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SJ is a government-owned passenger train operator in Sweden. SJ currently uses a
system called Ford for control and monitoring of maintenance. Technical and
organizational factors have given Ford the character of a monolithic system without
flexibility and conditions to meet SJ's increased requirements.
The main purpose of this master's thesis is to investigate how data quality can be
defined at SJ and to examine the data quality in Ford. This will give SJ an indication of
what their quality efforts should focus on in the future.
The technical data quality parameters found are: accuracy, timeliness, completeness
and consistency. The user centred data quality parameters are: accessibility,
understandability and reliability. These parameters have been used to better
understand and illustrate the user experience of the data quality in Ford and are used
to evaluate the current data quality.
This master’s thesis has resulted in a conclusion that data in Ford, according to the
technical parameters, is of good quality except for some specific problems. Even
though the users experience the data quality as relatively low, this thesis concludes
that the main problems are related to the user centred and organizational aspects
rather than to data itself. The quality problems in Ford are due to lack of education,
the way of working at SJ, the data base structure of Ford, the user interface and the
lack of functionalities in Ford.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
SJ AB (SJ) är ett svenskt järnvägsbolag helägt av svenska staten, som har en
marknadsandel på över 90 procent av persontransporterna på långa sträckor i Sverige.
För att kunna bedriva tågtrafik är SJ i behov av underhåll av sina fordon. För att SJ ska
veta vilka fordon som är i behov av vilken underhållsåtgärd och vilka skador tågen
tidigare har haft, lagras data om detta i en databas som heter Ford (Fordonsdatabasen).
Data i det här fallet avser således information om fordonen och dess komponenter som
har samlats in. Informationen i Ford används av många på SJ och även av aktörer
utanför SJ, som deras underhållsleverantörer.
Det är viktigt att dessa data inte innehåller felaktigheter, så kallade kvalitetsbrister, för
att SJ ska kunna fortsätta bedriva säker tågtrafik. Detta examensarbete utreder utifrån
vilka parametrar som kvaliteten på data i Ford kan beskrivas. Genom att komma fram
till vad hög kvalitet på data innebär på SJ och vilka parametrar som är passande i SJ:s
fall, kan den nuvarande kvaliteten på data i Ford undersökas.
Utifrån upplevelser av brister kopplade till data av Fords användare har det visat sig att
det finns kvalitetsbrister på SJ. Dessa brister orsakas bland annat av att Ford är ett
gammalt system som inte är anpassat efter dagens situation men också av hur SJ arbetar
med och använder data. Arbetet resulterade i förslag på vad SJ kan göra för att öka
kvaliteten på data i Ford och i framtida system, och hur de kan arbeta med och använda
data inom organisationen.
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1. Inledning
Informationsteknologins ständiga utveckling gör det idag möjligt för företag att samla
in, hantera och lagra större mängder data än någonsin tidigare. Med denna möjlighet
och de ökade mängderna data kommer också en ökad komplexitet och en försvårad
hantering.1 En viktig faktor i den ökade komplexiteten är att kunna försäkra sig om att
data är av hög kvalitet. Definitionerna av datakvalitet är många och situationen för
användningen är helt avgörande för hur hög datakvaliteten kan sägas vara. Data kan i ett
fall vara av hög kvalitet medan samma data i en annan situation kan upplevas vara av
låg kvalitet, beroende på syftet med användningen.
Beroende på om datakvaliteten är hög eller låg fås skiftande konsekvenser för
organisationen. Konsekvenserna av låg datakvalitet kan bli många; om inte
kvalitetsproblemen upptäcks och åtgärdas kommer det få negativa, både ekonomiska
och sociala, effekter inom organisationen.2 Hög datakvalitet däremot ger motsatt effekt.3
Trots riskerna med lågkvalitativa data är datakvalitetsarbete något som många företag
tycks förbise eller inte uppmärksamma i hög grad. 4 Att utvärdera datakvaliteten i ett
system innebär att passande kvalitetsparametrar att utgå ifrån för den aktuella
organisationen måste identifieras. Dessa parametrar kan till exempelvis vara att data ska
vara korrekt eller komplett. De aktuella kvalitetsparametrarna i detta arbete förklaras
och presenteras närmre i kapitel 4.
Detta examensarbete skrivs på uppdrag av SJ AB (SJ). SJ är ett svenskt järnvägsbolag,
med historia från mitten av artonhundratalet, som idag kör nittio procent av Sveriges
persontrafik.5 Inom SJ pågår ett arbete med att införa ett nytt systemstöd för förvaltning
och underhåll av fordon istället för dagens system Ford (Fordonsdatabasen) som SJ
själva varken äger eller administrerar. Ford fungerar som ett register för alla SJ:s fordon
och fordonskomponenter och för kontroll av underhåll, anskaffning av fordon och
komponenter samt för avskaffning av desamma. Det nya systemet bygger på en
standard SAP-plattform (Systems, Applications and Products) och heter EAM
(Enterprise Asset Management) och beräknas vara i drift i slutet av 2014. I samband
med systembytet finns möjlighet för SJ att utvärdera datakvaliteten i Ford för att få en
uppfattning om vilka brister som finns och vilka faktorer som påverkar datakvaliteten.
Det finns ett intresse av att inventera den rådande situationen för att på så sätt få mer
kunskap inom området. Detta ger en bild av hur datakvalitetsarbetet bör bedrivas och
vad man bör fokusera på i framtiden. Chansen finns att upptäcka brister och styrkor man
inte har ägnat tid åt att titta efter förut.
Det här arbetet kommer att utgå ifrån teorier som handlar om datakvalitet och hur
begreppet kan definieras. Sammanställt material utifrån ett antal olika böcker och
artiklar bildar tillsammans det teoretiska ramverket för detta arbete. Genom dessa
teorier kan relevanta kvalitetsparametrar väljas ut som tar hänsyn till SJ:s skiftande
organisation och arbetssätt och som är en bra utgångspunkt i arbetet att utvärdera
1

Haug, Anders. och Stentoft Arlbjørn, Jan. ”Barriers to Data Quality”, Journal of Enterprise Information
Management 24 nr. 3 (2011): 288-303. doi: 10.1108/17410391111122862, s. 289.
2
Ibid, s. 294.
3
Redman, Thomas C. Data Quality: The Field Guide. Digital Press, 2001, s. Xiv.
4
Haug. och Stentoft Arlbjørn. ”Barriers to Data Quality”, 2011, s. 294.
5
SJ:s hemsida. Om SJ. 2013. (Hämtad 2013-09-15)
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dagens datakvalitet i Ford. Rapportens utvärderingsarbete utgår både ifrån tekniska och
användarcentrerade kvalitetsparametrar. Dessa parametrar kan användas för att bättre
förstå och belysa användarnas upplevelser av datakvaliteten i Ford. SJ kan sedan
använda den förståelsen för att utveckla strategier som kan hjälpa dem i det framtida
datakvalitetsarbetet och delvis även i utformningen av EAM.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna rapport är att undersöka datakvaliteten i Ford. Fokus kommer att ligga
på att identifiera kvalitetsbrister i Ford för att på så sätt undersöka vilken datakvalitet
Ford kan leverera och orsakerna till detta. Rapporten kommer att mynna ut i
rekommendationer inför SJ:s framtida datakvalitetsarbete.
För att undersöka datakvaliteten i Ford tas en definition att utgå från vid inventeringen
fram. Utifrån den framtagna definitionen av datakvalitet i SJ:s fall och för att besvara
arbetets syfte, kommer följande frågeställningar att besvaras:
1. Hur kan datakvalitet definieras i SJ:s fall?
a) Hur definierar SJ datakvalitet?
2. Vilken datakvalitet kan Ford leverera?
3. Varför är det så?

1.2 Avgränsningar
Arbetet kommer att fokusera på datakvaliteten i SJ:s nuvarande underhållssystem Ford
och ha dagens situation och förutsättningar som utgångspunkt. Arbetet blickar dock
framåt och har fokus på systembytet utan att handla om eller ta upp bytet i sig.
Avgränsningar kommer att göras av de kringliggande system som interagerar med Ford.
Att beskriva och ta med alla dessa blir komplext. En fullständig förståelse för Ford och
dess interagerande system är inte att förvänta sig på grund av den tidsbegränsning som
finns för arbetet. Fords ekonomiska aspekter och kopplingen till ekonomiska system
kommer inte heller att beröras. Arbetet kommer dessutom inte att ha trafiksäkerhet i
fokus.
Organisatoriskt sett är studien avgränsad genom att ingen jämförelse i uppfattningen om
datakvalitet har gjorts mellan personer som arbetar med varje enskild fordonstyp på SJ.
Detta hade krävt många intervjuer och blivit alltför tidskrävande. Istället har
informanterna delats in i en övergripande organisatorisk struktur; trafikledningen,
depå/verkstad och analys.
En avgränsning har också gjort när det kommer till antalet kvalitetsparametrar. Ett urval
har gjorts eftersom arbetet skulle ha blivit alldeles för omfattande annars.
Slutligen kommer arbetet att resultera i vissa rekommendationer och förslag på vidare
arbete. Detta innefattar dock inte detaljerade råd för hur dessa rekommendationer och
framtida arbete ska utföras. Studien är av mer utredande karaktär när det kommer till att
identifiera dagens situation.
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1.3 Rapportens upplägg
Det här inledande kapitlet efterföljs av ett bakgrundskapitel där SJ:s
organisationsstruktur och en bakgrund till SJ:s nuvarande situation gällande
underhållssystem presenteras.
Därefter följer ett metodkapitel där de tillvägagångssätt som använts under arbetets
gång beskrivs. I kapitel 4 presenteras rapportens teoretiska ramverk.
Kvalitetsbegreppets olika parametrar undersöks och en definition av datakvalitet
presenteras i SJ:s fall. Därmed besvaras arbetets första frågeställning.
Vidare i kapitel 5 redogörs för dagens situation på SJ och anledningarna till systembytet
presenteras. Dessutom ges en beskrivning av Ford och EAM.
I kapitel 6 presenteras resultatet av intervjuerna och användarnas upplevelser av
datakvaliteten i Ford utifrån de framtagna kvalitetsparametrarna. Därmed besvaras
arbetets andra frågeställning. I kapitlet redogörs också för SJ:s definition av datakvalitet
vilket medför att också frågeställning 1.a) besvaras.
Därefter, i kapitel 7, diskuteras resultaten av intervjuerna och orsaker till de upplevda
kvalitetsbristerna. På så sätt besvaras arbetets tredje frågeställning. Kapitlet avslutas
med rekommendationer till SJ och förslag på vidare datakvalitetsarbete.
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2. Bakgrund
Dagens SJ har en historia som går långt tillbaka i tiden och för att få en tydlig bild av
situationen på SJ idag och hur det kommer sig att den är sådan, presenteras i följande
kapitel en beskrivning av hur organisationen har växt fram. Förutsättningarna för
dagens underhållsystem har skapats och påverkats av hur organisationen förändrats, sett
ut och i vilket typ av klimat organisationen verkar i idag.

2.1 Historik SJ
Nedan presenteras en tidslinje6 först i textformat och sedan i grafiskt format i figur 1. I
bilden är de mörkblå blocken tidslinjen med information. De ljusare blå blocken
representerar de olika företag och verk som på något sätt är kopplade till motsvarande
tid och information i tidslinjen.
1856

Statens Järnvägar (formellt Kungliga järnvägsstyrelsen) bildas.

1939

Alla enskilda järnvägar övertas av staten efter beslut i riksdagen.

1970

Ford börjar användas som system för förvaltning och underhåll av fordon.

1988

Statens Järnvägar delas upp i den statliga förvaltningsmyndigheten
Banverket (nuvarande Trafikverket) och affärsverket Statens Järnvägar.
Uppgiften att förvalta och underhålla svenska statens spåranläggningar
flyttas från Statens Järnvägar till Banverket.

2000/2001

Den 1 januari 2001 upphör större delen av verksamheten i affärsverket
Statens Järnvägar och de sex divisionerna som verket bestod av
bolagiseras till egna aktiebolag. De sex nya bolagen är det nya SJ AB som
ansvar för persontrafiken, godstransportören Green Cargo AB (Green
Cargo), fastighetsförvaltaren Jernhusen AB, serviceoperatören TraffiCare
AB, IT-företaget Unigrid AB och system- och underhållsföretaget
Euromaint AB (Euromaint). Euromaint delar sedan system- och
underhållsansvaret med Train Tech Engineering AB som ansvarar för
ingenjörs- och tekniktjänster medan Euromaint ansvar för bland annat
verkstäder. År 2003 blir Train Tech Engineering AB Interfleet Technology
AB (Interfleet). Den verksamhet som inte flyttades över till något av de
sex nya bolagen finns kvar i affärsverket Statens järnvägar. SJ AB och
Green Cargo är helägda av staten.
SJ AB (SJ) bildas genom en bolagisering och uppsplittring av Statens
Järnvägar.

2009-

6

EAM initieras. Förstudier och val av plattform i 2009, implementeringen
inleddes 2012.

SJ:s hemsida. Historisk fakta, 2013. (Hämtad 2013-09-10)
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2009-2011 Avregleringen av järnvägstrafiken i Sverige blir klar, järnvägen och
persontrafiken öppnas upp för andra järnvägsföretag.
2014

SJ har idag dotterbolagen Linkon AB som äger, underhåller och
vidareutvecklar SJ:s biljettförsäljningssystem, SJ Norrlandståg AB som
kör nattågstrafik från Stockholm och Göteborg till Övre Norrland samt
dagtågstrafik mellan Luleå–Kiruna/Narvik, Stockholmståg KB som sedan
2006 kör pendeltågstrafiken i Stockholm med landstingsägda
Storstockholms Lokaltrafik (SL) som uppdragsgivare och SJ Götalandståg
som kör pendel- och regionaltåg i Västsverige.7
EAM planerat att vara färdigt.

7

SJ:s hemsida. Våra dotterbolag, 2013. (Hämtad 2013-09-29)
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Figur 1: Tidslinje SJ
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Interfleet
Technology AB

2.2 Organisationsstruktur
SJ är organiserat i fem staber och fyra divisioner under Vd:n Crister Fritzson.
Divisionerna arbetar främst med produktion och har det operativa ansvaret medan
staberna bland annat ansvarar för den strategiska styrningen och samordningen av
verksamheten. I detta arbete är det framförallt intressant att titta på division Fordon
eftersom divisionen är ansvarig för underhållet av SJ:s tågflotta. Figur 2 illustrerar SJ:s
uppdelning i staber och divisioner och en mer detaljerad struktur inom division Fordon.
VD

Staber

Juridik
Trafiksäkerhet
Strategi & Affärsstöd

IT

Affär & Service

Trafiksäkerhet,
Kvalitet & Miljö

Försäljning

HR

Planering &
Trafikledning

Divisioner

Marknad &
Kommunikation
Fordon
Ekonomi

Division Fordon

Underhållsplanering
(FF)

Teknik (FT)

Teknisk
produktledning
(FP)

Depåproduktion
(FD)

Dokumentation

X2

Depå Hagalund

Depå Malmö

Lok &
personvagnar

X40

Depå Göteborg

Övriga stationer

Motorvagnar

Team EAM

Figur 2: SJ:s organisationsstruktur8
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SJ. Powerpoint-presentation. SJ Organisation: SJ 1.1.
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2.2.1 Division Fordon
Division Fordons huvudsakliga ansvar är skötsel och underhåll av de fordon som SJ
äger, hyr in och kör, och att leverera körklara och rena tåg i tid. Depåproduktionen
ansvarar för städning, kundnära förberedelser inför resan och den operativa ledningen
av fordonen inne på depåområdet.9
Totalt sett är divisionen ansvariga för:
 Förvaltning av avhjälpande underhåll
 Förvaltning av övergripande fordonsunderhåll
 Planering av verkstadsunderhåll
 Förvaltning av fordon och fordonskomponenter
För närvarande är division Fordon ansvariga för underhåll och kapitalförvaltning av
1000 fordon och varje år tar de hand om ungefär 120 000 rapporterade fel från hela
fordonsflottan. Slutligen ansvarar divisionen också för att se till att SJ följer de tekniska
krav och de lagkrav som framförallt Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet för SJ
ställer.10

2.3 Fordonsunderhåll
De typer av underhåll som behöver utföras på SJ:s tåg kan kategoriseras som följande:
avhjälpande underhåll (AU), förebyggande underhåll (FU), ombyggnationer och
revisioner. Revisioner är större åtgärder av ordinarie funktionalitet medan
ombyggnationer innebär en förändrad eller förbättrad funktionalitet. Förebyggande
underhåll, ombyggnationer och revisioner är planerade händelser där varje fordon med
jämna intervaller, beroende på tågtyp, är inne på service för dessa typer av underhåll.
Avhjälpande underhåll däremot är inte planlagt utan utförs när skador orsakade av till
exempel en älgkrock har inträffat. Alla typer av underhåll sker löpande under ett
fordons livstid fram till dess att det avskaffas, vilket innebär att det antingen skrotas,
säljs eller hyrs ut.11
SJ har behov av att både trafiknära underhåll, för att tågen ska kunna gå i trafik, och
långvård, större och mer avancerat underhållsarbete, utförs på fordonen. Mindre AU
och FU kan utföras i trafikluckor. Ombyggnationer, krockskador, revisioner och större
AU och FU däremot är underhåll som tar längre tid och kräver en avställning av
fordonet.12
En liten del av det trafiknära underhållet utför SJ själva, bland annat städning av tågen
och byte av blockbromsar. Resterande trafiknära uppehåll och all långvård utförs av
underhållsleverantörer.13 SJ är idag ett av få statliga eller före detta statliga tågbolag i
Europa som inte utför allt underhåll internt eller hos ett dotterbolag, utan outsourcar
dessa tjänster till externa företag. 14 Figur 3 sammanfattar det underhållsarbete som
utförs på SJ:s fordon.
9

SJ. Internt dokument. Wallenberg, B. och Umegård, P. General. EAM 01. 2011-06-30.
Ibid.
11
SJ. Powerpoint-presentation. Trafiknära & tungt underhåll och FU-AU.
12
Ibid.
13
SJ. Internt dokument. Maller, O. Software Architecture Document: EAM Project. 2012-02-02.
14
SJ. Powerpoint-presentation. Håkansson, M. EAM Fika: Rail industry trends.
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Ombyggnader
AU - Krockskador
FU - Revisioner

Långvård
Utförs när fordonet är avställt för trafik

Underhåll utfört av
underhållsleverantörer
FU

AU

Trafiknära underhåll
Utförs i trafikluckor

Underhåll utfört av SJ

Figur 3: Underhållsaktiviteter på SJ

2.4 Konsekvenser av bolagiseringen
SJ:s roll har förändrats i samband med bolagiseringen och avregleringen av järnvägen i
Sverige. Tidigare fanns i princip all verksamhet inom företaget men numera är SJ
snarare ett företag som i hög grad beställer tjänster från underleverantörer som
komplement till den egna verksamheten. Bolagiseringen 2001 innebar att de tidigare
verksamhetsdivisionernas olika verksamheter hos affärsverket Statens Järnvägar,
hamnade hos olika företag, så även Ford.
Detta medför att SJ idag inte utför merparten av fordonsunderhållet själva, utan den
uppgiften har bland annat underhållsleverantörerna Euromaint och Bombardier. Båda
dessa företag utför underhållsarbete på SJ:s fordon och använder sig utöver egna
datorsystem, också av Ford. I dagsläget ägs Ford av Euromaint, administreras av
Interfleet och används av både SJ, Bombardier och Euromaint.
På grund av att Ford inte ägs och administreras av SJ har det fått som konsekvens att SJ
har starka kopplingar och beroenden till underhållsleverantörerna. 15 SJ är en av
Euromaints och Bombardiers största kunder och de sköter till stor del SJ:s
fordonsunderhåll och använder sig, utöver egna interna system, också av Ford. 16 Figur 4
är en förenklad aktörskarta som syftar till att sammanfatta aktörerna kring SJ.
Euromaint

Underhållsleverantör,
användare och ägare av Ford.

SJ

Underhållsleverantör,
användare av Ford

Bombardier

Interfleet

Administrerar Ford

Figur 4: Förenklad aktörskarta
Eftersom i princip allt fordonsunderhåll utförs av underhållsleverantörer måste SJ kunna
hantera skiftande förutsättningar med olika underleverantörer. Ansvaret är oftast
15
16

SJ. Internt dokument. Maller, O. Software Architecture Document: EAM Project. 2012-02-02.
Euromaint. Persontrafik. (Hämtad 2013-09-05) och Euromaint.Godstrafik. (Hämtad 2013-09-05)

9

detsamma för SJ, till exempel har de alltid trafiksäkerhetsansvaret, men de aktiviteter de
genomför för att uppfylla ansvaret varierar och kan se olika ut från fall till fall. Detta får
som konsekvens att SJ verkar i en föränderlig och komplex miljö där de är ansvariga för
att koordinera och organisera fordon, underleverantörernas arbete, anläggningar,
reservdelar och personal. Detta bidrar till att de inte alltid kan styra eller planera sina
fordonsrelaterade aktiviteter på ett fritt sätt. 17

17

SJ. Internt dokument. Wallenberg, B. Och Umegård, P. General. EAM 01. 2011-06-30.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts och vilka metoder som har använts
under arbetets gång. Arbetsprocessens olika faser presenteras kortfattat samt hur
arbetets syfte har konkretiserats. Därefter presenteras de metodiska val som har gjorts
kontinuerligt och i metodkritiken diskuteras valens påverkan på arbetsprocessen och
resultatet. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet.

3.1 Arbetsprocessens faser
I figur 5 nedan visas i grafisk form arbetsprocessen faser.
Litteraturstudie
Bakgrund

Kartläggning
verksamheten

Analys av
resultatet

Intervjuer

Rekommendationer

Utvärdering/
återkoppling

Avgränsning av
uppgiften

Figur 5: Arbetsprocessens olika faser
Uppgiften från SJ var ursprungligen vagt definierad och formulerad på följande sätt:
”Utveckla en modell/metod för att beräkna den kvantitativa och den
kvalitativa nyttan av nytt arbetssätt och nytt systemstöd för
fordonsförvaltning och fordonsunderhåll vid SJ.”
Ett bakgrundsarbete för att skapa en förståelse för SJ:s situation och problematik var
därför nödvändig för att kunna ringa in och avgränsa uppgiften. ”Nytta” tolkades som
ett nyckelord i SJ:s önskemål, och något som verksamheten har nytta av är data. För att
göra det mer konkret och mätbart bestämdes fokus för arbetet till datakvalitet.
Fokusområdet i studien smalnades av och en bild av problematiken kring
datakvalitetsarbetet i dagsläget arbetades fram. Bilden skapades genom kortare
intervjuer med anställda på SJ och genom läsning av interna dokument och på webben.
Denna del av insamlingsfasen bestod av att få en överblick av hur situationen med Ford
på SJ ser ut.
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka begreppet datakvalitet. Utifrån den
kunde ett urval av kvalitetsparametrar att utgå från vid en utvärdering av datakvaliteten i
Ford tas fram. Som uppgiften var utformad valde jag själv de kvalitetsparametrarna som
är utgångspunkt för arbetets analys. Valet av parametrar har fått konsekvenser för
resultatet och rapportens innehåll. Enbart aspekter som ryms inom ramen för dessa
parametrar har lyfts fram. Mycket har kommit med men det är troligt att denna studie
inte kan täcka hela problematiken med datakvalitet på SJ.
Därefter gjordes en kartläggning av SJ:s verksamhet och organisation kopplat till Ford,
detta för att få en bild av dagens situation och orsakerna till den. Vidare gjordes nio
kvalitativa intervjuer med anställda inom olika delar av SJ och underhållsleverantörer.
Syftet med intervjuerna var att få en bild av användarnas upplevelse av datakvaliteten i
Ford. Därefter analyserades resultaten av intervjuerna med utgångspunkt i de framtagna
11

kvalitetsparametrarna. Varje intervju analyserades först var för sig och därefter
analyserades materialet som helhet. Av resultaten framkom de största kvalitetsbristerna
och rekommendationer för SJ:s framtida datakvalitetsarbete diskuterades, liksom förslag
till vidare undersökning och arbete. Slutligen utvärderades arbetsprocessen och förslag
på förbättringar och metodkritik togs fram.
Arbetet med denna rapport har främst haft ett kvalitativt angreppssätt. Utöver
litteraturstudien har fokus legat på informanternas upplevelser.

3.2 Litteratur
Litteraturstudien löpte parallellt med de inledande faserna i arbetsprocessen och bestod
av inläsning av material i form av böcker, artiklar, tidigare rapporter om aktuella
ämnen, sökningar på Internet, interna dokument, utbildningsmaterial samt SJ:s intranät.
Den första fasen av litteraturstudien bestod av att välja ut och strukturera den tilltänkta
litteraturen. Inledningsvis var litteraturstudien av stor betydelse för förståelsen för
situationen, sammanhanget och utgångsläget för rapporten och den ligger till grund för
både bakgrundskapitlet och det teoretiska ramverket. Teorin i rapporten grundar sig på
en litteraturstudie om begreppet datakvalitet och vilka olika kvalitetsparametrar som
finns. Efter att ha läst om många olika parametrar och definitioner slogs teorier samman
och en utvidgad definition av datakvalitet anpassad till SJ:s situation föreslogs. Denna
definition ligger i sin tur till grund för de kvalitetsparametrar som väljs ut och som
utvärderingen av datakvaliteten i Ford utgår ifrån. Litteraturstudien var således också
viktig för förståelsen av hur man kan utreda datakvalitet i SJ:s fall.
Slutligen kan sägas att litteratur hittades genom att ett brett urval av böcker och artiklar i
ett tidigt skede lästes igenom. Detta gav en uppfattning om vilka källor som ofta
refererades till inom området och på så sätt kan anses vara relevanta.

3.3 Intervjuer
Två omgångar av intervjuer genomfördes under studiens gång. I bakgrundsfasen och
vid kartläggningen av verksamheten genomfördes fyra kortare intervjuer med syfte att
ge en djupare inblick i SJ:s arbete, organisation och dagens problematik. Frågorna var
från början öppna och därefter ställdes kortare frågor för att verifiera att informanten
tolkats rätt. Dessa intervjuer var inte av utredande karaktär utan snarare av informativ
karaktär. De syftade till att ge mer information innan problemområdet ringades in och
fokus bestämts för de efterföljande intervjuerna. Dessa inledande intervjuer kommer
inte att vidare beskrivas eller diskuteras.
I den andra omgången av intervjuer genomfördes nio längre kvalitativa intervjuer med
anställda på SJ och hos underhållsleverantörer. Fokus i dessa intervjuer låg på
informanternas personliga betraktelser och upplevelser av datakvaliteten i Ford. Målet
med dessa intervjuer var att samla in empiriskt material till rapporten.
3.3.1 Urval av informanter
Informanterna valdes ut med tanken att de som grupp skulle täcka in flera olika
perspektiv av arbetet med och i Ford. Informanterna har olika bakgrund, arbetsuppgifter
och erfarenheter och ger en mångfacetterad bild av Ford. Informanterna har roller och
12

arbetsuppgifter kategoriserade enligt följande: tekniskt driftstöd (SJ), verkstad
(underhållsleverantör), depå (SJ) och analys (SJ).
Majoriteten av informanterna betraktar Ford ur ett översiktsperspektiv och arbetar själva
inte direkt i systemet. Deras arbete består istället av att göra analyser som bygger på
data i Ford, eller att arbeta med samordnande uppgifter där anställda under dem i sin tur
analyserar data i Ford. Undantagen är verkstad, depå och tekniskt driftstöd där de direkt
lägger in och tar ut data ur Ford. Urvalet av informanter gjordes med rekommendationer
från handledaren.
Informanterna som har intervjuats i detta arbete, deras befattning, avdelning och
huvudsakliga arbetsuppgifter kopplade till Ford, presenteras nedan kategoriserade efter
arbetsuppgifterna.
Trafikledning
Informant 1. Tekniskt driftstöd/instruktionsförare, SJ Trafikledning Stockholm (SJ)
Hjälper lokförare med upplevda felsymptom på fordonen, rapporterar sedan in i Ford
alternativt löser problemet.
Depå & verkstad
Informant 2. Produktionsledare, Depåproduktion (SJ)
Chef för växlare och städare. Har tidigare arbetat på Euromaint och som operativ
depåchef.
Informant 3. Verkstadschef i Hagalund (Bombardier)
Använder Ford för att se status avseende förebyggande underhåll, skadeläge och
produktionsutfall.
Analyserande arbetsuppgifter
Informant 4. Delprojektansvarig Migrering i EAM-projektet, Division Fordon – FP
(SJ). Arbetar med data migreringen från Ford till EAM.
Informant 5. Strategisk fordonsplanerare, Division Fordon (SJ)
Tar månadsvis ut kilometerutfall per fordonsslag ur Ford.
Informant 6. EAM-projektet, Division Fordon – FP/EAM (SJ)
Ansvarar för att ta fram en målarkitektur där Ford inte längre är SJ:s fordons- och
underhållssystem.
Informant 7. Teknisk specialist Mekaniska system, Teknik och Projekt (SJ)
Arbetar med övergripande frågor och allmänna Ford-förvaltningsfrågor.
Informant 8. Chef Teknik och Projekt, Teknik och Projekt (SJ)
Ansvarar för division Fordons IT-frågor där Ford är en väsentlig del.
Informant 9. Chef Team Lok & Personvagnar, Team Motorvagnar (SJ)
Ansvarar för medarbetare som tar ut status på vagnar och lok ur Ford.
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3.3.2 Struktur
Innan den andra omgången av intervjuer genomfördes skickades en kort enkät ut till
informanterna. Enkäten innehöll 13 kortare frågor där antingen ett svar i en till två
meningar förväntades eller en värdering på en skala 1-6. Exempel på frågor ur
enkäten:18
 Hur skulle du kategorisera din kunskap i Ford? (Skala 1-6)
 Känner du att du har möjlighet att tolka data från Ford till information som du
förstår? (Skala 1-6)
Enkäten användes för att få intervjupersonerna att beskriva sina arbetsuppgifter
kopplade till Ford och för att de skulle värdera sin kunskap i Ford och sin uppfattning
om existensen av de olika kvalitetsparametrarna. Denna enkät skickades ut till
intervjupersonerna en vecka innan respektive intervju. Enkäten syftade dels till att
förbereda informanterna och få dem att tänka till och dels till att presentera
kvalitetsparametrarna och göra intervjupersonerna bekanta med begreppen. På så sätt
sparades tid under intervjuerna och enklare stängda frågor behövde inte tas upp igen.
Intervjun kunde istället ägnas åt komplexare frågor och diskussion. Enkäten användes
inte i syfte att skapa statistiskt underlag i någon vidare bemärkelse.
Intervjuerna varade mellan 40 och 90 minuter och alla personer intervjuades enskilt.19
Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att ge intervjupersonerna chans att
förmedla sin upplevelse och åsikt om samma frågor. Utifrån det kan en jämförelse av
huruvida liknande eller skilda problem upplevdes beroende på perspektiv på Ford.
Semistrukturerade intervjuer gav också möjlighet för informanten att komma in på
teman som inte var uttänkta i förväg men som ändå kunde vara relevanta och viktiga20.
Samma frågor ställdes till alla och frågorna hade öppna svarsmöjligheter för att undvika
ja- och nej-svar. Övergripande frågor delades ibland in i mindre delfrågor för att skapa
en bättre förståelse. Intervjuerna hade dock olika fokus inom ramen för samma
frågemall beroende på vad intervjupersonerna svarat i enkäten. Dessa svar skilde sig åt
och intervjuerna utgick från svaren på enkäten och fokus anpassades efter dessa. I
intervjun utreddes varför intervjupersonerna svarat som de svarat i enkäten.
3.3.3 Genomförande av intervjuer
I början av varje intervju redogjordes för syftet med studien och intervjun, upplägget på
intervjun och hur materialet efteråt skulle behandlas.
Alla intervjuer spelades in och kortare minnesanteckningar gjordes. Efter intervjuerna
transkriberades de inte utöver kärnfulla citat, utan lyssnades igenom och
sammanfattades. Därefter skickades sammanfattningen till den berörda intervjupersonen
som fick chansen att förtydliga, ändra, lägga till eller rätta till missuppfattningar.
Ordagrann transkribering är mycket tidskrävande och inte helt nödvändigt i det här
fallet. Intresset låg på att få fram större övergripande aspekter av datakvaliteten i Ford
snarare än enskilda personers åsikter om den. Efter ett antal intervjuer blev
18

För enkätfrågor, se bilaga 1.
För frågemall, se bilaga 2.
20
Tjora, Aksel. Från nyfikenhet till systematisk kunskap – kvalitativ forskning i praktiken. Lund:
Studentlitteratur AB, 2012, s. 81.
19
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genomlyssningsarbetet dock upprepande. Sammanfattningstekniken ändrades och
endast nya poänger och infallsvinklar skrevs ner. Intervjupersonerna informerades dock
om detta på intervjun.

3.4 Metodkritik
Ett val som har påverkat resultatet av undersökningen om den upplevda datakvaliteten i
Ford är urvalet av informanter. De flesta av informanterna hade en övergripande bild av
Ford och arbetar inte direkt i systemet. Detta kan ha påverkat deras upplevelser om
datakvaliteten. Urvalet är relativt snett fördelat över SJ:s olika verksamhetsroller och en
majoritet av informanterna arbetar med analyserande arbetsuppgifter. Hade däremot
informanter med ett mer direkt arbete i Ford i större utsträckning valts ut, hade kanske
en allt för snäv bild fåtts och helhetsperspektivet hade missats. Det finns således föroch nackdelar med båda valen av informanter.
Något som kan ha påverkat studien är att kvalitetsparametrarna presenterades för
informanterna innan intervjuerna. Valet gjordes för att ha en definition att utgå ifrån.
Eftersom kvalitetsparametrar inte är en vanligt förekommande diskussion är det möjligt
att informanterna annars inte haft något ramverk att förhålla sig till. Jämförelser av de
olika åsikterna från informanterna hade då blivit svårare att göra och tolka. Det kan
också ha fungerat ledande och lett till att faktorer utanför de presenterade
kvalitetsparametrarna missats. Å andra sidan hade arbetet möjligtvis blivit allt för
omfattande, spretigt och ytligt om inte en avgränsning gjorts redan innan intervjuerna.
Att ha presenterat andra kvalitetsparametrar som utgångspunkt inför intervjuerna eller
att inte ha presenterat några alls, hade förmodligen gett andra resultat.
I studien hade det också varit intressant att använda sig av fokusgrupper för att på så sätt
höra hur diskussion om datakvalitet i Ford hade utvecklats i och med att de anställda
kan mer om SJ och situationen och därför kan tala på ett annat sätt sinsemellan. Detta
hade möjligtvis utvecklat diskussionerna och sporrat informanterna.
Ett alternativt tillvägagångssätt vid framtagningen av en definition av datakvalitet i SJ:s
fall hade kunnat vara benchmarking. Då hade kunnat undersökas hur andra liknande
organisationer definierar datakvalitet och utifrån det skapats en passande definition. På
grund av uppsatsens begränsade tid genomfördes dock inte detta.
Slutligen hade också en större enkätundersökning kunnat genomföras. Det hade kanske
inte lett till att få fram fler upplevelser men möjligtvis en bättre bild av utbredningen av
kvalitetsbrister.

3.5 Studiens trovärdighet
Andra artiklar och böcker refererar ofta till den litteratur som har använts i
litteraturstudien och litteraturen tycks användas ofta i debatten kring datakvalitet. Därför
kan den anses relevant och trovärdig.
Ett problem som kan uppstå vid intervjuer är att informanterna friserar verkligheten och
ger en förvrängd beskrivning. I detta fall verkar det dock inte troligt att informanterna
skulle ha vinklat sanningen. Man vet att ett systembyte är nära förestående och det
ligger i organisationens intresse att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att EAM
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ska bli bättre än Ford. Trovärdigheten när det gäller vad informanterna berättat torde
därför vara hög.
Empirin i detta arbete bygger till stor del på vad som sagts i de kvalitativa intervjuerna.
Där presenteras således min tolkning av informanternas uppfattningar om
datakvaliteten. För att underbygga tolkningarna används i arbetet citat från intervjuerna,
vilket ger hög reliabilitet.
Slutligen bygger inte informanternas svar enbart på erfarenheter baserade på deras
nuvarande roll på SJ eller hos underhållsleverantörer, utan på samlad tidigare
erfarenhet. Detta är viktigt att ha i åtanke när man värderar deras perspektiv, eftersom
det kan påverka deras upplevelser och åsikter om datakvaliteten i Ford.
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4. Teori
I följande kapitel presenteras teori om datakvalitet för att förklara och ge en bättre
förståelse för de begrepp och parametrar som används i detta arbete. I kommande
kapitel kommer olika teorier om datakvalitet fogas samman och tillsammans visa på ett
utvidgat datakvalitetsbegrepp. Utifrån detta presenteras ett förslag på hur datakvalitet
kan definieras i SJ:s fall. Den framtagna definitionen används i senare kapitel för att
strukturera och förstå användarnas upplevelser av datakvaliteten i Ford.

4.1 Data
Data kallas den tekniska representationen av verkligheten lagrad i en dator och enligt
Padron och Risch kan data sägas vara uppgifter av olika slag. Lagrad data måste dock
uttolkas i sin kontext för att bli till användbar information och information är
följaktligen data som getts en tolkning.21
Datamodeller skapar samband mellan data och är ett sätt att beskriva världen på.
Organisationer är oftast intresserade av att beskriva olika fenomen eller aspekter av
verkligheten och använder därför olika datamodeller.22 En databas kan vara organiserad
på skilda sätt, exempelvis enligt relationsmodellen eller den hierarkiska modellen.
Utifrån valet av datamodell bestäms ett databasschema som är en beskrivning av vilka
data som kan finnas i databasen, oberoende av vilka värden som råkar finnas där för
tillfället, och beskriver vilka tabeller som finns i databasen och vilka kolumner dessa
består av. 23 Termen data används ofta gällande en databas innehåll vid en speciell
tidpunkt.

4.2 Datamodeller
4.2.1 Hierarkisk databas
De första databaserna var hierarkiska databaser organiserade efter en hierarkisk modell.
Modellen går ut på att data lagras i poster, som ordnas i hierarkier av noder.
Hierarkierna är trädstrukturerad och kan liknas vid en dators mappsystem. De
hierarkiska nivåerna struktureras under en rot och konceptet illustreras i figur 6.

Figur 6: Hierarkisk struktur

21

Padron-McCarthy, Thomas. och Risch, Tore. Databasteknik. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 8.
Redman. Data Quality: The Field Guide, 2001, s. 71.
23
Padron-McCarthy. och Risch. Databasteknik, 2005, s. 23.
22
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Relationen en-till-många kan lösas i en hierarkisk datamodell antingen genom att data
lagras på flera olika ställen eller genom en pekare. Ett företag kan till exempel ha
avdelningar, under varje avdelning finns ett antal anställda, och under varje anställd
finns ett antal projekt som den anställde jobbar med. Arbetar flera anställda däremot
med samma projekt blir detta mer komplicerat att modeller. 24 Hierarkiska databaser
fungerar bra så länge som varje objekt i databasen bara finns på ett ställe i
trädstrukturen. Även sökningar, ändringar och korsreferenser är svårt med denna typ av
datamodell.
4.2.2 Relationsdatabas
En relationsdatabas är en databas som är organiserad enligt relationsmodellen. Detta är
den vanligaste typen av datamodell idag. Med hjälp av relationsmodellen beskrivs
verkligenheten genom att data lagras i tabeller. Tabellerna kan också kallas för
relationer och har rader och namngiva kolumner. Relationens schema beskriver de
värden som kan finnas i databasen medan relationens innehåll är de värden som finns
där vid ett specifikt tillfälle. Schemat beskriver vilka tabeller som finns och vilka
kolumner de innehåller, och det ändrar man inte på när nya värden läggs till.25
För relationsmodellen finns begränsningar och restriktioner. Regler som ställer vissa
villkor på relationerna kallas normalformer och ställer olika krav på att relationerna är
gjorda på vissa sätt. Första normalformen innebär till exempel att varje ruta i tabellen
bara kan innehålla ett värde i denna typ av databas. Ska flera värden lagras kopplade till
samma rad får två rader användas för att lagra detta. Orsaken till att man vill använda
dessa typer av restriktioner att man vill undvika vissa typer av ”dum design”. 26 ”Dum
design” kan till exempel innebära att vissa data lagras på flera ställen samtidigt eller att
data kanske inte lagras alls.27
Till skillnad från den hierarkiska modellen tillåter relationsmodellen att samma data
används på olika sätt och på olika ställen. Information kan också tas fram som inte
framgår direkt i tabellerna.

4.3 Datakvalitet
4.3.1 Kvalitetsbegreppet
Ett första steg i att utreda hur datakvalitet kan definieras är att titta på vad kvalitet är.
Lars Sörqvist skriver i boken Kvalitetsbristkostnader – Ett hjälpmedel för
verksamhetsutveckling att kvalitet kan definieras som: ”alla sammantagna egenskaper
hos en vara, tjänst eller process som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade,
underförstådda och omedvetna behov”. 28 Dock har det visat sig att det är mycket
komplicerat att fastställa kundens (interna eller externa) verkliga behov. Sörqvist skriver
vidare att kunden oftast bara är medveten om vissa behov och att andra tas för givna
eller är okända till dess att de uppfylls eller inte uppfylls.
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Owen Eriksson skriver i sin avhandling Kommunikationskvalitet hos
informationssystem och affärsprocesser att ”kvalitetskriterier är liktydigt med de goda
egenskaper vi använder för att värdera ett fenomen eller ett objekt”. 29 Genom att
komma fram till sökta egenskaper kan begreppet kvalitet brytas ner i olika samverkande
aspekter och attribut, vilket kan göra det mer förståeligt, konkret och gripbart. Dessa
egenskaper brukar kallas för kvalitetsparametrar och är specifika för varje situation.
För att kunna beskriva och specificera kvaliteten måste dessa parametrar identifieras.
Faran vid identifieringen är att allt för generella parametrar väljs för att kunna vara
praktiskt användbara för en organisation. Sörqvist menar dock att dessa generella
parametrar är ”ett mycket lämpligt underlag, som checklista, när man utvecklar
verksamhetens parametrar”. 30 Vidare poängterar Sörqvist vikten av att bestämma de
aktuella parametrarnas relativa betydelse när det kommer till kundens
kvalitetsbedömning och upplevelse. Med andra ord är det bra att välja
kvalitetsparametrarna utifrån de egenskaper som kunden bedömer som mest kritiska.
Arbetet med att identifiera dessa kan ske genom till exempel erfarenhetsbedömningar
eller kundundersökningar.31
4.3.2 Att definiera datakvalitet
I litteraturen finns otaliga definitioner av vad datakvalitet är. Det man till största delen
gör i arbetet att definiera datakvalitet är att identifiera, undersöka och beskriva olika
kategorier av önskvärda parametrar hos data. Dessa parametrar används sedan för att
utvärdera datakvaliteten. Sätten att mäta datakvalitet på är många. Nära 200 olika
datakvalitetsparametrar har identifierats men osäkerhet och oenighet råder kring de
olika parametrarnas natur. Det finns skiljaktigheter kring om parametrarna ska uppfattas
och användas som koncept, som mål eller som kriterier, något som påverkar
användningen av dem. Det råder också oenighet kring vilka parametrar som bör
användas och hur man mäter dem. Med andra ord finns det dels flera uppfattningar om
vilka parametrar som beskriver datakvalitet och dels oenighet kring hur dessa
parametrar sedan i sin tur ska definieras. Enighet råder dock kring att begreppet
datakvalitet innehåller flera dimensioner.32
En klassisk användarorienterad definition enligt Anders Haug and Jan Stentoft Arlbjørn
är att man ska ha nytta av data. Data ska på ett resultatrikt sätt uppfylla det syfte man
har med det, ”fitness for use”.33 Denna definition innebär att huruvida datakvaliteten är
hög eller inte är relativt och beror på i vilket sammanhang och i vilken situation data
används. Samma data kan passa bra i ett sammanhang, mindre bra i ett annat och dåligt
i ett tredje. ”Data quality is not a concept that makes sense ´in average´”34. Detta ger
enligt Wand och Wang upphov till problem: ”This relativity of quality presents a
problem. The quality of the data generated by an information system depends on the
design of the system. Yet, the actual use of the data is outside of designer’s control.”. 35
29
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Det kan således vara svårt att styra hur data används och att genom designen av
systemet se till att rätt data används på rätt ställe.
Enligt Haug och Arlbjørn är ofta förekommande parametrar av datakvalitet precision,
fullständighet, logisk konsistens och rättidighet.36 Att just dessa aspekter skulle vara de
som bäst beskriver begreppet grundar sig enligt dem på intuitiv förståelse, erfarenheter
från industrin och på en utförd litteraturöversikt. 37 De har tittat på hur ofta olika
kvalitetsparametrar har citerats i litteraturen och räknat ihop dessa citeringar för att
skapa en överblick över vilka som är vanligast att benämna kvalitet med. Ett urval av
resultatet med de mest citerade kvalitetsattributen ses i tabellen nedan.
Tabell 1: Citerade kvalitetsparametrar enligt Haug och Arlbjørn38
Data quality dimensions
Accuracy
Reliability
Timeliness
Relevance
Completeness
Currency
Consistency
Flexibility
Precision
Format
Interpretability

Citations
25
22
19
16
15
9
8
5
5
4
4

Även Thomas Redman tar i boken Data Quality – The Field Guide upp definitionen:
”Data are of high quality if they are fit for their intended uses in operations, decision
making, and planning.” Redman menar att om man fokuserar på ”fitness for use”
innehåller begreppet två aspekter. Dels ska data vara av rent tekniskt hög kvalitet och
inte innehålla fel och defekter och dels ska data också ha önskade egenskaper. Med
önskade egenskaper menas bland annat att data ska vara relevant, förståeligt, på rätt
detaljnivå, enkelt att ta till sig och enkelt att tolka.39 Redman listar också ofta nämnda
datakvalitetsparametrar och markerar de som är mest citerade bland dataanvändare.
Dessutom väljer han att dela in parametrarna i olika kategorier. Lite förenklat kan man
säga att ”Quality of values” är kvalitetsparametrar kopplade till kravet att data ska vara
fritt från defekter och de övriga kopplade till kravet om egenskaper. Nedan visas i
tabellform de mest citerade datakvalitetsparametrarna enligt Redmans studie.
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Tabell 2: Citerade kvalitetsparametrar enligt Redman40

Quality of values
Accuracy
Completeness
Timeliness
Consistency
Accessibility/Delivery
Availability
Quality of content
Comprehensiveness
Appropriate use
Identifiability
Relevancy
Flexiability
Ease of interpretation

Redmans tanke om att det finns två aspekter av datakvalitet, delas också av Pipino,
Yang & Wang, som skriver att både subjektiva och objektiva utvärderingar kan göras av
datakvalitet. De förespråkar ett tillvägagångssätt där båda dimensionerna tas med:
”Studies have confirmed that data quality is a multi-dimensional concept. Companies
must deal with both the subjective perceptions of the individuals involved with the data,
and objective measurements based on the data set in question”.41
Data bör inte bara vara lämplig för en specifik uppgift utan också för en viss typ av
användare. De önskade egenskaperna hos data och den subjektiva bedömningen av
datakvalitet kan kopplas till datas användare och visar på en mer användarcentrerad syn
på datakvalitet. Med användaren i centrum och med inställningen att kvalitet också har
en dimension som kan mätas i hur användarna upplever kvaliteten, blir inte bara de
tekniska kvalitetsparametrar ”Quality of values” och de parametrar Haug och Arlbjorn
presenterar, det som bestämmer datakvaliteten. Eriksson skriver att han tycker att även
användbarhet är en aspekt på kvalitet i samband med informationssystem. Med ett
användarcentrerat perspektiv bör även användarbarhet bli ett kvalitetsbegrepp.
Användbarhet är ett centralt forskningstema inom människa- datorinteraktion och
rymmer i sig flera olika kontextuella parametrar som relevans (eng. relevance) och
trovärdighet (eng. believability) 42.
I kandidatuppsatsen ”Datakvalitet - Ett måste för en kostnadsmedveten organisation”,
undersöker författarna hur datakvalitet kan definieras. I slutet av arbetet ges följande
förslag på definition som även tar med användarperspektivet och användbarhet:
”Datakvalitet är datas förmåga att vara förståelig och trovärdig samt tillräckligt väl
uppfylla användarens behov.” 43 I denna definition läggs i användbarhet både
40
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förståelighet och trovärdighet in. För att precisera definitionen beskriver de att de med
”tillräckligt väl” menar att tillfredsställa användarens behov, varken mer eller mindre.
Att data ska vara ”förståelig” innebär att användaren ska ha möjlighet att tolka data och
att data ska vara ”trovärdig” innebär möjlighet för användaren att lita på data.44
4.3.3 Ett utvidgat kvalitetsbegrepp
Genom att utgå från Redmans idé om att ”fitness for use” innefattar två dimensioner, en
teknisk där data är fritt från defekter och en fokuserad på datas egenskaper och
arbetssätten kring dessa, kan den senast nämnda dimensionen kopplas till
användarcentrerade attribut hos data. I och med användaren uppstår önskemål på olika
funktionaliteter hos data. För att få en bild av hur begreppet datakvalitet kan definieras i
SJ:s fall är det nödvändigt att också innefatta dessa mer subjektiva användarcentrerade
bedömningar i definitionen av datakvalitet. På så sätt kan hela organisationen ses över
och människan som data är till för hamnar även de i fokus.
En definition beståendes av både tekniska och användarcentrerade parametrar
tillsammans, utgör en bra grund att utgå ifrån i utvärderingen av datakvaliteten i Ford.
Tankarna och idéerna som har presenterats i teorin i avsnitten ovan har därför slagits
samman till en utvidgad definition av datakvalitet.
Redmans kvalitetsattribut, gällande aspekten att ha felfri data, används eftersom de även
finns med på Haugs och Arlbjørns sammanställning av de mest frekvent nämnda
kvalitetsparametrar. Dessa tekniska kvalitetsparametrar kommer kunna användas för att
ge en bild av Fords tekniska styrkor och svagheter. Parametrarna är:





Precision
Rättidighet
Fullständighet
Logisk konsistens

(eng. accuracy)
(eng. timeliness)
(eng. completeness)
(eng. consistency)

Dessa parametrar kompletterar varandra bra och täcker in grundläggande förutsättningar
för kvalitet hos data när det gäller bredd, relevans, tid och förflyttning. Det är relevanta
faktorer när det gäller data och arbetet på SJ och i Ford. Dessa faktorer påverkar hur
man arbetar i dagsläget och hur man överhuvudtaget har möjlighet att arbeta med data
på SJ.
Valet av de användarcentrerade parametrarna utgår från användbarhet och två attribut
inom området, förståelighet och trovärdighet. Till dessa två parametrar tillkommer även
en aspekt som tycks vara högst relevant och en kritisk faktor hos SJ, tillgänglighet. Om
användarnas behov ska kunna uppfyllas måste rätt data finnas tillgänglig för rätt
personer. Den användarcentrerade dimensionen av datakvalitetsbegreppet kan således
sägas bestå av följande parametrar:




44

Tillgänglighet
Förståelighet
Tillförlitlighet

(eng. accessibility)
(eng. understandability)
(eng. reliability)
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organisation. Kandidatuppsats, Informatik C. Nr. CO4/2004. Högskolan Dalarna, 2004, s. 48.

22

Dessa tre parametrar är grundläggande faktorer för användarna i deras arbete med data
och därför relevanta parametrar att titta på när man utvärderar datakvaliteten i Ford.
Tillsammans ger dessa två dimensioner, den tekniska och den användarcentrerade, en
bra bild av hur datakvalitet kan definieras. Utifrån definitionen kan datakvaliteten i Ford
utvärderas. De två dimensionerna i definitionen kompletterar varandra; till exempel är
inte tillgänglig data som inte är komplett mycket värd. Inte heller tidsriktig data som
ingen förstår är av hög kvalitet utan de båda dimensionerna behövs tillsammans.
4.3.4 Förslag på definition av datakvalitet i SJ:s fall
Som svar på detta arbetes första frågeställning ”1. Hur kan datakvalitet definieras i SJ:s
fall?” kan sammanfattningsvis följande definition, som illustreras i figur 7, av
datakvalitet anses passande i SJ:s fall.

Figur 7: Definitionen av datakvalitet som används vid arbetets analys45
Utifrån denna framtagna definition kan mer specifika svar sökas vid utredningen av
vilken datakvalitet Ford kan leverera. De sju kvalitetsparametrar kommer att användas
för att strukturera och förstå SJ:s och underhållsleverantörers upplevelser av
datakvaliteten i Ford. I kommande delkapitel ges en grundligare beskrivning av de
utvalda kvalitetsparametrarna.

4.4 Kvalitetsparametrar
I följande delkapitel kommer de tekniska och användarcentrerade kvalitetsparametrar
från definitionen av datakvalitet, som valts som utgångspunkt för analysen, kortfattat att
beskrivas närmre.
4.4.1 Tekniska kvalitetsparametrar
4.4.1.1 Precision

Precision kan beskrivas som graden av överensstämmande mellan verkligheten som
informationen i databasen ska representera och de data som faktiskt finns i databasen.
Säg att ett verkligt fenomen v´ ska representeras i databasen av värdet v. Om detta
skulle vara namn på huvudstäder och v´= Stockholm är en felaktig representation v =
Stckholm.46 Samma sak gäller för numeriska värden.
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En databas innehållandes information i olika kolumner kan innehålla vissa fel. En del av
informationen kanske är fel inskriven, några värden saknas och några värden kanske
inte längre är aktuella. Om man jämför databasens faktiska innehåll med verkligheten
kan den sägas uppnå en viss grad av att på ett riktigt sätt representera verkligheten, av
precision. 47
4.4.1.2 Rättidighet

Rättidighet avser ett tidsperspektiv hos datas kvalitet och uttrycker hur aktuell (eng.
current) data är för den specifika uppgiften man vill utföra. Förseningar eller rutiner kan
innebära att data inte på en gång lagras i databasen. Innehållet är därför inte komplett i
alla lägen, däremot är all data korrekt när det väl är komplett. Detta kan medföra
svårigheter i att basera beräkningar och analysera på data som finns vid en speciell
tidpunkt eftersom risken finns att inte all data är i databasen än. Det är möjligt att ha
korrekta data som det är för sent att använda för en specifik uppgift, till exempel;
kommer ett schema upp för en aktivitet efter det att aktiviteten har startat, är det för sent
för informationen rent tidsmässigt och informationen är oanvändbar. 48 Förseningar
mellan att data samlas in och sedan finns tillgänglig vill man i största mån minimera.
4.4.1.3 Fullständighet

Fullständighet kan sägas vara ett mått på i vilken utsträckning data är tillräcklig för den
aktuella uppgiften.49 Ibland läggs inte alla genomförda aktiviteter in och all information
kommer därför aldrig in i databasen. Detta ger upphov till att information saknas. Så
länge den saknade informationen är relativt jämnt fördelade över aktiviteterna kommer
man fortfarande kunna basera standardbeslut på datan. I vissa fall kan saknad data få
enorm betydelse, till exempel om bromssystemet på ett tåg inte är inrapporterat som
trasigt. Luckor i data kan göra utvärderingar och analyser snedvridna och felaktiga.50
4.4.1.4 Logisk konsistens

Konsistens handlar om att behålla data enhetlig och oförändrad när den överförs i ett
nätverk eller mellan applikationer. Att kunna försäkra att data inte försvinner eller
korrumperas när den åker genom ett system, är att försäkra sig om hög kvalitet när det
gäller logisk konsistens. Bristen på konsistens leder till att det inte finns några garantier
på att data är enhetlig.51
4.4.2 Användarcentrerade kvalitetsparametrar
4.4.2.1 Tillgänglighet

Pipino, Yang & Wang beskriver tillgänglighet som den utsträckning som data är lätt och
snabbt åtkomlig.52 Med tillgänglighet som kvalitetsparameter kan undersökas huruvida
användarna har tillgång till relevant data för sina arbetsuppgifter. Med ordet relevant
menas att det är rätt data för den specifika uppgiften och att användaren varken har
47
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tillgång till för mycket eller för lite data. Att data presenteras på en passande form eller i
en passande kanal påverkar också tillgängligheten. Kostnaden för data kan även vara en
aspekt av tillgänglighet.53
4.4.2.2 Förståelighet

Förståelighet beskriver Pipino, Yang & Wang som den utsträckning som data är lätt att
förstå och tolka av användaren. 54 Med denna parameter kan man undersöka om
användaren har möjlighet att tolka data till information som de faktiskt kan tolka. Även
här påverkar huruvida data presenteras på en passande form.
4.4.2.3 Tillförlitlighet

I vilken utsträckning användaren upplever data som sann och trovärdig kan undersökas
med tillförlitlighet som parameter.55 För att data ska vara trovärdig måste uppgifterna
vara tillförlitliga. Med tillförlitlighet menas i detta fall möjligheterna för användarna att
bedöma rimligheten i data de får ut. Till tillförlitlighet läggs också till att användarna
litar på att data de får ut är rätt data och den enda data som finns när det gäller deras
förfrågan till systemet.

4.5 Var kvalitetsbrister uppstår
För att åtgärda kvalitetsbrister inom en organisation identifieras var dessa brister
uppstår. Enligt Redman finns det åtminstone fyra olika aktiviteter som kan sägas
påverka datas kvalitet och där kvalitetsbrister kan uppstå. Dessa aktiviteter presenteras i
fugur 8 och är datamodelleringen, erhållandet av datavärden, lagringen av data och
formatet på vilket data presenteras för användaren.56

Figur 8: Fyra aktiviteter där kvalitetsbrister kan uppstå enligt Redman 57
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Situationerna när datakvalitetsbrister uppstår kan utvecklas. Den sista aktiviteten i
Redmans bild, att presentera data för användaren, är för grov för detta arbetets syfte och
tidigare presenterad teori. Ett behov av att förfina modellen uppstår. För att bättre ringa
in var kvalitetsproblem uppstår i SJ:s fall läggs tre situationer till. Det första tillägget är
hur data sätts ihop av användarna (processen från data till information). Dessutom läggs
också användarnas tolkningar av data till information som de förstår till.
De tillagda aktiviteterna kan ses som motsatser till situationerna i kedjan som är
placerade rakt ovanför dem i bilden nedan. Motsatsen till att samla in data och bryta ner
den är att sätta ihop den igen och motsatsen till att modellera verkligheten, är att tolka
data till en verklighet. Förslag på hur modellen kan förfinas visas i figur 9.

Insamling
av
datavärden

Lagring

Modellering

Användaren

Presentation
för
användarna

Tolkning

Ihopsättning

Figur 9: Utökad modell av aktiviteter där kvalitetsbrister kan uppstå58

58

Figur baserad på bild ur Redman. Data Quality: The Field Guide, 2001, s. 72.

26

5. Övergångsperiod och systembyte
I följande kapitel presenteras först anledningarna till SJ:s förestående systembyte från
Ford till EAM. Därefter beskrivs Fords funktion, systemets användare och uppbyggnad.
Vidare tas även tilläggsapplikationer kring Ford upp och slutligen beskrivs EAM
kortfattat. Kapitlet syftar till att skapa en förståelse för förutsättningarna på SJ och för
att skapa ett sammanhang för resultaten av intervjuerna när de sedan presenteras i
nästkommande kapitel.

5.1 Byte av underhållssystem
SJ är i dagsläget inne i en övergångsperiod när det gäller underhållssystemet och ett
arbete pågår med att införa ett nytt systemstöd istället för Ford som idag behandlar allt
underhåll på SJ:s fordon. Ett projekt på SJ arbetar med det nya underhållssystemet som
heter EAM, där EAM står för Enterprise Asset Management - hantering av
anläggningstillgångar. Projektet startade med förstudier och val av plattform i december
2009 och implementering av SAP inleddes i juni 2012. SJ planerar en ”go-live” i
november 2014.
Det finns flera anledningar till behovet av förändring och att SJ vill gå ifrån Ford över
till ett nytt system. Målet med systembytet är i stora drag att SJ ska kunna planera och
styra alla egna fordonsrelaterade aktiviteter. I följande avsnitt kommer anledningarna
till systembytet att beskrivas. Figur 10 sammanfattar skälen till behovet av förändring.
Inte tillräcklig
kontroll över
data
Inte rådighet
över data

Inte tillräcklig
information

ITkonsolidering

Behov av
förändring

Skiftande
förutsättningar
kräver flexibelt
system

Figur 10: Anledningar till behovet av systembyte på SJ
SJ har inte tillräcklig information, många datakällor ligger i dagsläget utanför Ford i
andra, både interna system och i externa system, hos underhållsleverantörer. Delar som
vore önskvärt att ett fordonsunderhållssystem kan hantera men som Ford saknar är
bland annat ekonomi, material, inköp och logistik.
En viktig anledning till systembytet är SJ:s nuvarande rådighet över data, bristen på
möjligheter att förfoga över data i Ford. SJ vill kunna säkra tillgången till grunddata för
fordon och underhåll och vill därför ha ett system som man själva äger och
administrerar. Om SJ skulle äga och administrera sina underhållssystem med
applikationer och databaser skulle SJ undvika beroenden till enskilda
underhållsleverantörer och istället ha ett eget gränssnitt med krav på att
underleverantörerna integrerar sina system mot SJ:s. Genom detta hoppas man också få
större kontroll över vilken typ av data som lagras i systemet och på vilket sätt data förs
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in. Med större rådighet över data hoppas SJ också kunna välja om de ska utföra
fordonsunderhållet själva eller om de ska fortsätta upphandla det.59
Otillräcklig information hänger starkt ihop med SJ:s önskan att få större kontroll över
data. Behovet av förändring grundar sig i att SJ idag inte har kontroll över data om
underhållskostnader och tids- och materialåtgång vid reparationer, vilket medför liten
möjlighet till verifiering och kontroll över dessa aktiviteter och möjlighet att styra. 60
Systembytet är en del av en IT-konsolidering SJ bedriver. Antalet system är många och
kring Ford har ett antal mindre IT-system och tilläggsapplikationer som samverkar med
Ford vuxit fram. Det har medfört att data är spridd och att olika definitioner delvis
förekommer. Systemen är därför svåra att integrera och det är svårt att använda data
från olika system tillsammans. Mycket av informationen uppdateras även manuellt
mellan systemen. Många av dessa system kring Ford har bara varit temporära lösningar
från början som sedan fått en allt mer permanent betydelse och roll. Att man gjort på
detta sätt har lett till en komplex situation av system kring Ford som driver upp
underhållskostnaderna för systemen.61 Färre antal system spås underlätta integrationen
mellan både interna och externa system och minska underhållskostnaderna.62
Att Ford är ett gammalt system och att SJ inte äger applikationen påverkar också SJ:s
möjlighet att förändra systemet efter skiftande och nya behov. Detta är ännu en
anledning till att SJ vill gå ifrån Ford till EAM. Ford är inte ett särskilt anpassningsbart
eller lättstyrt system. SJ vill ha ett flexibelt system som klarar av skiftande
förutsättningar i och med att verksamheten förändras och säkerhetskraven skärps.63
Det är dock viktigt att påpeka att det inte är en avveckling av Ford som är målet utan en
flytt av data från Ford till ett modernare underhållssystem som ägs av SJ. På grund av
att Ford ägs av Euromaint och används av flera parter som SJ interagerar med på olika
vis, är en faktisk avveckling av Ford inte relevant för SJ. Vad SJ däremot kan göra är att
begära ut information rörandes sina fordon från Interfleet och på så sätt ”gå ur Ford”.
Eftersom många underleverantörer och till exempel Green Cargo, som SJ ansvarar för
underhåll för, fortfarande kommer att använda Ford behöver EAM fortfarande kunna
integrera med Ford.64
Systembytet kommer att innebära förändringar, nya arbetssätt, nya funktioner, behov av
ny kompetens, nya intressenter och ett nytt utbildningsbehov.65

5.2 Ford
Ford är ett textbaserat stordatorsystem från 1970-talet som byggdes upp innan
bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Ford är ett system som flera stora
företag med ursprung i Statens Järnvägar använder. Eftersom systemet länge var det
enda som användes finns i princip historik om alla tåg i Sverige fram till bolagiseringen
lagrad där. Äldre data har arkiverats på lagringsmedia som till exempel magnetband.
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SJ äger de data som rör deras fordon i Ford. Att SJ inte själva äger applikationen eller
administrerar sitt underhållssystem innebär att när SJ behöver data för prognoser eller
analyser, skickas en begäran till Interfleet eller Euromaint. För att få data från Interfleet
skickas en beställning via telefon eller mail. SJ:s beställning tolkas av en anställd på
Interfleet, som antingen tar fram data själv eller delegerar vidare uppgiften inom
företaget. Därefter skickas en offert till SJ, SJ beslutar, får en faktura, betalar och får till
sist datan.66
5.2.1 Funktion
Ford fungerar som ett register över fordon och fordonskomponenter och för att
kontrollera underhåll, anskaffning av fordon och komponenter och för avskaffning av
desamma. Fords främsta syfte är att hantera de förebyggande underhållsåtgärderna
(SPLIT), kända skador och verkstadsbokningar. Operativ kontroll av fordon i trafiken
utförs inte i Ford.67
SJ har valt att lägga upp underhållsarbetet på ett sådant sätt att ett fordon eller ett tågsätt
inte är på underhåll så länge som krävs för att alla åtgärdspunkter ska hinna utföras på
samma gång. Utifrån data i Ford görs en uppskattning av hur lång tid varje
underhållsaktivitet som behöver utföras tar och utifrån detta delar ingenjörer på SJ samt
Euromaint och Interfleet (beroende på fordonstyp) upp de olika aktiviteterna i block på
till exempelvis tre timmar. En total översyn att ett tåg görs normalt sett aldrig samtidigt.
Denna typ av översyn görs endast för lok och för delar av person- och motorvagnar i
samband med större modifieringar och uppgraderingar.
I Ford kan data både skrivas in och läsas ut. Inskrivningen sker i fritextfält eller med
hjälp av fördefinierade koder. Skador betecknas med skadekoder och åtgärder betecknas
med åtgärdskoder. Koderna väljs från en förutbestämd hierarki av definierade
situationer. Skadekoderna beskriver oftast ett system som till exempel en boogie eller
inredningen i en vagn. Om koden inte stämmer överens med den verkliga situationen får
man välja den som närmast beskriver verkligheten, vilket kan vara en svår avvägning.
Därefter får man komplettera med fritextinskrivning.68
Ford är ett bra verktyg om man vill titta på status för enskilda fordon och få svar på
frågor av typen: vad har det här fordonet för skador? Vad har det här fordonet haft för
skador tidigare? När frågorna däremot är av bredare karaktär och syftar till att skapa en
överblick över flera tåg eller hela fordonsflottan brister det. Ford kan inte på ett lätt och
effektivt sätt besvara frågor av typen: vilka fordon har haft fel av den här typen? Vilken
skada är vanligast bland fordon?69
Något som däremot inte hanteras i Ford är den operativa kontrollen över fordon i
trafik.70
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5.2.2 Användare
Grovt sett kan man illustrera användarna av Ford som i figur 11. De grå cirklarna
representerar SJ, den mörkblå underhållsleverantörer och den mellanblå
administratörerna.

SJ
Tekniskt
driftstöd

Interfleet
Admin.

SJ
Depå

Ford
Bombardier
Euromaint
Verkstäder

SJ
Analys

Figur 11: Fords användare
Ombordpersonalen (oftast lokförarna) ringer och berättar om upplevda symptom för
tekniskt driftstöd. Tekniskt driftstöd skriver in denna information i Ford och i eventuella
kringliggande system. Verkstäderna läser i sin tur de data ur Ford som tekniskt driftstöd
lagt in och dessutom historisk data som de själva tidigare lagt in. Utifrån denna
identifierar de fel. Därefter rapporterar verkstäderna in fel och åtgärder i Ford. Den
information som verkstäderna lägger in om tekniska fel och komfortfel är sedan den
information som ombordpersonalen ser i rapporterna om tågen skick. De som sedan
arbetar med att analysera data i Ford läser i huvudsak ut data utan att lägga in
någonting. 71 Däremot kan analyserna resultera i att nya uppdateringar av exempelvis
underhållsplanerna och inspektionsintervall eller komponenter läggs till i Ford.
Olika roller inom SJ kommunicerar på olika sätt med varandra för att förtydliga data de
ser och för att få ytterligare information. Om ombordpersonalen inte kan tolka
informationen från Ford ringer de till SJ:s tekniska driftstöd. Har verkstäderna eller de
som analyserar material från Ford frågor kontaktar de Interfleet.72
5.2.3 Uppbyggnad
Ford är ett textbaserat stordatorsystem ursprungligen kodat i programspråket PL/1. Ford
består till största del av ett antal tabeller med data. På grund av att lagringsutrymme
tidigare varit extremt dyrt har man på grund av följaktig platsbrist, under årens lopp
lagrat olika typer av data i samma tabeller. I samma kolumn kan det vara både fält
innehållandes datum, fordonstyp och fritext.
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Ford har ett textbaserat användargränssnitt som ser ut som i figur 12.

Figur 12: Exempel på vy i det textbaserade användargränssnittet i Ford73
För att skriva in och ta ut data finns ett antal applikationer i Ford. Anställda på SJ och
hos underhållsleverantörer har olika behörigheter till dessa applikationer beroende på
arbetsuppgifter. Exempel på applikationer och vad de används för är:74
MKUS - Titta på kända skador
LUTS - Tågsammansättning
LSUS - Förebyggande underhåll sammanställning status
MAUS - Upplysning avrapporterade skador/fordonsinfo
För att få fram applikationerna måste användaren anropa dem i användargränssnittet.
Användaren behöver veta vilka applikationer som finns och vilken fyrsiffrig
transaktionskod som ska skrivas in för att komma in i dem. 75 Nedan presenteras två
bilder (figur 13 och figur 14) från SJ:s interna utbildningspärm med utskrifter från Ford
där de olika applikationerna förklaras i bilder. Dessa presenteras här för att ge en
uppfattning om användargränssnittet i Ford.

Figur 13: Exempel på vy i Ford från utbildningspärm76
En fyrsiffrig kod används för att öppna en applikation, i exemplet ovan ”cixö”.
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Sökning på infoklasser för att se en speciell åtgärd.
Tillåtna infokl är BLANK, S, I, R, F, G, K, ?, %

© Interfleet Technology

TT-5005-1-V1

Figur 14: Exempel på vy i Ford från utbildningspärm77
De tillåtna infoklasserna, som i exemplet ovan ska skrivas in i ett av fälten, är många.
Ford visar inte i användargränssnittet vilka de tillåtna infoklasserna är eller hur man
betecknar dem.78
5.2.4 Kringliggande system
Runt Ford har nya databaser och system vuxit fram på grund av begränsad kunskap eller
dokumentation om existerande funktionalitet i Ford. Bland annat SJ DW som är en
databas som lagrar fordon- och underhållsinformation, ARO servern för fordonens
omborddatorer som ger och tar emot fel på tåget och rapporter om tågets skadeläge och
IPL som är SJ:s integrationsplattform mot Ford och som ansvarar för att data
konverteras rätt mellan de olika systemen.79
En annan applikation utanför Ford heter RPS (ResursPlaneringsSystemet). När en
underhållsåtgärd på ett fordon har genomförts rapporteras detta in i Ford, som i sin tur
skickar rapporter vidare till RPS. Ford förser RPS med information om hur ofta olika
fordonstyper ska in på underhåll (baserat på kilometerprestationer), kända skador och
klarmarkeringar. RPS skickar underhållsluckor, tillfällen då underhåll tillåts som ett
resultat av uppehåll i trafiken, och kilometerprestationer till Ford.80
Idag uppdateras RPS liksom många av de kringliggande systemen parallellt manuellt
när någon förändring sker i Ford.
Slutligen är Drop är en fem år gammal tilläggsapplikation för utsökningar i Ford som
importerar data från Ford en gång i månaden.81 Bristen med Drop är dock att den bara
innehåller data om fordon underhållna av Euromaint och att interna referensnummer för
skador saknas, vilket gör det svårt att uppdatera registrerade skador.
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5.3 EAM
Med EAM hoppas SJ kunna öka möjligheterna att planera och styra sina förvaltningsoch underhållsaktiviteter och med EAM kommer SJ att kunna hantera underhåll och
planeringsstöd, ekonomi & finans, material & inköp & logistik, felhantering, fordon &
komponenter. På detta sätt samlar man funktioner och data som tidigare varit utspridda i
flera olika system, både interna och externa, på samma ställe.82
EAM:s uppgifter blir i princip samma som Fords. EAM bygger på en standard SAPplattform där SAP står för ”Systems, Applications and Products” och är ett färdigt
affärssystem. Affärssystemet har redan färdiga processer, funktioner och transaktioner.
Huvudscenariot är att SJ ska anpassa sina processer efter vad standardsystemet erbjuder,
anpassningarna till SJ hålls på en väldigt låg nivå. SAP är till skillnad från Ford
uppbyggd som en relationsdatabas.
De tre ledorden för EAM är standardisering, industrialisering och systematisering. SAP
använder sig av standardiserade strukturer, felkoder och terminologi. Med
industrialisering menas tanken att SJ inte är unikt och att man ska lära av tidigare
företag och industrier som har genomfört liknande förändringar. Systematisering
innebär att man strävar efter gemensamma arbetssätt och processer och att processerna
håller ihop hela vägen.83
SAP har ett standardiserat användargränssnitt och EAM kommer till skillnad från Ford
att ha ett grafiskt användargränssnitt som kommer se ut som i figur 15.

Figur 15. Exempel på vy i det grafiska användargränssnittet i EAM84
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6. Inventering av datakvalitet
I följande kapitel presenteras de resultat som informationsinsamlingen och intervjuerna
lett till. Genom att identifiera brister utifrån de kvalitetsparametrarna fås en bild av
datakvaliteten som Ford kan leverera och därmed också ett svar på arbetets andra
frågeställning ”2. Vilken datakvalitet kan Ford leverera?”. Materialet har slagits
samman och kategoriserats efter de kvalitetsparametrar som beskrivs i teorikapitlet. I
realiteten passar dock många av de faktorer som kommer upp, in under flera parametrar.
Upplevelserna är ofta mångbottnade och har inte bara en effekt. För att påminna om
vilket perspektiv informanterna har på Ford införs följande beteckningar i referenserna:
A står för analyserande arbetsuppgifter, D står för depå, V står för verkstad och TL står
för trafikledning. Referenserna är uppbyggda av informantens nummer, arbetsområde
och företag.
Inledningsvis redogörs i kapitlet för intresset för frågan om datakvalitet på SJ och SJ:s
definition av datakvalitet. Vidare redogörs för och analyseras användarnas upplevelse
av datakvaliteten i Ford, utifrån de tekniska och användarcentrerade
kvalitetsparametrarna.

6.1 Intresset för datakvalitet och framtidens datakvalitetsarbete
Informanterna är helt överens om att data är viktiga för SJ:s arbete i allmänhet och deras
egna arbetsuppgifter i synnerhet. Data är starkt kopplad till säkerhetsrelaterade frågor
och information om förebyggande och avhjälpande underhåll nödvändig för att få
bedriva tågtrafik.85
Det tycks finnas ett visst intresse för frågan om datakvalitet på SJ men frågan tycks
dock inte ha ställts rätt ut tidigare. Informanterna ger också uttryck för att SJ inte verkar
veta vilket utgångsläge de har på området. På frågan om det finns ett intresse för
datakvalitetsfrågan på SJ har svar i stil med nedanstående fåtts:
”Ja det tror jag, fast jag tror inte att så många har ägnat så mycket tanke åt det,
Ford har liksom alltid funnits så man litar ju på det.”86
”Ja det finns en diskussion och en medvetenhet men det finns säkert en
omedvetenhet också, vi är inte medvetna om allt.”87
Andra informanter svarar att de inte upplever det som att frågan diskuteras och att SJ
därför inte vet om kvaliteten i Ford är ett problem eller inte.
Under intervjuerna fick informanterna också svara på vad de tycker att det framtida
datakvalitetsarbetet på SJ bör fokusera på. Sammanslaget tyckte de att SJ skulle
fokusera på att:
 Ha egen kompetens som vet vad SJ vill ha ut ur Ford och som sköter det
 Ha bra rutiner och processer för ändringar i Ford
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 Ha hjälp till de som rapporterar in i Ford. Fasta felrapporteringsfaser,
verktygsstöd för inrapporteringen och återkoppling med de som rapporterar in
 Undvika manuella funktioner, som manuell uppdatering på flera ställen parallellt
 Att det som står i systemet faktiskt är överensstämmande med verkligheten
 Behövs ett nytt system
Det som kom fram var relativt skilda uppfattningar och synpunkter. Generellt sett kan
dock sägas att de flesta av respondenterna såg en sak som de tyckte var viktigast att
fokusera på och tycktes inte se andra saker.
De anställda har bra tankar om kvalitet, men den bristande medvetenheten om
datakvalitet verkar medföra att dessa inte kommer fram. Det tycks saknas ett forum för
att diskutera datakvalitet som företag.

6.2 SJ:s definition av datakvalitet
I avsnitt 4.3.4 presenterades förslaget på definition av datakvalitet i SJ:s fall. Det hade
varit intressant att undersöka hur SJ:s definition skiljer sig från, eller liknar denna. Detta
har dock inte varit möjligt eftersom någon gemensam definition av datakvalitet under
studiens gång inte har påträffats hos SJ. Det tycks inte finnas styrande dokument om en
kvalitetsdefinition och inte heller i de interna dokumenten för EAM-projektet nämns
det. Bristen på gemensam definition av begreppet kan hänga samman med att SJ hittills
inte haft ett tydligt uttänkt datakvalitetsarbete, där tid och resurser har lagts på att
diskutera och reflektera över datakvaliteten i Ford eller datakvalitetsbegreppet i
allmänhet.
Det som däremot existerar är enskilda anställdas uppfattningar om vad datakvalitet är.
Under intervjuerna lyftes aspekter som informanterna ansåg vara komponenter i
datakvalitet. Detta ger en sammanslagen bild av de intervjuades idéer om vad
datakvalitet är, även om varje enskild informant inte gav en heltäckande bild. Nedan
presenteras de anställdas åsikter:
Syftet med data – Datakvalitet innebär att man måste väga in syftet med data och vad
man ska använda den till. Det ska finnas en nytta med den.88
Spårbarhet - Förutsättningarna för datainsamlingen, vad som har utförts och vem som
har gjort det, bör kunna spåras. 89 Problemet är att spårbarheten minskar genom att
felaktiga uppgifter skrivs in eftersom Ford tillåter detta på olika sätt.90
Datainsamling – Skrivs rätt data in från början minskar datakvalitetsbristerna. Att ha
hög datakvalitet bygger på att allt antingen är helt automatiserat eller på att det är rätt
programmerat i grunden. Alternativet är att det finns tydliga direktiv och utbildad
personal, som vet hur data ska rapporteras in.91
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Sorterad data – Det är viktigt att data är sorterad på ett sätt som gör att den går att
anpassa och filtrera; att data är anpassat till de frågeställningar man har och inte bara
massor av siffror i en hög.92
Korrekt – Data ska vara korrekt jämfört med verkligheten.93
Uppdaterad – Data ska inte vara föråldrad utan färsk. Data måste hållas korrekt när
verkligheten förändras.94
Förståelig – Man ska kunna förstå data, den får inte vara för kryptisk.95

6.3 Tekniska kvalitetsparametrar
I detta delkapitel presenteras de upplevda brister inom de tekniska kvalitetsparametrarna
som framkommit. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av parametern.
6.3.1 Precision
Som tidigare nämnts kan precision beskrivas som graden av överensstämmande mellan
verkligheten som informationen i databasen ska representera, och de data som faktiskt
finns i databasen.
6.3.1.1 Felkoder

Felkoderna i Ford är ett sammanslaget begrepp beståendes av information om både fel,
placering och åtgärd. Felkoden ”klottersanering vänster sida” innebär att felet är klotter,
placeringen av skadan är på vänster sida av tåget och åtgärden är sanering. Att
felkoderna rymmer alla tre komponenter blir rörigt men framförallt; eftersom
felkoderna är fördefinierade täcker de inte alltid in den aktuella situationen, vilket leder
till en inkorrekt representation av den verkliga situationen.96
6.3.2 Rättidighet
Rättidighet avser ett tidsperspektiv hos datas kvalitet och uttrycker hur aktuell data är
för en specifik uppgift. Förseningar eller rutiner kan innebära att data inte på en gång
lagras i databasen. Innehållet är därför inte komplett i alla lägen. Även när det gäller
rättidigheten av data i Ford finns vissa brister. I detta avsnitt presenteras två faktorer
som påverkar rättidigheten i systemet.
6.3.2.1 Arbetssituation

En pressad eller missbedömd situation av lokföraren, kan bidra till att föraren inte direkt
ringer till tekniskt driftstöd vid misstänkt fel, vilket leder till fördröjning.
På grund av periodvis hög arbetsbelastning hos tekniskt driftstöd kan skador som ska
rapporteras in också bli liggande på hög. Att de anställda dessutom behandlar
situationer parallellt kan innebära att rapportering i Ford inte görs direkt utan med viss
fördröjning. 97 Vid allvarligare fel kontaktar tekniskt driftstöd trafikledningen innan
inrapporteringen görs, vilket bidrar till ytterligare förseningar.
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Tidsfördröjningar som uppstår kan innebära att verkstäderna missar icke inlagda fel och
därför inte kan åtgärda fel av akut karaktär. 98 I verkstäderna kan även fördröjningar
uppstå när data inte skrivs in förrän ett skift är över och den anställde har tillgång till en
dator, eller när skador som tidigare inte rapporterats in upptäcks.99
6.3.2.2 Tilläggsapplikationer

Drop är en fem till sex år gammal tilläggsapplikation för utsökningar i Ford som
importerar data från Ford en gång i månaden.100 Eftersom data inte uppdateras i realtid
uppstår inkorrekt rättidighet.
6.3.3 Fullständighet
Fullständighet kan sägas vara ett mått på i vilken utsträckning data är tillräcklig för den
aktuella uppgiften och att det inte saknas information för att en aktivitet ska kunna
utföras. Som tidigare skrivits saknas vissa områden helt i Ford. De data som ligger i
Ford upplever de anställda på SJ dock som näst intill komplett. I intervjuerna har
framkommit en brist gällande fullständigheten, denna presenteras nedan.
6.3.3.1 Långa livscykler

Ford har bytt skepnad genom åren och vissa komponenter har livscykler på tiotals år. SJ
har inte alltid tillräcklig överblickande historiskt data om dessa. Ett behov har upptäckts
av data om komponenter med långa livscykler som man fortfarande använder idag. En
av anledningarna till att data saknas kan vara att den inte tidigare behövts eftersom
situationen är oväntad och ovanlig.101
6.3.4 Logisk konsistens
Som beskrivits tidigare i rapporten handlar logisk konsistens om förmågan att behålla
data enhetlig och oförändrad när den överförs i ett nätverk eller mellan applikationer.
Bland informanterna fanns en uppfattning att det inte förekommer mycket inkonsistens
inom Ford. Uppfattningen är att data inte förvanskas i Ford och att avvikelser mellan
tabeller inte är vanliga.102 Några brister har dock framkommit och dessa redogörs för i
följande två avsnitt.
6.3.4.1 Manuell uppdatering

I den manuella uppdateringen som sker i flera system parallellt kan fel uppstå.
Uppdateringar mellan Ford och RPS sker inte automatiskt utan manuellt.
Tidsfördröjning inträffar när information synkroniseras mellan system, till exempel RPS
och Ford. Det räcker med att någon glömmer bort att uppdatera överallt eller en
felinskrivning för att konsistensproblem ska uppstå mellan systemen.103
6.3.4.2 Identifiering av fordon

Ford identifierar en fordonsindivid med hjälp av ett fordons-ID beståendes av en sifferoch teckenkombination. RPS däremot använder andra ID:n för samma fordon. Vid
integration mellan dessa två system måste dessa olika nycklar översättas. Fel kan uppstå
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och med det inkonsistens mellan systemen. Även mellan Drop och Ford kan
inkonsistens uppstå.
6.3.5 Översikt tekniska kvalitetsbrister
Enligt definitionen av datakvalitet framtagen i teorin bör data vara fri från defekter för
att vara av hög kvalitet. Med avseende på de tekniska kvalitetsparametrarna tycks
resultaten peka på att data är relativt fri från defekter. Vissa tekniska brister har
uppmärksammats men över lag tycks kvaliteten på data i Ford vara hög utifrån dessa
parametrar.
För de tekniska kvalitetsparametrarna har ett antal faktorer som leder till brister inom
respektive parameter framkommit, dessa sammanfattas i punktform nedan.

Precision
 Sammanslagna felkoder
Rättidighet
 Pressade arbetssituationer
 Tilläggsapplikationer uppdateras inte i realtid
Fullständighet
 Äldre data saknas
Logisk konsistens
 Manuella uppdateringar
 Integration med tilläggsapplikationer

6.4 Användarcentrerade kvalitetsparametrar
I detta delkapitel presenteras de upplevda brister inom de användarcentrerade
kvalitetsparametrarna som framkommit.
6.4.1 Tillgänglighet
Med tillgänglighet avses att användaren har tillgång till relevant data för sina
arbetsuppgifter. SJ äger data rörandes sina fordon i Ford och teoretiskt sett har SJ
tillgång till allt data i Ford, men i praktiken blir data mer svårtillgänglig. I följande
avsnitt presenteras faktorer som påverkar användarnas upplevda tillgänglighet till data i
Ford.
6.4.1.1 Beroenden till underhållsleverantörer

På grund av att SJ inte administrerar Ford är de beroende av Interfleets tjänster för att
komma åt data. Till dem vänder sig SJ för att få hjälp att söka ut data som de inte själva
hittar, kan ta ut eller förmår försöka söka ut. 104 Processen att få ut data, beskriven i
avsnitt 5.2, kan ta allt ifrån några timmar till flera dagar. Dessa långa ledtider skapar
frustration hos de anställda på SJ.105
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”Framförallt är data inte tillgänglig i tid, det tar en viss tid att få ut det för att vi
måste be någon att göra en utsökning.”106
Det kan uppstå en problematik i tolkningen av beställningen. Det är inte säkert att
Interfleet förstår vad SJ vill ha och en ny förfrågan måste skickas. Ledtiderna blir
således ännu längre.
Utöver tolkningsproblematiken är det inte heller säkert att SJ har möjlighet att förutspå
vilken data som behövs för en analys redan från början. En av informanterna ger ett
exempel:
”Vi säger att vi vill ha den här utsökningen från första februari till sista mars på
det här fordonet gällande den här skadan. Och så ber jag Interfleet om det och
så skickar de mig informationen och så fakturerar de oss X antal kronor.
Därefter: nej men jag tänkte fel, jag vill ha april också, då måste jag göra en ny
beställning…”107
Informanterna upplever det dock inte som att SJ låter bli att beställa data till de
nödvändiga analyserna från Interfleet bara för att det kostar pengar. Däremot tycks
behovet av Interfleets externa tjänster i det här fallet minska nyfikenheten och att
analyserna tas ett steg längre. Många låter bli att följa upp nya spår eftersom de tycker
att situationen är krånglig eller att det känns löjligt att behöva be Interfleet om hjälp. 108
Det är möjligt att detta leder till att SJ har en sämre bild av situationen än vad de hade
kunnat ha med utvidgade analyser.
”Jag frågar inte dem om hjälp så ofta för jag tycker det är orimligt att betala
1000 kr för varje fråga jag ställer när det bara är en nyfikenhetsfråga för mig. Å
andra sidan har vi rätt dålig koll på saker på grund av det också.”109
6.4.1.2 SJ:s egna utsökningar

En faktor som påverkar den upplevda tillgängligheten till data i Ford är
utsökningsmöjligheterna. Att tillgången till relevant information upplevs som låg tycks
ha en koppling till de SJ-anställdas begränsade möjligheter att göra egna utsökningar i
Ford.
”Bristen på tillgång till data beror mycket på okunskap om hur man söker ut.”110
De tycker att det skulle vara betydligt lättare att göra bredare och djupare analyser om
de själva hade möjlighet att söka ut information.111
Utsökningsmöjligheterna begränsas av att alla anställda inte alltid har kännedom om
vilka transaktioner som finns tillgängliga i Ford. Vilka transaktioner som är möjliga för
dem att nå begränsas i sin tur av deras behörighet till Fords olika transaktioner. Tidigare
fick de anställda på SJ önska sig behörighet till de olika transaktionerna. Numera är det
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användarprofiler som används men de anställda är fortfarande tvungna att själva veta
vilka transaktioner de kan nå via sin givna användarprofil.112
Ytterligare en faktor som tycks vara kopplad till utsökningsmöjligheterna är Fords
användargränssnitt. Det textbaserade gränssnittet påverkar användarnas möjligheter att
göra egna sökningar i Ford och begränsar därmed tillgången till data.
”Hade det funnits något vettigare användargränssnitt så hade jag kunnat ställa
den här frågan själv till systemet.”113
På grund av att utsökningsmöjligheterna i Ford inte upplevs som särskilt goda använder
många på SJ sig av Drop. Bristen med Drop är dock att den bara innehåller data om
fordon underhållna av Euromaint och att interna referensnummer för skador saknas,
vilket gör det svårt att uppdatera registrerade skador. Drop innehåller således till viss
del samma data som Ford men tillåter användarna att filtrera och söka på ett bättre sätt
än gränssnittet i Ford. Även om Drop finns upplever många det som ett otillräckligt
sökverktyg. Att Drop trots detta anses vara ett bättre verktyg vid SJ:s egna utsökningar
än Ford visar på att Ford upplevs som än mer otillräckligt.114
”Drop finns men det är lite småknöligt att söka i den. Å andra sidan är den
väldigt mycket bättre än Ford, det går inte att söka i Ford.”115
6.4.1.3 Erfarenhet och utbildning

Hur tillgången till relevant data i Ford upplevs tycks också vara kopplat till användarnas
egen erfarenhet och kunskap om Ford. Hur de vet vilken data de har möjlighet att nå
bygger till stor del på erfarenhet. Som ny på SJ kan det upplevas som svårt att veta vad
man har tillgång till och hur.116
”Om man frågar någon som har jobbat här massor av år; är det svårt att hitta
det här? Då svarar de säkert: Nejdå inte alls, du gör bara såhär och såhär och
såhär”117
De erfarenheter anställda samlar på sig är ofta grundade på att de tittat över axeln på
äldre kollegor och på så sätt lärt sig vilka applikationer som bör användas och hur de tar
fram det data de vill åt. Denna typ av lärande upplevs av några av informanterna som
traditionsbundet.
Utöver att lära av kollegor finns det Ford-utbildningar att köpa av Interfleet, detta gör
både SJ och Bombardier ibland. Det finns dock inget generellt krav att man ska gå en
eller flera specifika Ford-kurser som anställd på SJ. Innehållet i Interfleets kurser i Ford
varierar dessutom.118 Om en anställd på SJ erbjuds en utbildning i Fords applikationer
sker detta oftast i början av anställningen. Eftersom utbildningen ges i ett tidigt stadium
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kan den anställde vara för ny för att veta vilka frågor om Ford de kommer att behöva
svar på när de väl börjar med sina arbetsuppgifter.119
Den hjälp som anställda på SJ och i verkstäderna däremot tillhandahålls, är pärmar med
utskrifter för alla applikationer i Ford. Alla vet dock inte var dessa pärmar finns eller att
de existerar.
Den typ av kunskapsspridning internt i Ford som beskrivits ovan, tycks innebära att det
idag inte finnas någon gemensam kunskapsbas på SJ inom Ford. En av informanterna
berättar om svårigheterna att veta vad kollegorna besitter för kunskaper:
”Ibland har jag kommit in till fordonsplanerarna och tänkt att här kan alla
svara på min fråga. Sedan så visar det sig när jag pratar runt i rummet att den
jag frågar inte har någon aning men att kollegan bredvid däremot kan. Då
tänker jag: Hur kan det vara såhär olika, ni jobbar ju med samma jobb? Men de
har inte samma baseline i kunskaper eller i det IT-stöd de använder sig av. Då
blir jag frustrerad. Nu när jag kommer in och frågar då visar det sig att de här
kunskaperna hade den person jag frågade först haft jättenytta av att kunna och
veta. Men han visste inte om att det existerade och visste inte om att kollegan
visste det. Och det var ju inte världens konstigaste fråga jag kom med heller.”120
Det tycks således finnas en förvirring på SJ när det gäller kunskap om systemet, hur
denna ska fås och vem som kan vad och vad man förväntas kunna. De anställda vet
inte och kan inte ta för givet vad deras kollegor vet och kan.
6.4.1.4 Avsaknad av data

Ytterligare en faktor som påverkar användarnas upplevelse av att ha tillgång till relevant
data – avsaknaden av data i Ford. SJ har inte tillgång till data som ligger utanför Ford
och i underhållsleverantörernas egna datorsystem. Både Euromaint och Bombardier
lagrar information om till exempel materialåtgång och tidsåtgång i egna databaser,
vilket innebär att mycket data aldrig kommer till Ford och kan användas av SJ.121,122
Avsaknaden av dessa data i Ford ökar således användarnas känsla av att Ford inte har
hög datakvalitet. Att mycket data inte finns i Ford gör att tillgängligheten i Ford upplevs
som lägre fast det egentligen inte handlar om vad Ford i sig innehåller utan om vad
systemet inte innehåller.
6.4.1.5 Bristande analysmöjligheter

I styckena ovan har anledningar till varför tillgängligheten till data i Ford upplevs som
låg presenterats. Dessa anledningar påverkar SJ:s möjligheter att göra analyser.
Framförallt är det anställda på SJ:s huvudkontor, med analyserande arbetsuppgifter i
Ford som underhållsplanering och framtidsprognoser, som upplever detta som ett
problem. SJ:s depå däremot känner att de till stor del har tillgång till relevant data för
sina arbetsuppgifter. Dock tycker de att systemet skulle kunna utnyttjas bättre om de
kunde göra analyser på data i Ford, något som de inte känner att de har möjlighet eller
kompetens till i dagsläget. De anställda på SJ upplever att det finns mycket potential
och dataunderlag i Ford som de skulle kunna ha nytta av men inte har tillgång till.123
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Underhållsleverantörerna däremot uttrycker inte att bristen på tillgänglighet i Ford
påverkar deras möjligheter att göra analyser. Deras arbetsuppgifter kräver inte på
samma sätt ett behov av analyser. Underhållsverkstaden upplever att de har tillgång till
de data de behöver i Ford för sitt arbete.
”Har vi tillgång till Ford har vi all information vi behöver.”124
Om data trots allt har fåtts ut från Interfleet eller i SJ:s egna utsökningar, i kombination
med att erfarenhet och kunskap finns, är Ford som system inte alltid ett bra underlag för
analyser. De SJ-anställda har uttryckt att det är svårt att skapa sig en överblick med
hjälp av Ford. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.2.1 kan Ford ge data om ett fordon i taget
men det saknas ett analysverktyg som ger användarna en helhetsbild. Ford ger snarare
en ögonblicksbild av situationen.125
6.4.2 Förståelighet
Med förståelighet avses användarnas möjlighet att tolka data till information som de
förstår. I följande avsnitt presenteras faktorer som påverkar användarnas upplevda
förstålighet av data i Ford. Förståelighet innebär dels huruvida användaren förstår hur
frågor ställs till systemet och dels huruvida användaren kan tolka svaren.
6.4.2.1 Erfarenheter

En faktor som påverkar användarnas förståelse av data i Ford är erfarenhet. Användarna
förstår det i Ford som de har lärt sig tidigare och har erfarenhet av. De har helt enkelt
lärt sig de transaktioner de behöver för sitt vardagliga arbete.126 Är man ny eller utan
erfarenhet inom vissa transaktioner blir Ford mer svårförståeligt.
”Det är en hög tröskel för att komma in i systemet, och man måste jobba mycket
med Ford för att göra det, det räcker inte med bara några gånger i veckan.”127
Om anställda upplever att de inte förstår informationen de får ut från Ford kan de få
hjälp. Verkstäderna och ombordpersonalen vänder sig främst till SJ:s tekniska driftstöd
medan de som bedriver analysarbete på huvudkontoret vänder sig till Interfleet.
Dessutom kan de fråga kollegor om hjälp med att tolka data de får ut. En av
informanterna från verkstaden berättar att han först frågade kollegor om transaktioner i
Ford men att han sedan skrev ner allting han behövde veta för att slippa fråga nästa
gång. Han upplevde det inte som att det fanns några guider och inte heller att någon
direkt efterfrågade det.128
Erfarenheten gäller också när det kommer till användarnas möjligheter att kunna
verifiera att data de tittar på faktiskt är det data de tror att det är. Även om användarna
har stor erfarenhet av Ford är det inte alltid säkert att de kan verifiera att informationen
de har fått ut verkar rimlig.129
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6.4.2.2 Presentationen av data

Att användarna upplever det som svårt att tolka data i Ford till information som de
förstår tycks till stor del också bero på hur data presenteras för dem.
Olika typer av värden har lagrats i Ford i samma kolumner. Detta beror på att
lagringsutrymme tidigare var väldigt dyrt och därför har SJ under årens lopp använt
samma kolumner till olika typer av värden. Det finns fält som ursprungligen betydde en
sak när man skapade Ford och sedan har samma fält börjats för att lagra annan typ av
information. Detta blir i efterhand svårt att tolka; när analyser görs fås hela register ut
med alla fält och kolumner. Detta får användarna på SJ sedan själva titta på och tolka.
Det kan vara svårt att se när kolumnernas innehåll skiftat eftersom värdena kan vara så
pass lika att det är svårt att avgöra huruvida de representerar samma typ av värden eller
inte.
En annan orsak till svårtyddheten när det kommer till presentationen av data är otydliga
rubriksättningar i tabellerna i Ford. Det har uppstått tillfällen på SJ där data i tabellerna
har misstolkats på grund av rubriksättningarna. Information har lagts in som
skallvärden, ett intervall där värdena bör ligga, men dessa har tolkats som om de vore en
redovisning av vad som faktiskt har mätts upp och registrerats.130
6.4.2.3 Prioritering av data

De flesta som arbetar med Ford säger att de generellt har tillgång till för lite data. Några
som dock tycker att de har för mycket information är lokförarna. Lokförarna arbetar inte
direkt i systemet men innan varje arbetspass får lokförarna en rapport, med information
baserad på data hämtad ur Ford, där fordonens skick beskrivs. Skador som inte är
borttagna ur Ford därför att garantiutredningar utförs men som är åtgärdade, ligger kvar
i Ford. På grund av dessa kvarliggande fel och att tekniska fel och komfortfel ligger
osorterade i rapporten utan prioritetsordning, finns risken att viktig information
drunknar.131
”Det kan vara så att på en vagn har man 10-15 skador, då är det flera sidor du
ska läsa igenom. På en kanske det står: tejp saknas eller tuggummi på säte, och
på en annan kanske det står: vagn av på mitten. Bland allt det här finns
jätteviktiga saker.”132
Förarna och övrig ombordpersonal har ofta tillgång till mer information än vad som är
relevant. Dessutom är informationen inte aktuell och framförallt är den inte strukturerad
på ett bra sätt för dem. Att lyfta fram relevant data för olika roller på SJ är komplicerat
eftersom att sorteringsmöjligheterna av data i Ford är små. 133 Olika roller på SJ och
underhållsleverantörer kommunicerar och använder samma data, uppstår situationer där
vissa grupper uppfattar informationen som tillräcklig och relevant medan den för andra
roller är det motsatta.
En informant från trafikledningen upplever att detta uppstår mellan lokförarna och
verkstäderna. De som jobbar på tekniskt driftstöd är för det mesta själva utbildade
lokförare men måste anpassa sitt sätt att skriva in data i Ford efter både förare och
verkstäderna. Med andra ord måste de försöka beskriva det som är relevant för både
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föraren och verkstad angående den specifika situationen. Ofta händer det att lokförarna
ringer till tekniskt driftstöd eftersom de haft svårt att tolka vilken information som är
relevant för dem i de data de ser från verkstäderna. I fritextfältet med beskrivningen av
felet kan det till exempel stå ”och därför är bromsen avstängd”, information som en
lokförare gärna tydligt haft tidigare i texten eftersom den informationen är mest relevant
för arbetsuppgiften att köra tåget. Den övriga texten är dock mest relevant för
verkstadsarbetet.134
6.4.2.4 Ansvarsfördelning

Att data upplevs som svårförståelig kan också bottna i att ansvarsfördelningen när det
gäller inrapportering är oklar. SJ upplever det inte alltid som att de och
underhållsleverantörer kan förstå varandra. Ibland har de svårt att komma överens om
vad som ska rapporteras in i Ford eller vem som har befogenheter att använda vems
system. Ett exempel är att SJ förväntade sig att underhållsleverantörerna skulle
rapportera in en viss typ av data i Ford, detta skedde inte eftersom
underhållsleverantörerna inte sa sig kunna rapportera in i Ford eftersom de tyckte att det
var SJ:s system, fast SJ hade trott att de hade gjort det. Tolkningarna på det som läses ut
från inrapporteringarna stämmer inte heller alltid överens med den tänkta tolkningen
från de som rapporterade in. Inrapporteringskvaliteten och återkopplingen till
underhållsleverantörer om hur inrapporteringen ska gå till är något SJ inte tycker att de
är tillräckligt bra på i dagsläget. De tycker att även underhållsleverantörerna är dåliga på
att avsätta tid för detta.135 Hur rapporteringen ser ut beror delvis på avtalet mellan SJ och
underhållsleverantörer och är också en politisk fråga.
Otydligheterna i ansvarsuppdelning har resulterat i vissa uppförandekoder som
emellanåt minskar förståeligheten av systemet. När tekniskt driftstöd rapporterar in i
Ford vågar de ibland inte rapportera in på en för detaljerad nivå. Detta beror på att de
inte vill ”utföra verkstädernas uppgifter” genom att tala om för dem vad som är fel.
Noggrannare inrapportering kan göras men de vill inte göra sig osams med
verkstäderna. Detta ger en sämre förståelse för problemet av de som läser data i
verkstäderna.136
6.4.2.5 Systemet hjälper inte till

Användarna upplever det som att Ford begär en stor förståelighet av dem. Förutom att
tolka de data som fås ut upplevs det i Ford som svårt att förstå vad systemet vill ha.
Ford meddelar inte vad det vill ha för input i olika situationer eller vilka transaktioner
som är tillgängliga.137
Ett exempel på situationer där Ford inte hjälper till och meddelar vad det vill ha för
input är vid fritextinskrivningar. Inrapportering av skador och reparationer bygger till
stor del på inskrivningar i fritextfält.138 Vid beskrivning av en skada i Ford finns det en
rubrik med begränsat antal tecken där det så kortfattat som möjligt ska preciseras vad
felet är. Sedan finns det ett obegränsat fritextfält, där det skrivs in vad som har hänt och
under vilka förhållanden detta skedde.139
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I Ford får användarna ingen hjälp med vad som ska specificeras i dessa fält. Även om
varje enskild person som lägger in information tycker att de kan avgöra vad som är
relevant och logiskt eller inte att skriva, tänker alla inte likadant om detta.
”I en rubrikrad kan det till exempelvis stå: ’Signal fungerar ej.’. När man sedan
tittar i fritexten står det att signalen inte fungerar vilket gör att brandlarmet ej
fungerar i vagnen. Då kanske man borde ha skrivit: ’brandlarmet fungerar ej,
signal trasig’.”140
Om det saknas information i inskrivningarna leder detta oftast till mer arbete för andra.
Om verkstaden till exempel får en inskrivning där det står att en stol är trasig men
stolsnumret har missats, får de syna alla stolarna i den vagnen. Alternativt får de vända
sig till tekniskt driftstöd per telefon och fråga om de minns stolsnumret. Stolen är ett
enkelt exempel men vid intermittenta fel är det viktigt med mycket information för att
kunna förstå vad det är som orsakar symtomet. Verkstäderna behöver tydlig information
om felsymptom för att kunna åtgärda fel.141
En informant tar upp en tidigare erfarenhet som illustrerar riskerna med manuell
inskrivning. I ett fritextfält skulle användarna skriva in det land de befann sig i
(Estland). I den databasen hittades 48 olika sätt att stava Estland på – av ester, på
estländska. Detta exempel visar tydligt att oavsett om ens bakgrund och förutsättningar
till synes kan verka lika kommer differenser ändå att uppstå.142
6.4.3 Tillförlitlighet
I följande avsnitt presenteras användarnas upplevelser av tillförlitligheten till
data i Ford. I intervjuerna har det framkommit att tillförlitligheten till Ford är
relativt hög.
”Verkligheten har aldrig gett mig anledning att misströsta över kvaliteten i
Ford; vilket är ett bevis på att det är tillförlitligt.”143
Informanterna tror inte heller över lag att data som lagts in i Ford förvanskas.
”Det som knappas i där under rätt fält är konsistent. Jag kommer inte på något
exempel där Ford har hanterat data fel direkt.”144
De litar på Ford för att det är ett gammalt system och för att de uppfattar det som
beprövat.
”Kör man ett och samma system i så många år vore det ju konstigt om man inte
fick ordning på det.”145
Det har framkommit intressanta motsägelser från användarna gällande den upplevda
tillförlitligheten till data i Ford. De litar på Ford för att det är ett gammalt och etablerat
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system men samtidigt, eftersom det är gammalt, matas data in på ett inkonsekvent sätt
vilket gör att de inte litar på data. Några av de som jobbar med analyser har i
intervjuerna uttryckt att det uppstår kvalitetsbrister och trovärdighetsproblem om data
inte läggs in eller kommer in i Ford på ett bra sätt.146 Många har använt uttrycket: ”skit
in, skit ut” och menar med det att de är tveksamma till kvaliteten i Ford utifrån vad som
läggs in i systemet. Det poängteras också att detta problem alltid finns, även i moderna
system. För att motverka att felaktig data matas in i Ford kan fler kontroller byggas in i
systemet.
En av informanterna påpekar att SJ litar på de data de fått ut ur Ford men att en
osäkerhet kring tillförlitligheten finns kring huruvida all eller rätt data har fåtts ut.
Användarna känner inte alltid att de kan verifiera att data de fått ut är all data de
efterfrågat.147
Ett tillförlitlighetsproblem uppstår dock när lokförarna läser listan över tågets skick som
de får tillgång till innan avgång. Gamla skador som är föremål för till exempel
garantiärende ligger kvar på denna lista även om skadan är åtgärdad. Risken är att felet
fortfarande tolkas som aktuellt eller att man tror att fel är åtgärdade som egentligen inte
är det. Att gamla fel ligger kvar på det här sättet minskar förarnas och
ombordpersonalens tillit till informationen hämtad ur Ford.148
Informanterna påpekar också att tidsperspektivet när man tittar på data i Ford påverkar
vilken tillförlitlighet man känner. En av informanterna som har reflekterat över
datakvalitetsproblemen i Ford tidigare menar att när man tittar på data måste man vara
medveten om och ta hänsyn till tidigare gjorda uppdateringar i Ford eller ändrade
arbetssätt om hur man jobbar med data och hur man rapporterar det. Vet man om dessa
förändringar och tar med dem i beräkningarna när man tittar på data i Ford tycker han
att tillförlitligheten är hög. 149 Detta tycks dock inte vara en allmän insikt hos
informanterna.
Uppfattningen att datakvaliteten är låg i Ford tycks till viss del också vara baserad på
hörsägen. Att kvaliteten är låg är snarare en uppfattning som de har hört än att de själv
har gått in i systemet och kontrollerat det.150
6.4.4 Översikt användarcentrerade kvalitetsbrister
Enligt definitionen av datakvalitet framtagen i teorin bör data också vara användbart för
att vara av hög kvalitet. Med avseende på de användarcentrerade kvalitetsparametrarna
tycks resultaten peka på att den största andelen brister i Ford är kopplade till dessa.
För kvalitetsparametrarna har ett antal faktorer som leder till brister framkommit, dessa
sammanfattas i punktform nedan.
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Tillgänglighet
 Beroenden till underhållsleverantörer
 Begränsade egna utsökningsmöjligheter för SJ
 Fords icke-användarvänliga gränssnitt
 Otydlig åtkomst till Fords transaktioner
 Bristande gemensam utbildning i Ford
 Bristande gemensam kunskapsbas i Ford
 Avsaknad av data

 Bristande analysmöjligheter
Förståelighet
 Brist på erfarenhet
 Bristfällig presentation av data
 Små sorterings- och filtreringsmöjligheter
 Skilda dataprioriteringar inom organisationen
 Otydlig ansvarsfördelning vid inrapportering av data
 Systemet hjälper inte användarna
Tillförlitlighet
 Inaktuell data
 Ej enhetlig inrapportering av data

7. Diskussion
Resultatet från intervjuerna beskriver dagens situation på SJ utifrån de parametrar som
tagits fram i definitionen av datakvalitet i teorikapitlet. Parametrarna kastar ljus över
några av de kvalitetsbrister i Ford som finns och svagheter har upptäckts inom alla
parametrar, både de tekniska och de användarcentrerade. Majoriteten av bristerna har
dock varit kopplade till de användarcentrerade parametrarna och pekar på svagheter
inom SJ:s verksamhet, dessa kommer att belysas ytterligare nedan. Detta avslutande
kapitel inlednings med en sammanställning av de användarcentrerade kvalitetsbristerna.
Därefter diskuteras var brister tycks uppstå och vidare diskuteras orsakerna till dessa
brister; i och med detta besvaras arbetets tredje frågeställning ”Varför är det så?”.
Kapitlet avslutas med rekommendationer till SJ och förslag på vidare arbete.

7.1 Sammanställning användarcentrerade kvalitetsbrister
Kopplat till teorin och den framtagna definitionen av datakvalitet i SJ:s fall bör data
också vara användbart för att kvaliteten ska kunna sägas vara hög. Till skillnad från de
få tekniska kvalitetsbrister som framkommit, verkar det finnas en del
användarcentrerade kvalitetsbrister kopplade till Ford som minskar datas användbarhet
för SJ.
Bristen på rådighet över data och beroendeförhållandet till Interfleet är två av de
bidragande orsakerna till att tillgängligheten till data i Ford upplevs som låg. De
bristande utsökningsmöjligheterna för SJ och att data saknas i Ford och ligger i andra
system eller hos underhållsleverantörer, förstärker känslan av svårtillgänglighet, men
handlar i sig inte om själva datan i Ford. Även användargränssnittet och dess
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utsökningsmöjligheter påverkar, liksom SJ:s som organisations sätt att utbilda om Ford
och sprida kunskapen internt. Konsekvenserna av svårtillgängligheten är svårigheter för
SJ att genomföra och utveckla de analyser de vill.
Data i Ford upplevs inte alltid heller som lätt att tolka av användarna. Hur mycket
användarna kan tolka baseras på erfarenheter och ju oftare de jobbar med Ford desto
mer tycks de förstå. På samma sätt anses de applikationer som används mest frekvent i
Ford vara lättast att använda. Exempel på anledningar till att användarna upplever data
som svårtolkat är att tabeller förändrats över tid och att de ibland har otydliga rubriker.
Att dessa otydligheter uppstått beror till viss del på olika prioriteringar gällande data
inom organisationen. De anställda får inte alltid data som är mest relevant presenterade
för sig, eller på ett sätt som passar deras arbetsuppgifter bäst. Prioriteringsskillnaderna
uppstår eftersom de anställda har skilda arbetsuppgifter, erfarenheter, bakgrunder och
traditioner på arbetsplatsen.
Att Ford som system inte hjälper till och initierar vad det vill ha för input eller förklarar
output bidrar också till att systemet är svårt att förstå. Systemet är svårtolkat och
erbjuder små sorterings- och filtreringsmöjligheter och blir oöverskådligt på grund av
hur data presenteras för användarna. Detta gäller både för användarna med analyserande
arbetsuppgifter och för lokförarna som har svårt att sålla ut relevant information i de
rapporter de får.
Slutligen har det i intervjuerna framkommit att tillförlitligheten till Ford är relativt hög.
Anställda på SJ tycks inte tro att det som faktiskt läggs in i Ford förvanskas de man litar
inte alltid på att data matas in korrekt. Det har framkommit intressanta motsägelser från
användarna; de litar på Ford för att det är ett gammalt och etablerat system men
samtidigt, eftersom det är gammalt, matas data in på ett inkonsekvent sätt vilket gör att
de inte litar på data. Det är möjligt att denna motsägelse finns eftersom det inte riktigt
verkar finnas något kvalitetsmedvetande i den bemärkelsen att det finns en gemensam
grund eller definition att utgå från på SJ.

7.2 Här uppstår kvalitetsbristerna
I teorikapitlet presenterades en utvecklad modell baserad på Redmans teori om var
kvalitetsbrister uppstår. I SJ:s fall tycks datakvalitetsproblem uppstå i princip alla delar
av denna kedja och detta påverkar Fords möjligheter att leverera hög datakvalitet.
Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter där det, utifrån Redmans förfinade modell
(figur 16), uppstår kvalitetsbrister i Ford.
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Figur 16: Datakvalitetsbrister uppstår på SJ i alla aktiviteter beskrivna i figuren
7.2.1 Modellering
Kvalitetsproblem uppstår på grund av Fords struktur. Den hierarkiska databasmodellen
begränsar bland annat utsökningar och möjligheterna till övergripande analyser. Det är
dock inte fel i modelleringen, problemet är snarare att en databas av det här slaget
används. En hierarkisk databas tillåter inte allt det användarna skulle önska av systemet.
7.2.2 Insamling av datavärden
Kvalitetsbrister uppstår också vid insamlingen av data. De data som samlas in är inte
standardiserade och enhetliga. Ford tillåter oenhetliga inskrivningar av data vilket i sin
tur orsakar problem. Den huvudsakliga problematiken ligger i att SJ använder sig av ett
system där mycket fritextinskrivningar är tillåtet. Vid insamlingen av data finns också
otydligheter rörande ansvarsfördelningen mellan SJ och underhållsleverantörer när det
gäller vem som ska göra vad och hur det ska göras.
7.2.3 Lagring
Lagringen av data i Ford tycks fungera bra. Att data finns lagrad på många ställen
utanför Ford är problematiskt men inte detsamma som att lagringen i Ford är dålig. Att
allt skulle finnas i systemet är dock inte att förvänta sig, inga system rymmer allt. Vad
som däremot måste fungera är integrationen med kringliggande system.
7.2.4 Presentation för användarna
Presentationen av data är starkt kopplad till användargränssnittet. Fords gränssnitt är
gammalt och inte intuitivt, vilket gör att det kräver mycket av användaren. Gränssnittet
försvårar både utsökningar och tolkningar, och därmed både tillgängligheten och
förståeligheten.
7.2.5 Ihopsättning
Att föra samman och sätta ihop data till information är svårt i Ford.
Utsökningsmöjligheterna är begränsade och data måste letas fram på flera olika sätt och
på olika ställen, vilket gör det svårt för användarna. Ihopsättning och tolkning beror till
viss del på vad Fords hierarkiska struktur tillåter.
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7.2.6 Tolkning
Ovanstående leder också till att tolkningen av informationen är svår. Ford erbjuder små
sorterings- och filtreringsmöjligheter. Också hur data är strukturerad för användarna
påverkar deras möjligheter att tolka data.

7.3 Kvalitetsbristernas orsaker
Som ytterligare en del i svaret på den tredje frågeställningen utreds i följande delkapitel
kvalitetsbristernas orsaker. Kvalitetsbristerna i Ford antas ha färre orsaker än symptom.
För att ringa in orsakerna gjordes en matris med kvalitetsbristerna från tidigare avsnitt
(6.3 och 6.4) vertikalt och potentiella orsaker horisontellt. Varje brist uppskattades ha en
eller flera orsaker. Enligt denna ifyllda matris var det följande fem punkter som tycktes
vara de största orsakerna till kvalitetsbristerna:






Utbildning
Arbetssätt
Användargränssnitt
Funktioner
Fords uppbyggnad

Orsakssambanden är mer komplicerade än att varje orsak är en isolerad företeelse,
områdena går ihop och påverkar varandra. I avsnitten nedan behandlas dessa fem
orsaker närmre.
7.3.1 Utbildning
En orsak till de funna kvalitetsbristerna tycks vara avsaknaden av en gemensam
kunskapsbas när det gäller Ford. Detta beror i sin tur på brister i utbildning och
kunskapsspridning.
Det har saknats en enhetlig utbildning i Ford i många år och på SJ finns en avsaknad av
”certifiering” när det kommer till Ford. Detta bidrar till en oöverskådlig bild av
kollegornas kunskaper om Ford hos de anställda på SJ. Avsaknaden av gemensam
kunskapsbas kan härledas till att det inte heller verkar finnas något strukturerat sätt att
sprida kunskap om Ford på i organisationen. Användarna lär sig genom att titta över
axeln på mer erfarna kollegor och kunskap förvanskas sannolikt på vägen. På så sätt kan
man likna kunskapsspridningen vid en ”visklek”, där kunskap ändras med tiden och
med den som berättar.
Denna typ av kunskapsspridning internt om Ford skapar en förvirring eftersom de
anställda inte vet eller kan ta för givet, vad deras kollegor vet och kan. Det är helt enkelt
svårt för SJ:s anställda att veta vilken information de kan få, hur de får den och vem
som kan ge den.
Eftersom Ford är ett system som många aktörer använder sig av, både internt och
externt, kan en gemensam kunskapsbas anses vara än viktigare. Att utbildning och
kunskapsspridning fungerar är också viktigt i och med att mycket kunskap förlorades i
bolagiseringen, och har eller kommer att förloras i och med pensioneringar.
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7.3.2 Arbetssätt
På SJ verkar vissa kvalitetsproblem bottna i en problematik i styrning av arbetssätt
avseende datarapportering. Det tycks finnas en otydlighet i kommunikation och
processer mellan SJ och underhållsleverantörer. I intervjuerna har det framkommit att
otydligheter finns angående prioriteringar och var data ska rapporteras in, av vem och
hur. De olika rollerna på SJ och hos underhållsleverantörer saknar återkoppling och är
dåliga på att vidareförmedla information och att ta sig tid att diskutera dessa frågor.
En annan orsak till kvalitetsbrister inom kategorin arbetssätt är SJ:s inställning till
datafrågor. SJ har inte haft samma angreppssätt på datafrågor som på övriga
säkerhetsfrågor. När det gäller fordonen och att uppdatera underhållsinstruktionerna för
dessa finns processer som följs på SJ. När förändringar sker i IT-systemet finns
otydligare processer och rutinerna har inte alltid efterlevts i Ford, även om
trafiksäkerhetsrutinerna för Ford-användandet uppdateras och följs. Att de inte har
efterlevts hänger möjligtvis ihop med det låga intresset för datafrågor och hur man
väljer att prioritera och diskutera denna typ av frågor på SJ.
Också bristen på dokumentation och systembeskrivning gällande Ford, är en av
orsakerna till dagens kvalitetsbrister. Fords ursprungliga kravspecifikation uppfyller inte
längre de krav som verksamheten ställer idag, verksamheten och dess omgivning har
förändrats över de senaste 40 åren. Tidigare bestod Ford-kompetensen av en liten grupp
där alla kunde allt och där dokumentering inte ansågs behövas eller fanns som rutin.
Denna grupp försvann från SJ vid delningen av bolaget eller har gått i pension.
Den bristfälliga utbildningen kan ha en koppling till avsaknaden av bra
systembeskrivning. Eftersom det inte finns någon tydlig systembeskrivning finns inte
heller några tydliga utbildningskrav.
7.3.3 Användargränssnitt
Användargränssnittet tycks också vara en av orsakerna till de identifierade
kvalitetsbristerna. Det idag självklara grafiska användargränssnittet fanns inte när Ford
byggdes. Detta har lett till att det textbaserade användargränssnittet idag är ovant och
inte intuitivt för användarna.
Bristen på möjligheterna till intuitiv förståelse leder till att användarna i princip måste
sitta med handboken bredvid sig om de inte använder Ford ofta. Systemet hjälper inte
till genom att visa möjliga applikationer eller genom att säga vad det vill ha, vilket leder
till att det finns utrymme för fel och tolkningar.
7.3.4 Funktioner
Funktionerna i Ford tillåter inte alltid det användarna skulle önska av ett
underhållssystem. Det är svårt att sortera, filtrera och extrahera data vilket försvårar
möjligheterna till analys av Fords egen data samt i kombination med andra datakällor.
Detta leder till att data upplevs ha sämre kvalitet. Även att skriva in data i fritext istället
för att använda sig av redan validerade värden i listor, försvårar ur ett
funktionalitetsperspektiv.
Ett problem är också att användarna inte vet vilka funktioner som finns. Detta leder till
att Fords fulla potential inte utnyttjas i alla lägen. Att alla funktioner inte är allmänt
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kända kan kopplas till bristen på utbildning, bristande systembeskrivning och det svåra
användargränssnittet.
7.3.5 Fords uppbyggnad
Problem och tillkortakommanden tycks slutligen också beror på att Ford är en
hierarkiskt uppbyggd databas. Datamodellen tillåter inte att data är lagrad på flera
platser samtidigt, vilket har bidragit till att flera system har växt upp runt omkring Ford.
Detta har i sin tur lett till integrationssvårigheter. Datamodellen begränsar också
utsöknings- och sorteringsmöjligheterna.
Ford har vuxit med tiden vilket har lett till att datastrukturen idag är rörig och invecklad.
Tabellerna i Ford är inte självförklarande och relationerna mellan tabellerna är inte
längre lätta att förstå. Detta beror både på den tillkrånglade strukturen i databasen och
på bristande systembeskrivningar.
En brist för SJ är avsaknaden av en gemensam, accepterad och etablerad datamodell,
med tydliga definitioner och bestämd terminologi. Utan detta blir det svårt att jämföra
data och genomföra analyser.

7.6 Slutord och rekommendationer
Överlag gav informanterna inte en entydig bild av vad de upplever att datakvalitet är.
Det är troligt att denna spretande bild finns eftersom det inte finns något
kvalitetsmedvetande i den bemärkelsen att det finns en gemensam definition av
datakvalitet att utgå från på SJ. Inte heller i dokumentation om det kommande systemet
EAM har någon sådan påträffats.
Det är en sak att datakvalitetsarbete och datakvalitet inte har uppmärksammats och
prioriterats i Ford, men detta tänk tycks inte heller rymmas inom ramen för EAM. Det
verkar svårt att uppnå hög datakvalitet i en så pass stor organisation som SJ, om det inte
finns en gemensam definition att luta sig tillbaka på. Förslagsvis borde SJ definiera
datakvalitet och i och med det börja ställa krav på data och hanteringen av den.
Datakvalitet påverkar hela organisationen och alla borde ta del av detta. Om man ska ha
en definition är den inte så mycket värd om inte alla aktörer runt SJ också har samma
typ av definition. Således är det viktigt att SJ diskuterar frågan även externt.
Denna studie har som tidigare skrivits visat att majoriteten av de kvalitetsbrister som
upptäckts i Ford tycks vara kopplade till användarcentrerade och verksamhetsrelaterade
brister snarare än tekniska brister. De användarcentrerade parametrarna kan således
antas vara relevant för kvalitetsundersökningen i Ford och för en definition av
datakvalitet i SJ:s fall. Situationen har visat sig vara mer komplex än att datakvaliteten i
Ford enbart kan mätas tekniskt objektivt, eftersom många faktorer runt omkring
systemet, kopplade till användarna, har stor inverkan. Det är dock intressant att få av
informanterna lyfter fram någon av de tre användarcentrerade parametrarna som
centrala vid diskussionen om vad datakvalitet är och vid utvärderingen av datakvalitet.
Eftersom rapporten har belyst kvalitetsbrister inom dessa områden tyder detta på att de
användarcentrerade parametrarna lyckades lyfta fram nya vinklar och problem på SJ
som de inte tidigare varit medvetna om.
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Utifrån alla de faktorer och brister som har identifierats, analyserats och diskuterats i
arbetet kan förbättringsförslag ges till SJ. Rekommendationerna som ges är dels förslag
på vad som kan förbättras med Ford och dels generella förbättringar.
Rekommendationerna kopplade till Ford utgår från premissen att Ford kommer att bytas
ut mot EAM.
Eftersom EAM inom en snar framtid kommer att fungera som nytt underhållssystem på
SJ är inga större ändringar i Ford att förvänta sig. Detta utesluter att SJ gör omfattande
ändringar gällande:




Förbättring av Fords användargränssnitt
Byggande av fler barriärer i Ford
Skapande av bättre systembeskrivning för Ford

De åtgärder som rekommenderas att vidta för att få Ford att fungera bättre som
nuvarande underhållssystem är att:




Genomföra utbildningar
Modifiera tilläggsapplikationer (t.ex. inte tillåta att garantiärenden ligger kvar)
Förtydliga ansvarsfördelningen vid inrapportering av data

Det nära förestående systembytet till EAM kommer att ”automatiskt” förbättra vissa
brister. EAM är ett system som förhoppningsvis löser de nuvarande problemen med
användargränssnitt, funktionalitetsbrister kopplade till användandet av hierarkisk
datamodell och bristen på standardiserad och enhetlig terminologi. EAM kommer dock
inte vara lösningen på alla de kvalitetsbrister som identifierats i detta arbete. Därför
rekommenderas SJ att göra följande:








Definiera datakvalitet och ställa krav på data (förslagsvis
användarcentrerade parametrar inkluderade)
Öka intresset för kvalitetsfrågor och medvetenheten kring dessa
Skapa kanaler och forum för diskussion av datakvalitet
Införa enhetlig utbildning och eftersträva gemensam kunskapsbas
Förbättra återkoppling med övriga aktörer
Tydligt definiera ansvarsfördelning med övriga aktörer
Ta fram dokumentation och systembeskrivning

med

SJ kan se denna rapport som en ögonöppnare och som ett avstamp inför framtida
datakvalitetsarbete. För att skapa en heltäckande bild av dagens datakvalitet i Ford, och
i andra system, kan fler kvalitetsparametrar tas fram och utvärderas. Med större
kännedom och kunskap om SJ dyker förmodligen fler relevanta kvalitetsparametrar upp.
Slutligen kan SJ betrakta denna rapport som en förstudie till framtida kvalitetsarbete.
Rapporten ger inga förslag på hur åtgärderna bör utföras, utan har bara belyst
kvalitetsbrister och beskrivit åtgärderna i sig.
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Bilaga 1 - Enkätfrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vad heter du?
Beskriv kortfattat vad du jobbar med i Ford.
Hur skulle du kategorisera din kunskap i Ford? (Skala 1-6, ju högre siffra desto
mer kunskap)
Hur upplever du datakvaliteten på data du hämtar från Ford? (Skala 1-6, ju
högre siffra desto högre datakvalitet)
Hur upplever du datakvaliteten på data från Ford generellt? (Skala 1-6, ju högre
siffra desto högre datakvalitet)
Precision
(Skala 1-6)
Rättidighet
(Skala 1-6)
Aktualitet
(Skala 1-6)
Fullständighet
(Skala 1-6)
Logisk konsistens (Skala 1-6)
Känner du att du har tillgång till de data från Ford som är relevanta för dig?
(Skala 1-6, 1 är aldrig och 6 är alltid)
Känner du att du har möjlighet att tolka data från Ford till information som du
förstår? (Skala 1-6, 1 är aldrig och 6 är alltid)
Känner du att du kan lita på data från Ford? (Skala 1-6, 1 är aldrig och 6 är
alltid)
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Bilaga 2 - Frågemall vid intervjuerna
Introduktion

Vad jobbar du med?
Vilken del av systemet kring Ford arbetar du i/med/har mest kontakt med?
Hur ”ser” du på Ford?
Data i arbetet

Hur använder du dig av data från/till Ford i ditt arbete?
Vilken typ av data använder du då?
Vilken tidshorisont har du när du tittar på data i Ford?
Vilket tidsperspektiv på data har de flesta som jobbar i Ford?
Data på SJ

Är data viktigt på SJ?
Är data viktigt för ditt arbete?
Varför är data viktigt?
Datakvalitet

Vad skulle du säga att datakvalitet är?
Finns det en medvetenhet om datakvalitet på SJ?
Hur länge har den funnits?
Hur ser intresset för datakvalitet ut?
Intresse för datakvalitetsproblem hos SJ?
Kvalitetsparametrarna

Vilka kvalitetsparametrar bedömer du som mest kritiska?
Hur kommer det sig att ni är svaga när det gäller den här kvalitetsparametern?
Tillgängligt data

Känner du att du har tillgång till data från Ford som är relevanta för dig?
På vilket sätt har du inte det? Utveckla, konkreta exempel?
Kan du göra det du vill med data du har tillgänglig?
Vad gör du om du inte hittar det du letar efter?
Vad gör du om den typ av data du skulle vilja ha inte existerar?
Får du upp mycket data som du inte anser är relevant för dig?
Hur sållar du bort den då?
Förståeligt data

Känner du att du har möjlighet att tolka data från Ford till information som du förstår?
På vilket sätt har du inte det? Utveckla, konkreta exempel?
Vad gör du om det är något du inte förstår/hur du ska tolka, vart vänder du dig då?
Tillförlitligt data

Känner du att du kan lita på data från Ford?
På vilket sätt har du inte det? Utveckla, konkreta exempel?
Framtiden

Vad borde kvalitetsarbetet fokusera på?
Hur bör SJ arbeta för att öka kvaliteten?
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Tror du att du skulle kunna utföra ditt arbete bättre om datakvaliteten höjdes?
Allmänt datakvaliteten

Styrkor
Svagheter
Tillägga

Har du några ytterligare kommentarer till det som vi har diskuterat eller om datakvalitet
i allmänhet?
Är det något som du vill tillägga?
Någon aspekt som jag har missat eller något konkret exempel du vill berätta?
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