob-

jekten att ge oss en del av deras arbetstid. Jacobsen (2002) tar upp att val av tid och plats kan 

ha en påverkan på datainsamlingen som i förlängningen kan ge olika resultat. Frågearsenalen 

som vi har kräver inte att vi är på någon specifik plats, och vi har inget behov av att välja en 

noggrann tidpunkt då vi vill fånga upp intervjuobjektens vardagliga arbete. 

Då personer är placerade både på annan ort i Sverige, men även utomlands, har några av inter-

vjuerna skett via telefon eller videokonferens. Intervjuerna har alla utförts på svenska, utom 

en som utfördes på engelska. Detta är något vi inte kunnat rå för, med tanke på tidsramen, då 

vi helst önskat ett fysiskt möte med samtliga intervjuobjekt då detta oftast ger bäst resultat. 

(Jacobsen, 2002) 
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Samtliga intervjuer spelades in digitalt för att sedan transkriberas på ett sammanfattande vis 

där vi fångat andemeningen (ej ordagrant). Transkripten återfinns som bilagor (se 7.1). Detta 

för att underlätta för oss att gå tillbaka till vad som har sagts, men även för intervjuobjektens 

säkerhet så de kan, om så önskas, gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. 

3.3 Intervjufrågor 

Nedan följer en presentation av våra utformade frågor med motivering. Intervjufrågorna är 

uppdelade i kategorierna enligt vårt ramverk (se kapitel 2.6.8): Believability & Reputation 

Problems, Accessibility Issues och Understandability. 

3.3.1 Believability & Reputation problems 

Multiple sources 

 How do you work with the company IT-systems on a daily basis? (I.e. ERP, BI etc.) 

 Are you using multiple sources to do your work? Explain. 

 What problems do you think could occur using multiple sources? 

Motivering: För att få en uppfattning hur de jobbar med organisationens olika system samt 

även om de upplever några komplikationer med att använda mer än ett system. 

Objectivity 

 Is there a risk when using data that is produced by another party (human or machine) 

that it is somehow biased or manipulated? (I.e. using a Qlik developed by a colleague) 

Motivering: För att se om intervjuobjekten upplever data som vinklad/subjektiv. 

Reliability of the data/data producer 

 Do you have confidence that the data is always true and accurate? 

 Do you use any information or data created by someone else? (Not directly taken from 

the original source) 

 

Motivering: För att se om intervjuobjekten har tillit till de system samt andra användare som 

skapar data. 
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3.3.2 Accessibility Issues 

Insufficient computing resources and skills 

 Do you/have you constructed analytical reports yourself? (I.e. a Qlik or Excel) 

 Do you feel that you have an understanding of how the database is structured and the 

tables' relationships when creating a Qlik? 

 How do you work remotely? Do you have access to all information that you need? 

(I.e. Another office, on the road etc.) 

Motivering: För att få en uppfattning om de upplever begränsningar i kunskap eller hårdvara 

som i så fall kan försvåra deras arbete. 

Privacy and security 

 What’s your opinion on the security measures? 

 Does everybody have access to the data they need from the systems? 

Motivering: För att få en uppfattning kring intervjuobjektens syn på företagets säkerhetsmek-

anismer. Om de är tillräckliga samt om det begränsar deras arbete. 

Data Volumes 

 When accessing the data, is it often large volumes? Does it hampers work? 

 

Motivering: För att få en uppfattning om dem jobbar med stora data volymer vilket kan be-

gränsa deras arbete. 

  

Timeliness/Availability 

 Do you feel that the information is always up to date? 

 Can you whenever you want (in time) collect accurate and timely data? 

 Do you feel that it is easy to get access to the information you want? 

Motivering: För att se om intervjuobjekten har tillgång till aktuell information oavsett tid och 

plats. 

3.3.3 Understandability 

Ease of navigation 

 Can you easily find and navigate through the information / data? (I.e. navigate in Ac-

cess-Point) 

 Is it easy to find what you are looking for? (I.e. you want to find sales figures for April 

last year, do you know where to find it?) 

Motivering: För att fånga intervjuobjektens upplevelser kopplat till företagets BI-gränssnitt.  
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Interpretability 

 Do you find that the information and all data is easily understandable? 

 Do you understand the processes behind the information presented when analyzing? 

(I.e. how it is aggregated) 

Motivering: För att få intervjuobjektens uppfattning om data är lättförståelig och i vilket for-

mat den presenteras. 

Consistent representation meaning and format 

 Is there common terms, symbols and names for all data? (I.e. naming convention in 

the Qliks etc.) 

 Is the meaning of information the same everywhere? (I.e. another department or coun-

try) 

 Can the terms and concepts mean different across the different departments? 

Motivering: För att få en uppfattning om hur konsekvent data presenteras för intervjuobjek-

ten. 

Amount of information 

 What do you think of too much information in one place? What are the difficulties? 

(I.e. a Qlik that presents a lot of information) 

Motivering: För att få intervjuobjektens uppfattning kring presentation av för mycket data på 

samma ställe (Överväldigande data). 

Relevancy 

 Do you feel that too much data is presented? (I.e. reports that are presented to you, or 

that you use) 

 Do you feel that all the data / information is relevant? (I.e. is there a need for all pre-

sented information in the reports?) 

Motivering: För att få en uppfattning om intervjuobjekten upplever att den data de har till-

gång till är relevant för deras ändamål. 

Completeness 

 Can you feel that something is missing in the information / data that you manage and 

collect? (I.e. in the reports that you use) 

Motivering: För att få en uppfattning om intervjuobjekten upplever att data saknas för deras 

ändamål. 
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3.4 Kvalitet 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). Med 

hög reliabilitet anses undersökningen mer tillförlitlig. En fråga man kan ställa sig för att få 

svar på detta är om man skulle få samma resultat om vi genomförde exakt samma undersök-

ning en gång till. Som tidigare nämnt har vi kategoriserat det till olika informationskvalitets-

egenskaper. Frågorna vi sedan tagit fram är skapade på ett sådant sätt att vi får information 

kring dessa informationskvalitetsegenskaper. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det viktigt 

att mätningarna har utförts på ett identiskt sätt. I de olika intervjuerna i den mån det är möjligt 

har upplägget samt frågorna varit identiska. 

Som vi nämnde tidigare har några av intervjuerna utförts via telefon, av legitima orsaker. En-

ligt Jacobsen (2002) kan telefonintervjuer ha en positiv inverkan. Det blir en ganska anonym 

form och kan minska intervjueffekten.  

Kontexteffekter är något som Jacobsen (2002) tar upp och det handlar om att det kan finnas 

effekter som påverkar gällande hur information insamlas. Det kan handla om plats för inter-

vjun, men också gällande om den är planerad eller mer spontan. Vi valde att i tid planera våra 

intervjuer. Men också att ta fram ett intervjudokument som var av karaktären guide där vi pre-

senterade oss själva och ämnet lite närmare. Allt detta för att intervjuobjektet skulle ha möj-

lighet att förbereda sig och inte på något sätt skulle vara överraskade över intervjun. 

(Jacobsen, 2002) 

3.4.2 Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) handlar det om att empirin måste vara giltig och relevant. Med det me-

nas att det vi faktiskt mäter är det vi önskar att mäta. Att det vi mäter uppfattas som relevant 

och att vi ka uppnå generell giltighet. Som går att läsa under segmentet reliabilitet är frågorna 

framtagna utifrån informationskvalitets-kategoriseringen, därav får vi de svar som är önsk-

värda från vår sida. 

Intern giltighet handlar om resultatens giltighet. För att undersöka detta, att vi faktiskt fått 

fram en sanning, har vi presenterat en del av resultaten för uppgiftslämnarna för att validera 

om de känner igen sig. (Jacobsen, 2002) 

Extern giltighet handlar om i vilken grad rönen från en undersökning kan generaliseras. Urva-

let av intervjuobjekt har vi i viss mån kunnat bestämma själva. Med det menas att vi var tyd-

liga i början om att vi gärna hade som önskan att få personer inom olika områden på företaget 

vilket vi också fick. Sedan kan det påverkat negativt att vi inte har intervjuat fler företag. 

Samtidigt har liknande synpunkter återkommit hos flera intervjuobjekt, vilket leder till att rön 

kan generaliseras inom just detta företag. (ibid.) 
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3.5 Etik och moral 

Jacobsen (2002) tar upp tre grundkrav som en undersökning bör uppfylla. Dessa krav är infor-

merat samtycke, krav på privatliv och krav att bli korrekt återgiven (Jacobsen, 2002). Samt-

liga intervjuer har varit frivilliga och föregåtts med information kring ämnet i god tid innan, 

detta faller under kravet informerat samtycke. 

Krav på privatliv bygger på hur känslig informationen är som återgivs på intervjun och om in-

tervjupersonen kan identifieras (ibid.). Vi har valt att presentera intervjuobjektets roll men fö-

retaget samt intervjuobjektens namn är anonymt. Dock finns möjligheten för kollegor att iden-

tifiera individen i fråga. Men vi anser att informationen som samlats in inte är av en så pass 

känslig karaktär att det var nödvändigt. 

Det sista kravet handlar om att bli korrekt återgiven vilket är essentiellt i detta fall (ibid.). 

Som forskare finns det alltid möjligheter att manipulera data för att resultatet ska gagna oss. 

En garanti som motverkar detta är att samtliga intervjuer finns på ljudfil, samt att de är tran-

skriberade. Detta är tillgängligt för samtliga som vill undersöka om man får fram andra slut-

satser än vad vi fått fram. 
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4 Resultat och Analys 

I denna del presenterar vi resultatet från vår empiriska undersökning. Vi kommer börja med 

att presentera verksamheten och sedan övergå till presentation av intervjuobjekten. Avslut-

ningsvis kommer problemområden presenteras i en tabell kopplat till ramverket och teorin. 

4.1 Verksamheten 

Företaget är producerande och verksamma internationellt. De är ett så kallat Premium Brand 

och är ledande inom sin nisch. Antal anställda inom verksamheten är över 2000 personer värl-

den över, och nettoomsättningen uppgick till över 4 miljarder SEK 2013. 

Verksamheten har sedan slutet av 90-talet använd sig av affärssystemet M3, tidigare Movex. 

2013 uppdaterades systemet till vad som idag kallas för M3. Uppdateringens metod var en så 

kallad Roll Out, där samtliga faciliteter utförde detta samtidigt. När M3 implementerades var 

det en paketlösning, samtliga moduler som fanns tillgängliga följde med, men idag används 

inte alla moduler av verksamheten. En stark funktion i M3 är Multi Unit Coordination som 

tillåter köp mellan bolagens faciliteter och flytt av varor, som senare bokförs per automatik 

och korrekt. 

Electronic Data Interchange (EDI) är något verksamheten använder sig av. Det är en elektro-

nisk kommunikationsmetod som tillhandahåller standarder för utbyte av data via alla elektro-

niska medel. Om till exempel två företag som är verksamma i olika länder använder sig av 

EDI så följer det samma standard och de kan därför utbyta information. Informationen kan ex-

empelvis vara inköpsorders, fakturor och frakt. 

Verksamheten har en DB2-databas som grund för sitt affärssystem, som är en av de mer 

kända relationsdatabaserna som använder sig av SQL. En laddning sker över natten till deras 

QlikView-databas som kan liknas ett DW. QlikView är ett analysverktyg som i det här fallet 

inte arbetar med realtids-data, utan en kopia av data sparas i QlikView-databasen. Informat-

ionen som laddas över presenteras sedan i deras QlikView-portaler som heter Access-Point 

och Kundorderportalen. I Access-Point idag finns det ett hundratal Qlik-rapporter. En licens 

för en person till QlikView uppskattas kosta cirka 10 000 kr inklusive vissa underhållskostna-

der. Detta kan dock variera beroende på vilket upplägg personen i fråga ska tillhandahållas, 

där det finns användarlicens och utvecklarlicens, samt olika behörighetsupplägg. 
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4.2 Intervjuer 

I denna del presenteras de olika rollerna som intervjuats. Vi börjar med att beskriva intervju-

objektets roll och arbetsuppgifter. Vi går sedan vidare med att presentera funna problemom-

råden kategoriserade enligt ramverket för att göra det tydligt och lätt att följa. 

4.2.1 Sales manager 

Rollen innefattar ansvar för all försäljning och kundtjänst. Personen ifråga är en konsument av 

data samt information, alltså skapar denne inte rapporter utan bara mottager och analyserar 

information. Intervjuobjektet använder sig uteslutande av QlikView och har inga användarrät-

tigheter till M3. Ett annat verktyg som används är ARO, som är ett finansiellt instrument som 

bland annat sköter bokföring och bokslutsrapportering. 

Sättet data och information används är för att se bakåt i tiden, men det används också för ta 

fram prognoser för prissättning, olika kvartals-rapporter och kontroll av marginaler. Använ-

dandet är på en basal nivå, och personen har en Controller som mer djupgående konstruerar 

rapporter och analyser. Intervjuobjektet använder sig främst av tre Qlik-rapporter vilket är Net 

Sales, Budget och Cost. 

Reliability of the data/data producer 

Som vi tidigare nämnt är rollen Controller mer djupgående och utför analys kring data och in-

formation. Många rapporter som kommer från Controller till Sales Manager, är med vet-

skapen och kännedomen om både personen ifråga samt dennes kompetens. Därför är objekti-

vitet och oron kring felaktig information inget problem. Dock bekräftar användaren att man 

kan uppleva oro kring kvalitén på rapporter eller annan information man får från kollegor som 

man inte känner till lika väl. 

Rapporterna laddas varje natt från ERP-databasen till DW, så aktualiteten på rapporterna an-

ses vara god. Dock uppstår det ibland problem med laddningar vid månadsavsluten, då faktu-

reringsvärdet visar noll SEK. Detta är inte kritiskt, men kan upplevas problematiskt just den 

dagen. 

Amount of information 

Intervjuobjektet har en bestämd uppfattning kring vad presentation av för mycket information 

har för påverkan. Det händer att rapporter presenterar för stora mängder information, vilket 

leder till att användaren inte kan konsumera informationen. Rapporten skickas då tillbaka till 

skaparen för bearbetning. Intervjuobjektet anser att informationen måste presenteras på en 

nivå där det går att få en helhetsbild och inte ner på detaljnivå. 
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Data volumes 

Intervjuobjektet är ansvarig för Qlik-rapporten ”sälj”, och är den som godkänner om andra 

ska få tillgång till den. Men intervjuobjektet har inte skapat rapporter, utan det sköts av perso-

ner med den kompetensen. Det går alltid att lägga en beställning på en rapport som saknas, 

men det sker sällan då upplevelsen är att det mesta redan existerar. Det är snarare så att det 

existerar för mycket rapporter i företagets Access-Point, men i och med att denna person är 

väl insatt i navigering och fullt medveten om vart allt ligger, är det inget problem. Men det på-

pekas att det kan uppstå problem för personer som är nya inom detta och inte är erfaren med 

Qlik-rapporterna. 

Insufficient computing recources and skills 

Som nämndes under informationskvalitetsegenskapen Data Volumes är denna person ingen 

skapare av Qlik-rapporter utan mer en beställare. Det är inget konstigt i sig, då majoriteten av 

företagets användare är inga skapare av Qlik-rapporter. Detta för man valt att ett fåtal ska ha 

denna behörighet då det är krävande och man behöver en stor kompetens. 

4.2.2 Supply Chain Manager (UK) 

I denna tjänst ingår ansvar kring all distribution av produkter på företagets marknad, samt an-

skaffande av råmaterial och logistiska krav för produktionsanläggningen. Just nu ingår också 

en involvering i ett projekt som handlar om installation av ett lager samt införande av lagersy-

stem i ett annat land. Många system används på daglig basis och dessa är M3, Astro och 

QlikView, där Astro är ett lagerhanteringssystem. 

Accuracy, correctness and consistency across multiple sources 

Ett problem gällande flera olika källor tas upp. Ett exempel är att de varje vecka får informat-

ion gällande lager skickat från lagerhanteringssystemet till M3. QlikView används sedan för 

att ta fram rapporter för att påvisa skillnaderna. Problemet är att det alltid finns olikheter mel-

lan systemen. När det arbetas med flera system kommer det uppstå skillnader, och förtaget 

kommer behöva förklara dessa från ett finansiellt perspektiv. Detta för att det inte är accepta-

belt med exempelvis för stor lagerdifferens. En möjlig orsak som tas upp är integrationen mel-

lan systemen. Det som används är en specifik miljö för att skicka information fram och till-

baka, det vill säga en ”värd” som binder samman alla systemen. Om denna miljö går ner kan 

information fastna eller försvinna, och då uppstår problem av större dignitet. Speciellt vid ett 

distributionscenter som hanterar många transaktioner, då fastnar väldigt många meddelanden 

och det blir svårt att spåra tillbaka för att hitta de försvunna meddelandena. Detta är något 

som har arbetats med mycket och länge, för att överkomma, och få bukt med på bästa sätt. 

Följderna av detta problem blir att det inte går att garantera något med kundordrar även om 

det fysiskt finns i lager. Detta kan bero på att det exempelvis finns meddelanden som försvin-

ner på vägen till ERP-systemet. En vara kan därför vara fysiskt skickad men ett meddelande 

om att det har skickats har inte kommit fram. I de andra systemen ser det ut som att ordern 

fortfarande inte är skickad, och vise versa. 
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Problemet förvärras ytterligare genom en tredjeparts site i ett annat europeiskt land vars sy-

stem inte till fullo är kompatibelt med företagets ERP-system. Detta har orsakat en hel del 

problem till den grad att där finns en dedikerad anställd på plats vars arbetsuppgifter består av 

att dubbelkolla ordrar från detta varuhus och ser till så att alla meddelanden som skall skickas 

verkligen gör det. Innehavaren av denna roll fungerar som en administratör mellan tredje-

partssystemet och företagets ERP-system. 

Vid användandet av multipla system så som i fallet med intervjuintressenten belyses tydligt 

problemet med att informationen inte alltid stämmer överens systemen sinsemellan. Detta 

problem är dock inte lika påfallande för en användare som i större grad endast använder sig 

utav QlikView. 

Ease of navigation 

Gränssnitt och design togs upp som ett irritationsmoment, det vill säga att Qlik-rapporterna i 

de allra flesta fall inte är koncisa sinsemellan. Detta verkar vara en generell uppfattning över-

lag och något som påverkar användaren. Ett exempel togs upp där två Qlik-rapporter, inom 

logistik, varierade stort i både layout och hur de var uppbyggda. Detta gör att arbetet tar 

längre tid då man först måste testa sig fram innan man får fram det man önskar. 

Reliability of the data/data producer 

Intervjuobjektet understryker att ett förtroende för kollegor existerar i företaget, men oftast 

sker en dubbelkontroll och en standardcheck på arbetet för sin egen skull. Det som också till-

kommer är att man alltid dubbelkollar när den senaste uppdateringen var skedd på Qlik-rap-

porten. Det existerar en tidsstämpel på rapporterna som berättar när senaste laddningen skett. 

Consistent representation, meaning and format 

Tidigare togs problemet upp med att man inte har ett standardiserat gränssnitt och uppbygg-

nad i Qlik-rapporterna. Detta faller även över och blir tidskonsumerande i att man ofta får 

testa olika tabeller för att se vilken information dessa innehåller. Dock påpekar intervjuobjek-

tet att detta endast förekommer i Qlik-rapporter som man sällan besöker och således saknar 

erfarenhet kring. 

Completeness 

Ibland kan det ta lite mer tid när viss information ska hämtas. I detta fall handlar det om att en 

Qlik-rapport inte innehåller all relevant information för användarens ändamål. Ett exempel 

som tas upp är att intervjuobjektet har fått slå ihop tre Qlik-rapporter genom att exportera 

samtliga och sedan slå samman dessa i Excel. Detta är inget enormt problem i sig, då det rent 

tekniskt inte är svårt, men i slutändan är det tidskonsumerande. 
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4.2.3 VP Supply Chain 

I denna roll ingår ansvar för lager, transporter, prognoser och delvis kundtjänst. Rollen är av 

internationell art så resor inom tjänsten är vanligt där interaktion med kontor i andra länder är 

frekvent. Tjänsten innebär mycket tid framför datorn där rapporter från flera länder hanteras. 

Centrala verktyg är M3 och QlikView för att hämta information. Det sker inte mycket infö-

rande av information, snarare främst hämtning av information för eget bruk, eller till någon 

som rapporterar till denne. 

Accuracy, Correctness and Consistency across multiple sources 

Informationen i QlikView är inte realtidsaktuell som tidigare nämnt, och det är något som an-

vändarna måste vara medvetna om. Vill man ha det så får man ta det direkt ur M3. Qlik-rap-

porterna laddas minst en gång om dagen och det tycker intervjuobjektet är tillräckligt bra och 

tillfredsställer dennes behov. Det har inträffat att Qlik-rapporterna inte har uppdaterats under 

natten på grund av tekniska problem. Det finns då en möjlighet att få informationen uppdate-

rad genom att ringa IT-support som då exekverar Qlik-rapporten ännu en gång. 

Completeness 

Denna punkt handlar om att lära sig Qlik-rapporterna. Intervjuobjektet tar upp att det finns an-

vändare som inte tar sig tiden att lära sig företagets applikationer, och då det ibland saknas in-

formation i rapporter uppkommer svårigheter. Ett exempel som tas upp är att intervjuobjektet 

fick en fråga från en kollega om det gick att se en leverantör kopplat till ett visst artikelnum-

mer. Den länken finns inte direkt i någon Qlik-rapport, och är lite svår att ta fram, med många 

steg inblandade. Man måste veta vad som är den gemensamma nämnaren (nyckeln i tabel-

lerna) för att senare slå ihop tabellerna i Excel. 

Data volumes 

Intervjuobjektets uppfattning är att det existerar för många Qlik-rapporter. Det har utförts nå-

gon upprensning, men åsikten är att det finns lite för få standardiserade Qlik-rapporter. Det 

existerar till exempel fyra stycken för lager, en som är dagligt uppdaterad, en som är månatligt 

uppdaterad, en legal enhet och en som en annan kollega använder. I detta fall hade det varit 

rimligt med en större Qlik-rapport uppger intervjuobjektet. Åsikten är att det kanske inte har 

utförts det konsolideringsarbetet. 

Interpretability 

Inom detta område anser intervjupersonen att det finns potential till förbättring, användare lär 

sig efterhand oftast, men det kan vara enklare presenterat. Ibland kan fältnamnen vara direkt 

hämtade från ERP-systemet, vilket inte alltid är så lätt att förstå. I M3 så är det bokstavskom-

binationer som ingen har koll på förutom de som är aktiva användare. Det blir svårare att an-

vända och risken finns för misstolkningar kring informationen som presenteras. Detta resulte-

rar i mer onödig kommunikation till IT och i värsta fall kanske man tar fel beslut. Det finns en 

flik som heter Description i de flesta rapporterna, men det är inte alltid det finns en optimal 

beskrivning i dem. 
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Consistent representation, meaning and format 

Finns likheter med ovanstående rubrik, där problem ofta uppstår vid nyanvändning av Qlik-

rapporter. Uppfattningen är att tid inte lagts ner på att få dem att se överensstämmande ut. Det 

finns ingen gemensam standard med standardiserade diagram, vilket det bör enligt intervjuob-

jektet. Idag är uppfattningen att det skapas Qlik-rapporter för ett personligt behov och inte ur 

ett business-behov. 

4.2.4 Master-data- och project coordinator 

Rollen innefattar hantering och ansvar för all master-data i M3. Det kan handla om data kring 

exempelvis artikelregister, inköpsleverantörer och kunder. Ett exempel kan vara att se till att 

all data som kundservice kan tänkas behöva är uppdaterad, så att de olika plattformarna som 

används inom företaget visar samma data. Ett annat exempel på arbetsuppgifter är när ett la-

ger skulle flytta till ett annat land. Detta tillförde arbete kring att sätta upp master-data i det 

nya systemet. Det handlar bland annat om att översätta fältnamn i systemet så att det skulle 

vara relevant för dem i det landet. På daglig basis används främst M3 men också användning 

av Qlik-rapporter är vanligt. Mycket av arbetet går ut på att hämta ut data från databaserna ge-

nom SQL-queries3. 

Amount of information 

Denna roll har, liksom många andra roller, också ett ansvar och är ägare för vissa Qlik-rappor-

ter. För att andra ska få tillgång till dessa, eller göra förändringar, skickas en begäran för an-

tingen behörighet eller förändring. Detta vidarebefordras senare till IT-avdelningen som utför 

detta. När det kommer till Qlik-rapporter finns det, som tidigare nämnt, många fördefinierade 

att tillgå. Det kan ibland upplevas som rörigt på flera olika sätt, exempelvis att det ibland kan 

vara svårt att finna det man letar efter. 

Relevancy 

 

Ett citat taget från intervjun som tar upp denna problematik väldigt tydligt: ”Vet jag vad jag 

behöver, skapar jag upp en egen rapport i Qlik-rapporten. Istället för att leta i vilken redan fär-

dig rapport som det här specifika fältet finns. Det kan faktiskt vara väldigt rörigt ibland. Att 

det finns mycket mer information än vad man behöver. En del data kanske inte heller är rele-

vant.” 

  

                                                 

3 SQL-queries är kommando som man skickar till databaser för att utföra uppgifter, exempelvis hämta eller upp-

datera information/data (http://www.sqlcourse.com/intro.html) 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 31 – 

Interpretability 

Den andra delen handlar om att det ibland kan vara svårt att förstå, hur man ska gå tillväga för 

att få fram korrekt information från rapporterna. Men också hur användning av termer kan 

försvåra arbetet. Exempel på termer är användningen av ”status”, det kan handla om artikel-

status, tillverkningsstatus eller inköpsstatus. Det har olika innebörd beroende på vilken avdel-

ning användaren jobbar på och leder till förvirring. 

Ett exempel som tas upp är en person som undrade varför prisavtal visades dubbelt i en av 

Qlik-rapporterna. Detta var på grund av att ett urval inte gjorts i rätt fält. Ett förslag som togs 

upp är att man skulle lägga till ett förtydligande i hur denna rapport fungerar. Intervjuobjektet 

tar inte bara upp att det finns en okunskap hur saker och ting är kopplat till varandra i Qlik-

rapporterna, utan även hur olika delar hänger samman i M3s databas. 

Accuracy, correctness and consistency across multiple sources 

Som tidigare nämnts laddas Qlik-rapporterna varje natt. Men det kan i vissa rapporter morgo-

nen efter ändå visas inaktuell data i vissa rapporter. Detta för att data plockas ut från M3 tidi-

gare än när uppdateringen sker. Även om rapporten uppdateras kl. 06.00 på morgonen plockas 

den oftast ut på kvällen innan från M3. Ett scenario som togs upp som tidigare hänt var när 

denne arbetade med en annan roll inom företaget och fick erfara att data kring materielbeho-

vet plockades ut kl. 18.00. Arbetade man då efter den tiden i M3 fick man senare inte uppda-

terad data i Qlik-rapporten. 

4.2.5 Finance Controller 

Rollen innebär arbete mellan IT och ekonomi. I arbetsuppgifterna har det bland annat innebu-

rit att vara delaktig i implementering av affärssystemet på olika siter. I rollen ingår också ar-

bete inom ekonomi och rapportering. System som på daglig basis används är affärssystemet 

M3, QlikView och rapporteringssystemet ARO. Men väldigt mycket av arbetet utförs i Excel 

där användaren drar ut rapporter från företagets Access-Point. 

Timeliness/Avalability 

Personal inom finansavdelningen har fått dispens att använda Qlik-rapporter som är sparade 

lokalt på sin dator och köra rapporterna direkt mot M3. Mycket av detta handlar om bland an-

nat arbete kring bokslut och dylikt, att alltid kunna få tag i realtidsdata. Men huvudsyftet är att 

användare bara ska använda Access-Point för Qlik-rapporter, detta handlar om prestanda, att 

förminska belastningen på M3. 

Completeness 

All data i Qlik-rapporter laddas inte direkt från M3. I viss mån existerar det även laddningar 

från Excel-filer till QlikView. Detta är dokument som manuellt måste uppdateras med data. 

Det kan handla om bland annat information kring budget och dylikt. Här finns risk för att fel-

aktigheter i data kan uppstå. 
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Amount of data 

Arbete i Excel är vanligt då verktyget är tydligt och enkelt när det kommer till siffror, det är 

vanligt att mängden information i Qlik-rapporterna gör att man hellre exporterar Qlik-data till 

Excel för att slippa scrolla. Beroende på mängd data, kan det vara smidigare att helt enkelt 

fortsätta arbetet i Excel. 

Consistent representation, meaning and format 

Som tidigare nämnts arbetar man ofta i samma Qlik-rapporter, där förståelsen för dessa byggs 

upp över tid. Men vid användande av nya Qlik-rapporter kan det uppstå förvirring. Även för-

virring kring fältnamn i Qlik-rapporterna uppstår då kolumnnamn hämtats direkt från M3, där 

vissa bokstavsbenämningar i form av bokstavskombinationer kan försvåra förståelsen. 

4.2.6 Supply Chain Manager (SE) 

Rollen innefattar ansvar för planering, vad som behöver tillverkas utifrån prognos kring kund-

order. En del är också materialavrop på det material företaget inte tillverkar som behövs för 

deras egen montering. Utöver detta innefattas också lagerdelen med godsmottagning, materi-

alförsörjning och utleverans av färdigt gods. 

System som används mest i det dagliga arbetet är M3 och QlikView. M3 är det primära syste-

met, då det presenterar informationen i realtid. QlikView används främst för uppföljning, 

såsom leveransprecision, antal ordrar, planföljsamhet, men även för prognoser framåt i tiden. 

Exempel på detta kan vara utlagda ordrar som behöver snabbas upp eller eventuellt senareläg-

gas. Intervjuobjektet använder också systemet PipeChain som tillhandahåller kommunikation 

mellan företaget och leverantörerna kring materielplaner och prognoser. 

Accuracy, correctness and consistency across multiple sources 

Ett av de mer kritiska problemområdena som nämndes var Material Resource Planning-syste-

met (MRP) och dess körningar inte utfördes korrekt. Det handlar om att varje helg ska M3 

rensa alla förslag kring materialplaneringen, och sedan läggs nya förslag in. Detta leder till att 

beslut kring frisläppning för tillverkning framåt i tiden inte kan göras. Görs detta inte i tid 

finns risken att inköpsordrar inte går ut i tid, vilket leder till att tillverkning blir försenad. 

Interpretability 

Inom området navigering och tydlighet i Qlik-rapporter tas det återigen upp att det finns en 

del Qlik-rapporter som saknar guide kring hur de fungerar och ska användas. 

Privacy and security 

En del rapporter saknar namn på rapportskaparen och vem som är ägaren av Qlik-rapporten. 

Detta kan bli problematiskt om man vill komma med en ändring. 
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Amount of information 

Överlag anses detta inte vara ett problem. Men det finns några Qlik-rapporter med extremt 

mycket information, för att citera intervjuobjektet. Ett exempel är en Qlik-rapport som presen-

terar allt på artikelnivå. I detta fall handlar det om att kunna bygga och sedan plocka ut det ur-

valet användare verkligen behöver, annars resulterar det i överflödig information. 

Consistent representation, meaning and format 

Ett exempel tas upp där avdelningar inte arbetar på samma sätt gällande datumformat. De per-

soner som arbetar med planering använder sig av ordningen år/vecka/dag, medan andra an-

vänder sig av år/månad/dag. När företag inte använder sig ett standardiserat sätt kan det i 

vissa fall uppstå missförstånd. Dock flikar intervjuobjektet in att i Qlik-rapporterna är det tyd-

ligt beskrivet vilket datumformat som gäller. Detta faller mer under kommunikation mellan 

personer. 

4.2.7 Sammanfattande tabell över upptäckta problem 

Tabell 4.7 och 4.8 är en sammanfattning av våra funna problem inom företaget. Informations-

kvalitetsegenskaperna är kategoriserade i de tre huvudgrupper tillsammans med namnet på 

egenskapen och en kort beskrivning. Till höger i tabellen finner vi orsaker samt verkan som 

uppdagats under intervjuerna. 
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Tabell 4.7 Sammanfattning (1) av upptäckta problem 

 

  

Beskrivning Orsak Verkan

Informationsdifferens i databaser 

som ska vara identiska vid 

samma tidpunkt

Man använder sig av olika databaser, en 

tillhörandes M3 och en kopia av M3 som 

speglas för QlikView-lösningen. Det kan infinna 

sig informationsdifferens dessa emellan på grund 

av tekniska fel eller mänskliga faktorn

1) Laddningar som oftast sker under 

natten utförs inte 

korrekt/överhuvudtaget

2) Användare som gör fel urval vid 

selektering av data i QlikView

1) Produktionsplanering genomförs 

inte på korrekt sätt

2) Användare kontaktar IT-

support som manuellt kör 

laddningar

3) Risk för beslutstagande på 

felaktigt underlag

Personlig tillit till kollega

Vissa roller i företaget får återrapporteringar av 

kollegor. Beroende på tillit och uppfattning kring 

sin kollega så utförs stickkontroller så att 

information är korrekt

1) Återrapporterande kollega har 

rapporterat felaktig information 

tidigare tillfällen

2) Man känner inte återrapporterande 

person i fråga

1) Extra arbete & tid för 

mottagande part då stickkontroller 

måste utföras

Saknad kunskap kring QlikView 

vid skapande av rapporter

Det krävs en viss förståelse kring processer och 

logik bakom QlikView/DB för att få fram rätt 

resultat och skapa rapporter. Flertalet anställda 

påpekar att de saknar kunskapen för att skapa 

egna rapporter

1) Avsaknad av utbildning kring 

QlikView

2) Behovet av denna specifika 

kunskap är inte nödvändig  enligt 

intervjuobjekt

1) Man kan göra informationsurval 

på ett felaktigt sätt.

Ägandeskap av rapporter

Alla rapporter i QlikView-portalen ska ha en 

ägare med bestämmanderätt. Dock framgår det  

inte tydligt vem som äger på samtliga rapporter 

således vem man ska kontakta vid 

frågor/förändringar

1) Vid upprättandet av rapport finns 

inga klara riktlinjer för innehåll

2) Slarv vid skapandet

3) Inget krav då man kan skapa 

rapporter utan ägare (avsaknad av 

riktlinjer)

1) Vid förändringar vet anställda ej 

vem man ska kontakta

2) Vid oklarheter vet anställda ej 

vem man ska kontakta

Redundanta Qlik-rapporter

Det existerar redundanta rapporter med endast 

få skillnader. Exempelvis finns det flertalet lager-

rapporter som återger samma information men 

på olika kriterier.

1) Anställda vill se information på sina 

egna kriterier, urval eller kopplingar 

mellan tabeller saknas

2) Avsaknad av information i 

existerande QlikView-rapporter

1) Onödig belastning av IT-

struktur

2) Oklarheter vilken rapport man 

hämta information ifrån

3) Stora datavolymer 

Alltid aktuell information 

tillgänglig

Informationen är inte alltid aktuell för sitt 

ändamål

Laddning från affärssystem till 

QlikView sker med förutbestämda 

tidsintervall

1) En del anställda kör QlikView-

applikationer direkt mot 

affärssystem för att få tillgång till 

realtidsinformation

2) Användare kontaktar IT-

avdelning för manuell körning

Användare som uppdaterar Qlik-

rapporter direkt mot ERP-

system

En del anställda kör QlikView-applikationer 

från sin PC direkt mot affärssystem för att få 

tillgång till realtidsinformation

Befintliga rapporter i accesspointen 

uppdateras med bestämda 

tidsintervaller. Majoriteten uppdateras 

en gång per dag, några mer frekvent. 

Detta anses inte vara tillräckligt av 

dessa användare.

1) Ökad belastning på ERP-

system

2) Skillnader i accesspoint och i 

anställdas applikationer
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Accuracy, correctness and consistency across multiple sources

Reliability of the data/data producer

Insufficient computing resources and skills

Privacy and security

Data volumes

Timeliness/Avalability
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Tabell 4.8 Sammanfattning (2) av upptäckta problem 

 

Beskrivning Orsak Verkan

Svårnavigerade QlikView-

rapporter

Exempelvis så skiljer sig placering av 

rullistor  mellan rapporter samt att de i vissa 

fall är väldigt långa

1) Otydliga riktlinjer för skapande 

av QlikView-rapport

2) Ingen konsensus kring någon 

formatstandard

1)  Inkonsekvent utseende & 

struktur

2) Kan vara förvirrande

Tabellnamn hämtade direkt 

från ERP-system och 

presenterade i BI-gränssnitt

Det existerar rapporter där tabellnamn är 

hämtade direkt från ERP-system. Dessa är 

ofta bokstavskombinationer som är 

svårtolkade för icke insatta. Detta är inte 

konsekvent då det förekommer omdöpta 

tabellnamn i andra rapporter

1) För regelbundna användare är 

bokstavskombinationen självklar 

och behöver inte förtydligas

1) För icke regelbundna 

användare saknar 

bokstavskombinationen 

innebörd

2) Skapar förvirring

Ofullständig 

rapportbeskrivning samt guide 

för användande

Varje QlikView-rapport ska ha en 

beskrivning för användandet och förklaring 

över innehållet. Det råder skiftande kvalitet 

för dessa beskrivningar

1) Slarv vid uppförandet av 

beskrivning

2) Otydliga riktlinjer för 

beskrivningen

1) Oklarheter hur en QlikView-

rapport fungerar

2) Oklarheter kring vad QlikView-

rapporten innehåller

Ej konsekvent presentation av 

information i rapporter

Det råder stora skillnader på hur information 

presenteras i QlikView-rapporter då med 

tanke på exempelvis logotyper, grafisk 

presentation, placering av tabeller, färger

1) Otydliga riktlinjer för skapande 

av QlikView-rapport

2) Ingen konsensus kring någon 

formatstandard

1) Väldigt spretigt utseende

2) Några ser ej tilltalande ut, 

svårtolkade & ger ett 

oprofessionellt intryck

Redundanta kolumnnamn med 

olika innebörd för olika 

avdelningar

Det existerar redundanta kolumnnamn i 

tabeller som har olika innebörd för olika 

avdelningar. Exempelvis "status" som 

förkommer i mer än en tabell och ha mer än 

en innebörd

1) Kolumnnamnet är hämtat direkt 

ur ERP-systemet

1) Kan vara förvirrande

2) Risk att missförstå 

innebörden av "status"

Qlik-rapporter innehållandes 

för mycket information

En del QlikView-rapporter presenterar stora 

mängder information att det kan bli svårt för 

användaren att överskåda samt skapa sig en 

uppfattning

1) Otydliga riktlinjer för skapande 

av QlikView-rapport

2) Ingen konsensus kring någon 

formatstandard

3) Hämtat all rådata ur ERP-system 

utan selektering

4) Användare har skapat rapport 

för eget behov, men extra 

information överflödigt för annans 

bruk

1) QlikView rapporter blir 

onödigt stora (volymmässigt)

2) Dubbelarbete i form av att 

användaren exporterar till Excel 

och selekterar informationen 

manuellt

Qlik-rapporter innehållandes 

ej relevant information

QlikView-rapporter som är skapade av en 

användare med information men en del av 

informationen är irrelevant för andra 

användare.

1) Hämtat all rådata ur ERP-system 

utan selektering

2) Skaparen tillgodoser sitt eget 

behov, men rapport tillför inget för 

företaget

1) Flertal rapporter med små 

olikheter

2) Ökade datavolymer

3) Ökad 

datatrafik/systembelastning

Avsaknad information i en del 

Qlik-rapporter

Det existerar QlikView-rapporter där 

information för ett specifikt ändamål saknas 

och måste kompletteras genom 

sammanslagning av tabeller

1) Skaparen av rapporten ansåg sig 

inte behöva den informationen

2) Den uteblivna kopplingen mellan 

tabeller används ej frekvent 

1) Man kompletterar information 

och slår samman tabeller 

manuellt vilket kan vara 

tidskrävande

2) Risk för fel infinner sig

Komplettering av data med ett 

manuellt system

En del information finns inte representerad i 

de olika systemen. Exempelvis så måste 

valuta skötas manuellt via system såsom 

Excel

Informationen existerar ej i 

kompatibel källa/databas

1) Ökad risk för felinmatning

2) Tidskrävande

Amount of information

Lista över identifierade 

U

n

d

e

r

s

t

a

n

d

a

b

i

l

i

t

y

Relavancy

Completeness

Ease of navigation

Interpretability

Consistent representation, meaning and format
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5 Diskussion och analys 

I detta kapitel diskuteras resultatet av våra intervjuer kopplat till vårt ramverk och litteraturge-

nomgången. Vi kommer dela upp kapitlet i informationskvalitetsegenskaperna som återfinns i 

ramverket. Sedan kommer vi gå igenom dessa ömsevis. Vår upptäckt är att vissa informat-

ionskvalitetsegenskaper är sammankopplade till varandra, mer precist gällande att en egen-

skap kan vara orsak eller resultat av en annan. Denna påverkan utkristalliseras även i tabell 

(se tabell 4.7 & 4.8) med kolumnerna orsak och verkan. Kopplingarna och möjliga lösningar 

kommer också att diskuteras. 

Det råder en konsensus bland författarna (se kapitel 2.6) om dessa informationskvalitetsegen-

skaper. Lösningar går att finna på samtliga problemområden, men frågan landar oftast i nytta. 

Väger nyttan över mot till exempel tid och kostnad, eller är nu-läget ”good enough”. 

5.1 Believability & reputation problems 

5.1.1 Accuracy, correctness and consistency across multiple sources 

Problemet som uppdagades från intervjuerna var att det kunde uppstå informationsdifferens i 

databaser där informationen ska vara identiska vid samma tidpunkt. Detta uppstod vid pro-

blem med laddningen från M3 till QlikView. Resultatet av detta var att den korrekta informat-

ionen i M3 inte var identisk med det som presenterades i Qlik-rapporterna. Ett exempel på 

denna problematik var bland annat MRP-körningar som inte körts korrekt över helgerna. 

Detta är dock något som upptäcks direkt, men leder till att arbetet inte kan utföras på ett kor-

rekt sätt. Det är konstruerat som en automatisk process, men blir i det här fallet en manuell 

process vilket kräver extra resurser i form av tid och personal. Andra informationsdifferenser 

existerar dock också där den stora boven blir manuella rutiner. I några fall laddas Excel-doku-

ment direkt mot QlikView. Det kan handla om exempelvis budgetsiffror som uppdateras och 

sätts av individer. Här kan går det att se en risk med att få fram felaktig information om Ex-

cel-rapporterna inte uppdateras korrekt. 

Anledningen till dessa problem ligger dels i de tekniska aspekterna. I andra fall handlar det 

om information som är under ständig förändring som måste uppdateras manuellt av använ-

dare. Det framgår en belåtenhet med QlikView som BI-verktyg från våra intervjuobjekt, då 

det underlättar deras arbetsrutiner med sammanställning av information från olika källor. Pro-

blemet med flertalet olika källor uppstår egentligen när användare saknar medvetenhet kring 

hur systemen fungerar, då de måste beakta hur färsk informationen är och förstå när den upp-

dateras från huvudsystemet. 
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Ett annat problem som vi uppfattade var att viss information inte var kompatibelt med de be-

fintliga system som företaget använder sig av utan, och behövdes läggas till manuellt. Budget 

och valutakurser framkom som manuella processer där användare själv stod för tillägget av 

information. Det glappet är ett utrymme för felaktigheter då den mänskliga faktorn har en 

större betydelse än vanliga fall. Exempelvis kan ett inmatningsfel av simpel karaktär i ett Ex-

cel-dokument ställa till det och kräver därför noggrannhet av användaren. 

5.1.2 Reliability of the data/data producer 

Förtroende kring den information som presenteras, dels från de olika systemen, men också 

från källor som är mänskliga, anses ändå vara god. Dock finns alltid en skepsis kring rappor-

ter som kommer från individer som man inte upplever ha nära relationer med. Det som sker är 

att sådana rapporter föranleder en kontroll för att se att den är korrekt. Detta är inget onaturligt 

mänskligt beteende i sig. Men går man lite djupare på det använder samtliga anställda data 

hämtat från någon av de källor som alla har tillgång till. Misstro kring källor går att koppla 

ihop med segmentet 5.1.1 där vetskapen om problem skapar ett förtroendetapp när varje felak-

tighet uppstår. 

Det är fördelaktigt att hålla sig kritisk till given information om inget annat för att säkerställa 

att inga fel begåtts. Men det föranleder att man håller det kort och koncist, kollar upp en eller 

två saker så att säga. Det blir ofta lätt ineffektivt annars om man ändå skall dubbelkolla allt, 

då hade man lika bra kunnat ta fram informationen själv från första början. 

5.2 Accessibility issues 

5.2.1 Privacy and security 

Vid stor konsumtion av QlikView-rapporter, och av många användare, är det naturligt att 

dessa förändras och utvecklas över tid. Men i intervjuerna uppgavs det en viss problematik 

när förändringar önskades på vissa rapporter. Vi fann att det stora problemet låg i att vissa 

Qlik-rapporter saknade ägare. Mer konkret handlar det om en förvirring vem man ska vända 

sig till, det är oklart vem som har behörigheten att ändra i dessa rapporter. 

En stor anledning till detta är att Qlik-rapporterna har skapats och utvecklats över lång tid. 

Anställda har förflyttats eller slutat, men en uppdatering av ägandeskap och tillhörande in-

formation i rapporterna har inte skett i enighet med detta. 

Avsaknaden av tydliga riktlinjer och regler resulterar i förvirring. En tydlig lösning är att upp-

rätta en Governance över BI-miljön, och i detta sätta upp klara riktlinjer för vad som sker när 

till exempel anställda inte längre kan vara ägare över en Qlik-rapport, och hur övergången till 

ny ägare utförs. 

5.2.2 Data volumes 

På företaget har man utvecklat en Access-Point där Qlik-rapporterna går att finna för de an-

ställda. I samtal med samtliga intervjuobjekt tas det upp att man enbart använder ett fåtal för 
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dagligt bruk i sitt arbete, med vissa anomalier ibland då andra rapporter konsumeras. Men i 

frågan om samtliga rapporter används uppges det att så inte är fallet. Alltså existerar det Qlik-

rapporter som inte används, eller inte uppfyller så pass stor nytta för att den ska anses vara le-

gitim, men som ändå laddas. Resultatet av detta är att laddningar utförs och belastar systemet 

helt i onödan. I vissa intervjuer talades det om att en rensning av redundanta Qlik-rapporter 

var på sin plats. 

I ramverket ser vi att Data Volumes påverkar Timeliness/Avaliability, men vi ser även att Re-

levancy påverkas. Mängden information i Qlik-rapporterna och mängden Qlik-rapporter i Ac-

cess-Point gör att relevansen minskar. Lösningen på detta är som intervjuobjekten nämnde, en 

rensning av irrelevanta Qlik-rapporter. En kartläggning kring vilka rapporter som finns, och 

vad dessa innehåller, för att sedan ha möjlighet att avgöra vad som inte fyller någon funktion. 

5.2.3 Timeliness och Availability 

Som tidigare beskrivet är QlikView inte en realtids-applikation. Dock nämner vi att avdel-

ningar har möjlighet att ladda Qlik-rapporter lokalt direkt mot affärssystemet. Detta utförs i 

samband med finansiella rapporteringar för att exemplifiera. Huvudsyftet är att inte använda 

lokala Qlik-rapporter, i den benämningen att man kan uppdatera dessa mot systemet. För om 

alla hade haft tillgång och möjlighet till detta hade belastningen varit alldeles för stor. Frågan 

blir snarare om det ska utvecklas eller är ”good enough”, för i slutändan blir det en kostnads-

fråga. I detta fall har vi upplevt att lösningen uppfyller behovet väl och arbetet fungerar bra. 

Det har även tagits upp att uppsatta regler/normer kring användande av lokala Qlik-rapporter 

som laddas direkt mot ERP-systemet inte är allmängiltigt. Exempel tas upp där användare i 

viss utsträckning använder sig av applikationer på sina datorer för att sen köra dem direkt 

kopplat till M3. Upplevelsen är att man inte tar hänsyn till den extra belastning i form av extra 

anslutningar som ytterligare läggs mot M3. 

Hur pass aktuell företagets information ska vara är en fråga om kostnad. Våra intervjuobjekt 

ser sig i stort nöjda med hur pass färsk informationen i Access-Point är, men ändå har några 

av dem direkt uppkoppling till M3. Detta medför givetvis en extra belastning på ett redan 

tungt belastat ERP-system, som har många användare. Ett scenario som kan uppstå är om yt-

terligare användare ansluter sig direkt mot ERP-systemet och en eventuell överbelastning kan 

se. 

Vi upplever situationen som att det inte finns tydliga regler och restriktioner för hur BI-verk-

tyget får användas. Det kan tyckas vara lite för fritt utrymme för användare att göra vad de 

vill, ett mönster som vi tycker är återkommande inom företagets BI-miljö. 

5.2.4 Insufficient computing resources and skills 

Majoriteten av de anställda är enbart användare av Qlik-rapporter, och har inte behörigheten 

att kunna skapa Qlik-rapporter. Detta för att det saknas kompetens, men också främst för att 

detta är en policy inom företaget. Hade många av problemen, främst rörande navigering och 

förståelse, kunnat elimineras om samtliga anställda hade möjligheten och kunskapen att skapa 

egna Qlik-rapporter? Det är möjligt. Om tydliga ramar och regler hade tagits fram för skap-

ande av Qlik-rapporter. Väger nyttan över? Nej. Detta är orimligt på flera plan. Dels finns ett 

kostnadsperspektiv där licensieringsmodeller har förändrats över tid. För QlikView finns en 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 39 – 

användarlicens och en utvecklarlicens, dessa skiljer sig märkbart i kostnad. Sedan krävs en 

grundlig, följt av en avancerad, utbildning för samtliga. Detta blir problematiskt då den tek-

niska kompetensen skiftar stort mellan de anställda inom en organisation. 

Dock bör de som beviljas med en utvecklarlicens få den vederbörliga utbildning det kräver för 

att samordna sig sinsemellan. Genom detta konsolideras expertis och information och Qlik-

rapporterna kan byggas upp eller samordnas utefter ett gemensamt ramverk. 

5.3 Understandability 

5.3.1 Ease of navigation 

Vi har haft möjlighet att utforska företagets Access-Point samt ett antal Qlik-rapporter. Inter-

vjuerna bekräftade till viss del det vi upplevde. Qlik-rapporter har i många fall olika ägare 

samt skapare. Detta har lett till en olikartad uppbyggnad av rapporterna, dels i gränssnitt men 

också i valet av parametrar. Det uppgavs i intervjuer att detta ofta uppfattades som förvirrande 

till en början vid användande av rapporter som inte tillhörde den grupp av vanligt använda 

rapporter. 

Många intervjuobjekt talar om att det hade varit fördelaktigt att ta fram standardiserade sätt 

för upplägg, där gränssnitt och färgteman inkluderas, så allt ser professionellt och enhetligt ut. 

Det är ett annat sätt, och i viss mån mer beskrivande, att tala om Governance. Att man sätter 

upp överenskomna regler och ramar för hur en Qlik-rapport ska se ut gällande färgval och all-

mänt utseende med likartade placeringar av parametrar till exempel. 

5.3.2 Interpretability 

Som en fortsättning på informationskvalitetsegenskapen nämnd ovan uppgavs det förvirring 

kring andra delar med Qlik-rapporterna. Problem som presenterades för oss var tabellnamn 

hämtade direkt från ERP-systemet och som sedan presenterades i gränssnittet i Qlik-rappor-

ten. Det skapades även ibland förvirring kring avsaknad av beskrivning i hur rapporten funge-

rar. I vissa Qlik-rapporter existerar det en användarguide, en tydlig beskrivning i hur Qlik-rap-

porten är uppbyggd samt hur vissa parametrar och tabeller fungerar. 

Det optimala är att inga tabellnamn används, utan att man har tydliga benämningar som be-

skriver mer utförligt vad som menas. Det kan dock finnas en positiv sida med detta, att man 

har gemensamma benämningar över systemen. För finns det en användarguide där det tydligt 

står uppstaplat tabellnamn och vad som menas försvinner den förvirringen. 

Det finns en koppling till Ease of Navigation och Consistent Representation, Meaning and 

Format i det att de skapas av varandra men att dem samtliga kan lösas genom att införa rikt-

linjer och regler. 
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5.3.3 Consistent representation, meaning and format 

Ett ytterligare uttryck av kategorin Understandability handlar om konsekvent representation. 

Förvirringar som togs upp var fältnamn och benämningar som betyder olika beroende på vil-

ken kontext som detta tas upp i. Vi presenterade ett exempel kring termen ”status” som kan 

betyda status på order, produktion eller leverans etc. I vissa fall kan användaren utföra logiskt 

tänkande och anta att det betyder en viss sak, men förvirring uppstår likväl emellanåt, vilket 

inte är optimalt. 

Fortsättningsvis under ämnet konsekvent representation uppgav även intervjuerna att Qlik-

rapporter inte använde sig av en enhetlig representation gällande logotyper och färgtema. 

Detta får anses vara en hygienfaktor då det fortfarande fungerar som det ska, men detta ger 

inget professionellt intryck. Men genom många skapare av Qlik-rapporter och att många kom-

mer med ändringar, egentligen utan riktlinjer, skapas det ett spretigt resultat. Då det inte exi-

sterar uppsatta regler är detta problem inte konstigt. 

5.3.4 Amount of information 

Något som skapar förvirring, men också försvårar arbetet, är när det presenteras väldigt 

mycket information framför användaren i en rapport. Intervjuobjekten nämner känslor som 

irritation och matthet kopplat till detta. Exempel som tas upp är Qlik-rapporter innehållandes 

många tabeller, vilket leder till långa tabeller och rutor som presenterar en mängd information 

som inte kan tas in. Användare tar upp att de ofta, i de flesta fall även oberoende av mängden, 

exporterar informationen till Excel. Men att det i detta fall ofta beror på att slippa scrolla och 

få en bättre bild av informationen som presenteras. Detta leder till dubbelarbete i viss mån. 

Urval och liknande måste utföras igen, i Excel i detta fall. 

Ett intervjuobjekt tar upp en intressant åsikt i att Qlik-rapporter skapas ur ett personligt behov, 

och inte ur ett ”business”-behov. Det vill säga att en enskild individ behöver en särskild typ av 

information och utifrån det skapar en Qlik-rapport. I och med detta skapas fler och fler Qlik-

rapporter, vilket slutligen leder till ännu längre laddningstider. Ingen har som sagt en hel bild 

av vad som finns i Access-Point och därmed skapas det eventuellt dubbletter av sagda Qlik-

rapporter. 

Frågan är om man använder QlikView så som det är tänkt att användas, om man använder 

dess fulla potential. Genom konsoliderade Qlik-rapporter och smarta urval kanske man kan få 

fram den informationen som efterfrågas istället för att skapa nya Qlik-rapporter för det ända-

målet. 
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5.3.5 Relevancy 

Mellan Relevancy finns det en tydlig koppling till Amount of Information. I exemplet beskri-

vet ovan, där användaren får väldigt mycket information presenterat för sig, upplevs det 

ibland som icke relevant information. Dock påpekar alla intervjuobjekten att de är ovetandes 

kring om något som de tycker är irrelevant information överensstämmer med andra använ-

dare. 

Möjligheten finns för samtliga användare att komma med ändringar utifrån eget tycke för att 

fylla deras behov av relevans då de har olika definitioner på vad som är viktigt och relevant 

för deras arbetsuppgifter. 

Vi har fått uppfattningen av att användare skapar Qlik-rapporter för sitt personliga behov, och 

inte ur ett businessbehov. Denna uppfattning delas också med ett intervjuobjekt vilket styrker 

vår bild. Detta har resulterat i Qlik-rapporter som innehåller irrelevant information för många 

av användarna. Men även att användare tar med hela tabeller från ERP-systemet in i BI-mil-

jön vilket också leder till irrelevant information. 

5.3.6 Completeness 

Motsatsen till uppfattningen kring att all information som presenteras i Qlik-rapporterna inte 

är relevant, är åsikten att det saknas information i rapporterna. Några intervjuer presenterade 

en problematik kring att Qlik-rapporter saknade relevant information, som då får hämtas från 

annan källa. Dock finns ett system där användare kan ansöka om tillägg eller förändringar. 

Men som tidigare beskrivet kan detta bli problematiskt i de Qlik-rapporter som saknar ägare. 

Resultatet av detta är att tiden som läggs på en arbetsuppgift förlängs då flera källor måste 

konsumeras för att uppgiften ska bli klar. Som i Amount of Information (se 5.3.4) landar det i 

ett dubbelarbete för användaren. Men vad är lösningen på det? Att kombinera rapporter till en 

ytterligare rapport för att öka Completeness? Kommer det i sin tur påverka Relevancy och 

Amount of Information? Det kommer påverka relevansen och mängden information på ett ne-

gativt sätt. Upplevelsen är att om verksamheten gör en inventering kring innehåll och ser till 

att ha relevanta Qlik-rapporter. För ”good enough” i denna verksamhet är att ha relevanta 

Qlik-rapporter med en mängd av information som går att ta in för användaren. Detta är en ba-

lansgång som exempelvis kan bestämmas av ansvariga för BI-miljön och fastställas genom 

inventering och behovsanalyser.  
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6 Slutsatser 

Genom en granskning av litteratur inom ämnet informationskvalitet har vi kunnat utkristalli-

sera 13 informationskvalitetsegenskaper vars existens och inflytande vi sedan undersökt inom 

ett producerande internationellt företag. 

Förändringen som lett till en mer användar-driven lösning har skapat ett större behov av högre 

informationskvalitet. Beslut och analys måste kunna tas på korrekt information samt att det 

utförs i rätt tid. De framtagna informationskvalitetsegenskaperna tar detta i beaktning genom 

att täcka hela processen. Från hämtning och framtagning av information, presentation och 

framställning, analys och slutligen beslutstagandet. Liu och Chi (2002) tar upp livscykeln för 

information där varje steg i cykeln kan skapa problem och påverka kvalitén. Vi kan tydligt se 

att informationskvalitetsegenskaperna, i olika grad och aspekt, påverkar beslutsprocessen. 

Bland annat blir påverkan längre tid till beslut, och i ett fåtal fall kan inte beslut tas vid rätt 

tidpunkt. 

Vi ser också se fler sammanband mellan egenskaper än vad Marshall & Harpe (2009) visade i 

sitt ramverk. De påvisar en koppling mellan data volumes och timeliness/avalability men vi 

ser att amount of information och relevancy i sin tur styr data volumes. 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

 Vilka informationskvalitetsegenskaper kan motverka att information utnyttjas på effek-

tivt och enkelt sätt vid beslutstagande? 

Vår slutsats kring vilka informationskvalitetsegenskaper som påverkar ett beslutstagande åter-

finns i det teoretiska ramverket. 

De 13 olika informationskvalitetsegenskaperna som förklarats i tidigare litteraturkapitel anser 

vi påverka information i varierande grad. Några har större inverkan på information än andra 

vilket pekar på att de också bör prioriteras olika av företag. En egenskap i ramverket som vi 

upplevde inte hade samma påverkan som övriga var Objectivity either during the production 

process or when displaying the format. Detta tolkar vi som att alla arbetar mot företagets ge-

mensamma mål och ingen individ har någon vinning i att manipulera information till sin för-

del. 

En slutsats som också kan dras är, i enighet med Pipino et al. (2002), att konceptet ”one size 

fits all” inte är applicerbart. Dels när det kommer till bedömningar av informationskvalitet, 

men också lösningar på de problem som återfinns inom organisationer. Arbete med kvalitén 

på informationen är ett ständigt pågående arbete där en BI-Governance kan utföra stor nytta. 
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 Hur påverkar dessa informationskvalitetsegenskaper beslutsprocessen inom en BI-

miljö? 

Denna frågeställning syftar till att undersöka hur informationskvalitetsegenskaperna påverkar 

en beslutstagare som använder sig av information från företagets BI-miljö. 

Informationskvalitetsegenskaperna varierar i påverkan på beslutsprocessen och beslutstaga-

ren. Det vi har funnit är att det kräver extra tid från användare i form av extra manuellt arbete 

samt kontroller för att säkra kvaliteten på informationen. Även mer kritiska situationer kan 

uppstå och påverka produktion och således försenade leveranser till kunder. 

Vi anser att det finns egenskaper som försvårar inlärningskurvan för användaren att ta till sig 

presenterad information. Egenskaper som Ease of Navigation, Consistent Representation, Me-

aning and Format och Amount of Information tycker vi har stor inverkan på en användares 

första intryck av en rapport. De tre egenskaperna är kopplat till hur informationen presenteras 

grafiskt och dess tydlighet. Ju sämre dessa egenskaper beaktas desto svårare blir det för en an-

vändare att konsumera informationen, dock enbart om denne saknar erfarenhet. Användare 

som arbetar med dessa rapporter på frekvent basis har erfarenheten och vet hur Qlik-rapporten 

fungerar, det leder till ett mindre problem. 

I en användar-driven BI-miljö med hundratal användare så behövs det en form av styrning. 

Avsaknaden av BI-Governance har visat sig väldigt tydligt i vårt fall, då på flertal ställen BI-

miljön saknar struktur och konsekvens. Användare skapar rapporter för sitt eget behov, och 

inte ur ett business-behov vilket är väldigt karakteristiskt för ett BIS utan tydliga riktlinjer. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Resultaten från forskningen tar upp problem som denna verksamhet upplever. Men vidare 

forskning krävs för att se om dessa problem upplevs av flera. Ytterligare forskning krävs 

också för att se om det kan upplevas annorlunda med annat utgångsläge. Exempel på utgångs-

lägen gör gällande företag inom andra branscher, verksamheter med en tydlig och fungerande 

Governance samt mot verksamheter med minst en anställd som har BI-miljön som sitt fulla 

ansvarsområde. 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 44 – 

7 Bilagor 

7.1 Intervjutranskript 

7.1.1 Sales manager 

IO = IntervjuObjekt, IL=IntervjuLedare  

IO: Vissa frågor är relevanta till den tjänsten jag har, och vissa inte, men så är det alltid. Jag använder ju information naturligtvis, det gör vi 

alla inom företaget, på ett eller annat vis. En del kan vara relevant för det jag gör och det ger jag svar på medan en del är det inte så då lämnar 

jag inget svar. 

IL: Precis, vi vill ju ha lite olika perspektiv och synvinklar på det. 

IL: Skulle du kunna berätta lite om dig själv och din roll här på företaget? 

IO: Javisst. Mitt område är ganska självklart, jag är försäljningsansvarig och ansvarig för ett affärsområde som vi kallar för X. Området X 
ingår olika produkter som produkt a, b, c, d, e, f och är uppdelat i två huvudområden. Jag ansvarig för dem två områdena i Europa, Afrika 

och Asien. Sen finns där en motsvarighet till mig som sitter i USA som är ansvarig för USA, Kanada och Latinamerika. Sen är jag ansvarig 

för produkter som vi producerar till andra företag som sedan placerar dessa på sina varumärken. Sedan är jag ansvarig för kundtjänst också. 
Där har vi fem olika siter, en i Sverige, en i England, en i Polen, en i Tyskland och en i Belgien. Lite drygt 50 personer i den gruppen. Så 

försäljningen och kundtjänst i dem regionerna som jag ansvarar för. 

IL: Ok, något mer du vill tillägga till det? 
IO: Vi har olika regionala säljchefer, ett tiotal ungefär, några som sitter i Asien, någon här i Norden, någon i England, två stycken i Benelux-

området, en i Tyskland och en i Östeuropa. De är i sin tur ansvariga för sin säljorganisation inom sin region. Om man tittar på information 

som jag använder rent generellt, innan vi går in på era frågor, så är det mycket försäljningssiffror som gäller för mig. Dels det som har hänt, 
det är bra att kunna gå bakåt vilket vi gör dagligen via QlikView. Den tittar jag direkt på morgonen och minst en gång om dagen och kollar 

hur det har uppdaterats över natten. Och sedan tittar jag också på en forecast där jag kollar hur mycket vi har budgeterat för månaden och 
kvartalet där man då blickar mer framåt. Vi kollar mycket på prissättning, även på våra konkurrenter i prissättningsprocessen. Det är mer ett 

finansiellt instrument för mig kan jag säga med den här typen av information än något annat. 

IL: Alltså du ser inte så mycket av det tekniska bakom utan mer som ett analytiskt finansverktyg? 
IO: Precis, det jag jobbar med är försäljning, marginaler och sedan jobbar jag väldigt tätt med vår controller som sedan rapporterar till vår 

CFO/finansdirektör. Han skapar analyserna och anledningen till att han göra det är att han kan skapa dem snabbare och är mycket bättre. Det 

mer basala tittar jag på själv, men när jag vill ha det mer fördjupat och presenterat på ett snyggt sätt i olika presentationsmiljöer som t.ex. 
Power Point så är han betydligt snabbare och bättre på det än vad jag är. 

IL: Om vi tittar på hur ni jobbar med olika informationskällor, ni använder er affärssystemet M3 samt QlikView som BI-plattform. Vilken 

plattform jobbar du med? 
IO: QlikView uteslutande. Jag har inte ens användarrättigheter till M3, och det vill jag inte ha heller. QlikView är det enda jag behöver och 

det enda jag använder. 

IL: Och där finns all den informationen som du behöver för att göra ditt arbete? 
IO: Ja, såsom det är uppbyggt med en gigantisk databas så är det väldigt enkelt för mig att kolla på informationen i olika dimensioner. T.ex. 

per land, produktgrupp. Jag kan göra lite vad jag vill inom den databasen. Och det är väldigt bra ju. Sen har jag inget behov av att bygga egna 

speciella rapporter själv. Har jag synpunkter och ett önskemål så kan jag få det inbyggt men jag är ingen direkt super-user som vill ha det 
skräddarsytt eller gjort på ett speciellt sätt. Dem rapporter som finns är egentligen det jag behöver. Vi är väl lite så som företag att vi övera-

nalyserar inte, utan vi har det som underlag vid beslutsfattande. Kan jag inte ta ett beslut med den informationen så finns det ingen anledning 

till att ha den där tycker jag. 
IL: Vad är din uppfattning kring att använda olika informationskällor, i det här fallet M3 och QlikView? 

IO: Jag tror väl det att det uppstår problem när informationen inte är densamma i de två källorna eller oerhört likt. Lite avrundningsfel och 

sådant kan man leva med. Men om jag får fram olika t.ex. marginaler där det skiljer sig flera procent då vet man inte vad man ska lita på till 
slut. I slutändan så litar man inte på någonting. För mig är det ju att finns det olika källor och de inte matchar så dyker det ju upp problem 

och tvivel. Sen har ju vi vårt officiella rapporteringssystem ARO som finans jobbar i. QlikView kollar man mer standardkostnader. Där läg-

ger man in i början på året att det kostar t.ex. tio kronor att producera den här produkten. Om det sedan är varianser på produktionen eller 
andra saker så ändras inte den standardkostnaden utan den ligger kvar. Det är därför ARO det där man tar genomsnittsvalutakurser och alla 

varianser är inräknade. Så det är egentligen det absolut den bästa källan ARO, för det är det vi rapporterar officiellt och i vårt bokslut. Så 

QlikView är en väldigt bra vägledning men inte 100 procent rätt. Men det är ändå “close enough” för mig för att det ska vara ett bra besluts-
stöd. Jag jobbar ju bara i QlikView, men sen får jag rapporter från vår controller som vi har jobbat fram tillsammans där det kommer från 

ARO och är exakt. Och det gör han ofta i Excell till mig, dumpar in det där och göra det lite snyggt. Jag behöver inte så mycket, och det ber 

jag inte om. Men för att summera så stämmer källorna överens så är det inga större problem, är det olika så kan det uppstå tvivel om vilken 
man ska tro på. 

IL: Hur ser du på att någon annan har producerat informationen åt dig? 

IO: Det beror helt och hållet på vem man jobbar med. Controllern som jag jobbar med är väldigt duktig och honom litar jag på helt och hål-
let. Men hade det varit så att det ofta blivit fel så blir man lite nervös, kan man lite på siffrorna på onsdag men inte på torsdag så är det inte 

bra. Som säljansvarig så får man hålla kolla på sakerna, kommer han till mig och säger att marginalerna är fyra procent ena månaden och 40 

procent andra så förstår man att något inte stämmer. 
IL: Så lite personligt? 

IO: Ja, lite grann. Jobbar man med någon och det inte blir riktigt rätt känns det inte bra att ta beslut på det materialet. Men är det någon man 

har koll på och levererar ett bra material så känns det ju jättebra. Så det är helt och hållet personrelaterat för mig, såvida det inte bara är så att 
man trycker på en knapp så kommer en list ut så tittar jag på den. Men så fort det är någon som bearbetar eller gör om och presenterar materi-

alet så måste man lite på personen. 
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IL: Vi var lite inne på ämnet tidigare, men du skapar inga rapporter själv i QlikView eller andra system? 
IO: Nä, det är ju så att uppdelning här är ganska enkel. Dem som är bäst på någonting ska ju göra det. Först och främst tycker inte jag att ska 

släppa in någon från säljavdelning i QlikView för att skapa rapporter. Först och främst så kanske man inte har det tekniska kunnandet och då 

kan rapporterna bli fel och så tar man fel beslut på grund av det. Och skulle man ha den kunskapen så kanske man inte är snabbast på det, 
utan då är det bättre att den som är mest effektiv på det gör det. Och jag menar QlikView är lätt, man kan flytta över det till Excell och göra 

det snyggt där. Ett väldigt bra hjälpmedel. Och sen har vi ju tillräckligt mycket med rapporter för att fatta dem besluten, och har vi inte det så 

kan man be om dem och så får man dem. 
IL: För att skapa egna Qlik-rapporter så behöver man ha en viss förståelse för hur databasen är uppbyggd och om jag förstår det rätt så är det 

inte relevant för dig då du inte bygger rapporter själv? 

IO: Nä, jag inser ju att det krävs en viss färdighets för att skapa det och det är något som jag inte har. Därför vill jag inte ens ha möjlighet att 
göra det, för då blir det inte bra. Det är viktigt att känna det. 

IL: Hur fungerar det att jobba på distans? Har ni tillgång till allt? 

IO: Ja, det har vi. Vi har en Citrix-anslutning vilket gör att det ser ut som vi sitter på kontoret när vi är bortresta. Vi har tillgång till allt som 
vi har när vi är på kontoret. Det som krävs är givetvis en internetuppkoppling, men så är det alltid. Men jag tycker att jag kommer åt allt från 

QlikView och saker som ligger på servrar. Men i vissa länder, som Kina t.ex. där är det väldigt jobbigt att komma åt sådant. Där är det ju 

vissa grejer som inte är tillåtna och internetuppkopplingen är inte alltid lika stabil. Det är ju mer infrastrukturen i det landet och inte våra 
system som inte fungerar. Så för mig känns det väldigt bra, har jag internetuppkoppling och dator så kommer jag åt allt. 

IL: Säkerhetsaspekten, hur ser det ut med accessnivåer till de olika portalerna? Har alla tillgång till allting? 

IO: Nä, det är faktiskt jag som på sälj-Qliken ger godkännande till rättigheter och vad dem får lov att se. Det är väldigt beroende på vilken 

tjänst man har. Jag t.ex. har tillgång till allting inom sälj-Qliken för jag är ju ansvarig inom min region så jag måste ju kunna se allt. Men 

personen som är ansvarig för England kan se England och ansvarig för Österrike, Tyskland och Schweiz kan se dem tre länderna. Så där kan 

man sätta behörighet per land men även på region. Det går även att sätta t.ex. för en produktgrupp så att om en är ansvarig för produkt A så 
kan denne bara se produkt A. Man kan alltså lätt sätta rättigheterna för vem som kan se vad. I ARO t.ex. så är det bara finans som har rättig-

heter. Jag kan få en förfrågan från IT-chefen om att en person vill ha tillgång till 1, 2 och 3. Är det okej så får dem det. 

IL: Är det ofta det sker förändringar i accessnivåer eller så att säga, jag vet inte om accessnivåer är rätt ord men. 
IO: Jo men det är väl rätt, Nä det är väl inte så ofta, det är väl mer om någon ändrar tjänst som man gör det. Annars finns det ingen mening 

med att ändra på det. Så det är väl mer om det är en nyanställd eller om det är någon intern som får ett nytt jobb eller så. 

IL: Men upplever ni att det alltid stämmer? Alltså att den tjänsten man har alltid har tillgång till den information som man behöver. Eller att 
dom ibland kan komma åt andras? 

IO: Ja det är svårt för mig att säga, jag har ju liksom satt upp att den här personen kan se det här och den där kan se det och den här det. Och 

sen är det då IT som administrerar det. Så att om alla bara gör det som vi säger så blir det rätt. Och gör dom inte det så blir det ju fel. Men jag 
kan väl säga som så att funkar inte Qliken för någon eller det har tagits bort av misstag eller så, så hör folk av sig väldigt snabbt. För de är ju 

inne där i stort sätt varje dag. Så att sen finns ju alltid möjligheten att någon kanske ser lite för mycket, men där har i alla fall jag gjort upp en 

lista på min organisation om vem som skall se vad. Och det vet jag att vi har jobbat med andra också med att det skall bli rätt. Men det är ett 
ständigt underhåll ju, vi har ju rätt många personer som har access till det ju. 

IL: Ja vi misstänkte det, vi har som sagt kikat i det och där är mycket att hålla koll på. 

IO: Ja precis, och den biten kan IT-chefen bättre för det är hens team som administrerar de rättigheterna. 
IL: Ja vi ska försöka prata med dom, vi har ett par personer till som vi skall prata med. Kopplat till datavolym, där är väldigt mycket inform-

ation i systemet så att säga är det något som du upplever försvårar arbetet? Mycket information så att säga som behöver laddas ned? 

IO: Nej, jag märker inte det så mycket, jag vet om att där är tusentals eller miljontals rader och kolumner och allt vad det är. Men som använ-
dare så är det ju så att har man bara en hyfsat snabb internetuppkoppling så märker man inte av det. Jag vet att det uppdateras någon gång tre 

eller fyra på morgonen. Så innan dess får man inte uppdateringarna liksom från natten innan. Så är man ute och reser eller så, så får man ta 

hänsyn till det. Så det är liksom inte en liveåterspegling utan den uppdateras en gång per dygn 
IL: Ja vi har sett det, vissa laddas oftare och vissa laddas kanske en gång om dygnet beroende på hur pass relevant man vill att informationen 

skall vara. 

IO: Ja exakt. 
IL: Men kan det problem någon gång när man behöver dagsfärsk information? 

IO: Ja alltså precis som allt som är tekniskt så har det hänt någon gång ju att det inte funkar men det är väldigt sällan kan jag säga. Bl.a. i 

början av månaden så måste man lägga in alla valutakurser, för vi fakturerar i en massa olika valutor, både dollar, euro, pund, SEK och 
norska och danska och några valutor till. Så att har det vart månadsavslut och den förste nästa dag, och då är det finans som är ansvarig och 

lägga in de här valutakurserna, för annars kan vi inte räkna om de till svenska vilket är. Man kan se de i svenska och euro, eller man kan se 
den i vilken faktureringsbelopp man vill så man kan se det i pund och så också lokalt alltså om man vill. Men har man då inte lagt in de va-

lutakurserna så står det att vi fakturerat noll när vi har fakturerat. Så att det har hänt, händer väl en gång om året eller något. Så det är inte 

ofta, det funkar bra. 
IL: Lite inne på det men att all information är aktuell som finns t.ex. i QlikView, den har ju sina laddningstider men är där någonting som 

ibland kan vara t.ex. laddningsfel, att den inte uppdateras? 

IO: Det har hänt någon gång, där man t.ex. känt igen siffran från förra morgonen och där den inte hade uppdaterats. Men återigen är det väl-
digt sällan, det kan vara en gång i månaden eller så inte mer. 

IL: Men hur agerar man i din position? Det är kanske inte kritisk information men. 

IO: Nä men då brukar jag kolla med vår controller först och säger han att ja det är samma på min dator då fattar man att det är något centralt 
och då är där en kille som sitter nere i Tyskland som har hand om Qliken och då är det bara att skicka ett e-mail och väldigt ofta vet han re-

dan om det för där är någon som har hunnit före. Det uppdagas väldigt snabbt, det är ju så många användare och de flesta vet vem man skall 

höra av sig till då, det är en kille som heter ***** nere i Tyskland som sköter det. Så då blir det åtgärdat snabbt. Så att som användare tycker 
jag det är snabbt och effektivt, funkar bra. 

IL: Och du upplever att du lätt får tillgång till informationen som du är ute efter? 

IO: Ja, sen är det alltid som om man är ny användare i QlikView, det finns säker mycket som man kan göra som jag kanske inte vet om. Det 
är likadant i Excel och, det finns säkert massa funktioner som om man inte är superanvändare av det var så kanske man inte vet om det. Så 

man lär sig ju dagligen och där brukar jag höra av mig till vår controller som skrattar lite och tycker att det inte var så svårt så att. 

IL: Sen kommer vi inte lite mer på det här om just förståelsebarhet, Understandability. Där har vi om man enkelt kan hitta och navigera i 
informationen t.ex. i Qlikarna. Vi har kikat lite på det, vissa ser mer avancerade ut än vissa andra, men känner du att du enkelt kan hitta och 

navigera i dom? 

IO: Ja alltså det finns precis som du säger en massa olika Qlikar. Och jag använder i stort sätt bara 3 kan jag säga. jag använder den som är 
Net Sales som är försäljning, jag använder Budgeten, det budgeterade. Och den har jag på Excel också så jag kan plocka upp snabbare och 

enklare. Och då har vi månadsfasning på en årsbudget, så varje månad så sitter man där. Och den skall ju stämma överens med det som står i 
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Qliken naturligtvis och det gör det också. Och sen tittar jag på Kostnads Qliken också där man kan se sina kostnader. Och den är rätt bra för 
där kan du jämföra med din budget där behöver du inte gå till en annan Qlik utan vill jag jämföra med ett visst kostnadscenter, eller bara ett 

konto, eller en viss leverantör eller något sådant så kan jag bara gå in på den och jämföra med budgeten hur det ligger till. Så det är de 3 jag 

jobbar i, sen finns det en ofantlig mängd andra som jag inte jobbar i. Men det är det säkert andra som gör. Och framförallt sälj-Qliken som är 
mest relevant för mig. 

IL: Upplever du, känner du att informationen är lättförståelig som är där? 

IO: Nä och om man tittar i försäljnings Qliken så är det antal sålt, det är liksom försäljningspriset, och sen är där gross profiten alltså margi-
nal procent och det är liksom allt man behöver. Och sen jämför den med föregående år för samma period. Sen är där olika valutor och sådant 

och om vi om jag då tittar på den i svenska kronor till exempel och det har vart en stark valutaförändring sen förra året. Så med hänsyn till 

det inte tagit i Qliken så att om till exempel den svenska kronan har försvagats och vi fakturerar mycket i euro så är där stor uppsida på det 
för då blir det mer försäljning i svenska då. Och då kanske det ser bättre ut än vad det egentligen är jämför med förra året för det är bara en 

valutajustering. Och det är då man får gå till controllern som kan slå in valutakurserna och kan hjälpa till och få rätt på sakerna. 

IL: Det är något man får göra manuellt då? 
IO: Ja och det plockar han ur Aro då där ingen i sälj ska ha eller har tillgång till. Då kan man få det. Men Qliken är alltså tillräckligt bra, det 

är liksom close enough. 

IL: Okej så för ditt arbete är det fullt tillräckligt? 
IO: Ja absolut. 

IL: Har du någon uppfattning om processerna bakom informationen alltså den som presenteras, som ett exempel där kan man ta just med 

fakturor som exempel som man skickar till en kund som blir fel. Så får man då en kreditfaktura och så får man fakturera igen. T.ex. det re-

presenteras kanske inte alltid i systemen, nu vet jag inte riktigt hur det är här men för vissa kanske det är uppenbart när man ser de 3 faktu-

rorna men för vissa kanske det ser ut som 3 individuella. 

IO: Ja jag förstår vad du menar. Alltså i min roll så tittar jag bara på, det är ju det som är nettofakturerat och om vi har fakturerat 10 och det 
skulle vara 8 så ser det väl ut som vi har fakturerat för 10 och sen kredit för 10 och sen har vi fakturerat 8 så net är det 8 ju. Och då står det 8 

i sälj Qliken för det är ju det som är netto. Sen är alla krediter i det här fallet minus, alltså borttagna i Qliken. Men om jag däremot tittar i 

kostnads Qliken så kan man få det per faktura, så där kan man ju mer följa fakturan. I sälj Qliken så är det ju, där kan jag gå in och titta på en 
kund och jag kan se en kund per produkt då. Men jag kan inte se att vi har fakturerat 10 kredit på 10 och sen fakturerat 8 utan då står det bara 

8 på den kunden den månaden. Om det är de 3 transaktionerna som tagit plats. 

IL: Ja det blir väl lättare för just dig som har med finans och göra. Det blir enklare och se sådana här grejer. Än vad en verksamhetsanalytiker 
eller något annat behöver. 

IO: Ja och dom som jobbar med den här typen det är ju mer kundtjänst om kunden ringer och säger att nu har jag fått en kredit och en faktura 

till, hur går det ihop. Jag menar då kan dom inte bara säga att nettot är 8 utan då måste de se alla 3 fakturorna och det kan dom ju. Men då 
tror jag att dom jobbar i M3. Och där är jag aldrig inne. Utan jag får bara resultaten från M3. För Qliken är ju kopplad till M3. 

IL: Ja precis, det är ju egentligen bara en kopia av databasen som laddas i olika intervaller. 

IO: Ja precis, ja Qliken bara liksom hämtar material från M3. Så detaljerna på kundnivå ser vi inte. 
IL: Hur tycker du det fungerar med gemensamma termer och tecken och namn och så generellt? Över din avdelning men även andra avdel-

ningar. 

IO: Ja alltså du menar att man pratar, att man benämner någonting på samma sätt?  
IL: Ja att det finns någon form av konsekvent namngivelse så att säga. 

IO: Jo det tycker jag väl är rätt så, jag ser inga problem med det. Och återigen det jag jobbar med är ju mest antal, försäljning, marginaler och 

dom heter liksom samma. Där ser jag inga konstigheter och speciella tecken och sådant det är inte så relevant i det jag gör. Det är ibland som 
med valutor kanske och hur betecknar man tusen, är det 400 000 eller är det 400k eller är det 400t, där kanske det varierar, vissa använder k 

och vissa använder t för och beteckna samma sak men det är liksom väldigt uppenbart ändå.  

IL: Ja det ger sig när man tittar på det. 
IO: Ja det är inte så att man tittar och missförstår det. 

IL: Lite inne på de här Qlikarna som är väldigt mycket, jag vet inte om det var Finans eller så men där fanns väldigt mycket information man 

fick till sig när man tittade på den. Man kunde ställa in mycket grejor, vilken nivå man ville se informationen. Och då är vi lite inne på alltså 
mängd information, människan har ju en viss begränsning att kunna ta åt sig information. När det blir väldigt mycket, vad tycker du om det? 

IO: Jag har en väldigt bestämd uppfattning kan jag säga. Och det tror jag många har lärt sig nu också. Ibland måste man göra lite djupare 

analys naturligtvis men kommer det ett Excellark till mig som innehåller 700 rader och 50 kolumner så stänger jag ner det direkt, och säger 
att ge mig en sammanfattning, för liksom jag har inte behovet av det och jag har inte tid heller och sitta och genomsyra det heller om jag 

skall vara ärlig. Sen ibland måste man grotta ned sig lite i detaljerna och så vidare men det är just och få den här liksom “whats the message” 
och det behöver man inte 700 rader för att kunna presentera. Utan oftast vill jag liksom ha en sammanfattning och en rekommendation och 

sen kan man alltid be om att få mer eller grotta ned sig mer i detaljerna men blir det för mycket så brukar jag stänga ned det, för då finns det 

ingen mening med det.  
IL: Nä det går inte och ta in. 

IO: Nä och sen finns det ju vissa om man då tar t.ex. de som sitter på supply chain eller som beställer produkter. De har ju säkert behov av en 

helt annan mängd data. Men jag vill ha vad är antingen utmaningen eller problemet eller möjligheten och vad är rekommendationen och 
vilka siffror stödjer det argumentet. Så blir det för mycket så gillar jag inte det alls. Kort, koncist och talande med ett budskap annars finns 

där ingen mening.  

IL: Men du upplever inte ibland att information saknas eller något sådant? Utan du får kanske 80 % av det du behöver och inte 100. 
IO: Ja alltså från Qliken egentligen och sådant som är sälj och marginaler och sådant där finns ju all information. Där kan man ju gå in i jätte-

detalj som man inte ens behöver. Sen är det väl mer om man skall göra en analys och titta på något på ett speciellt sätt då får man plocka lite 

här, och lite här och lite där och sen sammanställa det så du kan bilda dig en uppfattning om vad det är det du vill titta på. För QlikView är 
inget som kan säga nu vill jag titta på den här kunden de senaste 3 åren och se trender i marginaler har de kanaliserat på den produkten och 

den och vad ger det för genomsnittsmarginal och hur skall vi prissätta i framtiden, det klarar ju inte Qliken av utan där får man plocka ut de 

olika delarna och sen sätta ihop det i ett format som visar det man vill se. Där är inget system som kan göra 20 saker samtidigt, utan man 
plockar ut en bit sen kan man använda det och sätta in det här och sen plocka ut en annan bit och därefter analysen. Så det är helt och hållet 

vad man är ute efter. Men är du däremot ute efter en simpel säljsiffra från den här månaden så kommer den ut. Så allt finns ju, det är bara att 

man skall bearbeta och sätta ihop det.  
IL: Ja, det var egentligen det vi hade så att säga. Om det inte var något annat du känner att du vill nämna? 

IO: Nä det var väl, jag är kanske inte den som använder det här mest utan jag använder det ju mer enkelt så att säga. I och för säg väldigt 

viktig information men inte så att jag använder det ofta, mycket eller många timmar på dygnet så att säga. 
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7.1.2 Supply Chain Manager (UK) 

Datum: 28 april 2015; Längd: 36 min; 

 IO = IntervjuObjekt, IL=Intervjuledare 

IL: Do you want to explain what it is you work with and your position in company? 
IO: Yeah I would indeed, so my name is XYZ, I’m based in Haverhill which is about an hour outside London in one of our company sites. 

And at this site we’re manufacturing and distributing. My key responsibility is the UK supply chain manager, so I’m responsible for all the 

distribution in the UK market of company products and also responsible for procuring raw material and logistical requirements for the pro-
duction site in the UK. Along with that I’m also involved in projects throughout the company group in our business area, namely our new 

DC setup in Poland where I’m currently sitting, which I was involved in the setup of the warehouse and the implementation of the warehouse 

management system. So I’m working with a lot of systems on a daily basis, for example the ERP system M3 that I’m using and the ware-
house scanning system, warehouse mobility, also I’m using Astro that is a warehouse management system. I’ve also used Iplanner produc-

tion planning system and of course QlikView the one you’re interesting in, for reporting. 

IL: Okay, so that’s quite a lot of systems that you are using. 
IO: Indeed it is. 

IL: Are you using them on a daily basis? 

IO: Yeah, except for the production planner Iplanner tool, all other systems I’m using on a daily basis. 
IL: What promise do you think... or what problems do you see while using different systems like M3 and QlikView and different sources? 

IO: There is a problem that I see a lot, obviously working with warehouse management systems Astro and M3 as well as QlikView, all with 

the same, If you like warehouse. The data needs to match between all three, so for instance we have a weekly stock image which is basically 
a message sent from our warehouse management system back to the ERP system, and then we’re using QlikView to extract a report on the 

differences, and there is always differences. So that obviously is one key downside, by using several systems, you’re going to have differ-

ences rising and you need to explain those from a financial point of view because we will not accept big stock differences. And one cause of 
that can be the integration between the systems, so we’re using a Mech environment to post the messages back and forth and of course the 

Mech can be temperamental and if the Mech goes down messages can just get stuck or get lost and you have big problems. So I mean that’s 

one large drawback that we’ve had to work a lot with in the past month and even years to overcome and control in the best way. 
IL: Yeah we think we heard something about that earlier when we talked to XYZ, he was mainly using QlikView and his view was that it 

wasn’t that big of a problem, but he was mainly just using QlikView I guess. 

IO: Oh yeah yeah, yeah he would have been, you see he only sees what’s in QlikView but it’s important that what’s in QlikView reflects 

what physical stock we have. So from his point of view he might be checking for customers what stock is available etcetera. It’s important 

that the latest data is in QlikView from Astro. 

IL: Yeah, but your view is that there is a big problem between the different systems I guess? 

IO: Yeah it can be indeed, it can be a big problem if one thing stops working and then you end up, because you can imagine there is a lot of 

transactions taking place on a daily basis between different systems, especially in a distribution center. The Mech, the key part, the host be-

tween the systems if that goes down for whatever reason, in a short space of time, there’s a lot of messages lost. It can be very hard to then 

track back and find all those messages, to put them right. So it is a big risk to our business as well we have a lot of things in place like reports 

in QlikView that we run to see what differences there is so we can correct them. We have emails, if we do get an error in Mech we get an 

email sent to a group of people in the business who can then react to it in a speedy manner. 

IL: So could you mention some problems that would occur if this happens? 

IO: Yeah, if a customer order for instance gets shipped in the warehouse management system but the message do not get back, the customer 

order stays open in the MRP system and the customer service for instance are using the MRP system M3, so they see that the order is not 

shipped but physically it has been shipped. Another example is if we receive an inbound in the WMS system but the message doesn’t get 

back the delivery is still open in the MRP/ERP system, so it doesn’t look like stock has arrived but really it has. So you can’t promise cus-

tomer orders, even though the stock is there. It’s that type of issues. 

IL: So delays in the IT infrastructure compared to what happens in reality like deliveries and so on. 

IO: Exactly, and then people are giving wrong information to external people or customers or suppliers, because they can’t see the real pic-

ture. 

IL: Do this happen frequently or is it rarer? 

IO: It can be rather frequent, we’ve had some issues with our warehouses. We have two warehouses and then we got a third party warehouse 

which makes it even harder, in Germany. We’ve seen a lot of errors between their system and our system in previous years, which have 

caused quite some problems. We literally have someone employed who are checking orders every day, checking so messages got through, so 

he’s on top of it. Like an administrator for that warehouse, he’s employed on the company side but he’s administering, basically the orders 

and then everything between the third party system and the *Company* system. 

IL: Do you think there is any risk in using data that is produced by another party, either human or machine? Can it be biased or manipulated 

in a way? 

IO: Yeah I mean, for example using my Qlik developer colleagues, I would obviously always trust my colleagues but when you’re presenting 

information for someone, if you’re presenting a report to your boss or a customer or whoever. I think you would always double check it any-

way, especially if it’s the first time you used that Qlik or anything like that, from my personal experience. I would always do a standard 

check, if I took out for instance a list of open customer orders I would always do a standard check on one or two lines and compare it to the 

ERP system, just to check whether it is right if I was using it for the first time for instance. Another thing you do is you always check when 

the last update was done, so you can see the date and time when it was run. So you know how out of date it is, for instance. Little things like 

that, if you follow those steps I don’t think there’s a big risk. 

IL: Do you always think that the data you’re using is true and accurate? 
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IO: I got no reason to think it isn’t other than the small issues that I see, but I know the cause of those. But when I’m working, the thing is 

I’m not like XYZ that is solely working in QlikView, he wouldn’t necessarily know if that is reflected in the ERP system, he sees more trust 

in it because he’s not working in the ERP system, while I’m working in all systems anyway. One it’s very easy for me to check and two I 

would know if something looks wrong anyway because I’m working with it so closely. It’s not a major problem for me to be honest. 

IL: So you have no problem using information that is created by other people if you trust them? 

IO: No as long as, you generally know your colleagues and you know who’s better at getting information and who is not so good. You tend 

to trust the ones that you know are better and double check the ones that are not so good haha. 

IL: And then we have the accessibility issues... 

IO: I’m not constructing any reports in Qlik myself I’m just using the ones provided, I haven’t actually got privileges to do that anyway, and 

to be honest I haven’t got the IT skills to be able to create a Qlik report, I wouldn’t know where to start. But when it comes to Excel I’m cre-

ating a lot of reports of various things. 

IL: And then you just extract data from the database and use it in Excel? 

IO: Exactly, yeah. 

IL: Do you have a basic understanding of how the database is constructed, with the keys and how to select and sort the data? 

IO: Exactly, I know how to use QlikView and manipulate it to get the best information that I need, and I understand how it works, it takes 

directly out of data tables in M3 using the code of the table or whatever it might be. But I have no idea how to actually set it up. 

IL: Do you find it hard to do? I mean obviously… 

IO: Yeah, I don’t think it’s the easiest tool to use if I’m honest, but it might just be the way *Company* have designed their Qliks because 

we haven’t really got a standard layout for all Qliks, every Qlik is different, in its appearance, the way it’s working. And that can be confus-

ing. Of course you tend to use the same 5 or 6 Qliks so in those one I know what I’m doing, and you can save bookmarks etcetera which 

makes it very quick and easy. But when you go into a Qlik you are not using so often then it can take some time to sort of familiarize your-

selves with what selections you need to make and what tables you need to use etcetera. I wouldn’t say it’s the easiest system I’ve ever used 

but once you know how it works and understand it you can find your way and navigate around it I think fairly easily 

IL: Yeah we had a look at the different Qliks and we saw that they were quite different from one another. 

IO: Yeah exactly, they really range across, the purchase one is completely different from the model stock value one, they are totally different 

in design and the way they are set up. 

IL: Do you think they could be constructed in a better way, more explaining and easier for a first time user to find what they are looking for? 

IO: Yeah, definitely, I think if there was more of a standard layout to them then I’d think it would be a lot easier for people with less 

knowledge to be able to use them. And if you ask someone who never used it or to just go in yourselves I think you’d be pretty confused. If 

you used things like pivot tables and stuff in Excel you can sort of understand how it’s working, but for someone who is not that great in 

Excel I would imagine it would be quite confusing. 

IL: How do you work remotely? Do you have access to all your information when you’re travelling and so on? Or do you have any limita-

tions? 

IO: No, I can access all systems remotely the only one I can’t access in QlikView that is Warehouse Ability Scanning. Other than that I can 

get into the Warehouse Management System Remotely, I can get into the ERP System, I can get into QlikView. No issues there in connectiv-

ity. I must admit it’s very easy at *Company*. Microsoft Enterprise enables you to connect very easily. 

IL: What is your opinion on the security measures, do everybody have access to the data that they need? 

IO: Yeah it’s down to an individual basis, so you have to request access to certain Qliks and the more sensitive ones are not available, for 

instance I have a Qlik that show me the performance of my cost center so I can follow up, how I’m performing in my warehouse in Haverhill 

on different cost centers, labor etcetera, maintenance, overheads, things like that. And that is part of a protected Qlik, only I can get into that 

with my passport. And I can’t access anybody else’s cost center. So when it comes to things like that it’s pretty good, I need to be on my 

computer to access it, I can’t go on another computer, for instance my private one at home. I have to be on my work laptop, which is obvi-

ously password protected. 

IL: And if you need to get access to something you don’t have access to is it easy to do that? 

IO: Yeah you have to contact the IT helpdesk and you have to have written permission from your direct manager. I cannot just request a 

Qlik, I have to have it approved from my immediate manager. 

IL: And that’s a pretty smooth process? 

IO: yeah exactly, it’s not too time consuming. 

IL: When you access data, is it often in large volumes, and if it is does it hamper your work? 

IO: Yeah, No usually it is not too bad, worse case if I’m constructing a lot of customer orders for instance it can take maybe one or two 

minutes to download. The only thing is sometimes the format, I need to format it from text to numbers and things like that. But once you 

know it, what you need to do it’s the same in all Qliks, so you know straight away I need to change these columns to numbers etcetera, to 

make formatting work. 

IL: And there are no issues when you’re exporting it to Excel, that it’s large? 

IO: No, I’ve never had any problems where it’s been too big or anything like that, obviously if you’re working on the road over a bad con-

nection it can take a bit longer. 

IL: Do you feel that the information is often up to date? 

IO: Yeah I mean every Qlik is updated overnight except for a few so you always know that I need to extract that data in the morning when 

it’s fresh. If it’s customer orders I always know that it is updated in 4 o'clock in the morning so first job of the day if I need information of 

yesterday's customer orders I can get it straight away in the morning. And then there’s another Qlik I have which I can update live, I just 

need to trigger it and wait for it to load. 

IL: Is there ever any problem with the updates? 

IO: Not really, I have to admit that it is quite good, it seems to be quite good at finishing at around the same time every day. 

IL: So you can always get information accurately and timely? 
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IO: Yeah exactly, and you can always request the IT helpdesk if you need a certain Qlik to be updated at a certain time, for instance in 4 

o’clock in the afternoon and they’ll run that for you. 

IL: That's pretty convenient if you want information and… 

IO: Yeah exactly, one example is we run a report on the availability of our products in the business area ready for a meeting we have every 

Friday among all the sites and sometimes if you are travelling you cannot always finish that report until later during the day and then you 

want the latest information so you ask IT to run it at a later time and they do that, which is good. 

IL: Do you think it’s easy to get the information that you want? For instance if you go to a certain Qlik and you want to see some specific 

information, can you find it fast and easy? 

IO: Yeah, It depends on the Qlik, it depends on how much you use that Qlik. If I need to find information on a customer of how many 

backorders they have I can find that very quickly because I have a bookmark. So i literally just set the bookmark and type in the customer 

number and I have it right away. Because that is a search I’m doing quite a lot. If it’s something that I’m not usually doing, say I have to find 

out how many manufacturing orders was produced for an item in our Polish production site, I could find it but it would take a little longer. 

Because I’m not usually doing that so I have to search a little bit on what selections I have to make. I wouldn’t say it’s hard but sometimes it 

can take more time if you’re not familiar with that Qlik. There is no standard setup, it’s not like you’re looking at the same place for the in-

formation. It’s a different layout so you need to sometimes check a few different tables to see what information they’re containing. 

IL: So it depends on what you need and how experienced you are with the Qlik. 

IO: Correct, and how well the Qlik has been designed to be honest and how hard it is to navigate. 

IL: When you’re using a new Qlik that you’re not experienced with is it easy… 

IO: If I’m looking for a particular piece of information, sometimes it will take me a little bit of time to find what table it is in and sometimes I 

have to put different Qliks together. It can be I need the status of an item in the same time I need the pallet mount support and how much is in 

stock. So it can be I have to search 3 different Qliks and then put them together in Excel. So that can be a little bit time consuming, I 

wouldn’t say necessarily hard but just time consuming. 

IL: Do you think it’s hard for someone that is not that experience with it? 

IO: Yeah, and it would definitely be hard for someone that don’t use Excel that much if they don’t know how to do lookups and things then it 

could be very hard and take a lot of time, to put different Qliks together. 

IL: Do you understand the process behind the information that are presented? How it’s aggregated? 

IO: Yeah, I mean I understand how it comes in and how it’s working, it’s pretty much like a pivot table to be honest, you are just making 

selections in various different things and then it’s presented based on that. So I don’t think it’s that complicated if you know how Excel is 

working, you can pretty easy interpret how QlikView is working. 

IL: The common names, symbols and terms for the data, like naming conventions for the Qliks, what’s your opinion on that? 

IO: I think some things are a little bit hard to interpret, because sometimes they name the Qliks in Swedish for example if it’s designed for a 

local Swedish site but then they’ve added more sites into it. Other than that the actual naming of the Qliks I think is pretty straight forward. I 

mean it’s labeled, there is no real hard terminology that are used, they use standard terms like field and values that if you use Excel you un-

derstand. 

IL: Is the meaning of the information the same everywhere? Between departments for example. 

IO: No it’s standard across, in the actual tables for instance they are named as it is in the ERP system. It’s pretty straight forward. 

IL: But are there Qliks where they have renamed the tables, which are not the same as in the database? 

IO: They don’t use the database name, in M3 for instance the names are just a combination of letters. One example MITLOC is the name of 

the table but called like Stock Value or something in the Qlik itself. So it’s interpreted to something everyone would understand. 

IL: The amount of information, what do you think about too much information at one place? 

IO: Yeah sometimes it can be a bit too much and you have to filter some out, but at the same time sometimes it’s not enough. It depends on 

the Qlik again, who designed it, the person requesting it, do they ask for enough information to be included. Again if we see that information 

is missing… *Call Canceled* 

IL: Hello? 

IL: Okay you’re back, we’re almost finished with our questions, and we were talking about presenting too much data? 

IO: Yeah and sometimes I think it can be a case of there is a little bit too much in there because it depends on who requested the Qlik or who 

designed the Qlik in the first instance so one person may have asked for some data, that doesn’t mean that data is relevant for someone else 

in a different site, using the same Qlik. It can be sometimes you have to filter out some data in Excel but I don’t see that as a major issue. 

IL: But can you affect it, can you tell helpdesk to change it and add more data that is relevant? 

IO: Yeah you can ask to have more data added, usually you can’t take data out because probably someone else need it in another area of the 

business. 

IL: Okay I think that was it, is there anything you want to add? 

IO: No I think we’ve covered most area I think. 

IL: Well then, thank you for your time and have a good day. 

IO: Yeah thank you and good luck.
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7.1.3 VP Supply Chain 

Datum: 28 april 2015; Längd: 32 min; 

 IO = Intervjuobjekt, IL= Intervjuledare 

IO: Kul att ni är intresserade i vårt företag. Jag tycker också att ni valt ett bra ämne då alla inom business tar beslut på data, ibland bättre och 
ibland sämre. Och jag tror att vårt företag är ett bra företag att göra denna undersökning. Vi som företag tar gärna beslut trots att vi kanske 

inte har exakta informationen på allting och vid ett senare tillfälle eventuellt korrigera vårt beslut. Många av våra beslutstagare har känsla för 

business vilket gör att vi kan gå lite mer på magkänsla. Jag personligen gillar det, men jag tror det är väldigt personligt. 
IL: Skulle du kunna presentera dig själv och berätta lite om din roll inom ert företag? 

IO: Jag är Vice President of Supply Chain inom ett visst affärsområde. Jag har jobbat här i lite drygt sex år och ansvarar för lager, transpor-

ter, prognoser och delvis kundtjänst. Jag har en ganska “internationell” tjänst, är mycket på resande fot och får många rapporter från andra 
länder som England, Belgien, Tyskland och Polen, men även Sverige. Jag sitter mycket framför datorn, men sitter även i en hel del möten. 

Jag är ganska operativ när det gäller att driva på utvecklingsprojekt inom företaget där vi ifrågasätter det vi gör samt söker förbättring. Jag är 

nog väldigt faktabaserad, om man kanske jämför med många andra inom vårt företag. QlikView och M3 är väldigt centrala verktyg för mig 
för att hämta information. Jag knappar inte in så mycket information i systemen utan jag hämtar den snarare, antingen till mig själv eller åt 

dem som rapporterar till mig. 

IL: Du nämnde att de två centrala verktygen för dig är M3 och QlikView. De använder sig av två olika databaser, där QlikViews databas är 
en kopia av M3:s. Hur ser du på att använda sig av två olika källor? 

IO: Ofta är anledningen till att en Qlik visar fel är på grund av att man gjort fel urval. Jag hämtar data från där den finns lättast tillgänglig 

eller där det går snabbast. Jag har inget större problem med det, men det man måste göra är ju att ifrågasätta sig själv eller den data man har. 
Är det här rimligt? Man kan gå in och kolla på någon artikel eller order i M3 för att säkerställa. Det man måste göra är att stanna upp och 

fråga sig själv om det är rimligt. Är det sådant som jag gör varje dag så behöver jag givetvis inte göra det, men ny saker så måste man kon-

trollera. Jag ser inte det som en stor grej. Sen är det så att M3 har blivit bättre med tiden på att extrahera data ur systemet, det var det inte i 
den tidigare versionen. 

IL: Kan man säga att när du använder en Qlik som du inte känner dig säker på så gör du en validitetskontroll mot M3? 

IO: Jag skulle snarare säga att jag gör en kontroll i M3 att jag har gjort ett korrekt urval i QlikView. På det sättet kan jag säkerställa att vi 
t.ex. den här dagen faktiskt skickade just de här ordrarna. I Qliken kanske jag har ett tidsspann på ett år, men så går jag in på en dag och kol-

lar så det stämmer. 

IL: Ibland kan data passerat en mellanhand, antingen människa eller maskin. Vad har du för syn på att datan ska vara objektiv? 
IO: I den typen av roll som jag har så är det nödvändigt. Jag skulle aldrig kunna vara produktiv om jag skulle ta ut all data själv. Så jag är 

beroende av det. Sen finns det vissa personer som jag litar mer på, alltså som jag vet är extremt noga och tagit ut det här många gånger innan. 

Dem kan jag släppa igenom lite lättare alltså jag går inte in och kollar. Medan dem som kanske är nya på jobbet eller aldrig har gjort det här 
tidigare eller som jag vet är lite slarvig då går jag in och kollar och gör lite “spotchecks”. Men det så det är i min roll. Som sagt så skulle jag 

aldrig kunna göra det jobbet själv. Det är viktigt som jag sa tidigare att ta ett steg tillbaka och fråga sig om det här är realistiskt. 

IL: Så tror du inte datan är precis eller korrekt så går du tillbaka och kontrollerar den? 
IO: Ja, jag går tillbaka och gör lite “spotchecks”. Jag går inte tillbaka och gör om rapporterna eller så. Och Qlikarna som jag jobbar med dag-

ligen vet jag är testade, och har vi gjort modifieringar så är de testade igen. Där är jag inte orolig att datan inte ska vara korrekt. Det finns ju 

två aspekter, om man som användare har gjort rätt urval i Qliken samt att Qliken tar rätt information från M3 och det är jag inte orolig för i 
våra standard-Qlikar. 

IL: Som vi har förstått det så är man som användare mer en beställare av Qlik-rapporter och man sällan skapar egna själv. Hur ser du på att 

skapa Qlikar själv och har du förståelsen för uppbyggnaden bakom? 
IO: Det finns ett fåtal användare som är ganska avancerade, framförallt då på finansavdelningen. Dem skapar en del egna Qlikar, men jag gör 

inte det utan jag beställer av IT.  

IL: Om du arbetar utanför arbetsplatsen, är .t.ex. på resande fot, har du tillgång till all information då? 
IO: Ja, har jag tillgång till internet och min bärbara dator. Annars så laddar jag ner vissa Qlikar ibland, men då håller de sig inte uppdaterade 

varje dag. Det är kanske en sådan sak som inte är hundra då. Det finns säker en möjlighet att göra det, men vi har inte det. Man kan säga att 

har man access på kontoret så har man även det när man är på resande fot. 
IL: Vad är din åsikt om era säkerhetsfunktioner? Anser du dem vara tillräckliga och de olika accessnivåerna  

IO: För mig är det inget problem, jag har access till det mesta. På vårt företag så är det lite upp till var och en att driva på den linjen då. 

Skulle man behöva access till en Qlik så ansöker man hos IT samt ansvarig för avdelningen som äger Qliken. Jag är ansvarig för CO-Qliken 

som kanske är den mest använda. 

IL: Är det stora volymer som man arbetar som kan försvåra ditt arbete? 
IO: Det beror lite på vilka urval man gör. Gör man inga urval så blir det ju väldigt mycket data. Vår största är ungefär 900 MB, men jag ser 

inte det som ett problem i dagens läge. Man gör ju oftast urval så det är väldigt sällan man laddar ner 1 GB. Har du hyffsad uppkoppling så 

går det ganska bra. Man kan sysselsätta sig med annat under tiden, skicka några mail t.ex. 
IL: Upplever du att er information alltid är aktuell? 

IO: Vår information är ju inte realtidsaktuell, och det är ju något som man måste vara medveten om. Vill man ha det så får man ta det direkt 

ur M3. Qlikarna laddas minst en gång om dagen och det tycker jag är tillräckligt bra och tillfredsställer våra behov. Om man vill ha informat-
ionen uppdatera så kan man ringa till IT-support och få den Qliken körd en extra gång. Det har ju inträffat att Qlikarna inte har uppdaterats 

under natten, eller om vi har gjort förändringar så måste vi kanske köra den en gång till men det går ju att göra. 

IL: Upplever du att du enkelt kan få tag på informationen i Qlikarna? 
IO: Det handlar om att lära sig dem. Jag kan tänka mig att det finns användare som inte tar sig tid att lära sig, och då kan det bli svårt för 

dem. De kanske inte ser information som så viktigt som jag gör. Men jag upplever det inte som svårt. Ibland så saknas viss information. För 

någon dag sedan så fick jag en fråga om man kunde se en leverantörer kopplat till ett visst artikelnummer. Den länken finns inte direkt, eller 
är lite svår att ta fram med många steg. Då måste man veta vad som är den gemensamma nämnaren så kan man slå ihop den relativt enkelt i 

Excel. 
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IL: Känner du lätt att du kan navigera omkring i era portaler? 
IO: Ja, det tycker jag. Jag och min företrädare har väl drivit på lite att de Qlikarna som vi ska använda inom SP är ändamålsvänliga. Täcker 

inte de Qlikarna vårt behov så utvecklar vi dem. 

IL: Är det en engångsprocess eller är det något som ni ständigt utvecklar? 
IO: Jag har uppfattningen att vi har för många Qlikar. Vi har gjort någon upprensning, men jag tycker det fortfarande är lite för få standardi-

serade Qlikar. Det finns t.ex. fyra stycken för lager, en som är dagligt uppdaterad, en som är månatligt uppdaterad, en legal enhet och en som 

en annan använder. Där kanske man skulle ha en stor Qlik kan jag tycka. Vi kanske inte har gjort det konsolideringsarbetet. 
IL: Hur uppfattar du ert användande av samma benämningar, symboler och namn i er portal? 

IO: Sådär skulle jag vilja säga, jag tror det kan vara bättre. Man lär sig efterhand men det är kanske inte så enkelt som det borde vara. Ibland 

kan fältnamnen vara direkt hämtade från M3, vilket inte alltid är så lätt att förstå. I M3 så är det bokstavskombinationer som ingen har koll på 
förutom de som är aktiva användare. Det blir ju svårare att använda och man kanske kan misstolka data. Mer kommunikation till IT och i 

värsta fall kanske man tar fel beslut. Där finns ju en flik som heter description på de flesta rapporterna, men det är inte alltid superbra beskri-

vit i dem. 
IL: Vad tycker du om för mycket information på ett och samma ställe? T.ex. en Qlik-rapport där man möts av väldigt många fönster. 

IO: Där är det väl lite så att har du inte sett det tidigare så kan det vara ett problem, men sitter du och jobbar i det vänjer du dig vid det. Vi har 

väl inte lagt ner direkt mycket tid på att få dem att se likdana ut, det finns ingen gemensam standard vilket jag tycker vi borde ha med spee-
dometers eller standardiserade diagram. Idag skapas Qlikar för ett personligt behov och inte ur ett business behov. 

IL: Anser du att det presenteras för mycket data? 

IO: Det är ju lättare att ta bort än att lägga till. Antingen så tar jag bort det direkt i Qliken, eller så gör jag det i Excel. 

IL: Känns du att något ibland kan saknas i era rapporter? 

IO: Det är något som man måste sätta i relation till hur mycket man använder det. Händer en sak en gång om året så kan jag leva med det. 

IL: Ok, det var alla våra frågor. Tack för att du tog dig tid. 
IO: Tack själv, ha det bra! 

7.1.4 Master data – and projekt coordinator 

Datum: 28 april 2015; Längd: 40 min;  

 IO = IntervjuObjekt, IL=Intervjuledare 

IL - Berätta lite kort om din sysselsättning och roll på ert företag? 

IO - Jag jobbar som Master-data koordinator och projektkoordinator. Jag har egentligen hand om all master-data i M3, alltså artikelregister, 
inköpsleverantörer, kunder osv. Till exempel kundservice, se till att hjälpa dom så att data är uppdaterad och även så att vi har en ganska.. att 

data är så lik varandra på de olika siterna som vi har. Sen har jag också suttit med i flera implementeringsprojekt. Just nu håller vi på och 

flytta ett lager till Holland, och då har jag varit med och satt upp master-data med det systemet som dom har på lagret som dom har i Hol-
land. Översätta artikelnummer, och vad fälten betyder för dom, och vilka fält som är relevanta för dom i deras system. Jag har även varit med 

i ett liknande projekt när vi startade upp M3 i Belgien, och bytte från deras nuvarande affärssystem till M3, och då få in all den information 

som dom hade i det systemet och översätta det så att den passade i M3 istället. 
IL - Okej, med översätta menar du då formatet som det sparas i, eller vad? 

IO -Alltså, om du tar till exempel artikeldata, så är inte artikelnummer så svårt att få in för det har vi också ett fält för. Däremot hade dom ett 

fält för vilket slags material det är på produkterna och det är något inte vi använder på dom siterna vi har som kör M3 innan. Då var vi 
tvungna att hitta lediga fält för att få in den informationen, då den är relevant för dom. 

IL - Mm, okej, men då förstår jag. Men jobbar du då lite över lite olika system, eller plattformar, eller är det bara till M3? 

IO -Jag jobbar främst i M3. Sen plockar jag ut väldigt mycket data från SQL direkt ifrån databaserna. Men all den informationen kommer 
från M3. Så jag har inte så många andra informationsvägar, eller vad man ska säga, för att få ut data, allting kommer från M3. Så använder 

jag också Qlik-rapporterna, som ni har skrivit om i frågorna, för att plocka ut min data. 

IL - Men den grundar sig egentligen på databasen från M3 om jag har förstått det rätt? 
IO -Ja, absolut. 

IL - Ser du några problem med att använda två, om vi säger då, att man använder både M3 och QlikView-databasen som källa, ser du något 

problem som kan uppstå med det? 
IO -Alltså, om, det första problemet är ju att, vi har ju lokala Qlikar som vi kan köra. En del har lokala egna. Sen har vi en access-point där vi 

har en hel drös med rapporter, och dom rapporterna uppdateras ju oftast bara en gång om dagen, vilket är på kvällen. Och det blir ett problem 
då om man, det beror lite på vad man ska kolla på. Ska jag kolla på en artikeldata kanske det inte hänt mycket från kvällen innan till morgo-

nen efter. Men om du t.ex. ska kolla på artikelprognoser eller inköpsförslag så kan det hänt ganska mycket sen nattkörningen på materialpla-

neringen. Så på det sättet är det ett ganska stort bekymmer att inte komma åt aktuell data genom QlikView-rapporterna. 
IL - Mm, just med tanke på att dom har olika laddningstider? Jag har varit inne och kikat lite på den accessportalen, Louise har visat lite, och 

där såg man att där var vissa som laddades tidigt på morgonen, och vissa hade en timmes intervall, så att säga. 

IO -Ja, så att, såhär är det att, även om det uppdateras kl. 06 på morgonen, så plockas den oftast ut på kvällen innan från M3. Så jag har tidi-
gare jobbat som materialplanerare och då fick jag erfara att data redan plockades ut kl. 6 från till exempel materielbehovet. Så jobbade man 

efter kl. 6 i M3 så fick du inte den uppdaterade datan i Qliken på morgonen som du trodde att du fått, då var den redan passé, eller vad man 

ska säga. Och det vet ju tyvärr inte alla om utan dom tror ju att data är från kl. 6 på morgonen, men så är det tyvärr inte. 
IL - Okej, ja det var intressant. 

IO -Det blir ju ett litet bekymmer. Sen vet jag inte om det är så med alla Qlikar, men jag vet att det är så med några stycken i alla fall där data 

plockas ut från M3 tidigt på kvällen, eller vad man ska säga, eller olika klocktider tror jag när det plockas ut.  
IL - Är det på grund av att det är en stor mängd som måste hämtas ut, eller vad beror det på, vet du det? 

IO -Det vet jag inte, det får du fråga IT. Jag har bara fått veta, att så är det. Dom kan nog ge dig mer detaljer. Det kanske Louise vet också. 

IL - Får höra med henne helt enkelt 
IL - Sen har vi, som sagt, dom här frågorna som grundar sig på ett ramverk, och nästa del har med objektivitet att göra. Just när man skapar 

datan, att man håller det objektivt, och inte blandar in... hur är din syn på det så att säga? Vad är det för risk med att det kanske finns en mel-

lanhand? 
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IO -Du menar då om vi plockar ut datan från Qlikarna istället för att plocka direkt från M3? till exempel. 
IL - Mm, precis. Vad det finns för risker... 

IO -Det beror helt på, för jag vet ju att dom Qlikarna som jag använder, dom vet ju jag hur dom fungerar och jag har även varit med och gjort 

en del ändringar i dom. Jag vet hur en del saker förhåller sig till varandra. Sen kan det vara så, går man in i en del andra rapporter som du inte 
har en aning om, du kanske aldrig har varit inne i den, du bara går in och kollar lite så tror du att du får ut något, men egentligen så vet du 

kanske inte, det kan vara en variabel i bakgrunden som någon har sett till att någonting ska kopplas på ett speciellt sätt som du kanske inte då 

vet i och med att du inte har den kunskapen. Många av dom här Qlikarna är ju tillgängliga för alla. En del kanske inte använder mer än 1 
eller 2, men dom finns där i alla fall. IO -En del är inte så noggrant förklarade. Jag vet inte hur mycket ni har varit inne och kollat på rappor-

terna men på många av dom finns ett fält som heter description, men det är inte många av dom som förstår hur dom faktiskt fungerar. 

IL - Nej, vi har varit och kikat lite där. Det är väldigt inkonsekvent hur dom är strukturerade så att säga. 
IO -Sen har jag en, vi har en master-data Qlik som heter Item-settings och den plockar information från ganska många program i M3. Och 

vet du då inte vilka program den här hämtar ifrån, och hur dom programmen är ihopkopplade, så kan du få ut helt fel data om du inte gör 

konsekventa val på varje lagerställe eller nivån ovanför lagerställe som kallas vi kallar för facilitet. Man måste vara ganska noggrann när 
man plockar ut data därifrån, att man plockar ut det på rätt sätt. För det är ett litet bekymmer. Men annars är det jättebra (09.05) , för att där 

är det ju ändå kopplat ihop på flera tabeller redan. Istället för att det då ska behöva dra ut artikelregistret ur M3 i en fil, och sen drar du ut 

lagerstället i en annan fil och så får du sitta och göra en hel backup med dom. Det är bra att det redan är klart. 
IL - I QlikView-portalen pratar du nu om? 

IO -Precis, ja. Sen använder jag direktdatabaserna för att plocka ut den här informationen. Men för andra så är det bra. 

IL - Ja, precis, för om man ser det med dom som vi har pratat med, vi har pratat med lite olika användare, det var många av dom antydde att 

dom inte hade någon kunskap för att skapa Qlikar själv och liknande. 

IO -Nej, men det där med att skapa Qlikar själv, menar dom då från grunden, eller menar dom då egna rapporter i en befintlig Qlik. 

IL - Nej, det var väl mer konstruera. Att aggregera och på vilka premisser man tar fram datan kände väl att de flesta kunde. Men att skapa 
egna, alltså bygga dom själv, just med relationer mellan tabellerna, det har in princip alla sagt, att det gör dom inte. Dom har inte kunskapen. 

IO -Nej, det gör inte jag heller. Jag bygger dom istället i SQL, och det är nästan samma sak. Men jag har inte heller kunskapen och lägga det 

i en Qlik, det är ju lite andra grejer du behöver göra där. Däremot gör jag mycket egna rapporter i dom befintliga Qlikarna som finns. Så att 
det kan ju vara så att vi har inne 100 fält, alltså i hela artikelregistret finns det väldigt mycket fält. Sen har vi gjort några fördefinierade tabel-

ler för sådan information som man tror är mest intressant, till exempel artikelnummer, status och artikelnamn. Sen kanske inte alla är intres-

serade av att veta om det här är fyra decimaler på säljnivå eller två decimaler och då är det ett sådant fält som man kan använda om man 
skapar en egen rapport så kan du lägga till dom här fälten, men dom syns inte från början eller vad man ska säga. 

IL - Jag förstår. Känner du förtroende för datan och att den alltid är sann och precis? 

IO -I Qliken? 
IL - Ja, egentligen både och. Både i M3, det är ju källan, men även då kopplat till Qliken. 

IO -Alltså, M3 bör ju vara rätt, sen beror det lite på vad man kollar på för att vi har ju märkt ibland att.. En liten del av min tjänst är fortfa-

rande inköp av produkter från Asien, och då kan ju jag ibland se att MRP-körningarna (Materialbehovsplanering) gått ordentligt under natten 
och då kan jag inte heller förlita mig på datan. Men ur ett master-data perspektiv så måste jag kunna lita på det som står i M3. Däremot kan 

jag ju inte fullt lita på det som står i Qlikarna då den datan är gammal.  

IL - Vad kan det bli för konsekvenser och komplikationer av om MRP-körningen inte gått ordentligt? Förseningar till kund? 
IO -Risken är ju att vi inte får in material i tid från leverantörerna. Vi kanske skickar ut två dagar försent. Den andra risken är ju att plane-

rarna missar att “någonting med ordern i tid” (14.02), det kanske redan är fullt i “någonting” (14.07), så att någon annan får gå före.  

IL - Okej. Sen kommer vi till accessibility issues. Där har du varit inne på det lite grann då du nämnde där du inte skapar några Qlikar själv 
men du kan gå in och ändra lite så att säga. Och du har förståelse för databasen bakom. 

IO -Ja det får jag säga att jag har. 

IL - Bra, när du inte, alltså att du jobbar med någon fjärranslutning, har du tillgång till all den information som du behöver? 
IO -Ja. 

IL - Misstänkte det, det har varit ganska konsekvent ja. 

IO -Jag är ofta ute och reser så jag det behöver jag. 
IL - Så länge du har internetuppkoppling och dator… 

IO -Vi kör VPN-uppkoppling för att komma åt vårt nätverk, för att koppla upp oss mot vårt affärssystem och dylikt. 

IL - Ja, Citrix om jag inte minns helt fel. 
IO -Jag har fortfarande kvar min VPN-lösning, dom andra har nog Citrix, jag har klarat mig undan det än så länge. 

IL - Vad är din åsikt om era säkerhetsmekanismer, har alla tillgång till det dom ska, och dom som inte har tillgång har dom inte tillgång till 
det, så att säga? 

IO -Jag vet inte, jag är nog inte rätt person att svara på hur säkerheten fungerar. Det är ju IT som styr vem som ska har rätt till vad. Däremot 

vet jag till exempel att kundorderdata i en Qlik-rapport så är jag tvungen att fråga om lov att få se den här rapporten. För det är inte en rap-
port som är tillgänglig för alla. Så det finns ändå lite sådana rapporter som är tillgängliga för alla. Så på den nivån så finns det ju. Sen i M3 

har inte alla tillgång till alla programmen, eller till att ändra data i alla fälten. Och lägga kundorder osv. Så vad jag vet så har vi ändå en 

ganska bra säkerhetsmodell. 
IL - Den uppfattningen har vi också fått. Det finns olika nivåer, och ska man ha tillgång till något får man gå via sin chef som sen går via IT. 

Frågan var mer om du känner att du inte har tillgång till allt som behövs när du kanske är iväg eller sitter på kontoret. Det blir liksom en be-

gränsning för dig. 
IO -Det känner jag inte, och jag vet vart jag ska vända mig. 

IL - Datavolymer, är det stora volymer som du jobbar med. Om du ska ladda hem en sql-fil med data i, är det stora volymer, och kan det 

försvåra ditt arbete? 
IO -Det beror helt på vad det är jag efterfrågar, men ibland, som nu innan det här mötet körde jag en query som tog 10 minuter innan jag fick 

fram något resultat. Så jag menar, det beror helt på. Men då kan man göra något annat under tiden, så det är inte så att det stoppar upp hela 

datorn liksom. Men det är likadant med en del Qlikar vet jag, en del rapporter är jättestora för att dom innehåller mycket data, till exempel 
kundorderportalen som innehåller alla kundordrar som vi någonsin har skickat ut från M3. Och då tar det lång tid att ladda ner, och det i sin 

tur gör kanske att det stannar upp arbetet lite. Men det är ju bara att man får leva med det.  

IL - Ja, om det är alla kundordrar kan jag tänka mig att det är rätt mycket data som ska flyttas. 
IO -Men annars så har jag inget ont om det så, det tar inte mycket tid av arbetstiden, att jag sitter med att ladda ner filer, det kan jag inte på-

stå. 

IL - Man kan säga att du inte frångår dina vanliga rutiner bara för att det tar lite tid? 
IO -Nej. 

IL - Det låter bra det också. Känner du alltid att informationen är up-to-date så att säga? 
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IO -Har vi inte redan pratat om det? 
IL - Jo. 

IO -Eller det betyder inte samma sak som det här att man kan lita på datan är korrekt? 

IL - Jo. Det är ibland att frågorna överlappar varandra så att säga. Och den har vi diskuterat lite där, med laddningstider och sådär. Likadant 
med nästa där, oberoende av tid så kan du på något sätt få tag på den datan som du är ute efter. 

IO -Ja, och vi kan även, när vi uppdaterade M3, så kan vi få ut väldigt mycket information på ett lätt sätt direkt från M3 också genom att bara 

skicka det till Excel. Även om Qlik-rapporterna inte uppdateras mer än en gång per dag, så kan du få ut en del data från M3. 
IL - Okej, och sen jobbar man i pivot-tabeller där? 

IO -Ja, eller hur du vill göra. Det beror helt på vad man vill se. Alternativt kör jag bara en query i SQL så får jag ut datan jag vill ha. 

IL - Precis. Tycker du det är enkelt att ta dig omkring? Då tänker jag framförallt på Qlikportalen, men att navigera omkring i en Qlik och 
hitta det du är ute efter. 

IO -Dem Qlikarna jag använder oftast så vet jag ju vilken information dom innehåller, och då är det också lätt att hitta den infon. Sen finns 

det sådana rapporter man behöver kolla på ibland och då kan det vara lite svårare att hitta, dels först vilken Qlik informationen kan tänkas 
finnas i. Det finns ganska bra beskrivet, med rubrikerna på Qlikarna, eller namnen på rapporterna. Men det kan ändå ta en stund inuti att 

försöka förstå, “jaha den här visar detta”. Dom här fördefinierade rapporterna finns inuti dom kan vara lite svåra ibland och förstå innan man 

ser vad som finns i dom. Så jag får väl både svara ja och nej på den frågan. 
IL - Vad är det du tycker gör det svårt att hitta i dom här Qlikarna? 

IO -Först är det mest att få en överblick på vad det är jag ser för någonting. En del Qlikar man öppnar kanske det bara är står rubriker på 

sidorna, och sen måste man alltså klicka på en av rapporterna för att se vilken information som finns i vilken i den rapporten. Och då är det 

också det här att man måste välja, är det till exempel lagerställe nivån ovanför i den direkt så att man ser det på ett lätt sätt. Eller är det bara 

lagerställe men den här andra tabellen finns inne i Qliken, då måste du komma ihåg “ah, jag måste sortera ut det specifika jag vill se”. Så att, 

det beror helt på vilken rapport man kollar i, och i vilket syfte. 
IL - Hur upplever du att man använder namnkonventioner, liknande termer och symboler i framförallt då Qlikportalen? 

IO -För det mesta använder vi dom fältnamnen som vi har i M3 så att man ska kunna veta att det här är status på artikeln det globala artikel-

registret, det här är status på artikeln det här specifika lagerstället. Sen ibland kan det vara så att det bara står status, och då har jag ingen 
aning om det är artikelstatus, tillverkningsorderstatus, inköpsorderstatus. En del rapporter kan vara lite otydliga, men det beror liksom helt 

på. Är du inne i en inköpsorder-Qlik, då kan du nästan räkna ut att då betyder status inköpsorderstatus och inte artikelstatus. För du ser det på 

siffrorna, men tyvärr är det inte alla som kanske har den kollen. Går inköparna och kollar så, dom jobbar ju bara med inköpsavtalen, då har 
inte dom någon aning om vad status 75 betyder på en inköpsorder. En del information är kanske inte jätteenkel att förstå, men det mesta 

speglar ändå det som står i M3 för att det inte ska uppstå några missförstånd. 

IL - Då kan man säga att status 75, i det här fallet, är kanske inte förståeligt över olika avdelningar. Nu vet jag inte om det står status 75, det 
var bara ett exempel, men just status på någonting kan vara många olika status i M3 för vi har det på alla ordertyper vi har, alla artiklarna, 

och dom betyder alltid olika saker. Du kan inte säga status 20 på en tillverkningsorder betyder inte samma sak som status 20 på en distribut-

ionsorder till exempel. Dom har två olika betydelser. 
IL - Tror du det kan vara förvirrande för vissa, eller har dom som kollar där koll på vad det betyder för deras avdelning eller land? 

IO -Nej, det är nog ganska förvirrande, det är likadant i M3 idag. Men nu har dom installerat ett “personaliserings-något” (27.00) som det 

heter, då förtydligas då till exempel statusraderna för alla transaktionerna som vi har i vår materialplan. Och då är det ganska lätt, är du en 
säljare till exempel, aldrig använder M3 kan du se ganska klart och tydligt om det är en fast order, eller en order som håller på och bli 

plockad, om det är en tillverkningsorder, om det är en inköpsorder osv. Däremot så kanske du inte på samma sätt se det i Qlik-rapporterna, 

inte i alla i alla fall. För då är det ju två olika fält, ett för koden, och ett för förklaring vad den här koden betyder. 
IL - Det var intressant. Vi har försökt luska lite på den frågan, men vi har hitintills inte fått något bra svar, förrän nu. 

IO -Okej, men det tror jag även gäller generellt i M3, just för att alla inte är intresserade av och veta vad saker betyder. Sitter du på kundser-

vice, då är du intresserad av att en kundorder är i status 44 för då vet du att den är på väg att plockas, är det en tillverkningsorder så kanske 
du inte bryr dig. Det beror ju helt på vilken avdelning du jobbar på, vilken förståelse du har, eller vilket intresse kanske man ska säga. 

IL - Yes. Mängd information som presenteras, om du går in på en Qlik där det kommer upp väldigt mycket information, vad är din inställ-

ning till det? 
IO -Det är också en grej, det är ju väldigt individuellt Jag kan ju vara lite sådär ibland att, om jag vet vad jag behöver, skapar jag upp en egen 

liten rapport i den här QlikView-rapporten istället för att leta i vilken sådan här redan färdig rapport som det här specifika fältet finns. Så det 

kan faktiskt vara väldigt rörigt ibland faktiskt. Att det finns mycket mer info än vad man behöver, det spelar ingen roll om det ska gå fort 
eller om man har lite mer tid, då kan man bara skicka ut all data till Excel och bara ta bort dom kolumner man inte behöver. Men det kan vara 

ganska rörigt när det är mer information än vad man behöver, en del data kanske inte heller är relevant. 
IL - Precis, och där klev du in på nästa topic, och där pratar vi om relevans just att vissa Qlikar innehåller för mycket information. Men den 

som skapade den kanske behövde informationen. 

IO -Ja, och sen är det ju sådär att många Qlikar har olika syfte för olika funktioner. Då är det ju svårt att göra en Qlik som ska passa alla, så 
alla blir nöjda. Något som är inte är intressant för mig, men kanske för någon annan i organisationen, om vi kollar i samma rapport, så måste 

ju all information finnas där på samma gång. Det är väl lite så också tror jag. 

IL - Man kan ju inte individuell rapport för varje ändamål, då har man genast väldigt många. 
IO -Inte för alla i alla fall. Sen har jag ju, jag kan ärligt säga, att jag har väldigt många själv. Men dom ser ju bara jag och då behöver ingen 

annan bry sig om det. Men det är jättesvårt att generalisera och säga att nu ska vi bara visa det här, här och det där. Då kommer någon annan 

att skrika och säga varför ni tagit bort det här. Ja, det är svårt att ändra. 
IL - Då är det samma sak där, på den sista frågan där med completeness, om det skulle saknas någonting i en Qlik så att säga, men det blir ju 

också på något sätt personligt vad man ska använda Qliken till. 

IO -Ja, alltså, vi har ju olika personer som är ansvariga för Qlikarna, på en del står det application owner, och på en del så står det ingenting. 
Och på dom som det inte står någonting på får egentligen vem som helst skicka in en request för att göra förändringar i. För dom som jag är 

ansvarig för till exempel så kan folk kontakta mig ibland och säga “hej, jag skulle vilja ha det här fältet med i den här QlikView-rapporten, 

kan du lägga in det”? Då kontaktar jag i min tur IT, som lägger in det då när jag har förklarat varför, hur gapet ska ligga, om det ska ligga i 
en av fördefinierade rapporterna eller om det ska ligga som ett tillgängligt fält så du kan skapa upp det i en egen rapport. För det kan ju vara 

så att vi har en del, som jag sa där i början, med till exempel lagret i Belgien som använder färg och material som två olika koder i systemet 

som ingen annan använder. Då är inte den relevant att lägga in i alla rapporterna utan kanske bara i “den här QlikView-rapporten och den här 
specifika tabellen”, för att det är bara dom som bryr som vad det fältet betyder. 

IL - Är det någon fråga, eller har du något som du upplever är ett problem, eller kan vara ett problem? 

IO -Alltså, det finns ju jättemycket saker som kan vara problem. Men det var lite som jag sa innan. Det har ju lite med utbildning och göra. 
Att man inte har förståelse för systemet i M3 heller. Och då kanske det inte heller är lätt att läsa av en Qlik. Om du inte vet hur de olika tabel-

lerna hänger ihop med varandra i programmen i M3 då är det ganska svårt att veta hur dom hänger ihop i QlikView-rapporterna också.  
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IL - Ja, det var faktiskt en fråga som vi hoppade över lite grann. Hur databasen är strukturerad, och relationer och nycklar i tabeller är i för-
hållande till varandra. Men upplever du det som ett generellt problem inom företaget? 

IO -Det kan ju bli lite fel ibland. För det märker jag ju själv, använder jag den här item-settings Qliken, som jag pratade om, där du har all 

data samlad och man glömmer att, om jag vill ha ut data för ett specifikt lagerställe och jag glömmer att fylla i faciliteten som det här lager-
stället är kopplat till, då kan jag helt plötsligt få data från Tyskland istället för Sverige. Och är då den datan kopplat till till exempel kund-

nummer och ursprungsland och inte Tyskland är uppdaterat, då är risken att jag få fel data. Så det beror lite på. Ska jag bara plocka ut artikel-

nummer, då spelar det ingen roll. Så det beror på vilket syfte man plockar ut data. Det är likadant för många andra rapporter också, glömmer 
du, vi hade en tjej för några veckor sedan som undrade varför alla hennes prisavtal visade dubbelt i den ena Qliken. Det var för att hon glömt 

att göra ett urval på status på inköpsorderavtal, på avtalsraden, att den ena inte tog bort dom inaktiva, då visade den allt istället. Det gäller 

också att vara uppmärksam på vad det är för data du ser och varför ser du det du gör. Det kan också vara att du är lite ouppmärksam, men att 
det visar att det kanske skulle lagts till ett fält till som visar status på raden direkt. Och då hade man sätt det direkt istället för att hon skulle 

skicka in till IT och säga att det är fel i rapporten. Det är många rapporter som skulle ha ett förtydligande, “gör såhär så kommer det att fun-

gera”. 
IL - I description-fliken, att man är mer utförlig hur den fungerar eller? 

IO -ja, kanske också i dom här olika rapporterna att man ser igenom dom bättre, att man kollar om alla fälten finns som är relevanta. Många 

av dom här rapporterna byggdes ju för flera år sedan, och jag har ju gjort ganska många som jag är ansvarig för och försökt förtydliga dom 
för att det inte ska uppstå missförstånd. Men jag kan inte kolla igenom alla, jag kollar bara igenom dom som jag mest jobbar med. Det är ju 

dom jag bryr mig om. Sen hur det ser ut i kundorderportalen spelar inte så stor roll för mig, för den använder jag inte ändå. Det är lite upp till 

dom dagliga användarna.  

IL - Nej, jag är tömd på frågor. Vi känner oss nöjda. 

7.1.5 Finance Controller 

Datum: 11 maj 2015; Längd: 44 min. 

IO = IntervjuObjekt, IL=Intervjuledare 

IL - Kan du berätta lite om dig själv och din roll här? 

IO - Jag jobbar som ekonomi-controller. Jag sitter mellan IT och Ekonomi, så jag har mer hållit på med implementation av själva affärssyste-
met, M3 på olika siter som vi utfört. Nu är jag lite ny i denna tjänst då en tjej har tagit mammaledigt så jag ska få göra detta i ett år. Det inne-

bär att jag fått jobba mer mot ekonomi och rapportering, och mer användande av QlikView än tidigare. 

IL - Vilka system använder du, och vilka sitter du i mest? 
IO - Vi jobbar mycket i M3. Sen rapporterar vi i ARO till koncernen. Sen jobbar man extremt mycket i Excel. Vi arbetar mest med Qlikarna 

som interfacet mot M3, för det blir så mycket information, så dra det direkt från M3 skulle inter riktigt fungera. För man behöver kompilera 

så mycket olika slags information. Så då är ju faktiskt QlikView fantastiskt. Man kan ju laborera med kuberna där, och förändra dom, medan 
man jobbar på ett sätt som man själv vill ha det, förutsatt att den är uppbyggd på rätt sätt. Vill man få det presenterat på business-unit nivå 

eller vill jag ha det enda ner på kontonivå, så kan jag göra det. Så vi använder QlikView mycket så för att få den och få den lättförståelig. 

Ibland kan man dra ut direkt från M3, om det är något enkelt, till exempel om man ska skapa en lista av en specifik tabell. 
IL - Har du någon gång stött på olikheter i QlikView gentemot M3? 

IO - Ja, någon gång skulle jag stöta på det. Ibland har man Excel filer och sådant också som det drar ifrån, så man kan också ladda in Excel 

filer och bygga upp ifrån. Drar det från exakt samma tabell, så är det ju ingen miss-match mellan informationen. Det skulle vara så om det 
inte är sparat, att vi drar från olika tabeller, och i dom tabellerna och i databasen skulle vara något annorlunda. Då kan det naturligtvis se 

annorlunda ut från en viss Qlik till en annan. Skulle man ta huvudboks Qliken till exempel kontra vår sälj Qlik så kan man ibland ha en viss 

miss-match om man tittar på försäljningen. Men det beror på att sälj Qliken inte tar med all data som huvudboks Qliken tar med. Att den inte 
tar hänsyn till vissa konton till exempel. Detta för att huvudboks Qliken tar från en kontonivå mer, och sälj Qliken tar från säljtabellerna. Så 

där kan det bli annorlunda, men då vet man ju varför det blir så, att det till exempel kan vara någon kundbonus som inte kommit med, eller 

som inte visas i sälj Qliken. Men det handlar inte om att datan inte är tillförlitlig, utan att man drar mer data.  
IL - Men du upplever inga problem med att använda två stycken så att säga? 

IO - Nej, det gör jag inte. 

IL - Men handlar det om att man har kunskap och förståelse kring det? 
IO - Ja, det måste man ju ha. En förståelse för vilken information som kommer in. 

IL - Känner du att det finns någon risk med att använda data som är producerad av annan part, människa eller maskin till exempel? 
IO - Det skulle vara vid användande av Excel filer in i QlikView, att man inte tar det direkt från M3. Till exempel kontoplanen som ligger 

som Excel fil som man drar in i vissa kuber, den skulle man kunna dra direkt från M3 också. Jag ser inte den risken som så jättestor, då det är 

väldigt kontrollerade källor. Men självklart vid användande av Excel filer in QlikView så finns det en risk eftersom där skulle kunna finnas 
en felaktighet. Annars ser jag inga större problem, förutsatt att man kollar i en uppdaterad Qlik, så man förstår att den kanske inte visar in-

formation från precis nu utan kanske till och med ett dygn sedan. Är den lite äldre skulle jag förstås inte lita på den datan när jag gör rappor-

ter. Det är ju därför som vi har några lokalt, och kör dom och uppdaterar dom. Ibland har man ju fått felaktig information i någon Qlik, men 
då handlar det om att det inte har laddat på ett korrekt sätt. 

IL - Vi har varit inne lite på det, men det handlar om man kan lita på den som skapat datan, men om du får en Qlik av någon annan, att du 

litar på den fullt ut, och tror att datan alltid är sann? 
IO - När du bygger en Qlik kan du inte styra över datan, förutsatt att du inte plockat ihop massa Excel filer. Men bygger den på M3 till exem-

pel, då kan du som bygger Qliken inte förvanska datan. Du kan ju självklart styra över vad du presenterar, vilka parametrar drar in. Men det 

känner inte som man skulle känna någon oro på det sättet. 
IL - Men om du skulle få en rapport eller underlag av en annan person, som du inte känner, känner du tillförlit eller ställer du dig mer kritisk? 

IO - Men då kontrollerar man alltid.  

IL - Har du konstruerat en Qlik själv, eller rapport? 
IO - Jag bygger inte Qlikar.  

IL - Har du bra förståelse för relationerna mellan tabeller och nycklar? 

IO - Ja, det har jag. Och konceptet bakom. Sen har jag som sagt inte byggt Qlikarna själv. Men just hur databasen är uppbyggd och vilka 



Informationskvalitets påverkan på beslutstagande  Andersson, Danielsson och Olander 

 

– 55 – 

tabeller man drar ur. Det är ju likadant om du ska bygga upp via SQL. Men din fråga var egentligen att..? 
IL - Det var egentligen om man hade skapat egna rapporter att man verkligen har förståelsen bakom. Vill man bara ha fram en grej kanske 

det krävs 10 tabeller, men har man inte förståelsen bakom det, så kan det bli svårt och det kan bli fel. Så det är ju lite det vi är och kollar där. 

IO - Det är ju inte så många som bygger Qlikar, men dom som gör det har förståelse för hur allt är uppbyggd så det inte blir fel. 
IL - Om du inte arbetar här, hemifrån till exempel? Har du tillgång till allt, eller upplever du några begränsningar? 

IO - Nej, det enda som kan vara är vilken uppkoppling man sitter på. Det kan ju ta lite längre tid att ladda en Qlik hemifrån ibland. Det kan 

man komma undan ibland genom att göra en kopia av QlikView applikationen, så kan man köra och ladda den därifrån. Sen måste den ju 
ladda från M3 och alla ställena, förutsatt att det inte är en massa Excel filer. Men annars har vi full tillgänglighet till Qlikarna, och det funge-

rar bra att sitta på distans. 

IL - Säkerhet, och accessnivåer, vad din åsikt är kring säkerheten? Att man har tillgång till det man behöver, och vice versa till det man inte 
ska ha behörighet kring. 

IO - Man måste ha dom nivåerna, för alla kan inte ha tillgång till allt. Man är olika grupper som inte ska ha tillgång till all information. Och 

skulle det vara så att man ser att man skulle behöva en Qlik till sitt dagliga arbete, då är det inte värre än att man säger till sin chef och ser till 
att man får behörighet till den. Så det brukar aldrig vara något problem faktiskt. 

IL - Volymer av data, är det stora volymer som du jobbar med? 

IO - Det kan vara rätt stora volymer, beroende på vad man håller på med. 
IL - Känns det som att det kan begränsa något? 

IO - Vad vi gör för någonting, beroende på vilken Qlik man arbetar med, så sätter vi också in vilka datum vi vill ha, för att det inte ska bli så 

tungt. Skulle man dra alla år tillbaka så skulle det självklart bli väldigt jobbigt. Det finns några större som ligger på access pointen, men då 

fungerar det lite bättre och dom blir centralt laddade. Det är ju värre om man sitter med sådana filer lokalt, och det gör man ju inte riktigt. 

IL - Känner du att informationen alltid är up-to-date om man bortser lite från laddningen? 

IO - Men det är det ju, absolut. Men det bygger ju laddandet, i och med att vi drar det från källan direkt.  
IL - Har du upplevt något problem med laddningen någon gång? Att det inte har skett? 

IO - Det händer ju. I och med att man ser när den laddats, du ser ju klockslag till och med. Likaså även om du öppnar upp en Qlik lokalt, då 

har vi också en tidsstämpel. Då kan man ju ta beslutet om man behöver ladda den här. Det är ganska transparant faktiskt, att man ser allt. 
IL - Dom går ju lite in i varandra, men att du alltid kan få rätt och precis information, att det alltid finns tillgängligt. Men är man medveten 

om laddningstiderna, är det inte det, kan man ladda det lokalt. Och du känner att det är lätt att få tag på den? 

IO - Ja. Dock ska det tilläggas att det främst är finans synvinkel. Huvudsyftet var väl att det skulle vara access pointen bara, att man inte 
skulle lägga en massa lokalt. Men vi på finans har fått lite dispens från IT, i och med boksluten, att vi behöver den här informationen. Så det 

är inte alla avdelningar tror jag som har lokala varianter.  

IL - Sen går vi ner på understandability, där har vi en punkt som heter ease of navigation, upplever du att du lätt kan navigera, då tänker jag 
först och främst på access pointen, att du kan navigera i den? 

IO - Jo, det tycker jag. Det blir som en lista helt enkelt. Förutsatt att man vet lite vad som finns i Qlikarna. Dom är ju döpta så man kanske 

ska förstå ganska väl vad dom innehåller. Men det kan ju vara så att man testar sig fram om det skulle vara något specifikt, och utanför sin 
egen sfär litegrann.  

IL - Men det är väl så att man kanske använder samma Qlikar? 

IO - Ja, visst är det så. Självklart första gången du öppnar upp så tar det en stund att förstå, i och med att det bara är massa kuber. 
IL - Men du känner att du lätt kan hitta det du är ute efter? 

IO - Ja, det tycker jag, absolut.  

IL - Men är du ibland inne i någon ny Qlik och kikar så att säga? 
IO - Det är man ju. Och får man ju som sagt kika runt lite och försöka förstå.  

IL - Så du tycker det är lätt, om man klickar in på en ny Qlik? 

IO - Ja, men det tycker jag. För dom är ju uppbyggda på samma sätt egentligen. Sen är det ju olika, för man kan ju gå in i scriptet och titta 
vilka tabeller som används, men det är ju inte alla som kan titta på det, det är väl också en behörighetsgrej. Även i kuberna, i och med att du 

kan skyffla om och lägga till. 

IL - Men vi har ju den här description-fliken till exempel, vad tycker du om den, funkar den bra till en ny Qlik? 
IO - Jag har nog varit lite slarvig på att läsa description, så jag har lite svårt att utvärdera den. Men tanken är naturligtvis att du ska få en 

tanke om vad denna Qliken innehåller etc.  

IL - Vi har fått intrycket att på vissa är den väldigt bra men på vissa är den lite sämre. 
IO - Nej, det är nog olika personer som gjort Qlikarna, och ibland är det externa parter som gjort dom.  

IL - Känner du att informationen är lätt att förstå som presenteras framför dig? 
IO - Ja, det tycker jag. Och sen blir det så bra när vi drar ut det till Excel, den funktionaliteten är väldigt bra. Sortera och lite så man vill göra. 

Man måste ibland i vissa fall dra ut det till Excel, annars får man ju sitta och scrolla i en lista. Beroende på om det är en stor mängd data, då 

kan det vara mycket smidigare. Annars ska det vara rätt självförklarande egentligen, varje kub är benämnd med rubrik.  
IL - Förstår du processerna bakom? hur data är aggregerad, det kan man ju bestämma lite själv i Qliken och så, men att man har förståelse för 

det. 

IO - För min del har jag det. Men sen kanske det är olika bland Qlik användarna. Dom som använder Qlikarna mycket tror jag kommer in i 
det och förstår. Man måste ju förstå hur tabeller sätts samman och så. 

IL - Använder man samma symboler, termer och namn för allting, är det gemensamt och konsekvent? 

IO - Hyfsat skulle jag ändå påstå. Sen kan det ju vara lite olika i olika Qlikar, då dom har lite olika mammor och pappor. Så självklart kan det 
vara så att man döpt dom lite olika. Men generellt sätt så är det rätt bra överensstämmelse skulle jag tro. Vissa parametrar går inte benämna 

så mycket annorlunda. 

IL - Men ser du något problem med att det kan vara olika? 
IO - Självklart, rent potentiellt så kan det uppstå problem med saker som benämns olika från en Qlik till en annan. Men jag tror man håller en 

hyfsat bra överensstämmelse ändå. I och med att det är ganska samma personer som bygger Qlikarna. 

IL - Men det är inget du haft problem med själv sådär? 
IO - Nej, inte själv, kan jag inte påstå. 

IL - Vi hade ett exempel med benämning status som kan betyda lite olika? 

IO - Ja, i och för sig, det är ju ett bra exempel. Just beroende på vilket program informationen dras ifrån, eller vilken tabell det dras ifrån. 
Status är ju väldigt olika beroende på. Status kan ju betyda tre olika saker, om man tittar i ett program till exempel, och så har vi ofta en 

högsta och lägsta status. Sen kanske det inte är att man benämnt det olika utan snarare att man hämtar det från olika delar ur systemet. Det 

kan ju vara en artikelstatus, status på inköpsavtal, status på manufacturing order. Sen kan det vara så att vissa fält döps efter tabellnamn rätt 
in i Qliken. En del tabellnamn är rätt lättförståeliga. Ett exempel är ItNo, som betyder item number, sen kanske man kommer till vissa som 
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bara är bokstavsbenämningar, så är det självklart lite svårare. Och då måste den döpas om bakom i scriptet till något förståeligt, men vissa 
kuber kanske dom inte är omdöpta, utan dom ligger kvar med sitt tabellnamn. Och självklart, vet man inte det då blir det svårt. 

IL - Men det finns inget generellt ramverk för hur Qlikarna ska vara uppbyggda? 

IO - vi har nog inget rent generellt. Men jag tror säkert att vi har en ganska sådär, hur vi ska bygga upp dom. 
IL - Sen har vi sett vissa Qlikar, att dom skiljer sig lite i layout? 

IO - Ja, det gör dom ju, i och med att det är olika personer som gör dom. Det skapas ju inte helt centralt styrt det där heller. Det är ju olika 

avdelningar som bygger sina Qlikar, och initierar konsulter till att bygga. 
IL - Mängd information, upplever du att det kan vara för mycket information ibland på ett ställe? 

IO - Inte informationsmässigt, men ibland är dom här Qlikarna så överbelamrade med kuber, något otroligt. Så när man tittar i dom så slår 

det en ibland att man gör en kopia och gör en egen. Men samtidigt så får man titta runt lite ibland. Men många är ju väldigt smackade, och 
många kanske inte används längre heller. Så självklart, det kan bli lite kluddigt ibland. 

IL - Men det kanske man inte tar bort för någon kanske använder det? 

IO - Ja självklart, det är så olika vilka man använder. Man har ju lite olika rapporteringsbehov etc. Men behöver ju vända och vrida på datan, 
och ibland är det bättre att ha en kub, än att behöva göra en kub varje gång. 

IL - Men tycker du det, precis som du sa, är för mycket, så du helt enkelt tar ut den från Qliken istället och gör det i Excel? 

IO - Nej, då kanske man gör en egen kub, så som man vill ha informationen, sen drar man ut det i Excel, för det är så stora mängder data 
oftast. Och likadant för att presentera det. Visst, du kan ju titta, om du bara snabbt ska titta på informationen och ska verifiera. Men ska du 

rapportera så drar du ut det till Excel.  

IL - Du var lite inne på att ibland kan du känna att dom här Qlikarna så finns för mycket information, men kan du ibland känna att det saknas 

information? 

IO - Ja, det kan väl ha varit någon jag känt att det kan ha varit bra om det fanns något extra i någon Qlik, något specifikt fält. Men det är 

ganska sällan, det är faktiskt rätt heltäckande, utifrån dom tabeller man byggt upp Qliken på. Du kan ju i varje kub dra in resterande inform-
ation, så man öppnar upp och tittar så kan man hämta fält som finns i den tabellen bakom.  

IL - Men du har möjlighet och så att ta bort och lägga till information? 

IO - I kuben, ja. I access pointen kan du aldrig spara i ett förändrat skick, utan den är ju som den är. Medan dom som ligger på nätverket ska 
jag ju kunna spara det utifrån vad jag lagt till, men man ska ju vara lite aktsam där eftersom det är fler som använder dom. 

7.1.6 Supply Chain Manager 

Datum: 11 maj 2015; Längd: 36 min. 

 IO = IntervjuObjekt, IL=Intervjuledare 

IL-Berätta lite om din roll och sysselsättning här? 

IO-Jag är logistikchef för siten XY vilket innebär att jag är ansvarig för planering. Vad som behöver tillverkas utifrån prognos kundorder. 
Även materialavrop på det material vi inte tillverkar, som vi behöver för vår montering. Utöver det även lagerdelen med godsmottagning, 

materialförsörjning och utleverans av färdigt gods. Så det är en organisation på totalt 24 personer, varav fyra tjänstemän och 20 kollektiva. 

Och har varit här sedan 1999, men jobbat med olika saker på bolaget. Men haft denna position sedan 2011. 
IL-Vilka system använder du idag i ditt vanliga arbete? 

IO-Jag använder M3 och QlikView, det är väl dom vi använder oss av mest. Sen använder vi också PipeChain mellan oss och leverantör för 

att få ut våra materialplaner och prognoser. Mestadels är det ju M3 såklart, QlikView använder vi mer för att samla in information och få ut 
det snabbt. Den uppdateras ju bara en gång per dygn, så det är ju hur det såg ut just då. För sen kan det hända saker under det dygnet, så M3 

är alltid den som har senaste uppdateringen. Den är alltid up-to-date. 

IL-Finns det någon prioritering där att man hellre ska använda M3 än QlikView? 
IO-Ja, vi använder alltid M3. QlikView använder vi bara för att plocka ut information. Typ som när jag kommer på måndagen summerar vi 

alltid föregående vecka, rent måluppställningsmässigt. Då använder jag QlikView till det då. För att följa upp både leveransprecision, antal 

ordrar, planföljsamhet, all statistik helt egentligen som jag behöver. Jag använder även QlikView framåt i tiden. Till exempel om vi har ut-
lagda ordrar som vi behöver snabba upp alternativt senarelägga, då är QlikView ett bra verktyg för att få ut statistiken på. Men jag gör alltid 

aktiviteten i M3. Jag använder egentligen bara QlikView för att titta, analysera och granska, och när jag väl beslutat mig för att göra änd-

ringen så gör jag den i M3. 
IL-Frågan är där just om man använder olika källor för sitt arbete, det finns ett litet glapp där emellan där det kan uppstå problem med att två 

källor som ska visa samma sak visar olika, upplever du att det kan uppstå problem där? 
IO-Nej, det gör jag egentligen inte. Det man måste tänka på är att QlikView laddas en gång per dygn. Den visar mig hur det såg ut kl. 6 på 

morgonen exempelvis, om den kördes då, så det måste man alltid ha med sig i bakhuvudet. Så det är M3 som är det gällande som är uppdate-

rad hela tiden. Rent informationsmässigt känner jag inte att jag har några direkta felaktigheter i Qliken. QlikView är ett väldigt bra verktyg. 
Vi har nyligen utvecklat en ny Qlik för att följa upp planföljsamheten på våra utlagda ordrar i monteringen. Så det går ju att bygga väldigt 

mycket och få ut exakt den informationen som man önskar. 

IL-Till nästa punkt har vi objectivity, vad du anser att använda data som är producerad av en annan part, antingen då människa eller maskin? 
om den på något sätt kan vara manipulerad eller vinklad. Till exempel att du begär en rapport från någon som exporterar från qlikview till 

Excel. 

IO-Nej, det gör jag egentligen inte. Det hänger alltid ihop vilket urval du gör i Qliken. Så det är ju klart att, har du glömt att bocka i någon-
ting så missar du den informationen. Jag har dock varit med om någon gång att jag bett om information, och så kan man alltid välja tidshori-

sont, under hur lång tid vill jag ha ut den här informationen. Det är ju klart att har man bockat i fel tidshorisont i tidsurvalet då blir datan 

felaktig. Då kan du ha valt rätt artikel, artikelnummer och orderkategori, men missat under vilken tid du vill se detta. Då får du ut felaktig 
information. Likaså med statusurval, status på våra artiklar, det är också viktigt att man markerar och väljer rätt data helt enkelt i Qliken.  

IL-Så som vi har förstått det används det olika sifferkombinationer för status på olika grejer om den är inlevererad eller så. Termer och sym-

boler betyder samma över olika avdelningar? 
IO-Status är samma för alla. Status 20, då är det en aktiv artikel. Status 50, så är den påväg ut. Status 80, då ska vi inte göra några mer inköp 

utan då har vi den på lager. Status 90, då är den ute, då är den helt död. Det är sifferkombinationer att komma ihåg. Om en artikel inte är 
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godkänt i M3 men trots det är det utlagt en tillverkning, så länge den inte är godkänt får inte jag aldrig upp några inköpsförslag och kan ald-
rig köpa den innan den blir godkänd, innan den kommer upp i rätt status.  

IL-Tror du alltid att datan är sann och korrekt? 

IO-Det tror jag. Det som kan fallera hos oss emellanåt är att vår MRP inte körs fullt ut på helgen och då blir vår data missvisande, Material 
Resource Planning. Så varje helg raderar man alla förslag via Movex själv, rensa alla förslag, och så skapas det upp nya förslag. För att det 

som ligger bakåt i tiden ska försvinna. Det är självklart att blir den inte körd i tid eller körd fullt ut, då blir det missvisande data. Men datan i 

QlikView visar alltid det som är i M3, så det är ju lika fel i M3 som det är i Qliken, när en MRP inte är körd fullt ut. Så det är väl det jag kan 
uppleva som ett problem. Men nu senaste tiden har jag inte upplevt det lika ofta. Men förra året vid den här tidpunkten, strax innan se-

mestern, hade jag mycket problem med att MRP inte kördes fullt ut. Då får vi inte upp våra nya förslag.  

IL-Är det något som görs manuellt eller sker det per automatik? 
IO-Det är automatiserat så att säga.  

IL-Vad ger det för följder sen? 

IO-På måndagen gör ju det att jag inte fått upp några nya förslag. Vilket gör att jag inte ser vad jag behöver frisläppa för tillverkning längre 
fram i tiden. I och med att vi planerar för en 25-dagars horisont. Och frisläpper jag inte i tid, så minskar ledtiden på de ingående komponen-

terna, och har jag inte frisläppt slutmonteringen i tid, så får jag alldeles för kort tid på dem underliggande komponenterna, och hinner inte får 

ut inköpsordern i tid. Då kan tillverkningen bli försenad, om jag inte kan snabba upp min leverantör på att få in godset tidigare än planerat. 
IL-Skapar du egna Qlikar eller Qlikrapporter? 

IO-Ja det gör jag. Jag skapar ingen egen ny Qlik. Men jag skapar nya tabeller i Qliken, beroende på vilken data jag vill ha ut. 

IL-Känner du att du har förståelse för det bakom, hur tabellerna hänger ihop med nycklar och så? 

IO-Ja det gör jag. Vi hade en ganska bra genomgång med en konsult. Vi hade då en stor genomgång internt på bolaget om hur vi bygger egna 

tabeller och kan få fram diagram och liknande. Det var väldigt lärorikt och bra. Vi har använt det väldigt mycket. Om man bara vill ha ut en 

viss information, istället för att använda dom standardtabellerna som finns.  
IL-När du arbetar på distans, känner du att du har tillgång till allting du behöver, eller har du några begränsningar? 

IO-Nej, jag har faktiskt tillgång till allt jag behöver, Qliken, Movex och kataloger etc. Det funkar bra. 

IL-Vad tycket du om era säkerhetsmekanismer? Har alla tillgång till den data dom behöver och finns det restriktioner på den data som inte 
alla ska ha tillgång till? 

IO-Ja, det finns en ganska bra struktur uppbyggd på vem som ska se vad. När någon börjar som nyanställd är det upp till respektive chef att 

ge ut vilken typ av access denne ska ha. Likaså när någon slutar eller byter position, så finns det ett speciellt formulär som cheferna skickar 
upp till IT. Så tar dom bort, respektive lägger till access. 

IL-Datavolymer, är det stora volymer du jobbar med när du arbetar? 

IO-Inga jättevolymer. Utan går jag in och hämtar data från Qliken så gör jag ett visst urval på något specifikt jag vill titta på exempelvis. Jag 
klarar att hantera det genom att trycka ut det till Excel. 

IL-Det är inget som försvårar arbetet? 

IO-Nej.  
IL-På avaliability har vi bland annat att informationen alltid är up-to-date? 

IO-Som jag sa innan, det uppdateras frekvent. Merparten av Qlikarna uppdateras en gång per dag, veckodag, alltså arbetsdag. Medan andra 

Qlikar uppdateras varje kalenderdag. Det är lite beroende på vilken typ av information vi vill ha ut då. Men det fungerar bra. vi har förutom 
den där accesspointen, så kan man ha lokala Qlikar, så man går själv in och kör den när man önskar det. Exempelvis inventering har jag själv 

byggt en Qlik, som jag manuellt går in och kör självmant när jag vill gå in och se nya inventeringar.  

IL-Kan du lätt navigera runt i olika Qlikflikar och hitta det du ska? 
IO-Det kan jag faktiskt. Sen finns det vissa Qlikar som har väldigt många flikar. Då är det fördelaktigt om man kan bygga en tabell för att få 

ut den information man önskar. Men alla Qlikar har ett försättsblad också där det står, i alla fall på merparten så står det tydligt om hur man 

ska använda respektive Qlik. Där står det även vem som är ansvarig för Qliken. Det saknas på en del håll faktiskt. Om man kommer på en 
ändring som man skulle vilja göra, så måste man alltid ha ett godkännande från den som äger Qliken, tyvärr saknas det namn på en del. Det 

är lite synd.  

IL-Känner du att du lätt kan hitta det du är ute efter, till exempel en viss siffra från en viss månad så kan du väldigt enkelt hitta det? 
IO-Ja, det kan jag. Jag tittar mest på exempelvis tillverkade timmar, tillverkad kvantitet, planföljsamhet, alltså hur väl vi ligger till mot utlagd 

plan, och skrot. Det är väldigt lätt att hitta den informationen känner jag. Den Qliken som är mest trög, om jag säger så, den som tar mest tid 

att ladda och liknande, är den som heter stock transaction history. Där är det ju väldigt mycket data i hela Qliken. Sen som jag sa, väljer man 
bara det urvalet man själv vill se, och då blir det blir den inte lika tung längre. Men alltid när man öppnar den så tar det lång tid.  

IL-Tycker du informationen är lättförståelig och tydlig? 
IO-Ja, det tycker jag. Sen har vi valt att lägga till grafer, vi har hastighetsmätare i någon Qlik. Just för att visualisera det så det blir enklare att 

förstå vad det betyder. 

IL-Känner du att det är så på alla Qlikar? Om du går in på en Qlik som du inte är inne på så ofta, tycker du den är lättförstådd? 
IO-Nästan alla Qlikar är i stort sett uppbyggda på samma sätt. Att man har urvalen till vänster, tiden högst upp. Det är nästan alltid samma 

upplägg på dom. Sen är det ju olika urval man får göra. Men ja, dom är lätta att förstå. 

IL-Du känner också att du förstår hur datan är aggregerad och hur man kan göra drill downs i portalen? 
IO-Ja, det gör jag. 

IL-Betyder informationen samma sak överallt, över avdelningar etc? 

IO-Datumformat är alltid något som vi diskuterar. Vi som jobbar med planering, vi använder alltid år/vecka/dag. Medan andra använder 
år/månad/dag. Men i Qliken står det väldigt tydligt och markerat vilket datumformat man vill använda. Men det är en sådan grej man kan 

missförstå varandra på.  

IL-Men är det något som ställer till det? eller är det något som ger sig? 
IO-Det ger sig.  

IL-Mängden information, kan du uppleva att det är för mycket information på en och samma plats ibland? t.ex. en Qlik där det är väldigt 

många listor och urval som presenteras. 
IO-Det beror lite på lite vad man är ute efter. Men visst, vissa Qlikar har extremt mycket information. Går man in i en sådan som item sett-

tings Qliken, där finns ju allt på artikelnivå. Så där gäller det att kunna bygga och plocka ut det urvalet du verkligen behöver, annars kan du 

drunkna i information. Det är den Qliken, sen i övrigt är det inte så farligt. 
IL-Känner du att all information är relevant i rapporter, finns där information som inte behövs? 

IO-Aldrig riktigt tänkt på det riktigt. Det kanske finns i någon Qlik. Men ofta de jag använder, det kanske är ett tiotal som är standard Qlikar, 

där känner jag att dom är lättförstådda och enkla att jobba med. 
IL-Om du saknar någonting så kan du lägga till, det behöver inta vara din Qlik men det kan vara andras till exempel? 
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IO-Ja, då kan jag lägga till, eller skicka ett data case. Det gjorde jag nu för inte så länge sedan gällande Qliken stock transaction history. I och 
med att vi jobbar med år/vecka/dag så mycket, så då vill jag ha in det som en standard i den Qliken.  
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