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Sammanfattning
Uppsatsen visar resultatet av en kartläggning och analys av datakvaliteten i databasen 
Vägdatabanken på Vägverket. Vi har studerat datakvaliteten som den visar sig hos 
slutanvändarna, i detta fall de som upphandlar drift och underhåll av statliga vägar.

Målet var att se hur väl Vägverkets krav på data stämmer överens med användarnas behov. För 
att nå målet skapades en modell med sju faser. Centralt var kartläggningen av verksamheten med 
hjälp av intervjuer, som blev grunden för vidare analyser. En egen modell var nödvändig 
eftersom arbetssättet, att utgå från användarna, inte är det vedertagna sättet att undersöka 
datakvalitet.

Resultatet visar en rad kostnader som kan härröras till bristande datakvalitet varav många är 
dolda. Trovärdigheten är viktig i samband med datakvalitet. Användarna litar inte på data vilket 
skapar direkta kostnader, merarbete med mera. Det beror i sin tur på att det brister i insamlingen 
av data. Ett problem är att en rad olika arbetssätt och förhållningssätt till data i Vägdatabanken 
förekommer. Därför rekommenderas att Vägverket beslutar vilket arbetssätt som är ekonomiskt 
och funktionellt bäst. 

Syftet var att beskriva begreppet datakvalitet. Resultatet av praktiskt arbete och teoretiska studier 
ger definitionen ”Datakvalitet är datas förmåga att vara förståelig och trovärdig samt 
tillräckligt väl uppfylla användarens behov”.
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Summary
This paper presents the results of a survey and an analysis of data quality in Vägdatabanken 
from SNRA. We have studied SNRAs experiences of data quality with end users who work 
with road maintenance. The aim was to demonstrate how well SNRAs data comply with the 
users requirements.  

The study involved creating a model consisting of seven phases. The most important aspect 
was a survey from interviews with SNRA users. The interviews also provided a basis for 
further analysis. This new model was necessary as starting from users viewpoint is not the 
standard way to examine data quality. 

Poor data can create increased costs, which the results also show. Many of them are soft 
impacts that are hard to measure and therefore easy to miss. Reliability is important when 
discussing data quality. Without reliability, the users don't use the data efficiently which 
causes costs to increase. This is a result of insufficient data collection. Another substantial 
problem is that SNRA allows several ways of performing purchases and handling data in 
Vägdatabanken. Therefore, SNRA must decide which way is best, both functionally and 
economically. 

The purpose of this study was to describe the term data quality. After practical work and 
theoretical studies, our definition is "We reach data quality when data is understandable, 
reliable and fulfils the needs of the user". 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bland annat vem som är uppdragsgivare, bakgrunden till 
arbetet och mål och syfte med det. 

Den nya ekonomin är baserad på data och betydelsen av data kommer bara att öka. 
Lönsamhet kräver därför hög datakvalitet. Låg datakvalitet kostar USA:s företag mer 
än 600 miljarder dollar årligen (Trembly 2002). För en enskild genomsnitts-
organisation uppskattas kostnaderna till följd av dålig datakvalitet till ungefär tio 
procent av omsättningen (Redman 2001a). Ändå är de verkliga kostnaderna mycket 
högre eftersom de redovisade enbart gäller kostnader som är enkla att mäta. 

Det finns olika statistiska mätmetoder för att tackla dålig data som redan finns lagrat 
eller ska till att lagras. Dessa resulterar ofta i tekniska rapporter som inte får 
genomslagskraft hos ledningen i organisationer. I allt kvalitetsarbete är det dock 
ledningen som måste visa engagemang och ta initiativet för att skapa bestående 
resultat av det (Bergman och Klefsjö 2001). 

Att istället för att gräva ned sig i tekniska rapporter och statistik kunna gå den 
motsatta vägen och undersöka datakvalitet från användarens perspektiv skulle kanske 
kunna skapa en bättre förståelse. 

1.1 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare för arbetet är Vägverket. Vägverket är en statlig myndighet vars 
vision är att göra den goda resan möjlig. Det övergripande målet för Vägverket är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. (Vägverket 2004c). 

För att uppfylla målet har Vägverket en stor organisation för att sköta drift och 
underhåll på det statliga vägnätet. Det statliga vägnätet omfattar ungefär 10 000 mil 
väg.

1.2 Bakgrund 
Vägverket har delat upp landet i sju geografiska regioner som var och en ansvarar för 
verksamheten i regionen. Regionerna i sin tur är ansvariga för ett antal driftområden. 
Ett driftområde är ännu en geografisk uppdelning och kan innefatta 50 till 150 mil 
statlig väg.

Driftens uppgift är att hålla vägarna i användbart skick för trafik och att undanröja 
akuta hot mot trafiksäkerheten och vägarnas hållbarhet. Det sker genom upphandling 
av entreprenörer som svarar för den dagliga driften och underhållet. I upphandlingen 
används data ur Vägdatabanken (se 4.1 VDB). 

År 2002 investerade Vägverket 7,7 miljarder kronor i drift och underhåll av det 
statliga vägnätet (Vägverket 2004c).
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För att underlätta användningen av data ur Vägdatabanken för drift och underhåll, 
har en applikation utvecklats, Stånga. Stånga kan visa vägsträckningar på ett enkelt 
sätt. Den används också av entreprenörerna (se 4.2 Stånga). 

1.3 Problemdiskussion 
Data ur Vägdatabanken är viktigt i upphandlingsprocessen eftersom entreprenören 
ska sätta pris på olika delar av underhållet. Totalpriset beror på hur stort vägnätet är 
och hur mycket som finns knutet till det som också behöver underhållas. Det fysiska 
vägnätet och vägdata knutet till det är i ständig förändring och data i Vägdatabanken 
måste beskriva vägnätet så nära verkligheten som möjligt. 

Hur korrekt beskriver då Vägdatabanken verkligheten? Rapporten Rådande tillstånd 
för kvalitet i vägnät och vägdata i VDB (Vägverket 2002c) redogör för hur väl 
Vägdatabankens data stämmer med Vägverkets uppsatta krav på data. Avvikelsernas 
medelvärden varierar kraftigt. Allt från noll till 41.9 procents avvikelse för samma 
typ av studerad företeelse förekommer. 

Resultaten av tekniska rapporter som denna får sällan stor genomslagskraft eftersom 
de saknar kopplingar till verksamheten som berörs och inte lyfter fram konsek-
venserna av de brister som hittas. Det blir då mycket svårt att visa vikten av att arbeta 
med dessa frågor.  

Vägverket är oroligt för att kostnader uppstår till följd av att dålig data används i 
upphandlingsprocessen. Data kan vara för bra eller för dålig. Kan det ge negativa 
ekonomiska konsekvenser och kan man göra beräkningar på det? Vilket angreppssätt 
och perspektiv på datakvalitet kan få bäst genomslagskraft hos beslutsfattarna? 

Vilka krav har upphandlarna på Vägdatabankens data i interaktionen med 
entreprenörerna i en upphandling? Vad är datakvalitet i detta sammanhang? 

1.4 Mål 
Målen är riktade mot uppdragsgivaren, vars uppdrag ger empirin i vårt arbete. 

Målet är att beskriva och analysera hur data används i upphandlingsprocessen av 
drift och underhåll på Vägverket. Det ska också undersökas hur dessa användare 
upplever kvaliteten på data hämtat från Vägdatabanken. Målet är dessutom att se hur 
väl Vägverkets kvalitetskrav på data stämmer överens med användarnas behov. 

Resultatet ska visa om låg datakvalitet till följd av för dålig eller för bra data jämfört 
med verksamhetens behov kan ge ekonomiska konsekvenser i form av kostnader 
samt övergripande visa på förbättringsbehov. 
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1.5 Syfte 
Syftet visar kunskapsbidraget, det vill säga, det akademiska målet med uppsatsen. 

Syftet är att beskriva begreppet datakvalitet och visa vikten av att hålla tillräckligt 
hög kvalitet på data. Arbetet ska också visa om ett användarperspektiv är lämpligt att 
använda i diskussionen kring datakvalitet. 

Ett delsyfte är att föra vidare erfarenheterna från arbetet för att bidra till kunskapen 
om hur datakvaliteten i en organisation kan utredas. Det görs genom att analysera 
tillvägagångssättet under arbetet. 

1.6 Avgränsning 
Stora summor investeras årligen på drift och underhåll. Arbetet drivs därför ur ett 
ekonomiskt perspektiv, för att hitta eventuella kostnader som orsakas av nivån på 
datakvaliteten.

Det är en komplex verksamhet och arbetets intention är att ge en generell bild i 
frågan, inte att gå ner på detaljnivå. Därför görs ingen egen studie av befintlig data i 
Vägdatabanken eller kvalitetsfrågor kring konstruktionsuppbyggnaden. 

1.7 Disposition och läsanvisningar 

Figur 1.1 Uppsatsens översiktliga upplägg och hur de olika delarna relaterar till varandra, egen 
utveckling av Björklunds och Paulssons (2000) modell. Figuren visar hur introduktions – och 
metodkapitlen ger upphov till teori och referensram som i sin tur ger upphov till resultatet. 
Analysdelen består sedan av resultat- och teorikapitlen. Slutsatserna är en produkt av analysdelen. 
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Kapitel 1 Inledning:
Beskriver bland annat vem som är uppdragsgivare, bakgrunden till arbetet samt 
syfte och mål med det. 

Kapitel 2 Metod:   
Beskriver den metod vi valt att sätta samman för detta arbete och de verktyg 
som ingår i metoden. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram:
Beskriver de begrepp som ligger till grund för arbetet och är hämtat 
från litteratur och andra skriftliga källor. 

Kapitel 4 Kartläggning av verksamheten:
Visar beskrivande hur Vägverket arbetar med upphandlingar av så kallade 
grundpaket av drift och underhåll samt hur data samlas in och ajourförs. Detta 
är empirin i uppsatsen, som syftar till att ge läsaren en möjlighet att skapa sig 
en bild av situationen för att själv kunna granska och analysera det skrivna.

Kapitel 5 Problem- och styrkeanalys:
Beskriver de problem och styrkor som upptäckts under kartläggningen samt 
orsakerna till dem och effekterna av dem. Även detta kapitel ingår i empirin, 
även om här finns ett visst mått av analys. Vi är dock försiktiga med att dra 
egna slutsatser. 

Kapitel 6 Utvärdering av datakvalitet i Vägdatabanken:
Visar på kostnadsberäkningar, de förbättringsbehov som visat sig under arbetet 
med problemanalysen, egna tankar samt vilket stöd dessa har i teorin, det vill 
säga, den teoretiska referensramen. Detta kapitel visar den analys vi gjort, i 
akademisk mening.  

Kapitel 7 Slutsatser och reflektioner:
En sammanfattning av kapitel sex samt generaliseringar av analysen, som visar 
hur den kan appliceras på andra verksamheter och andra organisationer.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som valt, hur arbetet bedrivits och resultaten 
uppnåtts.

Angreppssättet var att identifierade felkostnader borde tyda på viktiga och kritiska 
felaktigheter som innebär att data avviker från användarnas krav. Den naturliga 
följden blev då att försöka identifiera orsaken till kostnaderna bakåt i informations-
kedjan, från användning till insamling av data. Detta för att undersöka om det går att 
minska kostnaderna på något sätt. Därmed blev även insamlingen av data till 
Vägdatabanken intressant. 

2.1 Vår metod 
Ingen vedertagen, lättförståelig metod finns för att angripa datakvalitet på det sätt 
som krävs för att uppnå arbetets mål och syfte. Därför utvecklades en egen metod 
som baseras på författarnas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ut-
bildningen. Metoden delas in i ett antal faser (figur 2.1) som i sin tur innehåller en 
rad verktyg, det vill säga, sätt att arbeta. Arbetsgången är iterativ i den meningen att 
till exempel problemanalysen kan visa behov av ytterligare kartläggningsarbete.

Figur 2.1 Illustrationen visar hur litteraturstudierna ligger till grund för flera faser, långt in i arbetet. 
Det är nödvändigt eftersom ju längre arbetet förflyter, desto fler verksamhetsspecifika dokument 
hittas. Samtidigt skapas en förståelse så att en tillbakablick på redan studerat material kan vara 
nödvändigt. Övriga faser följer mer efter varandra i tiden även om viss återkoppling finns. 

2.2 Fas 1: Litteraturstudier och sekundärmaterial 
Att först skapa sig en kunskapsgrund med hjälp av litteraturstudier är ett måste när 
det gäller ett nytt ämne och framför allt ett akademiskt arbete. Fasen behöver inte 
vara lika omfattande utanför den akademiska världen, men vid en analys gäller ofta 
att man behöver sätta sig in i ämnet som ska analyseras. 

Sörqvist (2002) tipsar också om sekundärdata från redovisningssystemet och andra 
rapportsystem som finns i verksamheten för att utreda kvalitetsbristkostnader. 

2.2.1 Genomförande 
Arbetet inleddes med att läsa och analysera sådant som skrivits om data, kvalitet, 
datakvalitet och kvalitetsbristkostnader Litteraturstudierna var av stor vikt för för-
ståelsen för ämnet. Datakvalitet var lika okänt för oss som för de flesta andra, IT-
utbildade inräknade. Genom dessa studier kunde vissa tendenser skönjas. 
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Skrivet material hittades i böcker, rapporter, tidskrifter och tidningsartiklar. 
Elektroniska artiklar söktes genom Högskolans databas ELIN, Electronic Library 
Information Navigator. Där gjordes sökningar med sökorden ”data quality”. Dessa 
ord användes även på Internets sökmotorer www.altavista.se och på www.google.se. 

Senare i arbetet lästes dokument från olika delar av Vägverkets verksamhet såsom 
utredningar, protokoll och upphandlingspärmar. Sekundärmaterialet var framför allt 
en viktig källa till kunskap om Vägverket och vad som gjorts där tidigare. 

2.3 Fas 2: Perspektiv- och begreppsanalys 
Litteraturstudierna ligger till grund för en perspektiv- och begreppsanalys. Det är en 
viktig del av arbetet då resultatet av fasen visar åt vilket håll arbetet kommer att gå 
och är grunden för vad som lyfts upp som väsentligt. Resultatet påverkar syfte, mål 
och problemdiskussion och avspeglas i teoretisk referensram då den bygger på 
teorier och diskussioner som visar vår utgångspunkt. 

Det är också av största vikt att klargöra vad som ska utredas, vad de inblandade talar 
om. Vad är datakvalitet? Vilka begrepp ska vi använda när vi beskriver verk-
samheten? Utan denna fas är risken stor att de inblandade talar förbi varandra och att 
resultatet av analysen blir missvisande. 

2.3.1 Genomförande 
Till en början var allt skrivet material som kunde hittas rörande datakvalitet i olika 
organisationer relevant. Under arbetets gång avgränsades datainsamlingen till att röra 
kostnader som en följd av användande av data samt beskrivningar av hur datakvalitet 
kunde utredas. För Vägverket verksamhetsspecifika dokument och rapporter var 
också av intresse i denna del av fasen. Hänsyn har tagits till att sekundärmaterialet är 
skrivet för ett annat syfte än just för detta arbete. 

Efter att ha läst mycket vi börja använda de begrepp som är vedertagna inom 
datakvaliteten och kvalitetsområdet. Då kunde vi också för oss själva definiera vad vi 
menar med kvalitet och datakvalitet och utifrån det skriva referensramen. Den måste 
skrivas efter ett subjektivt urval eftersom det annars blir en ohanterlig mängd text 
som dessutom inte tillför arbetet något. Det är viktigt att komma ihåg att detta gällde 
en akademisk uppsats. I en annan situation är inte den teoretiska referensramen av 
samma dignitet. 

2.4 Fas 3: Kartläggning av verksamheten 
Fasen är viktig för att hitta användningsområden för data, krav på dem, se hur flödet 
av data ser ut och identifiera processer.

Stöd för att kartlägga verksamheten för att utreda datakvalitet finner vi bland annat 
hos Sörqvist (2002), som säger att en kartläggning av verksamheten kan vara den 
bästa inledningen på arbetet. Man kan till exempel visa processerna i en verksamhet i 
grafer.
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Det kan liknas vid verksamhetsanalyser eller förändringsanalyser, till exempel 
metoden FA/SIM, där bland annat handlingsgrafer visar aktiviteter och vilka 
meddelanden som följer på dem (Goldkuhl & Röstlinger 1988). Detta är också något 
som ingår i Loshins tankar kring datakvalitet. Han menar att man måste förstå 
informationskedjan och intervjua användare för att se vad de gör med data och 
lokalisera områden där problem med datakvaliteten visar sig (2001). Intervjuer är 
också, menar vi, de viktigaste verktygen som används för att kunna kartlägga 
verksamheten. 

Det gäller att gå till botten med problemen, att inte åtgärda symtomen utan källan till 
dem.  Loshin kallar det för ”root cause analysis” (2001), vilket är en iterativ process. 
Genom att leta sig bakåt i informationskedjan hittar man ofta många variationer på 
samma problem, som alla stammar från samma grundorsak 

Under kartläggningen är det viktigt att vara så neutral som möjligt för att rättvisande 
beskriva verksamheten eller processen och dess aktiviteter. Så långt det är möjligt 
ska allt som har relevans för arbetet redovisas. Det gäller att ge akt på det subjektiva 
urvalet, det vill säga, dem man väljer att intervjua, de frågor man väljer att ställa och 
det man väljer att skriva om. 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 
Beslutet att använda kvalitativ intervju som primär datainsamlingsmetod fattades 
eftersom det skulle vara svårt, ja tämligen omöjligt, att skaffa dessa empiriska data 
på annat sätt. Den kvalitativa intervjun 

syftar till att upptäcka eller identifiera okända eller otillfredsställande kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder (Svensson & Starrin 1996, s.53). 

Den upplevda datakvaliteten i Vägdatabanken behövde just identifieras, och be-
dömas, av användarna. Bedömningar skulle också göras av dess ekonomiska 
konsekvenser.

Resonemanget styrks av Sörqvist, som menar att grundliga intervjuer med 
medarbetare kan ge mycket hjälp i kartläggning av kvalitetsbristkostnader. Sörqvist 
beskriver en förberedelse som är mycket lik den man gör för kvalitativa intervjuer. 
Dessa kan hållas både enskilt och i grupp, då de ofta utvecklas till ett 
brainstormingmöte. (2002) 

Kvantitativ forskning syftar till att mäta och generalisera utifrån förekomsten av 
vissa företeelser. Detta kan användas för att undersöka datakvalitet, vilket bland 
andra Loshin (2001) nämner. Stickprov är till exempel en väl beprövad metod för att 
kontrollera kvaliteten, en metod som uppfanns av Dodge och Romig på 1920-talet. 
Den går ut på att man tar ett mindre antal prover i följd på till exempel ett parti 
tillverkade varor och kontrollerar dem. Utifrån deras värde kan man dra en slutsats 
om hela partiet. Stickprov fungerar även i datavärlden, förutsatt att man vet vilket 
data som ska finnas lagrad så att man kan jämföra med dem man får ut i stickprovet, 
vilket Redman visar (2001b). Resultaten kan sedan visas i till exempel styr- och 
paretodiagram.

I detta arbete bedöms dock kvalitativ metod fungera bättre. I den kvalitativa 
forskningen betonas nämligen att nå den subjektiva uppfattningen av verkligheten 
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(Svensson & Starrin 1996). Eftersom kvalitet ofta kan ses som en subjektiv 
upplevelse, måste användarens egen erfarenhet och upplevelse av data i 
Vägdatabanken utredas.

2.4.2 Genomförande 
Inledningsvis behövdes kunskap om Stånga-applikationen och om Vägdatabanken. 
Därtill behövdes kunskaper om hur upphandlingar inom drift och underhåll går till, 
detta för att se var och till vad data används. Fyra intervjuer gjordes för att reda ut 
det. De som intervjuades arbetar med upphandling från huvudkontoret, ansvarar för 
Stånga eller för Vägdatabanken. 

Efter de inledande intervjuerna riktades intresset mot slutanvändarna av data, i detta 
fall personer som var ansvariga för upphandlingar av Vägverkets olika driftområden. 
Alla intervjuer var semistrukturerade. En intervjuguide byggdes upp med hjälp av 
den teoretiska referensramen och innehöll frågor av typen: 

Hur använder du data från Vägdatabanken? 
Vilka data är viktigast i ditt arbete, ur tid- och kostnadsperspektiv? 
Hur väl verkar data stämma överens med verkliga förhållanden? 
På vilka sätt märker man det? 
Är det något område som verkar innehålla fler fel än andra? 
Ser du några konsekvenser av det ovanstående, och i så fall vilka? 
Hur går en upphandling till? 

Fem respondenter valdes ut på grund av geografisk närhet. De intervjuades en och en 
eller maximalt två respondenter i taget och sträckte sig från en till två timmar för 
varje intervju. Anteckningar gjordes med papper och penna. Direkt efter intervjuerna 
skrevs ett referat ut. Vi valde att inte använda bandspelare då det erfarenhetsmässigt 
visat sig vara ett klumpigt hjälpmedel. Det tar tid att lyssna av och bilda sig en 
uppfattning om innehållet. Dessutom verkar det ofta hämmande på respondenternas 
vilja att tala. Det finns visserligen en fara i att bara anteckna men risken för 
missförstånd etcetera bedömdes vara liten, då intervjuerna och anteckningarna oftast 
gjordes av två intervjuare. 

Den stora geografiska spridningen av slutanvändarna försvårade arbetet med att 
samla information. Därför kändes det viktigt att de inledande intervjuerna gjordes vid 
ett möte för att bedöma kroppsspråk, minspel och liknande. 

Det var viktigt att ta hänsyn till att ämnet i vissa fall kunde vara känsligt, särskilt om 
respondenterna uppfattade vårt arbete som att vi letade fel. Därför utgick vi från en 
”nollställning”, utan åsikter om hur kvaliteten på data är i Vägdatabanken. Av 
samma anledning lovades respondenterna anonymitet i uppsatsen. Ämnet gör det 
också svårt att bedöma sanningshalten i respondenternas svar. Det finns risk att 
problem slätas över om respondenten eller någon i dennes närhet känner sig ifråga-
satt. Det finns också en risk att problem blåses upp om det finns problem i 
respondentens arbetssituation. 

Efter att dessa intervjuer genomförts och en grundläggande förståelse skapats, tog 
telefonintervjuer vid. Vägverkets personal sitter utplacerade i hela Sverige och det 
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bedömdes att den mer riktade information som nu behövdes, kunde fås via telefon. 
Telefonintervjuerna var lik de tidigare intervjuerna i upplägg och struktur. 

Upphandlingsansvariga, ibland centralt, ibland på enskilda driftområden, samt VDB-
ansvariga i alla sju regioner intervjuades. Detta eftersom alla regioner arbetar olika. 
Dessutom intervjuades centralt placerad personal inom upphandling. Totalt gjordes 
14 längre telefonintervjuer. 

Då det är svårare att göra telefonintervjuer än att mötas, så att säga öga mot öga, 
lades stor vikt vid kontrollfrågor, där intervjuaren sammanfattade det sagda för att 
bekräfta att denne uppfattade respondenten korrekt. Utöver det gjordes kortare 
telefonsamtal och vi skickade mejl för att få eller kontrollera enstaka uppgifter. 

Därefter återstod en strukturering av insamlade data och att återge verksamheten. Vi 
valde att inte skapa detaljerade grafer och att inte bifoga dem vi gjorde. Vi bedömde 
att det skulle bli svårt att skapa en generell bild på grund av de tre arbetssätten. Det 
avspeglas också i kapitel 4, Kartläggning av verksamheten, där de beskrivs ett och 
ett.

2.5 Fas 4: Problemanalys 
Problemanalysen, menar vi, är kritisk i metoden. Den visar tydligt vilka problem som 
finns och de, ibland dolda, samband som finns mellan dem. Det gör att man på ett 
relativt åskådligt sätt kan sätta fingret på de problem, som om man löser dem ger 
stora positiva effekter på verksamheten. 

Syftet med problemanalysen är att utveckla kunskap kring problemen inom det valda 
verksamhetsområdet, på basis av intervjuerna. Att utföra en problemanalys innebär 
att förutsättningslöst ifrågasätta det som är oproblematiskt i verksamheten samt att gå 
från vaga problemuppfattningar till mer preciserade problembeskrivningar. En 
problemanalys kan också lyfta fram de viktigaste problemen i ett 
verksamhetsområde, dess orsaker och dess effekter. (Goldkuhl & Röstlinger 1988) 

Verktyget i denna fas hämtades ur metoden FA/SIM, som står för 
FörändringsAnalys, Samverkan genom ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 
Metodik. Det valdes då vi har erfarenhet av verktyget sedan tidigare och det är väl 
beprövat även i kommersiella projekt. Under fasen skapas en sammansatt kedja av 
problem i grafiska problemgrafer (figur 2.2). Därigenom hittas orsakerna till de 
större problemeffekter som är möjliga att påverka.  
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Figur 2.2 Problemgraf efter Goldkuhl och Röstlinger (1988) 

Om man väljer att bifoga skapade problemgrafer eller inte är en pedagogisk fråga. 
Dessa är i första hand till för dem som utför arbetet men kan, om det finns möjlighet 
att förklara tankegången i dem, bidra till en ökad förståelse i organisationen. 

2.5.1 Genomförande 
Hos Vägverket var det viktigt att identifiera eventuella problemeffekter och deras 
orsaker som härrör från datakvalitet samt orsaker till en låg datakvalitet. Ansatsen 
var ju att om det finns problemeffekter i form av kostnader, kan det tyda på problem 
med datakvaliteten. Problemanalysen tillhör resultatet men är egentligen en mix av 
empiri och analys varför vi delar upp resultatet i två kapitel.

2.6 Fas 5: Styrkeanalys 
Styrkeanalysen kan vara nyttig för att kunna fokusera på det som fungerar och inte 
bara på det som är problematiskt. Det är lyckat rent psykologiskt för organisationen 
och kan även ge ett ökat förtroende för dem som analyserar genom att de visar att de 
inte bara letar fel utan vill beskriva verksamheten på ett ärligt och tydligt sätt. Fasen 
är också viktig för att säkerställa att det som fungerar väl i dag inte försvinner i 
framtida åtgärder 

Grunden till styrkeanalysen hämtades, liksom problemanalysen, ur metoden FA/SIM. 
Här fokuseras styrkorna och deras samband i verksamheten på ett liknande sätt som i 
problemanalysen. Även styrkeanalysen är en del av resultatet med inslag av analys.  

2.6.1 Genomförande 
Den studerade verksamheten är komplex och ett visst arbetssätt kan vara både ett 
problem och en styrka sett ur olika perspektiv. Därför ansågs det viktigt att lyfta fram 
det som fungerar väl. Det gjordes genom att studera resultatet av kartläggningen. 

2.7 Fas 6: Analys av resultatet 
Analysen ska visa den kunskap som arbetet gett upphov till och om teori och det 
uppnådda resultatet sammanfaller eller om det finns diskrepans samt vad den i så fall 
kan tyda på och medföra. 

Orsak Orsak

Effekt 
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Grunden för arbetet i denna fas läggs redan i problemanalysen. Utifrån den listas de 
förbättringsbehov man sett. Det är inte nödvändigt att ha alla åtgärder klart för sig, 
ibland kan det till och med vara önskvärt att inte låsa sig vid sådana. Det är bättre att 
i denna fas ta upp de problem man ser kan lösas men också betona de problem som 
inte går att lösa, i alla fall inte för tillfället. Det är också lämpligt att ge förslag till 
fortsatt arbete om sådana finns.  

2.7.1 Genomförande 
Med problem- och styrkeanalyserna som utgångspunkt, kunde vissa huvudorsaker till 
problem hos Vägverket identifieras. Dessa visade var förbättringsbehoven fanns. 
Därefter gjordes en avstämning mot teorikapitlet. 

2.8 Fas 7: Utvärdering 
Som i alla projekt är det viktigt att ha en återkoppling. Vad gjorde vi, hur gick det, 
blev resultatet det vi väntade, vad kan vi lära till nästa gång? Denna kunskaps-
inventering är mycket viktig för att utveckla både dem som arbetat med analysen, 
deras organisation samt den organisation som anlitat dem. 

2.8.1 Genomförande 
Utvärderingen kunde ha förberetts bättre och bör ha utförts efter en särskild metod 
eftersom vi snabbt tappade disciplinen med att föra dagbok liksom att anteckna 
reflektioner vi gjorde under arbetets gång. Dock har den ständigt pågående kritiska 
diskussionen om vårt eget arbete och våra egna insatser gjort att utvärderingen levt, 
jämsides med arbetet. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de begrepp som ligger till grund för arbetet ur olika 
perspektiv.

3.1 Data 
Data representerar uppgifter ur verkligheten. Den kan vara både analog och digital 
men i vardagslag, liksom här, är det den digitala formen som avses. 

Det måste finnas en samling uppställda regler som visar hur data ska tolkas. Först 
genom de reglerna kan data omvandlas till information. (Andersen 1994) Det kan 
liknas vid att för att kunna förstå en svensk måste man behärska svenska, det vill 
säga, reglerna för hur ljuden ska tolkas och vad de innebär. Ett annat exempel är 
”42”. Utan förklaring till innebörden kan vi inte tolka det. Först när vi vet att det är 
antalet elever i en klass, säger talet oss någonting. 

Data består av två komponenter eller delar som har ett inbördes förhållande, 
datamodeller och datavärden. Datamodeller är en mall som beskriver ett verkligt 
objekt eller en abstraktion. Beskrivningen görs med så kallade attribut som för en 
person kan vara födelsedatum och kön. Datavärdena är sedan attributens värden. För 
attributet födelsedatum kan datavärdet vara ”19750324” och för kön ”man”. Givetvis 
kan flera olika personer beskrivas med samma mall, skillnaden mellan de olika 
personerna är att datavärdena varierar. 

En anledning till varför datamodeller används är att verkligheten är alldeles för 
komplex för att kunna beskrivas tillräckligt bra. Man måste förenkla den och rikta in 
sig på det mest väsentliga. Ett exempel kan vara att olika organisationer vill beskriva 
en person på olika sätt. En person som är anställd på ett företag beskrivs av företaget 
som en anställd medan samma person kan beskrivas som en skattebetalare av 
skattekontoret och då är det andra attribut som är väsentliga. Man tar med det som är 
viktigt för användaren. 

3.1.1 Vikten av data 
De flesta människor tänker inte på data särskilt ofta, trots att det är grunden för 
nästan allt vi gör. Som grund för beslut som fattas och aktiviteter som utförs ligger 
nästan alltid någon form av data. Det är också svårt att få förståelse för hur viktig 
data är för samhället och individen. Det finns några viktiga anledningar: Slutmålet 
för aktiviteterna är inte data, det kräver data, ibland enorma mängder, men data är 
inte det primära målet. Dessutom är data osynligt och du kan inte ta på det. (Redman 
2001a)

Människor kan upptäcka fel som härleds till dåliga data men de bryr sig bara om det 
de själva använder. Väldigt få bryr sig om nästa människa som behöver de data som 
han/hon skapar. Dessvärre är dåliga data som virus, man vet aldrig var de dyker upp 
(Redman 2001a). 
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Mängden data i samhället ökar rekordsnabbt vilket gör att det ekonomiska värdet av 
data ökar allt mer. Redman (2001a) menar att den nya ekonomin är baserad på data 
och att vikten av data bara kommer att öka. Den gamla ekonomin vilade också på 
data, men inte ens i närheten av samma omfattning. I dag finns ett företags data på 
webbplatser till användning, beskådande och kritisering av alla. 

Detta ökar behovet av data med hög kvalitet. Kunderna måste kunna lita på de 
företag som de gör affärer med. I gamla ekonomin baserades denna tillit på inter-
aktionen mellan företagets personal och kunderna, det vill säga, personkännedom 
och personkemi. Nu är dessa interaktioner bara data som utbyts och relationen blir 
därmed känsligare. En kund vill helt enkelt inte lita på ett företag som levererar data 
man inte kan lita på, menar Redman (2001b). 

3.2 Kvalitet 
Kvalitet är ett begrepp som definierats otaliga gånger men att definiera det är inte 
helt lätt eftersom kvalitet i grunden är en subjektiv upplevelse. Det finns ingen 
absolut kvalitetsnorm, hävdar Eriksson (2000), som också menar att man alltid intar 
ett eller flera perspektiv i diskussioner kring definitioner av kvalitet. Den subjektiva 
upplevelsen gör också att många företag inte har klart för sig vilken betydelse 
kvalitet har och hur begreppet ska tillämpas på produkter och verksamhet (Sörqvist 
2002).

Historiskt sett har kvalitet haft en definition som bygger på en produktionsbaserad 
syn, exempelvis ”kvalitet är att uppfylla specifikationer”, eller Crosbys ”uppfyllandet 
av satta krav”. Det kan fortfarande gälla i vissa fall, till exempel då man inte har 
något annat att utgå från, men definitionen är alltför klumpig för att vara heltäckande. 
Risken är att kraven på produkten enbart kommer från produktionen och inte från 
kunden. Hur kan en produkt hålla en hög kvalitet om den i och för sig uppfyller alla 
specifikationer men inte är något kunden vill ha (Sörqvist 2002)? 

I ISO 9000:2000 (se vidare 3.3.4 ISO 9000 för data) finns självklart en definition på 
kvalitet,

grad till vilken inneboende egenskaper[…] uppfyller krav[…] ( s.12) 
Egenskaper ses här som ”särskiljande drag” och krav som ”behov eller förväntan 
som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. 

3.2.1 Användarperspektiv 
Under årens lopp har en kundorienterad syn tagit över och ett användarbaserat syn-
sätt blir allt mer dominerande. Det användarbaserade synsättet kommer till uttryck i 
exempelvis Joseph Jurans numera klassiska kvalitetsdefinition, ”Fitness for use”. 
Produkten ska alltså vara lämpad för användning. Det kan synas vara självklart men 
det finns många exempel på att så inte är fallet. Ett par sådana är programvaror som 
inte fungerar så att användaren egentligen vinner något på att använda dem eller 
användarmanualer till hemelektronik som är så illa översatta att de ställer till mer 
oreda än de klargör. 

För att förstå innebörden av kvalitetsbegreppet kan man bryta ner det i mindre 
beståndsdelar och hitta egenskaper, det vill säga, skapa kvalitetsparametrar eller 
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kvalitetskriterier, se exempelvis figur 4.6. Sådana egenskaper ska vara generella och 
kan sedan användas som en checklista. 

Kvalitetskriterier är liktydigt med de goda egenskaper vi använder för att 
värdera ett fenomen eller ett objekt. (Eriksson 2000, s. 211) 

Kund- och leverantörsmodellen kan också ge en förståelse för kvalitetstänkandet i en 
organisation. Den visar hur alla medarbetare har tre roller samtidigt; kund, leverantör 
och medarbetare. Figuren (3.1) visar tre individer i deras arbete. 

Produkt- eller informationsflödet går från vänster till höger och i takt med flödet 
skapas dessa roller. En individ levererar produkt eller information till individen i 
mitten, som då har rollen som kund. Där sker en förädling genom individens arbete. 
Denne intar sedan rollen som leverantör genom att lämna produkten eller 
informationen vidare till individen till höger. På detta sätt har en och samma individ 
tre roller i sitt arbete och det gäller att göra ett så gott jobb som möjligt i varje roll. 
Detta kan åstadkommas genom att krav och feedback ges i motsatt riktning till 
produkt- och leverantörsflödet.

Figur 3.1  Kund- leverantörsmodellen visar flödet av en produkt eller information och rollerna som 
skapas under processen. (Redman 2001a) 

3.3 Datakvalitet 
Enligt Pipino, Lee och Wang (2002) ska datakvalitet ses som ett flerdimensionellt 
begrepp. Verksamheter måste beakta både den subjektiva bedömningen av data hos 
individerna som använder det och de objektiva mätmetoderna som kan appliceras på 
samma data. 

Den subjektiva bedömningen speglar behov och erfarenhet hos användarna. Om 
användarna bedömer datakvaliteten som låg påverkas deras beteende av detta. Anser 
verksamheten som levererar data att kvaliteten är hög kan användarna ändå ha en helt 
annan uppfattning (ibid.). 
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Den objektiva bedömningen av data kan vara knuten till en viss uppgift eller vara 
helt fristående. Den fristående bedömningen av data görs då utan att den kontextuella 
kunskapen om vad data ska användas till finns. När bedömningen är uppgiftsknuten 
är även verksamhetens affärsregler, verksamhets- och myndighetsrestriktioner
involverade och man vet i vilket sammanhang data ska användas. 

3.3.1 Definitioner 
IT-konsultföretaget Triona är beläget i Borlänge med en filial i Stockholm. Företaget 
har spetskompetens inom väg- och transportinformatik samt industriell IT och har 
också en nisch inom datakvalitet. Triona har bland annat utvecklat applikationen 
Stånga och tillsammans med Vägverket arbetat fram en auktoriserad nationell 
standard, Vägmod, när det gäller att kvalitetsdeklarera vägnätsdata. Triona har ett 
förslag på en definition för GIS, Grafiska InformationsSystem, som även kan 
appliceras på datakvalitet rent generellt: 

När data kan tolkas till information, med acceptabla oönskade effekter för 
verksamheten. (Triona 2003) 

Det vill säga, när de effekter man helst inte vill ha men inte kan undkomma helt ändå 
hålls inom rimliga gränser. 

Wayne Eckerson, vd för Data Warehousing Institute i Seattle, USA, säger att 
datakvalitet helt enkelt är att ta bort fel ur data. Han menar också att fel oftast uppstår 
när data matas in, vilket även David Loshin påpekar (2001), eller att uppgifterna har 
varit korrekta en gång men blivit felaktiga över tid. (Trembly 2002) En vanlig 
felkälla är manuella inmatningar, där det är lätt att slinta med fingrarna (Loshin 
2001).

Courtheoux (2003) och många med honom menar att en lämplig definition på 
datakvalitet är ”fitness for use”, en definition som författaren förärar David Loshin. 
Definitionen myntades dock som tidigare nämnts ursprungligen av Joseph Juran. 
Samma inställning har Redman (2001a): 

Data are of high quality if they are fit for their intended uses of operation, 
decision making and planning. (s. 73) 

Författaren påstår alltså att datakvalitet är intimt knutet till användarna av data och 
deras användning av data. Data är av hög kvalitet om användarna säger att det är så. 
Samtidigt är viss data användbart i ett fall, medan samma data är helt oanvändbart i 
ett annat fall. Det beror på användarens informationskrav och krav på precision. 
Samma data kan med andra ord vara av hög kvalitet och av låg kvalitet samtidigt.  

Redman (2001a) hävdar att data är användbar om det är fri från fel och har 
förväntade egenskaper. 
Med fri från fel menas data som bland annat är: 

Åtkomlig 
Riktig
Aktuell
Fullständig 
Konsistent tillsammans med andra källor 

Med förväntade egenskaper menas: 
Relevant
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Innehållsrik
Rätt detaljnivå 
Lättläst

3.3.2 Kunskapsnivå 
Intresset för datakvalitet och kunskapen om vikten av hög datakvalitet är generellt 
sett låg, vilket bland annat en undersökning från Data Warehousing Institute i 
Seattle, USA, visar. Även där det är viktigt att till exempel en databas är uppdaterad 
för att den över huvud taget ska fylla en funktion, är intresset för frågan låg. Ett 
sådant exempel är CRM, Customer Relationship Management, där idén är att bygga 
relationer genom att samla fakta kring de enskilda kunderna. Det skrivs till exempel 
mycket om marknadsföring och om de tekniska aspekterna på CRM, men inte om 
vad som sparas om kunderna och hur korrekt data är. (Trembly 2002) 

Man måste också ta med i beräkningen att fel i data sprider sig till alla rapporter, 
ekonomiska beräkningar och inte minst, till alla beslut där data används. Slutsatser 
baserade på dålig data är som ett hus byggt på svag grund, menar Loshin (2001). 
Dåligt beslutsfattande leder till taktiska svårigheter och ökade kostnader. Med det i 
åtanke är det märkligt att intresset för och kunskapen om datakvalitet är så lågt. 

Perhaps for some authors and experts the techniques are simply more 
interesting than data quality issues. (Courtheoux 2003) 

3.3.3 Synen på datakvalitet 
Redman hävdar att det alltid varit svårt att få företagsledningar att fokusera på 
kvalitet, och att det blir ännu värre när man talar om datakvalitet: 

Data are out-of-sight, and so out-of-mind. (2001b) 
Redmans ord om ”out-of-sight” visar på särskilda problem som följer med att arbeta 
med datakvalitet jämfört med annat kvalitetsarbete. Det går inte att ta på data och det 
är abstrakt. Det är också svårare att mäta framgångar, något som annars brukar ses 
som kritiskt i samband med kvalitetsarbete. Man ska ha mätbara mål, hur vet man 
annars att man har lyckats? Kundens krav är troligen att den ska vara korrekt. 

Redman (2001a) anser att det är kritiskt att lyckas identifiera verksamhetens mest 
viktiga data för att på ett effektivt sätt bestämma kvaliteten. Den kan identifieras med 
hjälp av företagets strategiska mål. Nästa steg är att se efter hur många nya data-
värden som skapas. Om datamängden ständigt ökar blir det till slut omöjligt att hinna 
gå igenom all data, kontrollera och rätta till fel och dessutom väldigt dyrt. Det är där-
för viktigt att organisationen ser att det är allas plikt att se till att kvaliteten på data 
upprätthålls (Courtheoux 2003). 

Även om det är utvecklarna och databasadministratörerna som ser till att lägga in 
regler för vad som sparas i databasen, till exempel genom integritetsregler, är det inte 
deras jobb att övervaka allt som matas in. Det är i sig ett omöjligt jobb och kan 
enbart utföras av dem med kunskap om verksamheten. Det är de som dagligen 
arbetar med data som kan se orimligheter eller andra tecken på låg datakvalitet 
Däremot kan experter kallas in för att med olika metoder se över datakvaliteten. 
(Courtheoux 2003) 
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Det blir också låg datakvalitet om man samlar in data som är ”bra att ha” utan 
koppling till användarbehov, särskilt som den delen kan vara så hög som 50 procent 
av den totala datamängden. 

3.3.4 ISO 9000 för data 
Till den försvårande bilden av datakvalitet hör att inte all data nödvändigtvis behöver 
vara lika viktig. Det innebär också att olika typer av data påverkar verksamheten 
olika mycket. Det gäller alltså att veta vad man ska satsa på att korrigera eller 
undersöka. Data kan också ha lika hög kvalitet även om de inte är lika korrekta, det 
vill säga, det kan finnas olika toleransnivåer för olika typer av data inom samma 
databas.

Hur gör man då för att få en hög kvalitet? Det är inte en intention med uppsatsen att 
gå in på hur man bygger en databas. Kort kan sägas att det gäller att kontrollera data 
både när den matas in och när den tas ut för användning (Courtheoux 2003). 

När det gäller att upprätthålla kvaliteten på data, kan kvalitetsledningssystemet ISO 
9000:2000 vara användbart. Det är ett sätt att metodiskt arbeta med kvalitetsfrågor 
och är generellt utformat för att kunna passa många olika verksamheter. I standarden 
ingår 9001:2000 som visar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. För att bli ISO 
9000-certifierad förbinder man sig att uppfylla krav i kvalitetssystemet, till exempel 
vilka dokument som ska tas fram och vilket ansvar ledningen har. Kärnfrågan i 
kvalitetsledningssystemet är nämligen att det är ett medel för att leda och styra en 
organisation på ett kvalitetsmedvetet sätt. (Bergman & Klefsjö 2001) 

Att data kan ses som en produkt, och därmed omfattas av kvalitetsledningssystemet, 
visas av definitionen i ISO 9000:2000, där produkten är ”resultatet av en process”. 
Data är också ett resultat av en process, där man utför vissa aktiviteter i en bestämd 
ordning.

I ISO 9001:2000 sägs att högsta ledningen ska definiera system och processer som 
kan förstås och hanteras och säkerställa en effektiv drift och styrning. Vidare ska 
organisationen fastställa ordningsföljd för och samverkan mellan processer, se till att 
resurser och information som finns för att stödja funktionen finns med mera. 

Viktigt är att det inte självklart är någon högt uppsatt IT-chef som ska ha ansvaret för 
ett datakvalitetsprogram. Som tidigare nämnts är det inte han eller hans närmaste 
medarbetare som faktiskt knappar in data i databasen utan en bredare grupp av 
användare och ansvariga bör vara engagerad, vilket även Redman påpekar (2001b). 

Redman (2001b) menar också att metoder som fungerar för annat kvalitetsarbete 
även kan appliceras på datakvalitet, bara man kommer ihåg på vilket sätt data skiljer 
sig från andra produkter. Ett exempel på det är att en tillverkad produkt ofta fungerar 
eller är trasig, några mellanlägen hittar man sällan. Om det är något fel på den brukar 
det vara uppenbart. Man märker till exempel om bildröret på en TV fungerar eller 
inte. En databas kan fortsätta fungera i så måtto att den fortfarande håller all data 
men spara saker fel eller förmedla fel saker till användaren. En annan sak som skiljer 
är att en produktionslinje spottar ut produkter och är sedan klar med dem medan 



- 18 - 

innehållet i en databas fortsätter att vara aktivt under en mycket lång tid (Courtheoux 
2003).

3.4 Kommunikationskvalitet 
Kvalitet kan ses ur många aspekter och ur många perspektiv. Owen Eriksson har 
myntat begreppet kommunikationskvalitet, som kan visa kvaliteten på en 
kommunikation mellan två aktörer. 

Kommunikationskvalitet utgör egenskaper hos kommunikatörer som bidrar till 
aktörsrelationer som bygger på samförstånd (Eriksson 2000a s. 213) 

Begreppet bygger på kommunikativ rationalitet, det vill säga, att kommunikationen 
bör vara förståelig, bidra till att skapa aktörsrelationer och bygga på ett 
kommunikativt grundat samförstånd. Aktörerna kan kommunicera via tal, gester eller 
till exempel ett informationssystem. Informationssystem kan alltså betraktas ur ett 
kommunikativt perspektiv, enligt Eriksson. 

Samtidigt kan av samma anledning kommunikationskvalitet vara ett perspektiv till 
begreppet datakvalitet. Eriksson menar också att kommunikationskvalitet 

[…] blir allt viktigare för företag och organisationer i och med den snabba 
utvecklingen inom IT-området. (Eriksson 2000b s.11) 

Eriksson menar att om man diskuterar kvalitet i samband med kommunikation, alltså 
hur data och information används, finns inte bara vad man kan kalla för objektiva 
kriterier. Man måste även innefatta sändarna och mottagarna, det vill säga, de som 
skickar och tar emot meddelanden. I samband med kommunikationskvalitet är 
kriterierna förståelighet och trovärdighet centrala, med andra ord, subjektiva 
kriterier. Förståelighet är möjligheten att omvandla data till information och 
trovärdighet möjligheten att kunna lita på det som finns lagrat. 

3.4.1 Kommunikationskvalitet i informationssystem 
När kommunikationen sker via ett informationssystem kan det vara svårt att se att 
också detta handlar om kommunikation, speciellt om det sker via en databas. 
Sändaren är då den som lägger in och uppdaterar data i databasen. Denne skapar 
information och går i god för att den är trovärdig. Mottagaren i detta fall är den som 
hämtar och söker information från databasen. Informationen måste då vara förståelig 
och trovärdig för mottagaren. Det är viktigt att mottagaren kan bedöma 
informationens giltighet utifrån dessa kriterier för att denne ska våga använda den 
givna informationen i samband med aktiviteter och handlingar, till exempel fatta 
beslut, köra bil eller göra upphandlingar. Aktiviteterna och handlingarna utförs också 
mer effektivt om mottagaren kan bedöma giltigheten. (Eriksson 2004) 

En försvårande faktor när man använder ett informationssystem som medium, är att 
kontakten och relationen mellan aktörerna blir mer indirekt. Det kan också försvåra 
den aktörsrelation mellan sändare och mottagare som är viktig för att skapa 
förståelighet och trovärdighet (Eriksson 2000a). Man kan inte läsa av den andre 
aktörens tonläge, gester etcetera som man omedvetet gör i kommunikation ansikte 
mot ansikte. Det blir då viktigare att veta vem som sände meddelandet och att veta 
hur sändaren skickade det för att kunna bedöma bland annat trovärdigheten i det som 
kommuniceras. 
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Om någon till exempel söker efter något i en databas, är det flera sändare som 
ansvarar för att det som kommuniceras är förståeligt och trovärdigt. Det kan vara 
oklart vem som sände meddelandet från början och vem som bär ansvaret för att 
kommunikationen är giltig. Det kan då uppstå problem om mottagaren inte förstår 
kommunikationen eller tvivlar på dess trovärdighet. 

Även om det är klart vem som sände meddelandet från början, kan dessa problem 
uppstå och blotta misstanken om att det är så, räcker för att mottagaren inte ska lita 
på kommunikationens kvalitet. 

3.5 Kvalitetsbristkostnader 
Datakvalitetsbrister har en stor påverkan på ett företags ekonomi och skiljer sig 
därmed inte åt från andra kvalitetsbrister som resulterar i kostnader. Sörqvist (2002) 
menar att kvalitetsbristkostnaderna uppgår till minst 10-30 procent av den totala om-
sättningen hos ett företag. Han lämnar dock öppet för att de totala kostnaderna är 
betydligt större eftersom så mycket faller under begreppet ”kvalitet”.  

Ett exempel är en undersökning gjord i Seattle i USA som visar att dålig datakvalitet
kostar företagen i USA mer än 600 miljarder dollar per år. Lågt räknat. Lennart 
Sandholm (2001) hävdar att 10-40 procent av verksamhetskostnaderna beror på 
kvalitetsbristkostnader om man räknar med de så kallade dolda kostnaderna, de som 
vid en direkt anblick inte syns. Det kan till exempel vara tid till omplanering, drift-
störningar och arbete för att rädda anseendet. 

Kvalitetsgurun Joseph Juran talade om ”the language of money”, att man kan se 
företaget som en pyramid, där man talar samma språk i hela företaget men med olika 
dialekter. I toppen, hos ledningen är dialekten nästan uteslutande pengar. Längre ned 
går dialekten mot verksamhetsspecifika ord. (Bergman & Klefsjö 2001) Därför är det 
av vikt att man tittar på ekonomiska konsekvenser av låg datakvalitet. Att visa 
avvikelser på data i form av tekniska enheter får sällan genomslagskraft i 
verksamheten. (Eriksson 2004) 

Det är också väl känt att det är betydligt billigare och enklare att hålla uppe 
kvaliteten vid källan, i det här fallet databasen, än att reparera skadan i efterhand. 
(Redman 2001a) 

3.5.1 Definitioner 
Kvalitetsbristkostnader är ett relativt nytt begrepp. Tidigare användes 
”kvalitetskostnader” som omfattade bland annat kostnader för att säkra kvaliteten, 
något som numera anses inte vara en kostnad utan en investering. I dag omfattas 
kvalitetsbristkostnader av interna felkostnader, sådant som upptäcks inom företaget 
innan produkten når kunden, exempelvis kassationer, och externa felkostnader, till 
exempel reklamationer och förlorat anseende.  (Bergman & Klefsjö 2001) Sörqvist 
(2002) påpekar att de externa bristerna ofta är betydligt allvarligare än de interna. 
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Traditionellt har kvalitetsbristkostnader setts som en kostnad för något som avviker 
från kraven i produktionen men man missar då hela kundperspektivet. Joseph Juran 
gav 1989 en definition av begreppet: 

[…] de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess 
olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga. (Sörqvist 2002, s.30) 

Sörqvist ger en annan definition som även innefattar personalens inställning och 
kunnande. Då kan kvalitetsbristkostnader vara 

den merkostnad som uppstår på grund av bristande kvalitet i något led. (2002, 
s. 31) 

Sörqvist säger också att god kvalitet kan vara att nå målvärden, det vill säga, de 
optimala kraven, och att eventuella avvikelser från dessa är brister. Då beror 
kvalitetsbristens storlek på avvikelser från de avsedda resultaten. Han ser det som 
positivt då variationer inom toleranserna också kan ha betydelse. Därmed ansluter 
han sig till Genichi Taguchis syn på förluster. Taguchi menar att varje avvikelse från 
målvärdet innebär en förlust, om inte för företaget så för kunden eller samhället 
(Bergman & Klefsjö 2001). 

3.5.2 Intresse för frågorna 
Intresset för kvalitetsfrågor har ökat drastiskt under de senaste decennierna. Tidigare 
har företagen haft inställningen att man får välja mellan hög kvalitet och låga 
kostnader, men den synen har så sakta börjat förändras. Däremot är inte kunskapen 
så spridd i hur mycket pengar en bristande kvalitet kan kosta företaget. 

Kostnaderna för bristande kvalitet har vanligtvis en mycket stor inverkan på 
företagets lönsamhet, och påverkar i de flesta fall verksamhetens intäkter, 
kostnader och tillgångar. (Sörqvist 2002, s.6.) 

Om lönsamheten ska bli så god den bara kan bli, måste man titta på de tillgångar 
som påverkas av kvalitetsnivån. Då ska man också räkna in förlorade intäkter, bad-
will och annat som påverkar intäkter och kostnader. ”Kassakistan” påverkas till 
exempel om felaktiga beslut fattas på grund av dålig datakvalitet. 

De svenska företagsledningarna är ofta intresserade av kvalitetsfrågor, men det är en 
sak att ha en teoretisk förståelse för vikten av kvalitetsarbete, en helt annan att driva 
frågorna, se figur 3.2.

Man skall dock inte underskatta svårigheter i att förändra attityder och kultur 
hos ledarskapet. (Sörqvist 2002, s. 100)

Samme författare menar också att en oengagerad företagsledning är en stor, kanske 
den största, orsak till svårigheter när man undersöker kvalitetsbristkostnaderna och 
deras orsaker och verkan. Det gör att incitamenten till rapportering minskar radikalt. 

Alla i verksamheten måste bli medvetna om hur viktigt detta arbete är. Att sätta en 
prislapp på kvalitetsbristerna påverkar ofta synen på kvalitetsfrågor och gör 
begreppet kvalitet mer konkret. (Sörqvist 2002) Motivationen ökar dramatiskt om 
medarbetare och chefer får grepp om vad det kostar att göra fel. 
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Figur 3.2 Från förståelse till handling efter Sörqvist (2002) 

3.5.3 Problem och påverkan 
Man bör enligt Sörqvist (2002) dela upp problem i tillfälliga och kroniska. De till-
fälliga är sådana som uppstår ofta, som syns och inte sällan åtgärdas med så kallade 
brandkårsutryckningar. De kroniska är både dolda och accepterade, man kanske inte 
ens tänker på dem som problem. 

Det är lätt att kvalitetsarbetet fokuseras för mycket på de tillfälliga problemen, vilket 
är olyckligt eftersom de största ekonomiska vinsterna ofta görs om man hittar de 
kroniska problemen. Dock kan de tillfälliga visa var de kroniska problemen finns. 

Loshin (2001) delar in effekterna av låg datakvalitet i hårda och mjuka effekter. 
Hårda effekter är sådana som är möjliga att uppskatta och/eller mätbara, exempelvis 
felsökning, förebygga fel, förseningar och att arbetet får göras om. Mjuka effekter är 
svårare att mäta men påverkar produktiviteten. Det kan vara svårigheter att fatta 
beslut, lågt förtroende inom organisationen, konflikter i vem som äger data och en 
lägre arbetsglädje hos de anställda. 

Det är viktigt att komma ihåg att kvalitetsbristkostnader ska ses som ett kontinuerligt 
stöd i kvalitetsarbetet. När de dyraste kvalitetsbristerna åtgärdats, tar man itu med de 
näst dyraste och så vidare. 

3.5.4 Svårigheter i arbetet 
Det är viktigt att det redan från början är klart vad som menas med 
kvalitetsbristkostnader, så att alla utgår från samma definition. En stor svårighet kan 
vara att få med sig personalen men att det fungerar är A och O för att arbetet ska ge 
resultat. Rapporteringar och andra mätningar innebär merarbete. Dessutom kan 
anställda känna sig pressade och utsatta av dem och för att visa de brister som finns. 

[…] eftersom dessa lätt kan tolkas som personliga brister. Detta har i några 
fall till och med resulterat i att medarbetare dolt vissa obekväma kostnader. 
(Sörqvist 2002, s. 49) 
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Sörqvist (2002) visar att både anställda och fackföreningar har protesterat mot 
mätningar. Ordet kvalitetsbrist har i sig också en negativ klang som gör att 
människor kan dra öronen åt sig. Ordet bör därför användas med försiktighet. Det 
har visat sig att de företag som lyckats bäst har börjat med att utbilda personalen för 
att få en ökad förståelse för frågorna. 
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4 Kartläggning av verksamheten 
Detta kapitel ger resultatet av fas 3, Kartläggning av verksamheten, där 
upphandlingen, systemen som ligger till grund för upphandlingen och 
ajourföringen av dem beskrivs. 

Figur 4.1 Översikt av dataflöde från inrapportering till användning. I texten i detta kapitel beskrivs 
de olika delarna av flödet. 

4.1 VDB – Vägdatabanken 
Vägdatabanken är en stor databas som innehåller samtliga statliga vägar i Sverige. 
Vägdatabanken är en av Vägverkets viktigaste databaser och används för närvarande 
som datakälla till hundratalet applikationer och som underlag till många beslut inom 
Vägverket.

Vägdatabanken skapades på 1970-talet och är en stordator i så kallad VAX-miljö, 
som är i behov av att bytas ut. Vägverkets plan är att Vägdatabanken ska stängas 
senast årsskiftet 2005/2006. Driften tas successivt över av NVDB-projektet, 
Nationella Vägdatabanken, och det innebär att all data i Vägdatabanken kopieras 
över och konverteras från VAX-miljö till det format som gäller för NVDB. 

Trots att ett systemskifte är nära förestående använder drift och underhåll i dag 
uteslutande data från Vägdatabanken. 

4.1.1 Konstruktion 
I denna databas som i alla andra finns det två sorters data, dels datavärden, siffror 
och text, dels en beskrivning av vad dessa representerar, en så kallad datamodell. 
Den senare behövs för att kunna tolka datavärden till information som kan användas i 
verksamheten. 

I Vägdatabanken beskrivs vägnätet i form av en topologisk datamodell (figur 4.2), 
Info-väg. Topologin är uppbyggd av noder och länkar. En nod är en korsning av två 
länkar och en länk sammanbinder två noder. Detta ska modellera verklighetens 
vägnät med korsningar och vägsträckor och är ryggraden i Vägdatabanken. 
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Figur 4.2 Vägnätets topologi byggs upp av noder och länkar där sambanden emellan dessa är kända. 
Varje länk startar i en nod och slutar i en annan. Därmed har länken också en riktning. (Finnhammar 
2000) 

Till de befintliga noderna och länkarna knyts sedan så kallade företeelser. Det gör att 
företeelsernas lägen blir beroende av länkarnas och nodernas lägen. Företeelserna be-
skriver vägens egenskaper och intilliggande objekt som hör till vägnätet. Företeelsen 
i sig är uppbyggd av två delar, dels en beskrivning av företeelsen, dels angivande av 
dess läge på vägnätet. 

Det finns sträckföreteelser, som har en startpunkt och en slutpunkt i länkens riktning, 
samt punktföreteelser. Exempel på sträckföreteelser är vägbredd, slitlager och väg-
räcken. Punktföreteelser är exempelvis vägvisare, vägmärken och kantstolpar. 

4.1.2 Obligatoriska och frivilliga företeelser 
Företeelserna kan delas in på andra sätt (figur 4.5). I detta arbete är uppdelningen 
obligatoriska och frivilliga företeelser mest väsentligt och de innefattar var för sig 
både sträck- och punktföreteelser. Samlingsnamnet som används för obligatoriska 
företeelser (cirka 40 stycken) och vägnät i detta arbete är obligatoriska vägdata. 
Samlingsnamnet för alla frivilliga företeelser (mer än 100) kallas för frivilliga 
vägdata.

Obligatoriska vägdata är alltså sådana som måste läggas in i Vägdatabanken. 
Exempel på sådana är slitlager och vägtyp, om det är en riksväg, länsväg etcetera. 
Frivilliga vägdata rår regionerna själva över och är exempelvis busshållsplatser, 
alléer, skyltar och informationsplatser. 
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Figur 4.5 Uppdelning av vägdata i sådant som obligatoriskt och det som är frivilligt. Samlingsnamnet 
som används för obligatoriska företeelser och vägnät i detta arbete är obligatoriska vägdata. 
Samlingsnamnet för alla frivilliga företeelser är frivilliga vägdata. 

Den kvalitetsmodell som Vägverket använder kallas STANLI STG Hb och är 
egentligen ett tekniskt ramverk för geografisk information som skapats av Stanli, ett 
projektområde inom SIS, Swedish Standards Institute (SIS 2004). Här specificeras de 
kvalitetsparametrar (figur 4.6) som gäller för Vägdatabanken. Undantaget är 
tillkomsthistoriken som inte finns i Vägdatabanken. 

Figur 4.6 Kvalitetsmodellen (Vägverket 2000a) 

4.1.3 Inmätningar och inventeringar 
Inmätningar innebär att lägesbestämma vägar med tillhörande vägdata enligt ovan 
visade topologi. I dag används flera tekniker. Med rullomkretsmätning mäts den 
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fysiska sträckan in med specialutrustad bil. Det görs även inmätningar med hjälp av 
GPS eller videokamera. 

I inventeringar kan det ingå att göra inmätningar. Det kan också innebära att man 
räknar antalet av en företeelse, exempelvis antalet vägskyltar eller busskurer. 

4.2 Applikationen Stånga 
Stånga är ett verktyg som används av Vägverkets personal samt av många 
entreprenörer ute på driftområdena. I dag finns ungefär 150 installationer runt om i 
landet. Stånga utvecklades som ett stöd för Vägverkets personal inom drift och 
underhåll. Verktyget kan på ett enkelt, men kraftfullt sätt, visa hela vägnätet som 
finns i Vägdatabanken dels grafiskt på en kartbild, dels i tabellform. Programmet har 
därför blivit populärt att använda. 

Stånga kan antingen levereras med en egen unik databas som medföljer applika-
tionen eller så kan en Internetadress anges till en plats där en databas finns placerad. 
Databasen innehåller data om ett eller flera av Vägverkets driftområden inom en 
region. Datakällan i Stånga baseras på en datamodell som heter Milano. 

Milanos data skapas av data från Vägdatabanken med hjälp av konverteringsprogram 
enligt en egen process. Detta sker vanligtvis en gång per månad och varje gång 
skapas ungefär 15 unika databaser. 

4.3 Upphandlingsprocessen 

Figur 4.8 Visar var i dataflödet upphandlingen återfinns. 

Drift och underhåll är en av Vägverkets viktigaste verksamheter. Driften och 
underhållet av de statliga vägarna är sedan början av 1990-talet konkurrensutsatt, 
vilket innebär att Vägverket upphandlar skötsel och drift av vägnätet. Entreprenören 
som får kontrakt på ett så kallat grundpaket på ett driftområde har till uppgift att 
utföra underhållsarbete på och längs med driftområdets vägar och har i sin tur ofta 
underentreprenörer.

Kontrakten är värda ungefär 15 - 30 miljoner kronor per år beroende på storleken på 
driftområdet och läget i Sverige. De omfattar både sommar- och vinterskötsel, där 
vinterväghållningen är det som kostar absolut mest, upp emot 75 procent av den 
totala entreprenaden. 
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Upphandlingen är en viktig del av arbetet med drift och underhåll och sköts av varje 
region. Kontraktstiden är vanligtvis fem till sju år lång inklusive en optionstid på ett 
till två år. Upphandlingen syftar till att stärka både det ekonomiska och det funk-
tionella utfallet under kontraktstiden. 

En upphandling tar upp emot ett år från det att data börjar samlas in tills kontraktet är 
påskrivet. Den föregås nämligen av ett omfattande arbete som resulterar i ett för-
frågningsunderlag. Det består i stort av två delar, ett dataunderlag som beskriver väg-
nätet och dess tillhörande data och ett regelverk som beskriver hur underhållet ska gå 
till samt vad kontraktet omfattar. Det kallas funktions- och standardbeskrivning. 
Vissa delar av vägdata är reglerbara mängder, de kan ändras med till exempel 
styckepriser, så kallade á-priser, medan de oreglerbara är låsta priser. Det är upp till 
varje region att välja vad som ska vara reglerbart och inte. 

Vad som bifogas förfrågningsunderlaget skiftar något. Någon region låter 
exempelvis entreprenören själv köra den aktuella sträckan och bilda sig en 
uppfattning medan en annan tillhandahåller videoinspelningar av vägen. 
Förfrågningsunderlaget skickas ut till intresserade entreprenörer för anbudsgivning. 
Slutligen utvärderas anbuden enligt en ekonomisk modell och efter vad 
entreprenören bedöms klara av och kontrakt skrivs med den bäst lämpade.  

Under kontraktstiden hålls protokollförda byggmöten månadsvis mellan entreprenör 
och driftledare, där den sistnämnde också kan kallas projektledare eller driftombud. 
Det är driftledaren som för Vägverkets räkning ser till att kontraktet följs. På mötena 
tas ändringar i kontraktet, tillägg, kvalitetsuppföljningar med mera upp.  

Upphandlingsprocessens övergripande rutiner är centralt styrda från Vägverkets 
huvudkontor. Utöver det finns utrymme för respektive region att utforma egna, mer 
detaljerade rutiner. Anslagen till driftområdena görs på årsbasis. 

Ibland görs upphandlingen av driftledaren själv men andra metoder provas, som att 
ha en upphandlingsavdelning, skild från driftledarna. När anbuden kommit in, 
mörkas priserna och driftledarna får tycka till om anbudsmodellen. En tanke är att 
priset inte ska bli det enda som avgör utan att man även ska få en sådan bra skötsel 
som möjligt för pengarna. 

Som upphandlare/driftledare behöver man då inte resonera med sig själv och 
löper dessutom mindre risk att hamna i jävssituationer. (Källa G 2004) 

4.3.1 Dataunderlaget i upphandlingen 
Driftledaren sammanställer underlaget för det aktuella driftområdet med hjälp av 
data från Vägdatabanken och Stånga, egen erfarenhet samt egna dokument. 
Resultatet blir ett dataunderlag som bland annat innehåller driftområdets totala 
väglängd och vilka klasser vägarna har. Klasserna styr hur vägarna ska underhållas 
och skötas. Dokumentet innehåller dessutom vanligen antalet rastplaster, alléer, 
längden på diken som ska rensas med mycket mer. 

Det man suger ut ur Stånga bygger ju på VDB och ska stämma men det brukar 
alltid ”diffa” ändå. Det viktiga är mängden är rätt i alla fall, inte minst 
väglängden. Men det är vi duktiga på. (Källa B 2004) 
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Detta underlag använder sedan entreprenören för att sätta sitt pris i konkurrens med 
andra entreprenörer. Det är därför av största vikt att dataunderlaget är tillräckligt bra 
så att inte kontraktet knyts på felaktiga grunder och därmed påverkar det ekonomiska 
utfallet. 

Dataunderlaget består av två typer vägdata, obligatoriska och frivilliga. En mycket 
viktig del av obligatoriska vägdata, ekonomiskt sett den viktigaste, är längden på 
länkarna i ett driftområde. Det beskriver hur långt vägnätet i driftområdet är, vilket 
ligger till grund för många av entreprenörens beräkningar.

Figur 4.9 Visar var i dataflödet uttag av data görs

Obligatoriska vägdata tas alltid direkt ur databasen, ofta via Stånga eftersom de för-
utsätts vara korrekta på grund av från huvudkontoret uttalade regler på ajourföring. 
Synen på frivilliga vägdata skiljer sig däremot markant åt. Vissa regioner strävar 
efter att även dessa ska vara lagrade i Vägdatabanken och ajourföras, andra har 
uteslutit alla frivilliga vägdata i Vägdatabanken. 

Under kartläggningen har det utkristalliserats tre sätt att göra upphandlingarna på: 
Arbetssätt 1: Frivilliga vägdata med Stånga som grund 
Arbetssätt 2: Frivilliga vägdata med nya inmätningar 
Arbetssätt 3: Frivilliga vägdata med egna dokument som grund 

Även inom dessa tre skiljer sig tankegångarna åt.  Alla har de ambitionen att få ett så 
heltäckande förfrågningsunderlag som möjligt för att undvika tillägg till kontraktet 
men sättet att nå dit kan skifta. Oftast garanteras inte mängderna i kontrakten och 
många ersätter inte för ett visst antal utan per styck, till exempel genom att ersätta 
skötseln av rastplatser per rastplats. Det spelar då mindre roll om det är två 
rastplatser fler i verkligheten än i kontraktet, det blir ändå inga omförhandlingar som 
resulterar i tilläggsbeställningar. Tilläggsbeställningar har en tendens att bli mycket 
dyrare eftersom konkurrensen då är mycket sämre. 

Dessutom använder den absoluta majoriteten av regioner á-priser för sådant som kan 
komma till under kontraktstidens gång för att undvika tilläggsbeställningar. Det kan 
också göras skrivningar om att det är upp till entreprenörerna att köra upp den 
aktuella sträckan och bedöma vilket pris de vill sätta. De får sedan stå för det som är 
skrivet i anbudet. 

Gemensamt för de tre sätten är dock att de alla kräver mycket arbete för att få ett 
komplett förfrågningsunderlag. Man kan behöva diskutera om vintervägklasserna ska 
vara desamma som tidigare, få en extra kontroll av antalet broar genom att tala med 
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ansvariga för den delen, leta folk i de kommunala förvaltningarna för att få 
information kring någon förändring etcetera. 

4.3.2 Arbetssätt 1: Frivilliga vägdata med Stånga som grund 
Två regioner använder Stånga i stor utsträckning i arbetet med förfrågnings-
underlaget, vilket också var meningen när applikationen skapades. 

För året 2002 gjordes fyra upphandlingar enligt detta arbetssätt och för 2003 gjordes 
sex stycken. Dessa regioner använder också Vägdatabanken till att spara frivilliga 
vägdata. Exakt vilka frivilliga vägdata som sparas skiljer sig däremot åt. Det finns 
också varierande sätt att beräkna mängderna. Några räknar till exempel fram antalet 
skyltar per kilometer, andra hoppar helt över just de objekten. 

Upphandlingsansvariga sammanställer data ur Stånga som läggs med till 
entreprenören. En egen översyn görs vanligen samtidigt för att se till att till exempel 
gränser mot driftområden stämmer eller för att se om man hittar uppenbara fel, som 
att slitlagret är grus på E 20. Översynen görs med hjälp av Stånga. I en region 
skickas utdrag ur Stånga ut till driftledare och entreprenörer för att de ska se om det 
är något de glömt rapportera in under kontraktstiden. Förändringar rapporteras direkt 
till VDB-ansvariga som är ansvariga för ajourföringen, se avsnitt 4.4. 

Man försöker undvika extra inmätningar i möjligaste mån eftersom det kostar mycket 
pengar. Det ställer alltså höga krav på ajourföringen under kontraktstiden men det ses 
som en vinst även totalt sett. 

Det finns ingen anledning att ha Stånga och titta på data när det gått fyra år 
utan uppdateringar. Räcken har kommit upp, nya hastigheter med mera men 
databasen visar bara gamla grejer. Man måste hålla den up to date. (Källa B 
2004) 

Dock görs riktade inmätningar om man vet med sig att det finns brister inom en viss 
kategori vägdata. 

I år mätte vi till exempel in busskurer eftersom jag visste att många sådana 
byggts. (Källa B 2004) 

4.3.3 Arbetssätt 2: Frivilliga vägdata med nya inmätningar 
Det i dag vanligaste sättet att arbeta är att inför en ny upphandling göra en inmätning 
av det aktuella driftområdets frivilliga vägdata. Så gör tre av sju regioner. Åren 2002 
och 2003 gjordes sjutton respektive tio upphandlingar på detta sätt. Inmätningarna 
görs för att eliminera konsekvenserna av brister i Vägdatabanken avseende just 
frivilliga vägdata. Anledningen till att satsa pengar på att mäta in dessa förklaras med 
att driftområdet vill ha kontroll på mängden, bland annat för att slippa diskussioner 
och omförhandlingar med entreprenören i efterhand. 

Resultatet av inmätningarna läggs antingen med direkt i förfrågningsunderlaget eller 
tas ur Vägdatabanken efter uppdatering. Obligatoriska vägdata mäts dock inte in på 
nytt utan plockas från Stånga eller direkt från Vägdatabanken.
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På flera håll är tanken att man nu ska försöka lämna inventeringarna eller i alla fall 
minska på omfattningen för att istället satsa på att ajourföra företeelserna alternativt 
mäta in de vägar där flest förändringar sker. 

4.3.4 Arbetssätt 3: Frivilliga vägdata med egna dokument som 
grund
Två regioner använder inte frivilliga vägdata alls i Vägdatabanken. De gjorde fyra 
upphandlingar jämt fördelade på 2002 och 2003. 

Jag vet ungefär hur mycket frivilliga vägdata det är […] Jag skriver in i 
kontraktet med entreprenörerna att det inte är helt korrekt. (Källa I 2004) 

I dessa regioner används istället flera olika sätt för att kontrollera dessa. De kan 
sparas i listor som entreprenören ajourför och/eller stämmas av inför en upphandling 
genom att den upphandlingsansvarige går igenom byggmötesprotokoll samt tidigare 
kontrakt. Samma byggmötesprotokoll kan också användas för att kontrollera att 
förändringar på obligatoriska vägdata stämmer med uppgifterna i Vägdatabanken. Ett 
annat sätt är att regionen skapar egna databaser för frivilliga vägdata. 

Orsaken till dessa arbetssätt är att det är svårt att hålla data om frivilliga vägdata 
aktuella.

[…] svårt att hålla dessa uppdaterade när vi knappt kan hålla de obligatoriska 
delarna uppdaterade. Är de inte kontrollerade finns inget värde i uppgiften. 
(Källa K 2004)

4.4 Ajourföringsprocessen 

Figur 4.10 Visar var i dataflödet registreringen återfinns. 

Obligatoriska vägdata måste ajourhållas, eller ajourföras som är begreppet som 
används i detta arbete. Det vill säga, ändras något ute på vägnätet som är 
obligatoriskt ska denna ändring även ske i Vägdatabanken. Detta gäller vägdata som 
är särskilt viktiga för Vägverket som helhet. Frivilliga vägdata är just frivilliga och 
måste inte ajourföras i Vägdatabanken. Det är upp till varje region att bestämma hur 
den gör. 

Vägdatabanken i sig är indelad i regioner. Varje region i Vägdatabanken 
representerar en av Vägverkets geografiska regioner och indelningen skapar därmed 
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en modell av verkligheten. Resultatet blir att varje region ansvarar för ajourföring av 
sin del i Vägdatabanken. 

Flera olika applikationer kan användas för att ajourföra data i Vägdatabanken, dels 
Vägdatabankens egna, dels en persondatoranpassad. Ajourföringen utförs av utsedda 
personer på respektive region, så kallade VDB-ansvariga. De samlar in, beställer in-
mätningar och sammanställer rapporteringar från olika källor. VDB-ansvariga är an-
svariga för obligatoriska vägdata och beställer själva inmätningar för dem. Initiativet 
till att registrera eller mäta in frivilliga vägdata kommer från driftledarna. 

Det sker ingen automatisk kontroll av obligatoriska vägdata i samband med 
inmätningar av till exempel de frivilliga, men riktade insatser görs genom direktiv 
från huvudkontoret, exempelvis en översyn av hastigheterna. 

Regionerna har olika arbetssätt vad gäller hur ofta inmätningar görs. En del arbetar 
uttalat med att göra så få inmätningar som möjligt för att spara pengar, andra ser 
inmätningar som det säkraste sättet att få korrekta data. Personalen gör också visuella 
kontroller i varierande utsträckning. 

Vi drar ut listor ur VDB och kontrollerar mot verkligheten när vi ändå är ute 
och åker. Vi hittar en del som vi får räta upp. (Källa C 2004) 

4.4.1 Inrapportering 

Figur 4.12 Visar var i dataflödet inrapporteringen återfinns. 

En källa för inrapportering för registrering är driftledaren på respektive driftområde. 
När entreprenören utför en ändring på ett driftområde, till exempel montering av 
viltstängsel eller montering av hastighetsskylt, ska entreprenören rapportera detta till 
driftledaren som i sin tur rapporterar till VDB-ansvarig. Entreprenören har ofta tagit 
på sig ansvaret för inrapportering i kontraktet, till driftledaren eller direkt till VDB-
ansvariga och har också fått blanketter som ska underlätta detta. Ibland går 
rapporteringen genom ett tredje led innan informationen når VDB-ansvariga: 
Entreprenör-  driftledare – beställare- VDB-ansvarig. 

En annan källa är projektledaren vid om- eller nybyggnation av vägar och andra 
objekt. Här ska rapportering till VDB-ansvariga ske redan på planeringsstadiet av 
projektet. Detta för att de ska veta datum när objektet ska tas i drift. Datumet är 
viktigt eftersom nya objekt inte kan registreras innan det tas i bruk.
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Andra källor är kommunen som monterar upp till exempel busskurer och håller reda 
på antalet vägbrunnar. Kommunen kan söka tillstånd för säkerhetsändringar på 
statliga vägar, till exempel för att bygga en rondell, eller göra det i samarbete med 
Vägverket. Även här ska inrapportering ske eftersom det sker en förändring av det 
statliga vägnätet. 

Till det kan läggas andra sätt för VDB-ansvariga att hitta gjorda eller planerade 
förändringar av vägnätet. Det kan vara genom listor från ekonomiavdelningen eller 
vägbyggnadsavdelningen, intranätet eller information från Trafikinformations-
centralen, där alla pågående arbeten i regionen beskrivs. Ibland används också 
vägvakterna, de som kontrollerar tillståndet på vägarna, till att till exempel räkna 
antalet skyltar när de ändå åker en viss sträcka. 

Efter att VDB-ansvarig fått rapporter om förändringar, upphandlas oftast en konsult 
som utför en inmätning av det ändrade vägavsnittet. Inmätningen kan ske på olika 
sätt och med olika tekniker, oftast sker en rullomkretsmätning. Geografiska 
koordinater på objektet kan ibland återanvändas från projektets inmätningar. 
Därefter sker registreringen i Vägdatabanken. Det kan vara datavärden som ska 
ersätta andra eller läggas till. Ibland kan detta göras automatiskt, till exempel via 
inmätningsutrustningen, men ofta sker arbetet manuellt. 

Det är ett gigantiskt arbete att ajourhålla VDB. (Källa J 2004) 

Alla förändringar och nyregistreringar av datavärden placeras i ett vänteläge. Den 
fysiska uppdateringen av datavärdena görs en gång i månaden enligt ett fastställt 
schema. Det är först då som alla förändringar och nyregistreringar syns i 
Vägdatabanken.
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5 Problem- och styrkeanalys 
Kapitlet avhandlar resultaten av fas 4, Problemanalys, och fas 5, Styrkeanalys. Det 
första avsnittet behandlar upphandlingsprocessen ur ett kostnadsperspektiv. Det 
andra behandlar ajourföringsprocessen och analyserar varför det är problem med 
att lita på att mängderna i Vägdatabanken stämmer med verkligheten. Till sist 
presenteras de styrkor som identifierats. 

5.1 Problem i upphandlingsprocessen 
Om kostnaderna för ett driftupphandlingskontrakt blir för stora måste prioriteringar 
inom regionen göras. Det innebär att tilldelade resurser måste hämtas från andra 
verksamheter som då blir lidande, till exempel nybeläggningar av vägarnas slitlager. 

5.1.1 Dataunderlaget i upphandlingen 

Ett generellt problem är att användarna inte kan formulera krav på data de använder. 
Det finns heller inga krav på data från Vägverket, det enda som finns är krav på 
inmätning. Dessa krav är framtagna på 1970-talet och är egentligen toleransgränser 
för vad den tekniska utrustningen i inmätningsbilarna klarade av. Det kan till 
exempel vara att en länk ska mätas in med en noggrannhet som inte överstiger eller 
understiger 1.6x(3+(2‰xlängden)). Det betyder att det får slå fel med maximalt åtta 
meter på en 1000-meterssträcka, det vill säga, allt utanför 992 meter och 1008 meter 
är att betecknas som en avvikelse. Toleransgränserna har ”hängt kvar” och med tiden 
börjat ses som ett slags krav. Det finns alltså ingen koppling till användarna. Detta 
innebär att det inte går att hitta några klara kostnader eftersom det inte finns något 
önskat tillstånd att jämföra med. 

Data kan uppfattas som ”för dåliga” eller ”för bra”. ”För dåliga” kan vara i jäm-
förelse med kriterierna i kvalitetsmodellen (se figur 4.6) eller andra behov eller krav. 
Kostnader kan därmed uppstå genom, till exempel, att beslut fattas på en felaktig 
grund. ”För bra” låter motsägelsefullt, men kan bli fallet om data är bättre än vad 
som behövs för sitt användningsområde, till exempel om en länklängd kunde slå fel 
med 50 meter istället för åtta utan att det gav några negativa konsekvenser. Då kan 
mer resurser läggas ned på lagring, ajourföring eller insamling av data än vad som är 
nödvändigt. I båda fallen orsakar det direkta eller indirekta kostnader, av olika slag.

Att inte ha uttalade krav leder till att dataunderlaget blir osäkert eftersom man inte 
vet när data är tillräckligt bra. Det osäkra dataunderlaget leder till att upphandlarna 
på olika sätt försöker täcka upp för bristerna. Oavsett hur, blir det en osäker kostnad 
för kontraktstiden. En allmän uppfattning hos driftledarna är att grundpaketen alltid 

Identifierade kostnader till följd av: 
Ingen kravsättning på data 
Ingen slutuppföljning av kontrakten 
Att man inte kan lagra gång- och cykelvägar 
Att användarna inte kan tidsbestämma data 
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blir dyrare än vad man räknat med. Ofta nämns den skiftande väderleken under 
vintrarna som en orsak. Det blir också ofta, men inte alltid, en omförhandling när nya 
större objekt tillkommer och dessa kan fördyra kontraktet eftersom konkurrens 
saknas.

Klart att det blir dyrare, låt säga 20 procent (Källa E 2004). 

Ingen revision görs heller på ett avslutat driftupphandlingskontrakt för att se vad som 
gick bra, vad som gick dåligt och vad som var orsaken. Driftledarna har så kallade 
byggmöten en gång per månad tillsammans med entreprenören men det saknas en 
lärande process i slutet av kontraktstiden. 

Ett annat problem som orsakar osäkra dataunderlag är att gång- och cykelvägar som 
inte följer parallellt med en vägsträckning samt nya vägar som är på planeringsstadiet 
inte kan registreras i Vägdatabanken. Dessa får personalen hålla ordning på i egna 
dokument vilket innebär kostnader i form av merarbete. 

Vägdatabanken har ytterligare ett par svagheter som orsakar problem för 
upphandlingsansvarig: Den saknar datumstämpel på data och uppdateringar släpar 
efter i tiden. Det gör att man inte vet hur gammal data egentligen är vilket ökar 
osäkerheten kring dataunderlaget. I Stånga kan användarna bara påverka bilderna 
över den egna regionen. Ska man gå över gränsen, får man göra det manuellt vilket 
tar mycket tid.

5.1.2 Obligatoriska vägdata 
Obligatoriska vägdata har ett uttalat och tydligt ansvarsförhållande. Dessa måste 
lagras och ajourföras, vilket sker på uppdrag av huvudkontoret. 

Kartläggningen har visat att mycket få problem beror på just obligatoriska vägdata. 
Det som kan ses är att användarna ser dem som fakta utan att egentligen kontrollera 
och ifrågasätta datakvaliteten. Det blir ett problem om vägdata innehåller mycket fel. 

Det vi sett är de problem som lyfts fram i kvalitetsrapporter från Vägverket. 
Väglängden är viktigaste enskilda vägdata ekonomiskt sett eftersom de flesta 
regioner baserar kontraktspriset på den. Det är därför extra viktigt att väglängden 
stämmer bra med verkligheten. De undersökningar som finns visar på problem med 
länklängden. Där redovisas att 10-15 procent av länkarna hamnar utanför 
Vägdatabankens toleransgränser (Vägverket 2002c). Det har man sett genom att mäta 
in länklängden och jämföra den med Vägdatabankens värde. Däremot kan inga 
kostnader direkt härröras till detta. 

5.1.3 Frivilliga vägdata 
För frivilliga vägdata finns inte det uttalade ansvar som för obligatoriska vägdata. 
Vägverket har förberett plats och resurser i Vägdatabanken om någon region vill 
lagra data som stöd för verksamheten. Detta har föranlett, som tidigare nämnts, att tre 
olika arbetssätt har utvecklats. Därför har problemen också indelats enligt dessa 
arbetssätt.
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Vägverket har aldrig utrett vilket arbetssätt som är bäst när det gäller frivilliga väg-
data. Regionerna har beslutat arbetssätt och tilldelat resurser utifrån vad de själva tror 
är det bästa sättet att arbeta. Det är ingen som tagit reda på fakta. 

Vilka jobbar rätt och vilka jobbar fel? Det skulle jag verkligen vilja veta. 
(Källa H 2004) 

5.1.4 Arbetssätt 1: Frivilliga vägdata med Stånga som grund 

Tre olika grupper av problem kan identifieras som kostnader: Kostnad för löpande 
ajourföring, kostnad för en dyrare upphandlingsprocess och ett dyrare kontrakt. 

Den allra största gruppen är den löpande kostnaden för ajourföring i Vägdatabanken. 
Insamling, registrering och organisation runt själva data och Vägdatabanken kostar.

Det kostar ju att ajourföra också. Ska vi lägga krutet på att mata in eller ska vi 
ta tilläggsbeställningar? (Källa H 2004) 

Trots att Vägverkets personal gör allt för att ajourföra data räcker det inte utan under-
laget från Vägdatabanken förblir osäkert. Därför måste vissa av de mest osäkra 
posterna ändå inventeras inför en upphandling, för att säkra framför allt mängderna 
av frivilliga vägdata. Det bidrar till att kostnaden för upphandlingsprocessen ökar. 
Hur mycket är svårt att säga eftersom antalet skiftar.  

För att säkerställa att dataunderlaget stämmer, skickar personalen på en region ut det 
till entreprenören för att denne ska kunna upptäcka saker som fattas eller ändrats, 
exempelvis om antalet busshållsplatser stämmer. Gensvaret brukar dock vara måttligt 
eftersom det saknas tillräckligt bra incitament. Entreprenören kan vara ointresserad 
eftersom en ny upphandlingsprocess för driftområdet är nära förestående. Visserligen 
ska entreprenören rapportera avvikelser, men i det här läget innebär det bara 
merarbete för entreprenören. Slutresultatet blir ett osäkert dataunderlag. 

Den tredje gruppen av kostnader härleds också från att dataunderlaget är osäkert. Det 
innebär att entreprenörens priser måste sättas per styck, de så kallade á-priserna. Man 
får då en sämre kontroll av vad kontraktet kommer att kosta.  

5.1.5 Arbetssätt 2: Frivilliga vägdata med nya inmätningar 

Att göra nya heltäckande inmätningar av driftområden inför en upphandling gör att 
data inte ajourförs under kontraktstiden. Här finns det handfasta kostnader som går 
att beräkna, men det finns också dolda kostnader. 

Identifierade kostnader till följd av: 
Löpande ajourföring 
Riktade inventeringar vid behov 
Merarbete 

Identifierade kostnader till följd av: 
Heltäckande inventeringar av driftområden inför varje upphandling 
Riktade inventeringar vid behov 
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Ett stort problem är att upphandlingspersonalen inte är säker på att dataunderlaget 
stämmer tillräckligt bra med verkligheten. För att råda bot på problemet görs nya och 
heltäckande inventeringar av frivilliga vägdata inför en upphandling. Hela drift-
området mäts alltså in och registreras, vilket kostar mycket pengar. 

Jag har hört att inventeringarna ska upphöra när alla driftområden 
inventerats en gång och istället ajourföras kontinuerligt. Men jag tror inte att 
inventeringarna kommer att upphöra, det är redan alltför stora problem att 
ajourföra obligatorisk vägdata. Hur ska vi då hinna med de frivilliga? (Källa 
F 2004) 

Data ajourförs inte kontinuerligt mellan inventeringarna vilket gör att riktade 
inventeringar måste göras närhelst behovet av exakta data uppstår. Det innebär också 
att Stånga inte kan användas för kontroll av frivilliga vägdata efter en viss tid.

Trots att hela driftområdet inventeras, utformas kontraktet utifrån á–pris. Som 
tidigare påpekats kan det medföra att kostnaden för kontraktsperioden blir osäker 
eftersom de inte vet hur många extra beställningar som kan tillkomma.  

Varför vet då inte upphandlingspersonalen om dataunderlaget stämmer tillräckligt 
bra med verkligheten? En viktig anledning är att personalen har dålig kontroll på 
mängderna i dataunderlaget. Det beror till stor del på att data från Vägdatabanken 
inte är pålitligt. Orsakerna till det finns samlat under kapitel 5.2 Problem i ajour-
föringsprocessen. Andra orsaker till dålig kontroll på mängderna är att det tar tid, 
fyra till sex månader, att kunna använda data från en beställd inventering. Stegen från 
insamling till användning i Stånga är många och tidskrävande. 

Resultatet av arbetssättet blir att insamlade data inte ajourförs under kontraktstiden 
utan istället blir värdelösa efter en tid eftersom användarna inte vet vilka som 
stämmer. Det innebär att de inte kan använda data utan att vara säkra på att de 
nyligen är inmätta. Därför måste data åter kastas bort och mätas in vid nästa upp-
handling.

5.1.6 Arbetssätt 3: Frivilliga vägdata med egna dokument som 
grund

Att inte registrera uppgifter i Vägdatabanken kan också leda till kostnader som 
innebär att tilldelade resurser inte räcker till utan prioriteringar. En starkt bidragande 
orsak till detta arbetssätt hos åtminstone en region är att man anser att heltäckande 
inventeringar blir av så dålig kvalitet, att de i princip är oanvändbara. Resurser i form 
av personal för insamling och registrering räcker inte heller till. 

Ett annat intressant problem som bidrar till att inte ens mindre, riktade inventeringar 
av enstaka företeelser lagras i Vägdatabanken, är att huvudkontoret kan gå in och 
styra flödet av ekonomiska resurser till regionen utifrån mängder lagrade i Vägdata-

Identifierade kostnader till följd av: 
Riktade inventeringar vid behov 
Andra lagringslösningar 
Risk att entreprenör redovisar för stora mängder 
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banken. Är då en mindre del av en företeelse inventerat och registrerat för ett 
speciellt syfte, kan huvudkontoret ifrågasätta den ekonomiska resurstilldelningen och 
konflikter uppstå. Därför låter man hellre bli att registrera. 

Det är risk för konflikter- livsfarligt! (Källa I 2004) 

När inte frivilliga vägdata finns i Vägdatabanken, måste driftledarna tillsammans 
med entreprenörerna själva hålla ordning med hjälp av egna dokument och 
lagringslösningar. En del har pärmar och andra manuella lösningar, andra skapar 
egna databaser för att kontrollera mängderna. Det har resulterat i ett otal små data-
baser som i sin tur orsakar kostnader, såväl för tidsåtgång och minskad effektivitet 
som för fysiskt lagringsutrymme. 

De olika informationslösningarna och faktumet att personalen besitter mycket kun-
skap ger två konsekvenser: Dels blir det problem när ny upphandlingspersonal ska 
ersätta nuvarande eftersom det är svårt att tyda andras dokument och det är svårt att 
överföra kunskap. Dels blir det svårt att upptäcka fel i data eftersom samman-
ställningar liknande dem som kan skapas med Stånga blir svårare att utföra. Med 
Stånga är det lätt att se om något är fel eller om någon uppgift saknas, men dessa 
kontroller går inte att göra utan att lagra uppgifter i Vägdatabanken. Stånga kan över 
huvud taget inte användas på ett effektivt sätt utan tillgång till frivilliga vägdata. 

Kostnader till följd av detta arbetssätt uppstår genom att riktade inventeringar eller 
inmätningar måste utföras när upphandlingspersonalen vill vara säker på mängderna. 

Det kan finnas en risk att entreprenören redovisar att driftområdet har större mängder 
än det verkligen har och på så sätt får för mycket resurser. Det kan också finnas risk 
för att den entreprenör som inför en upphandling har kontraktet får konkurrens-
fördelar gentemot konkurrenterna eftersom denne har bättre kontroll på mängderna 
av vägdata. 

5.2 Problem i ajourföringsprocessen 
Användarna litar inte på att frivilliga vägdata i Vägdatabanken är användbara. Väg-
databanken uppfattas inte som pålitlig och trovärdig. Det beror på att man vet att 
Vägdatabanken inte är fullständig, att det som matas in inte alltid är med verklig-
heten överensstämmande med mera.  

Att den inte är fullständig, att det fattas data, är ett välkänt faktum. VDB-ansvariga 
kan inte registrera sådant de inte får besked om. Allt rapporteras inte in som det ska, 
vilket i sin tur till stor del beror på att kunskapen om att data är en resurs inte är 
spridd inom organisationen. 

5.2.1 Registrering i Vägdatabanken 
Att Vägdatabanken inte ses som trovärdig beror på flera saker. VDB-ansvariga måste 
jaga in uppgifter om förändringar på vägnätet, vilket gör att mycket arbetstid går 
förlorad och registreringen släpar efter. De kan dock bara jaga in data på de 
förändringar som de vet är på gång. För att få den kunskapen måste de leta i en 
mängd dokument, på intranätet med mycket mera, vilket är enormt tidsödande. Vissa 
ärenden prioriteras därför ner, eller prioriteras bort helt och hållet. När ansvariga för 
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ajourföringen ser att en förändring av vägnätet är på gång, får de tjata på 
projektledare med fler för att få in uppgifter. De kan däremot aldrig ligga på om 
saker de inte känner till. De förändringarna blir över huvud taget aldrig registrerade. 
Hur vanligt det är vet man inte.

Det är ett mörkertal vi aldrig kan uppskatta. (Källa C 2004) 

Det kan också ta lång tid att registrera de uppgifter man trots allt får in. Det beror på 
att VDB-ansvariga får rätta många poster manuellt om data levereras i fel format, till 
exempel om en inte anpassad inmätningsteknik används. Det beror i sin tur på att det 
inte finns någon fastslagen policy för vilken inmätningsteknik man ska använda. Det 
blir stora problem om man enbart går efter vilka inmätningskonsulter som är billigast 
utan att ta hänsyn till hur de begärda inmätningarna levereras och vilket merarbete 
det kan medföra.  

Som det är i dag har jag ingen inverkan på hur upphandlingen går till. (Källa 
F 2004) 

Ansvariga kan också behöva beställa inmätningar vid nybyggnationer eftersom data 
som redan finns är i fel format och inte kan användas i Vägdatabanken. Det upplevs 
som ett slöseri av både tid och pengar. 

En annan orsak till att det tar lång tid att registrera data är att resultatet av 
rullomkretsmätningar kan levereras i handskrivna listor, vilket gör att data får matas 
in för hand. Det är inte bara tidsödande utan ökar också risken för fel markant, på 
grund av att personalen blir stressad och på att arbetsmomentet blir monotont. Andra 
orsaker till felaktiga registreringar är att de gjorda inventeringarna innehåller fel, på 
grund av utrustningen eller den så kallade mänskliga faktorn. Det förekommer 
självklart också att de uppgifter som faktiskt rapporteras in, är felaktiga på något sätt. 

Man har olika mätmetoder[…] Det är inte konstigt att det blir fel […] (Källa 
H 2004) 

5.2.2 Inrapportering av uppgifter 
Problemen som beskrivs ovan, att VDB-ansvariga måste jaga in uppgifter själva och 
ännu värre, inte ens vet om att förändringar skett så att uppgifterna inte alls blir 
registrerade, beror på att de inte får in uppgifter om förändringar på vägnätet. 

Projektledarna är dåliga på att rapportera. De har inte förstått att de ska 
leverera. De fattar inte att man måste stoppa in något för att få ut något. Jag 
hoppades att det skulle bli bättre när yngre projektledare kom in, men de blir 
upplärda av de äldre så problemen kvarstår. (Källa H 2004) 

Alla förändringar av vägnätet ska rapporteras till VDB-ansvariga. Det finns på 
regionerna uppdragna riktlinjer för hur detta ska gå till, vilka vägar informationen 
ska ta och vilka som ska se till att det sköts. Trots det är det här de stora bristerna i 
ajourföringen kan ses. 

Att driftledare, projektledare med fler struntar i eller glömmer att rapportera in, beror 
på att det saknas klara incitament till att göra det. Däremot finns ett mycket starkt 
incitament till att få entreprenörer att rapportera in förändringar till VDB-ansvariga 
eller till driftledaren. I funktions- och standardbeskrivningarna skrivs nämligen ut-
tryckligen att entreprenören åtar sig att mäta in och rapportera till beställaren när det 
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görs åtgärder som kräver att uppgifterna i Vägdatabanken ändras. Problemet är att 
det inte får några följder om entreprenören underlåter att följa just denna punkt. 

Att brott mot kontraktet inte får några påföljder och att projektledare med fler inte 
rapporterar in det de ska, beror på att det saknas en sund grundsyn på data inom 
organisationen. Kunskapen om vikten av data saknas. Därmed vet de heller inte 
varför det är viktigt att rapportera in till de VDB-ansvariga. 

Den bristande insikten om vikten av data leder i förlängningen till att VDB-ansvariga 
inte får in uppgifter vilket i sin tur givetvis leder till att Vägdatabanken inte kan 
användas som det är tänkt. Användarna litar inte på att det som är sparat i databasen 
är korrekt och användbart. 

5.3 Styrkor 
I kapitlet redovisas resultatet av fas 5, Styrkeanalys.

5.3.1 Obligatoriska vägdata 
Användarna anser att obligatoriska vägdata i dataunderlaget är tillräckligt bra för 
upphandlingsprocessen. Obligatoriska data kommunicerar trovärdighet därför att de 
just är obligatoriska. Det gör att upphandlingspersonalen kan använda uppgifterna 
betydligt mer effektivt än vad annars vore fallet. 

Vi litar på det som ligger i VDB när det gäller obligatoriska företeelser, det 
finns ingen anledning att tro något annat. Och det funkar ju också. (Källa I 
2004) 

5.3.2 Frivilliga vägdata 
Att jobba med á-priser som många regioner gör, är en styrka eftersom det undanröjer 
ekonomiska diskussioner och omförhandlingar med entreprenören i efterhand. Det 
blir samma pris för till exempel den rastplats som missats i upphandlingen som för 
dem som ingick. Det tyder på en god insikt i svagheterna i dataunderlaget. 

[…] fel underlag i förfrågningsunderlaget rättar vi till med á-priset. […] Det 
gör att också att det inte är någon jättekatastrof att det inte är helt korrekt. 
(Källa J 2004) 

Det är också en styrka att använda samma system för sådant som tillkommer under 
kontraktstidens gång. Det gör att man även där undviker fördyrande tilläggs-
beställningar. Man använder helt enkelt samma styckepris på nytillkomna objekt. 

En styrka med att ajourföra frivilliga vägdata i Vägdatabanken är att man kan 
använda Stånga för det dagliga arbetet under hela kontraktsperioden. Det gör det 
lättare att planera arbetet, se vilka och vart åtgärder behöver sättas in och se om Väg-
databanken innehåller fel, till exempel att en länk blivit sparad på fel ställe eller att 
den nya bron inte finns med. 

En annan styrka med att satsa på ajourföring är att andra delar av verksamheten på ett 
lätt sätt kan ta del av vägdata eftersom den då finns lagrad i Vägdatabanken. 
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I region Skåne sparas inga frivilliga vägdata alls i Vägdatabanken. Trots det kan man 
se styrkor i sättet att arbeta på. Med generella kontrakt styrs vad som ska göras och 
kraven på utförande. När entreprenören får lämna ett pris på det, läggs ansvaret för 
mängderna på entreprenören. Det är upp till denne att köra den aktuella sträckan för 
att kunna lämna ett pris. Detta pris får entreprenören sedan stå för. Det sparar både 
pengar och tid för regionen. 
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6 Utvärdering av datakvalitet i Vägdatabanken 
Kapitlet redovisar resultatet av fas 6, Analys av resultatet och presenterar 
åtgärdsförslag med mera. 

6.1 Problemet  en paradox 
Kartläggningsarbetet visade att samtliga som sköter upphandlingsarbetet uppfattade 
dataunderlaget som användbart, de såg inga negativa ekonomiska konsekvenser av 
det. Detta trots att Vägverkets egna kvalitetsrapporter visar betydande brister mot 
ställda krav samt att olika åtgärder görs för att täcka upp brister i underlaget inför en 
upphandling. Dessutom verkar insamlingen och registreringen av data i Vägdata-
banken fungera dåligt. 

Vad beror denna paradox på? 

Det finns inget enkelt och entydigt svar på den frågan men en stor orsak kan vara att 
det inte finns ett kvalitetsmedvetande, det finns inte ens definierade krav som visar 
vilket mål man vill nå eller vad personalen behöver för att kunna använda data i 
upphandlingsunderlaget. Det är därmed mycket svårt att bedöma kvaliteten på data 
eller direkta kostnader som följer av låg datakvalitet. Klart är ändå, som visats i 
kapitel 5, att flera kostnader som beror på datakvalitet har identifierats. 

6.2 Ska frivilliga vägdata finnas kvar? 
En skarp skiljegräns går mellan obligatoriska och frivilliga vägdata. Bara namn-
sättningen i sig borgar för bekymmer och uppdelningen har också resulterat i att en 
del ses som pålitligt medan den andra delen är en ständig källa till oro. 

Det är främst användandet av frivilliga vägdata som skiljer regionerna åt. 
Regionernas val verkar ha växt fram utan styrning från huvudkontoret och de arbetar 
utifrån det sätt de själva anser vara rätt. Vilket sätt som egentligen är det bästa vet 
man dock inte. Det fria valet anser vi har lett till att Vägverket står inför ett vägval. 
Antingen behöver rutinerna skärpas upp kring frivilliga vägdata eller så upphör man 
med ajourföringen i Vägdatabanken.  

6.2.1 Litar helt på obligatoriska vägdata 
I kartläggningsarbetet identifierades längden på vägnätet som den absolut viktigaste 
typen av data. Den bygger på den obligatoriska länklängden, som i en kvalitets-
mätning visade sig ha avvikelser på 10-15 procent (se 5.1.2 Obligatoriska vägdata).  
Trots det är alltså upphandlingsansvariga nöjda med kvaliteten och litar på upp-
gifterna.

En delförklaring till paradoxen är att de stora procentsatserna inte blir så många 
meter i verkligheten. Det som redovisas är antalet gånger verklighetens längd inte 
faller inom toleransgränserna i databasen, inte hur många meter som slår fel. En 
sammanställning (Vägverket 2000b) som gjordes efter ett kvalitetsprojekt 1998-
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2000, förklarar varför avvikelserna från kraven inte påverkar upphandlingen. 
Regionen med största avvikelsen hade i Vägdatabanken då 0,33 procent kortare 
vägnät än den ommätta sträckan. I praktiken innebär det skillnader på tiotalet 
kilometer för vägnätet på en hel region. I upphandlingar är brister för denna datatyp 
alltså inget problem. 

Detta visar också att kvalitetsmätningar som inte bottnar i krav i verksamheten och 
inte visar några konsekvenser i praktiken blir svåra att använda som instrument för 
förändringar. Det kan till och med innebära att det som verkar fungera väl egentligen 
har stora problem. Den nytta mätningarna kan göra är att fungera som väckarklockor, 
genom att visa hur många gånger insamlingen av data fallerar. Mer än en gång av tio 
gör man alltså fel, vilket är allvarligt i sig. 

Personalen, i det här fallet upphandlingsansvariga, litar alltså på obligatoriska 
vägdata och hämtar dessa ur Vägdatabanken utan att ifrågasätta hur det egentligen 
står till med kvaliteten. Som att det mest är en fråga om vad man valt att döpa det till. 
Det kan vara en farlig väg att gå eftersom det konstaterats stora brister inom andra 
obligatoriska företeelser. Att så är fallet visas bland annat av att VDB-ansvariga inte 
alls är lika övertygade om obligatoriska vägdatas förträfflighet utan istället ofta 
kommenterar fel i koordinater med mera. 

Fast det brister i och för sig i de obligatoriska företeelserna också, till exempel 
är vägnätet inte alltid ajourhållet till hundra procent. Då blir allt annat också 
fel, eftersom de andra företeelserna hänger ihop med vägnätet. Då kan vi inte 
knyta ihop data på rätt sätt. (Källa J 2004) 

Det är viktigt att göra klart att obligatoriska vägdata inte kan lämnas därhän på grund 
av att kartläggningen i detta arbete inte har hittat några kostnader. Rekommen-
dationen är dock att ta hand om de mer akuta problemen först, det vill säga, frivilliga 
vägdata.
Vägverket bör fråga sig: 

Är obligatoriska data för bra inmätta mot användarkrav? 
Har andra verksamheter högre krav än upphandlingspersonalen och kan 

kvalitetsbrister orsaka kostnader där? 

6.2.2 Litar ej på frivilliga vägdata 
Upphandlingspersonalen litar inte på frivilliga vägdata i samma utsträckning som på 
obligatoriska vägdata. Tilliten är närmast den diametralt motsatta. Istället täcker 
personalen upp för bristerna på olika sätt, vilket självklart orsakar merarbete. 

Det är dock inte godtagbart att användarna själva skapar databaser i mängder för att 
täcka upp faktumet att de inte använder Vägdatabanken. Det orsakar kostnader av 
flera slag och ger ett ineffektivt informationssystem. 

Det finns heller inget definierat ansvar eller åtagande för frivilliga vägdata. Det är 
klart strukturerat vilka som äger obligatoriska vägdata och hur dessa ska skötas om. 
Samma struktur krävs antagligen för frivilliga, för att de inte ska falla mellan stolarna 
eller åsidosättas. Det krävs också för att stärka trovärdigheten för frivilliga vägdata. 
För att nå hög kommunikationskvalitet är förståelighet och trovärdighet centrala 
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kriterier och ansvarsförhållanden är A och O för trovärdigheten (Eriksson 2000) och 
vi menar att datakvalitet omfattas av samma tankesätt. 

Någon region ansåg för övrigt att det som inventerades med hjälp av inmätningar var 
av så dålig kvalitet att det blev bättre med manuell hantering. Detta är förvånande 
eftersom tekniken för att mäta in och registrera i Vägdatabanken är densamma för 
obligatoriska som för frivilliga data. 

6.2.3 Behöver finna bästa arbetssättet 

Eftersom de tre olika arbetssätten för med sig kostnader av olika slag och i olika om-
fattning, behöver man försöka finna det optimala arbetssättet sett ur kvalitets- och 
kostnadssynpunkt och genomföra det i hela organisationen. 

För att kunna göra det behöver Vägverket ta fram ett ordentligt beslutsunderlag som 
visar på vilket sätt arbetet med frivilliga vägdata ska bedrivas. Dessa frågeställningar 
bör då undersökas: 
1. Vilka behöver frivilliga vägdata? 

Om det finns användningsområden inom Vägverket för frivilliga vägdata, till 
interna kunder som planeringssidan eller externa kunder som karttjänster, 
behövs frivilliga vägdata. Dessa bör i så fall omvandlas till obligatoriska så att 
de samlas in och ajourförs lika över hela landet. I det här fallet behöver 
inrapporteringen styras upp. Klarar man av detta, har man på köpet ett mycket 
bra underlag för upphandlingar. 

2. Om de inte behövs: Ska de verkligen ajourföras? 
Ajourföringen kostar mycket pengar. Trots att så mycket möda och pengar 
läggs ner på ajourföringen på en del regioner, kan inte data användas direkt 
som underlag i upphandlingen. Vilken nytta gör då ajourföringen? 

3. Om de inte ska ajourföras: Behövs de egentligen till upphandlingen? 
Ska man kunna motivera fortsatta inmätningar till varje upphandling, behöver 
det visas klara siffror på ekonomiska vinster med att göra så. Annars kan man 
lika gärna göra mer generella upphandlingar. 

I det sistnämnda fallet bör inmätningarna inte rapporteras till Vägdatabanken. När 
vägdata inte ajourförs, minskar vitsen med att ha data sparat och det undergräver för-
troendet för databasen. Den blir då inte använd eller, kanske ännu värre, ligger till 
grund för felaktiga beslut, missförstånd etcetera. 

Sådana felaktiga beslut är man rädd för när huvudkontoret använder Vägdatabanken 
för att bland annat tilldela pengar till regionerna. Att av den anledningen inte lägga in 
frivilliga vägdata visar en djup förtroendeklyfta mellan regionerna och huvud-
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kontoret och/eller att kunskapen om hur Vägdatabanken är uppbyggd och sköts är 
dålig utanför regionerna och IT-avdelningarna. 

För att få fakta att stödja sitt arbete på, behövs också rutiner för uppföljningar av 
kontrakten. Månadsvis följs entreprenörens åtaganden upp men när kontraktstiden är 
på väg mot sitt slut bör även Vägverket se över sin insats. Hur såg prognoserna ut? 
Vilka blev de verkliga kostnaderna? Om det blev en skillnad: Vad beror det på? Kan 
man dra några slutsatser av det?  

Uppföljningar är ett viktigt moment i kvalitetsarbete för att man ska dra lärdom av 
det som gjorts. Först då kan man arbeta för att förhindra en upprepning av det som 
fungerade mindre bra och säkerställa att det som fungerade bra finns med även i 
fortsättningen. Det ger också en bättre kontroll på kostnaderna.

Nämnas ska också att Stånga inte används som det var tänkt när det skapades. De 
som inte litar på att data i Vägdatabanken är korrekt, törs heller inte använda 
applikationen som grund för upphandlingarna. En bra ambition vore att Vägdata-
banken innehöll det som krävdes för göra upphandlingar utan en massa merarbete. 

6.2.4 Behöver formulera krav på data 

För att kunna besluta vilket arbetssätt som är bäst, behöver Vägverket formulera krav 
på data. Om inte behoven är kända, vet man inte när data är tillräckligt bra. Är data 
sämre än behoven uppstår genast problem. Det ger inga problem att jobba med data 
som är ”för bra”, men det kostar kanske mer än det smakar. Det finns ju ingen 
anledning att överarbeta något.

Att inte ha uppsatta krav påverkar också trovärdigheten. Användaren litar inte på 
Vägdatabanken så länge denne känner att satta toleranser inte har något med 
användarbehoven att göra. Då måste kompletterande data samlas in för att 
handlingen ska kunna utföras effektivt. Trovärdigheten kan också påverkas negativt 
om användaren ser rapporter från mätningar av data som visar att felprocenten är 
hög, trots att det kanske egentligen inte inverkar på användarens arbete. 

Det bör finnas en tydligt specificerad slutanvändare så att inte data produceras i 
onödan. Det är bortkastade pengar att satsa stora ekonomiska resurser på att samla in, 
ajourföra och lagra ”bra att ha -data”. I många organisationer finns det risk att upp 
till 50 procent av datamängderna är av den typen enligt Redman (2001a). 

Datamodellen för NVDB ger helt andra möjligheter än vad som finns i 
Vägdatabanken, exempelvis registrering av cykelvägar och vägar som ännu inte 
tagits i bruk. Det underlättar användningen. Problemet med att tidsstämplar saknas så 
att man inte vet hur gamla data är försvinner också. Det kommer att öka 
trovärdigheten. Under arbetets gång har vi fått kommentaren att det inte är någon idé 
att studera datakvalitet i Vägdatabanken eftersom den ska ersättas av NVDB. Alla 
problem försvinner dock inte tack var det. Data från Vägdatabanken förs över till 
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NVDB och de ska ajourföras. Den grundläggande strukturen ändras alltså inte men 
kraven kan komma att öka. 

Det bör också påpekas att kostnader i form av för bra mätmetoder och insamling av 
för stora mängder data som inte används kvarstår att utreda. 

6.3 Utan trovärdighet är data oanvändbar 
Trovärdigheten är som visat en mycket viktig aspekt när det gäller kommunikations-
kvalitet. Kommunikationen mellan sändare (VDB-ansvarig) och mottagare 
(upphandlare) brister eftersom mediet (Vägdatabanken) inte är tillförlitligt. Det ger 
en låg trovärdighet. 

Att kommunikationen brister beror på flera saker, bland annat på grund av att an-
vändarna vet att inrapporteringen inte fungerar och att kraven inte är satta efter deras 
behov. Det är med andra ord inte nog att enbart prata om mätsystem, stickprov och 
andra fysiska sätt att kontrollera kvaliteten på data i en databas. Det är många fler 
aspekter att ta hänsyn till. 

En del av problematiken kring Vägdatabankens bristande trovärdighet beskrivs i 
kapitel 6.2. Genom att kalla något obligatoriskt och något annat frivilligt 
demonstreras tydligt vilket ansvar och åtagande som följer med det. De anställda är 
medvetna om att frivilliga vägdata inte ajourförs som de ska och utgår därför från att 
dessa data inte går att lita på.  

Jag kan lita mer på de data som är obligatoriska men ej till 100 procent, 
övriga data kan jag bara lita på om jag vet hur det är inventerat. (Källa A 
2004) 

Nedan beskrivs förbättringsbehov som stärker trovärdigheten. 

6.3.1 Behöver styra upp inrapporteringen 

Inrapporteringen av förändringar på vägnätet visar stora brister. Rutiner finns men 
följs inte. Inte ens kontraktsbrott uppmärksammas och åtgärdas. Om detta kan 
åtgärdas ökar datakvaliteten, vilket gör att behov av extra inmätningar och merarbete 
försvinner, vilket är mycket billigare.  

Att entreprenörerna underlåter att rapportera in förändringar är i sig illavarslande. Att
de kan fortsätta göra så trots att det ingår i deras uppgifter är betydligt värre. Det 
betyder att inte bara entreprenören struntar i det utan även driftledare, projektledare 
med fler. Står det klart och tydligt i funktions- och standardbeskrivningen att entre-
prenören ska rapportera förändringar som påverkar Vägdatabanken, ska så också ske. 
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Underlåtenhet borde kunna resultera i vite och absolut i ett betydligt sämre läge vid 
nästa upphandling eftersom samarbetet inte fungerat som det ska. 

Projektledare, driftledare och andra som har som arbetsuppgift att rapportera in 
förändringar behöver inse vikten av att uppfylla sina åtaganden. Det kan ske som 
beskrivs i 6.3.2 Behöver veta betydelsen av data. Det är oerhört viktigt att få kontroll 
över inflödet, vilket styrks av Redmans (2001a) resonemang. Datakvaliteten måste 
säkras redan vid källan. Det hjälper inte att göra kontroller och satsa resurser på att 
åtgärda och tvätta data när kvaliteten sjunkit eftersom det alltid kommer in ny dålig 
data.

Personalen på Region Sydöst har visat stor medvetenhet om problemen och varit 
kreativa. Sedan några månader tillbaka provas där en ny metod där entreprenören 
utbildas och får avancerad mätutrustning för att kunna mäta in de förändringar som 
görs på vägnätet samt om de ser något som inte överensstämmer med det som lagrats 
i Vägdatabanken. Dock forceras inte arbetet utan det kommer att dra ut på tiden, upp 
emot tio år. 

Tyvärr finns ingen plan för att undersöka om Vägdatabanken blir bättre genom 
satsningen. Man borde ha tagit en bild av Vägdatabanken som den såg ut innan 
försöket påbörjades, valt ut en begränsad mängd väg och en begränsad tid och sedan 
jämfört hur stora för-ändringarna blev. Gärna i jämförelse med ett område där man 
inte gett entre-prenörerna teknisk utrustning. Nu blir det svårt att se om satsningen 
lönade sig eller inte. Dessutom har vägdata valts ut baserat på vad som varit svårast 
att ajourföra. Varför de skulle vara viktiga att ajourföra har man inte tagit ställning 
till.

6.3.2 Behöver veta betydelsen av data 

Vilket tillverkande företag skulle godta att en komponent missades i monteringen av 
en produkt? Är det godtagbart att en varuleverantör struntar i att leverera mjölk för 
att chauffören inte dricker mjölk själv? 

Svaren är självklara. Det är inte acceptabelt. Ändå är det få som reagerar nämnvärt 
över att de som ska rapportera in ändringar av vägdata inte gör så. Att detta får fortgå 
anser vi beror på att varken organisationen eller de enskilda medarbetarna har en 
medveten syn på data. De ser inte vilka följderna kan bli. Här behövs en förbättring 
och den bör som i allt kvalitetsarbete initieras från ledningen. 
Enorma ekonomiska värden står på spel. I många fall är värdet på data nästan 
omöjligt att uppskatta men på Vägdatabankens data finns ändå ett möjligt sätt. En 
uppskattning gjord av personal på Grunddata på Vägverket visar att det skulle kosta 
71 miljoner kronor att mäta in vägdata igen, förutom vägbredd som inte är med-
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räknad. Då är ändå inte kostnaden för att mäta in vägnätet inräknat, ej heller att 
registrera allt i databasen. Det finns med andra ord all anledning att värna om data. 

Inom Vägverket finns stor IT-kompetens, men kunskapen om vad data är och hur det 
kan och ska användas är samlad till dem som direkt arbetar med IT. Den har inte 
tryckts ut i organisationen. Insikten om att data är en viktig resurs är låg, vilket 
ofelbart leder till att det inte sköts om och inte används som det är tänkt.  

Om man själv inte behöver de data man skapar, bryr man sig inte om det. Få tänker 
på att andra ska använda samma data, vilket även Redman hävdar, se avsnitt 3.1.1 
Vikten av data. Därför bör kunskapen om var data ur Vägdatabanken används öka 
hos alla som på något sätt kommer i kontakt med insamling och ajourföring. 
Kunskapen om vilka effekter det kan ge att missköta sitt uppdrag måste också öka. 
Detta stämmer överens med vad man vet om vad som påverkar en människas 
motivation. Det är viktigt att se ett sammanhang och ha en känsla av delaktighet och 
ansvar. Bergman och Klefsjö säger också att om man kan se slutresultatet av arbets-
uppgifterna, ökar det både tydligheten och medvetenheten om konsekvensen av fel 
(2001).

I det här fallet har faktiskt de regioner kommit längst i synen på data som säger att de 
inte samlar in frivilliga företeelser eftersom 

kan man inte lita på det är det ju värdelöst. (Källa L 2004) 

6.4 Kvalitetsbristkostnader inom drift och underhåll 
I stort sett alla kostnader som identifierats i arbetet och som redovisas ovan är 
mycket svåra att uppskatta eftersom de är dolda kostnader. Dessa är svåra att mäta 
inom ramen för detta arbete, men enligt Redman (2001a) och Sörqvist (2002) finns 
det risk att kvalitetsbristkostnaderna är så höga som 10-30 procent av omsättningen. 

Den kostnad som identifierats som direkt mätbar är den där driftområdet mäter in fri-
villiga vägdata vid nya upphandlingar, se 5.1.5 Arbetssätt 2. Eftersom inmätningarna 
troligtvis inte kommer att upphöra på grund av problem med ajourföring och 
registrering återkommer dessa kostnader inför varje upphandlingsperiod. 

Ett sätt att uppskatta kostnaden är att multiplicera uppgifter om heltäckande in-
venteringskostnad per driftområde med totalt antal utförda inventeringar under ett år. 
Uppgifterna är hämtade från VDB-ansvariga och upphandlingspersonal och ska ses 
som ungefärliga, dock snarare tilltagna i underkant än i överkant. 

Region Norr gjorde 2002 fyra inventeringar med ett genomsnittspris på 80 000 
kronor medan Region Mitt gjorde sex stycken á 250 000 kronor. I Region Väst ut-
förde man sju stycken till en styckekostnad av 140 000 kronor. 

Kostnaden skulle då bli 2.8 miljoner kronor bara för året 2002. Med samma räknesätt 
uppskattas kostnaden för 2003 till 1.6 miljoner kronor, pengar som i princip ”kastas i 
sjön”. Utan en klar vinst med arbetssättet som väger upp kostnaden, är det mycket 
svårt att motivera den kostnaden. 
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Dessa kostnader får ses som en varningssignal om att även de dolda kostnaderna och 
de mjuka effekterna som Loshin nämner (se 3.5.3 Problem och påverkan) måste 
utredas och kontrolleras.

6.5 Datakvalitet
Jurans definition är den som ligger till grund för det man kan kalla en modern syn på 
kvalitet. Definitioner som är användarbaserade fungerar, menar vi, väl i samband 
med dataarbete då användarna inte nödvändigtvis behöver vara externa kunder utan 
lika gärna kan vara interna. Det är också användarna som egentligen sätter 
kvalitetskraven men eftersom användarnas informationsbehov och krav på precision 
kan skifta, skiftar också kvalitetskraven. Det kan innebära mycket arbete att fånga 
användarnas krav och prioritera dessa men är en insats som lönar sig i längden. 

Om data är ”en representation av verkligheten” och kvalitet är ”fitness for use” borde 
datakvalitet vara ”en representation av verkligheten passande för användning”. Det är 
önskvärt att en svensk definition skulle vara en smula smidigare, men andemeningen 
är den vi tagit till oss när vi tittar på datakvalitet och är också den som Vägverket 
borde ansluta sig till. 

Uppsatta kriterier är bra som en utgångspunkt när man bedömer datakvaliteten, men 
de behöver inte säga vad datakvalitet är. Vi menar att begreppet datakvalitet 
innefattar mer än fullständighet, logisk konsistens med fler. Det måste även innefatta 
ett trovärdighetsperspektiv, såsom beskrivet av Eriksson (2000). Det synsättet styrks 
ju också av Pipino, Lee och Wang (2002) som menar att verksamheten måste ta 
hänsyn till den subjektiva bedömningen av data. 

Det ger ett förslag till en definition: ”Datakvalitet är datas förmåga att vara 
förståelig och trovärdig samt tillräckligt väl uppfylla användarens behov.”
Förståelig är möjligheten att tolka data till information. Trovärdig är möjligheten att 
lita på data. Med ”tillräckligt väl” menas att tillfredsställa behovet, varken mer eller 
mindre, och ibland även förväntningarna. Allt annat orsakar oacceptabla effekter, 
ofta i form av kostnader.  

6.5.1 Perspektiv på data 
Användandet av data i upphandlingsprocessen syftar till att på ett effektivt sätt knyta 
ett kontrakt till en entreprenör. Data kan då ses som en resurs, ett viktigt hjälpmedel 
som entreprenören sätter sitt pris efter. Data bör hanteras som alla resurser, 
kostnadsmedvetet och utan att degenerera dem.  

När data produceras bör man istället se data som en produkt som tillverkas. I den 
processen finns också väl arbetade rutiner för hur data ska produceras. Då kan man 
också få styrning på processen med andra verktyg inom produktionskvalitet.  

Processtänkandet bör genomsyra hela verksamheten och i det ingår insikten om att 
det här finns ett kund-leverantörsförhållande, där leverantörerna, VDB-ansvariga, 
skapar produkten data. De interna kunderna, bland annat upphandlarna, använder 
produkten som en resurs i sitt arbete, som vilken kund som helst som köper en färdig 
komponent. Oavsett vilken roll man intar, är det ju ändå verksamhetsnyttan som är 
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målet. Detta synsätt lyfter även Redman (2001a) fram när han betonar vikten av att 
skapa återföringskanaler mellan leverantör och kund (se figur 3.1). 

I detta sammanhang kan också Stånga nämnas som ett mycket nyttigt hjälpmedel 
som ökar medvetenheten av datas kvalitet eftersom användandet skapar en bild av 
abstrakt data som annars är väldigt svårt för dataanvändare att förstå (se 3.3.3 Synen 
på datakvalitet). 

Vi hoppas att ju mer driftområdena använder Stånga, desto mer ser de vikten 
av att alla data är korrekta och ser dessutom när något inte stämmer, ”här 
fattas ett viltstängsel”. (Källa C 2004) 

Kvalitet och datakvalitet kan ses med många olika perspektiv som utgångspunkt. På 
senare tid har det alltmer kretsat kring användaren. En produkt eller resurs måste 
vara användbar för att vara till nytta och det är användaren som sätter upp kraven. 
När det gäller data kan vara näst intill perfekt producerat jämfört med uppsatta 
specifikationer men saknas en användare som vill, kan eller törs nyttja data är de till 
ingen nytta, vilket också stämmer med Courtheoux (2003) och Redman (2001b). Det 
räcker alltså inte med det synsätt som Wayne Eckerson har när han menar att 
datakvalitet helt enkelt är att ta bort fel ur data (Trembly 2002), se avsnitt 3.3.1 
Definitioner. De verkliga kriterierna är så många fler. 
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7 Slutsatser och reflektioner 
I kapitlet sammanfattar vi analysen och visar hur den kan generaliseras för att kunna 
appliceras på andra organisationer än den detta arbete rör. Metoden och vårt arbete 
utvärderas också.

Det är viktigt att förstå att låg datakvalitet orsakar kostnader i alla lägen även om de 
inte är direkt mätbara. De flesta kostnader som upptäckts i detta arbete är dolda vilket 
måste ses som mycket oroväckande då de är omöjliga att upptäcka och kontrollera 
utan ett medvetet kvalitetsarbete. 

7.1 Frivilliga kontra obligatoriska vägdata 
Obligatoriska vägdata används utan närmare reflektioner över kvaliteten på data. Det 
hänger bland annat ihop med att användarna inte har ställt krav på data. Frivilliga 
vägdata är däremot en källa till bekymmer och ständiga åtgärder. Flera av de upp-
täckta kostnaderna har också härletts till just frivilliga vägdata. Extra inmätningar 
kostar mycket pengar, liksom en storsatsning på ajourföring.

Det gör att Vägverket behöver se över användandet av frivilliga vägdata och 
bestämma riktning. Ska de sparas i Vägdatabanken bör det vara kvalitetskrav även på 
dem. Se närmare 6.2.1 Litar helt på obligatoriska vägdata och 6.2.2. Litar ej på 
frivilliga vägdata.  

7.2 Ett arbetssätt för bästa effekt 
Det är synen på frivilliga vägdata och hanteringen av dem som främst skiljer 
regionerna åt. I arbetet med en översyn av frivilliga vägdata bör därför ingå att se 
över upphandlingsrutinerna och skaffa sig kunskap om vilket arbetssätt ute på 
regionerna som är bäst, både ekonomiskt och funktionellt. Det arbetssättet kan sedan 
införas i hela organisationen. En förutsättning för ett lyckat resultat är att ta reda på 
och väga in betydelsen av frivilliga data. Se vidare 6.2.3 Behöver finna bästa 
arbetssättet 

Ett sätt att skaffa sig en grund för faktabaserade beslut är att utvärdera det arbete som 
görs, exempelvis efter kontraktstidens slut. Det rör sig om långa kontraktstider och 
enorma summor och ändå görs ingen avstämning för att lära till nästa upphandling. 
Det vore ett utmärkt tillfälle att driva kvaliteten på arbetet ett snäpp vidare.

7.3 Uttalade krav för ett effektivt kvalitetsarbete 
I dag går det inte att uttala sig om upphandlarnas krav på data, varken i arbetet mot 
entreprenörer eller om deras krav stämmer överens med Vägverkets i stort. Detta av 
den enkla anledningen att inga krav har kunnat fastställas. Se vidare 6.3.2 Behöver 
formulera krav på data. 
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Att samla in en ofantlig mängd data utan tanke på vad det ska användas till är 
förkastligt, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Användarens krav måste fångas 
in, inte en gång utan kontinuerligt. Kostnaderna kan bli alldeles för höga i annat fall, 
dessutom blir de, som vi visat, omöjliga att mäta. 

7.4 Trovärdigheten  en knäckfråga 
Trovärdighet är ett viktigt kriterium när man talar om kommunikationskvalitet och 
har vuxit fram som en mycket viktig aspekt även när vi talar om datakvalitet. 
Trovärdigheten för obligatoriska vägdata är måhända för stor då de inte ifrågasätts 
alls, i alla fall inte av de användare som detta arbete berör. Däremot är trovärdigheten 
oerhört låg för frivilliga vägdata. Användarna litar inte på att vägdata är insamlade 
och ajourförda och känner heller inte att kraven är satta efter deras behov. Se vidare 
6.3 Utan trovärdighet är data oanvändbar.

Trovärdighetskriteriet lyfter vi alltså fram som centralt i datakvalitet. Därför, menar 
vi, hjälper det inte att en organisation enbart tittar på tekniska krav. Data är inte 
huvudsaken utan enbart ett hjälpmedel om än ett dyrbart sådant. Hela organisationen 
måste ses över när man jobbar med datakvalitet och människan som data är till för 
måste vara i fokus. 

7.4.1 Bristerna i inrapportering sprider sig 
Som beskrivits ovan, behöver Vägverket styra upp inrapporteringen av uppgifter till 
Vägdatabanken för att göra data mer trovärdigt och därmed användbart. Rutiner finns 
men följs inte. Krav på entreprenörer finns men inget krut används för att få dem att 
fullfölja sina åtaganden. Det borde gå att med medvetet arbete, initierat från 
ledningen och förankrat i alla led, få inrapporteringen att fungera utan allt för stora 
investeringar. Se vidare 6.3.1 Behöver styra upp inrapporteringen. 

Givetvis finns även andra interna kunder att ta hänsyn till än dem som berörts här. 
Ett varningens finger höjs även för att externa kunder kräver hög kvalitet. I takt med 
att allt fler mobila tjänster, positioneringstjänster etcetera utvecklas, höjs kraven på 
att de data kunderna köper och som deras tjänster bygger på måste vara tillförlitliga. 

Det är lätt att ajourföring ses som en IT-fråga när det egentligen är en 
verksamhetsfråga. Det är ute i verksamheten kunskapen om aktiviteter med mera 
finns, som ju ligger till grund för datainsamlingen. Som i allt kvalitetsarbete gäller 
också att problemen ska lösas där de uppstår. Att enbart åtgärda symtomen kan te sig 
betydligt enklare eftersom de lättare syns men resulterar enbart i att åtgärderna får 
upprepas, med högre kostnader som följd. 

7.4.2 Ökad kunskap om data  
För att få alla medvetna om hur viktigt det är att sköta inrapporteringen, krävs en 
medveten syn på data som skapas genom att fråga sig ”Hur ska vi se på data?” och 
”Hur sköter vi det?” Först då kan data också börja användas medvetet, som en resurs 
i arbetet.  



- 52 - 

Personalen inom Vägverket behöver ökad kunskap om vad data är och hur data ska 
hanteras. Det räcker inte att de som arbetar med IT besitter insikten, den måste 
tryckas ut i organisationen. Se vidare 6.3.2 Behöver veta betydelsen av data.

Utan medvetenhet om vikten av data ser många på data som något abstrakt som lever 
sitt eget liv. Med insikten att data kan ses som en resurs, ökar istället möjligheten att 
med hjälp av traditionellt kvalitetsarbete såsom rutiner, mätningar och kontroller 
säkerställa datakvaliteten. 

Data och datakvalitet som begrepp skulle inte behöva vara så svårt att förstå om det 
gick att koppla samman med något mer generellt som både ledning och medarbetare 
sedan tidigare är bekant med. Vi påstår att organisationer behöver se data som en 
produkt som framställs i en process. Det går då att utnyttja traditionella, redan 
framtagna och kanske till och med redan införda kvalitetsprogram. Det sparar en hel 
del resurser och framgången kommer mycket snabbare.  

Det leder också till att felkostnader som beror på datakvalitet blir mer tydliga och 
syns i bokföringssystemen. Det är då lättare att göra något åt dem och de kan 
prioriteras. Börjar organisationerna sedan se satsade pengar för att höja 
datakvaliteten som investeringar och inte kostnader har vi kommit en bra bit på väg. 

7.5 Låg datakvalitet ger kostnader 
Extra inmätningar på grund av ny upphandling kostade Vägverket cirka 2,8 miljoner 
kronor år 2002. Det är kostnader som är direkt kopplade till frivilliga vägdata och att 
Vägdatabanken inte är trovärdig vad gäller dessa data. Mer om detta beskrivs i 
kapitel 6.4 Kvalitetsbristkostnader inom drift och underhåll. 

Vägverket har aldrig gjort studier på datakvalitet enligt det här angreppssättet 
tidigare. Det har enbart gjorts fysiska kontroller och statistiska mätningar men 
konsekvenser har aldrig undersökts. Det ställde till med svårigheter under arbetets 
gång eftersom det ställde krav på nya tankegångar redan när vi förklarade 
examensarbetets syfte. 

Kvalitetsarbetet som behöver dras igång bör initieras av Vägverkets ledning i alla 
nivåer. För att få ordentlig genomslagskraft bör de ekonomiska konsekvenserna av 
låg datakvalitet och de besparingar som går att göra föras fram eftersom det är 
språket som förstås och motiverar ledningen inom de flesta organisationerna. 

Kvalitetsbristkostnader uppgår enligt en försiktig beräkning till 10-30 procent av en 
organisations omsättning. En stor del av dessa består av just sådana dolda kostnader 
som beskrivs ovan. Då kunskapen om datakvalitet är så dåligt spridd, är situationen 
säkerligen inte bättre inom andra organisationer.  

7.6 Datakvalitet
Det spelar ingen roll hur bra en produkt är om ingen vill eller kan använda den.  A 
och O i datakvalitet är användarna. Det är från dem kraven utgår. Därför måste en 
analys av datakvalitet utgå från användarna. Då dessutom trovärdigheten är en viktig 
faktor för datakvaliteten blir vår definition: ”Datakvalitet är datas förmåga att vara 
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förståelig och trovärdig samt tillräckligt väl uppfylla användarens behov.” Se vidare 
6.5 Datakvalitet.

Data kan vara för dåliga eller för bra jämfört med målet. Målet är att uppfylla 
användarens behov eftersom ingen annan kan säga något om kvaliteten. Data ska 
alltså vara tillräckligt bra och lämpade för användning. För dåliga data innefattar alla 
kvalitetskriterier, till exempel om data fattas eller är övertaligt, liksom ajourföring av 
data som inte används. Detta innebär synliga eller dolda problem, med synliga och 
dolda kostnader som följd. För bra data innebär för noggrann ajourföring eller 
produktion. Detta upplevs inte som problem och kan vara svårt att få grepp om. 

Trovärdigheten omfattar hela resonemanget eftersom alla kriterier för hög kvalitet 
kan vara uppfyllda, men utan trovärdigheten används data ändå inte så effektivt som 
de skulle kunna göra. Trovärdigheten kan härledas från vilket åtagande och ansvar 
som förknippas med produktionen och leveransen av data. 

I vissa aspekter och i vissa delar i Vägdatabanken är datakvaliteten god. Ett exempel 
är väglängden, som väl fyller de behov upphandlarna har. Frågan är om den är av 
tillräckligt hög kvalitet för att möta mer tekniskt krävande användning, såsom 
navigering i bilar, hastighetsprojekt som ISA med fler? I andra delar kan vi utan 
tvekan slå fast att datakvaliteten är mycket låg. Värden saknas, är felaktiga, är 
inlagda på fel ställen med mera. Dessutom saknas tillit till det man ser i 
Vägdatabanken, särskilt vad gäller frivilliga  vägdata.  

Problemen som visat sig i denna avgränsade del av Vägverkets verksamhet är av 
sådan art att de med största sannolikhet återfinns på fler ställen, både inom 
Vägverket och inom andra organisationer som hanterar data. Kunskapen om 
datakvalitet är uppseendeväckande låg, även bland dem som arbetar med IT. En 
orsak till det är att kvalitetsfrågor fortfarande är i sin linda och data ses ännu som 
något abstrakt och svårbegripligt. Dessutom är det förenat med stora svårigheter att 
hitta begriplig och applicerbar litteratur. 

7.6.1 Att arbeta med datakvalitet 
Det är vår bestämda uppfattning att datakvalitet kan, och ska, behandlas som vilken 
kvalitetsfråga som helst. Data hör hemma i ett processtänkande varför datakvalitet 
också kan omfattas av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000 om organisationen 
arbetar efter det. Ser man då brister  skall dessa åtgärdas för att följa standarden. 

Kvalitetsmedvetandet inom Vägverket är i uppvaknande men än finns mycket kvar 
att göra, inte minst på datakvalitetsområdet. Kvalitetstänkandet behöver sprida sig 
från huvudkontoret och eldsjälarna till att omfatta alla och bli en naturlig del i 
arbetet. Precis som när man använder ISO 9001:2000, som ju är ett hjälpmedel för 
ledningen att arbeta med kvalitetsfrågor, behöver ledningen visa att detta är viktigt 
och gå i bräschen för arbetet. Inte bara för att komma åt direkta kostnader utan också 
för att öka arbetsglädje och tillit inom organisationen. Detta gäller naturligtvis även 
andra organisationer.
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7.7 Utvärdering av vår metod 
Fas 7, Utvärdering, ligger till grund för detta avsnitt. 

Datakvalitet är ofta förknippat med statistiska analyser, som innebär att man tittar på 
redan lagrad data. Om det finns mycket skrivet och analysmetoder är noggrant 
beskrivna. Vårt uppdrag däremot innebar att vi skulle titta på konsekvenser av låg 
datakvalitet, det vill säga, i ”andra änden” av processen. Det innebar att arbetet i 
första hand riktades till användandet av data, istället för att göra mätningar av data 
och jämföra med krav eller verkliga förhållanden. 

Med den utgångspunkten fann vi inte någon självklar metod att använda. Istället 
skapades en egen som utgick från verksamheten. Det som möjligen saknades var ett 
hjälpmedel för att beräkna kvalitetsbristkostnaderna men frågan är om det finns ett 
generellt verktyg som fungerar i alla lägen? Det beror nog till största delen på den 
organisation man analyserar och vad denna producerar.

Totalt sett har metoden fungerat som planerat och kan med fördel appliceras på 
analyser av datakvalitet även inom andra organisationer. Detta arbete har nämligen 
visat att behovet av en modell för att utreda datakvalitet utanför den fysiska 
databasen är stor. Användarna av metoden ska dock vara medvetna om att den har ett 
starkt användarperspektiv, vilket grundar sig i vår syn på datakvalitet. 

Vad gäller kartläggningsfasen, har vi sett att grafer blir tydligare och till större 
användning om man ritar aktiviteter och meddelanden som rör IT-system, människor 
respektive dokument på olika sätt. Även graferna i FA/SIM:s problemanalys önskar 
vi vidareutveckla så att de tydligare visar vilka problem som är kritiska för 
verksamheten, vilka som är mindre viktiga och problem som inte kan åtgärdas. Det 
är önskvärt för att skapa en tydligare bild av problemens omfattning och vikt. 

En stor risk med problemgraferna är att samband eller problem tvingas fram för att 
skapa hållbara tankekedjor. Att vara medveten om den risken är av största vikt för 
hela arbetets riktighet. Dessutom rekommenderar vi att problemanalysen görs av 
flera personer. Det är lätt att fastna i en tankegång och inte kunna släppa den om man 
inte har någon att bolla med eller som kan ta över graferna och se möjliga nya vägar. 

Att metoden är iterativ är en styrka. Om man bildligt talat stänger dörren mellan 
varje fas, riskerar man att missa det som först kan verka vara en detalj men som i 
slutet visar sig vara den borttappade pusselbiten. 

7.8 Utvärdering av vårt arbete 
Fas 7, Utvärdering, ligger till grund för detta avsnitt. 

Intentionen i inledningsskedet var att identifiera och undersöka den typ av data som 
hade mest betydelse för verksamheten ur ett kostnads- och användarperspektiv. Det 
visade sig i ett tidigt stadium av kartläggningsarbetet att detta blev omöjligt eftersom 
det fanns en så tydlig uppdelning av dataunderlaget. Följden blev att arbetet spretade 
åt två håll. I den ena delen gick det enkelt att identifiera vilken typ som var mest 
viktig. I den andra var det omöjligt och detta resulterade i att arbetet svällde ut.  



- 55 - 

Vi bedömde dock att det var viktigt för helheten att båda delarna undersöktes. Så här 
i efterhand hade det kanske varit mindre jobb att ta den ena delen av underlaget, men 
då hade synen på begreppet datakvalitet blivit mer begränsat och mycket viktiga 
upptäckter hade missats. 

Möjligen skulle fler regioner ha besökts för att få en bättre bild än den man får via 
telefon, i alla fall en av dem som inte lagrar frivilliga vägdata. Att intervjuerna är 
anonymiserade gör det svårare att kontrollera vårt arbete och våra källor. Vi ansåg 
dock att det var nödvändigt för att respondenterna skulle vilja tala fritt med oss. 

Angående hur väl arbetet uppfyllde målet att identifiera kostnader kan man diskutera 
om vi lyckades. Vår, kanske naiva, uppfattning att klara, mätbara kostnader skulle 
kunna identifieras och läggas fram på bordet visade sig vara felaktig. På grund av 
anledningar som beskrivs i kapitel 4, 5 och 6 var detta inte möjligt. Kostnaderna 
fanns, men de var mycket svåra att uppskatta. Det ses som en brist i arbetet.  

Dock har några konkreta ekonomiska konsekvenser presenterats och en rad dolda 
kvalitetsbristkostnader visats på. Därför anser vi att målet och syftet som det är 
formulerat har uppfyllts i och med arbetets slutförande. Målet uppfylls i kapitel 4, 5 
och 6 och syftet i kapitel 3, 6 och 7. 

Arbetet planerades mycket noggrant innan inledningsskedet och en detaljerad tidplan 
stakades ut. Trots att arbetet svällde ut i omfattning har tidplanen följts, utan att 
förhöjt arbetstempo har behövts. Det visar att god planering är en viktig förutsättning 
för ett stort arbete. 
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