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Sammanfattning: 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur en stor organisation arbetar med förvaltning av 

information genom att undersöka dess nuvarande informationsförvaltning, samt undersöka 

eventuella förslag till framtida informationsförvaltning. Vidare syftar studien också till att 

undersöka hur en stor organisation kan etablera en tydlig styrning, samverkan, hantering 

och ansvars- och rollfördelning kring informationsförvaltning. 

Denna studie är kvalitativ, där datainsamlingen sker genom dokumentstudier och 

intervjuer. Studien bedrivs med abduktion och är en normativ fallstudie då studiens mål är 

att ge vägledning och föreslå åtgärder till det fall som uppdragsgivaren har bett mig att 

studera. Fallet i denna studie är ett typiskt fall, då studiens resultat kan vara i intresse för 

fler än studiens uppdragsgivare, exempelvis organisationer med liknande 

informationsmiljö. 

För att samla teori till studien så har jag genomfört litteraturstudier om ämnen som är 

relevanta för studiens syfte: Informationsförvaltning, Business Intelligence, Data 

Warehouse och dess arkitektur, samt Business Intelligence Competency Center. 

Denna studie bidrar med praktiskt kunskapsbidrag, då studien ger svar på praktiska 

problem. Uppdragsgivaren har haft praktiska problem i och med en icke fungerade 

informationsförvaltning, och denna studie har bidragit med förslag på framtida 

informationsförvaltning. Förslaget på framtida informationsförvaltning involverar ett 

centraliserat Data Warehouse, samt utvecklingen utav en verksamhet som hanterar 

informationsförvaltning och styrningen kring informationsförvaltningen inom hela 

organisationen. 

 

Nyckelord: 
 

Informationsförvaltning, Data Warehouse, Business Intelligence Competency Center. 

 
  



 

 

Abstract: 
 

This study aims to investigate how large organizations can work with information 

management by examining an organization's existing information management, and 

investigate possible future proposals to information management. Furthermore, the study 

aims to investigate how an organization can establish a clear direction, collaboration, 

management and responsibilities and roles regarding information management. 

This study is qualitative, where data collection occurs through document studies and 

interviews. The study is conducted by an abductive research approach and the study is a 

normative case study as the study's goal is to provide guidance and propose measures to 

the case that the collaboration partner has asked me to study. The case in this study is a 

typical instance, because the result will be representative of more than the study's 

collaboration partner, such as other large organizations with similar cases concerning 

information management. 

To collect theory to the study I conducted literature reviews on topics that are relevant to 

the purpose of the study: Information management, Business Intelligence, Data 

Warehouse and its architecture, as well as Business Intelligence Competency Center. 

This study contributes with practical knowledge, because the study provides answers to 

practical problems the collaboration partner has expressed within the non-operated 

information management, and this study contributes with suggestions for future 

information management. The suggestions involve a centralized Data Warehouse and the 

development of a function that handles information management, and disseminate the 

governance of information management throughout the organization. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs studiens inledning. I första avsnittet beskrivs bakgrunden till 

studien, och därefter beskrivs studiens problembeskrivning. Detta leder sedan till 

beskrivning av studiens syfte och forskningsfråga. I nästföljande avsnitt beskrivs studiens 

avgränsning och till sist beskrivs studiens målgrupp. 

 
1.1 Bakgrund 
Att skilja på data, information och kunskap är viktigt för att kunna skapa en definition av 

begreppen och se vad de innebär och deras relation till varandra. Nationalencyklopedin 

definierar data som ”representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för 

överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner” (NE, u.d.). Data 

innebär alltså råa fakta som ännu inte genomgått en tolkning eller organisering. Data kan 

exempelvis bestå av siffror, bokstäver och symboler (Karlsson & Nilsson, 2004). 

Information kan vara något mer komplicerat att definiera, men enkelt sagt så är 

information data med en mening. Nationalencyklopedin definierar information som 

”generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i 

olika former” (NE, u.d.). Man kan säga att för att data ska bli information för någon så blir 

data aggregerad, organiserad, sorterad, analyserad, och tillslut kommunicerad (Karlsson & 

Nilsson, 2004). Kunskap är processen att kunna förstå och använda information (Flodén, 

2013). Nationalencyklopedin definierar det som ”fakta, förståelse och färdigheter, 

tillägnade genom studier eller erfarenhet” (NE, u.d.). 

Då data och information ger kunskap, så krävs det att hålla en viss ordning på den 

information som hanteras, och detta kan ske genom informationsförvaltning. 

Informationsförvaltning används frekvent som begrepp när det talas om Business 

Intelligence och dess komponenter, till exempel Data Warehouse. Outvecklad 

informationsförvaltning kan leda till svårigheter i informationssökning, okontrollerad 

datatillväxt, outnyttjad historisk information och ansvarsförvirring (TAM-Arkiv, 2012). 

 

Information är en viktig resurs för Trafikverket, och denna resurs bör hanteras på samma 

sätt som andra resurser. Trafikverkets information flödar mellan olika verksamheter inom 

Trafikverket och mellan Trafikverket och dess externa parter. Inom Trafikverket pågår en 

etablering av informationsstyrning där förväntan av betydelse, kvalitet, tillgänglighet och 

övriga säkerhetsaspekter definieras (Trafikverket, 2015). Trafikverket har tidigare fått 

kritik kring ansvar för data, datakvalitet och informationshantering och från denna kritik 

har mål gällande informationsförvaltning utvecklats och definierats i Trafikverkets IT-

strategi. Detta mål lyder ”Trafikverket återanvänder befintlig information och förbättrar 

kontinuerligt tillgängligheten och tillförlitligheten av information” (Trafikverket, 2015, s. 

8). 

 

En av Trafikverkets (2014) riktlinjer, Ansvar för förvaltning och leverans av information, 

beskriver att information idag hanteras som ett förvaltningsobjekt inom arbetsformen 

förvaltning. Denna riktlinje syftar till att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och 

effektiv hantering av information, och informationsförvaltningen på Trafikverket bör syfta 

till att fullfölja denna riktlinje. Men i nuläget fullföljs inte riktlinjen helt och därför krävs 

ett arbete kring informationsförvaltningen på Trafikverket. I denna riktlinje beskrivs det 

som ska utföras inom informationsförvaltning: 

 Stödja återanvändning av befintlig information. 

 Förbättra tillgänglighet och tillförlitlighet av information. 

 Tydliggöra vilken tillgänglighet och tillförlitlighet som kan förväntas av 

information. 
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För att fullfölja denna riktlinje och uppfylla målet i Trafikverkets IT-strategi så kommer 

det krävas ett större arbete kring informationsförvaltning. På Trafikverket har det då 

definierats att det krävs att organisationen uppnår en tydlig styrning, samverkan, hantering 

och ansvars- och rollfördelning kring informationsförvaltning. 

 

1.2 Problembeskrivning 
I nuläget så har Trafikverkets verksamheter olika styrning och hantering av information 

och informationsförvaltning, och var verksamhet lagrar information internt och denna 

verksamhetsinterna informationsförvaltning har lett till många otydligheter, och dessa 

otydligheter skapar problem för Trafikverkets medarbetare. Exempelvis så är det är i 

nuläget otydligt vilka som har ansvar för vilken information, samt vilka som håller vilken 

roll kring information, och även vart information hanteras. Vid bristande kvalitet av 

information finns det en förvirring och otydlighet i vem som skall kontaktas, då ingen i 

nuläget gärna vill ta på sig ansvar för felaktig information och saknad data. 

 

Centrala begrepp i denna studie är styrning, samverkan, hantering och ansvars- och 

rollfördelning. Styrning innebär i denna studie att Trafikverket vill ha en gemensam 

målsättning och definiering av organisationens information och informationsförvaltning. 

Samverkan betyder i denna studie att Trafikverket vill att organisationens verksamheter 

skall samarbeta för att dela verksamheternas information. Detta för att uppnå en 

centraliserad informationsförvaltning. Hantering innebär i denna studie att Trafikverket 

vill ha en gemensam hantering och förvaltning av de olika verksamheternas information. 

Detta vill Trafikverket uppnå för att undvika det verksamhetsskilda arbetssätt som råder 

inom organisationen idag. Ansvars- och rollfördelning betyder i denna stadie att 

Trafikverket vill uppnå en tydlighet i vilka som har ansvar för vilken information, samt 

vilka som håller vilken roll kring information, och även vart information hanteras. Detta är 

i nuläget delar som är otydliga. 

 

Trafikverket saknar alltså i nuläget en tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- 

och rollfördelning kring informationsförvaltning. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att studera tre olika förslag på framtida informationsförvaltning så 

att organisationen kan uppnå en tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- och 

rollfördelning kring informationsförvaltning. För att undersöka detta sker en fallstudie på 

Trafikverket där Trafikverkets nuvarande informationsförvaltning ställs mot hur framtida 

informationsförvaltning skulle kunna se ut. 

 

1.4 Forskningsfråga 
Studien syftar till att ge svar på en forskningsfråga: 

 Hur kan en stor organisation arbeta med informationsförvaltning för att uppnå en 

tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring 

informationsförvaltning? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien innefattar enbart digital, strukturerad information. Med strukturerad information 

menas information som kan läsas av människor, exempelvis data lagrad i relationsdatabas 

eller kalkylblad (Nilsson, 2014). I Trafikverkets BI-lösningar så räknas enbart historisk 

data in. Detta innebär en avgränsning från operationell data (Trafikverket, 2014). Ingen 

studie har gjorts inom juridiska områden om rättsakter och krav. Denna rapport kommer 

inte ta upp kunskapsförvaltning. Trots att kunskapsförvaltning och 

informationsförvaltning ofta beblandas så har de olika betydelse, och kunskapsförvaltning 

är inte relevant för denna rapport. Information är enkel att identifiera, organisera och 

distribuera, medan kunskap istället ses som förståelse av information. Kunskap är svårare 
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att mäta än information då kunskap handlar om människor och dess beteenden, och 

undersökningar inom kunskap kräver människors personliga kunskap (Terra & Angeloni). 

Informationssäkerhet är egentligen mycket viktigt att tala om i och med 

informationsförvaltning, men detta ämne kommer endast beröras i liten grad i denna 

studie. Detta är på grund utav begränsad tid för studien, och informationssäkerhet i och 

med informationsförvaltning presenteras därför som ett förslag till fortsatt forskning. 

 
1.6 Målgrupp 
Denna studie riktar sig till syften relaterade till ämnet informatik, där av huvudsakligen till 

informationsförvaltare, informatiker, systemvetare och övriga personer som arbetar inom 

IT. Studien riktar sig i också till studiens uppdragsgivare, samt organisationer med 

liknande miljö som studiens uppdragsgivare, som kan ha nytta utav studiens resultat. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs studiens metod och tillvägagångssätt. Det första avsnittet beskriver 

studiens forskningsstrategi, och denna forskningsstrategi beskrivs sedan mer 

grundläggande i kapitlets resterande avsnitt. Nästa avsnitt beskriver den kvalitativa 

metodteorin som valts till studien, och därefter beskrivs abduktion. I nästföljande avsnitt 

beskrivs den valda forskningsstrategin, fallstudie, som är normativ och består av ett 

typiskt fall. Därefter beskrivs litteraturstudien som skett i studien. I nästföljande avsnitt 

beskrivs de valda datainsamlingsmetoderna, dokumentstudier och intervjuer. Sedan följer 

ett avsnitt som beskriver studiens dataanalys och efter det följer en beskrivning av 

studiens uppdragsgivare. Slutligen finns ett avsnitt som behandlar forskningsetik. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Denna studie innefattar kvalitativ metodteori, där datainsamlingen sker genom 

dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudier genomförs på dokument ifrån 

uppdragsgivaren. Dessa dokument analyseras utifrån studiens syfte, för att få fram 

information om styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring 

informationsförvaltning. Fem personer har intervjuats i och med studien, och alla dessa 

intervjuer är utförda semi-strukturerat. Intervjuerna analyseras utifrån fyra kategorier, och 

dessa fyra kategorier har jag tagit fram tillsammans med studiens uppdragsgivare. Studien 

använder abduktion och detta betyder att jag utgått från både teori och empiri i studien. 

Studien är en normativ fallstudie då studiens mål är att ge vägledning och föreslå åtgärder 

till det fall som uppdragsgivaren har bett mig studera. Fallet i denna fallstudie är ett 

typiskt fall, då resultatet kommer vara representativt för fler än studiens uppdragsgivare, 

till exempel andra stora organisationer med liknande fall kring informationsförvaltning. 

För att samla teori till studien har jag utfört litteraturstudier om ämnen som är relevanta 

för studiens syfte. Samtliga delar i studiens forskningsstrategi beskrivs mer ingående i de 

nästkommande avsnitten. 

 
2.2 Kvalitativ metodteori 
Vid val av metodteori så skiljer man ofta mellan kvalitativ metodteori och kvantitativ 

metodteori. Kvalitativ metodteori används främst om man vill skapa en djupare förståelse 

för en specifik händelse eller ett specifikt problem. Kvantitativ metodteori används främst 

vid studier som kan mätas numeriskt. Valet av metodteori baseras på studiens syfte 

(Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Baserat på denna studies syfte så anser jag att kvalitativ metodteori lämpar sig mest. 

Studien är baserad på ett specifikt fall som är tillhandahållet av studiens uppdragsgivare. 

Studien syftar till att ge djup förståelse för detta fall, och datainsamlingen som sker i 

samband med studien syftar till att ge data som kan användas till detta specifika fall. 

Studien innehåller inte några mätvärden och siffror, och syftar inte till att gå på brett 

spektra och samla mängder med data. Därför lämpar sig inte en kvantitativ metodteori. 

 
2.3 Abduktion 
Vid genomförandet av en studie så beaktas tre olika abstraktionsnivåer, där teori och 

empiri utgör ändpunkterna: 

 Induktion – studien startar utifrån empiri där man försöker upptäcka mönster som 

man kan sammanfatta i modeller och teorier. Studien startar utan att någon 

inläsning av teori har gjorts. 

 Deduktion – studien startar utifrån teori och baserat på teori görs utsägelser om 

empiri. Empiri verifieras utifrån insamlad teori. 

 Abduktion – studien vandrar mellan induktion och deduktion 

(Björklund & Paulsson, 2012). 
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I denna studie används abduktion, då det skett en växling mellan induktion och deduktion. 

Studien baseras på teori, och viss litteraturstudie har skett innan empiri blivit insamlad. 

Detta har skett för att skapa en teoretisk grund och referensram om det ämne som empiri 

samlas om, och för att jag ska kunna avgöra vilken empiri som är relevant för studiens 

syfte. Studien har således också baserats på den insamlade empiri för att skapa ett resultat 

som är relevant för uppdragsgivaren. Empiri har också legat som grund för fortsatta 

litteraturstudier, för att efteråt kunna hitta relevant litteratur som behövs i studien för att 

styrka empiri. 

 
2.4 En fallstudie 
Forskningsstrategi är den metod som används för att besvara forskningsfrågor. Det finns 

en mängd olika forskningsstrategier, och Oates (2006) nämner i boken Researching 

information systems and computing bland annat undersökning, design och skapande, 

experiment, fallstudie, aktionsforskning och etnografi. 

 

I denna studie kommer en fallstudie att användas. Fallstudie används för att ge djupgående 

kunskaper om ett enskilt, eller få, fall. I denna studie är det ett enskilt fall som kommer 

studeras och därför är denna forskningsstrategi lämplig. I en fallstudie så studeras detta 

fall på djupet för att samla detaljerad kunskap om fallet, och det är just detta som 

genomförs i denna studie. En fallstudie fokuserar mer på att ge djup kunskap än bred 

kunskap. I denna studie visas det genom litteraturstudier och datainsamling om ämnen 

relevanta till studien, samt ett konkret resultat som kommer bidra med tydligt 

kunskapsbidrag. En fallstudie ska enligt Oates (2006) vara generellt för alla fall av samma 

typ. Svårigheter inom generalisering brukar ses som kritik mot en fallstudie, då den vunna 

kunskapen inom fallet ofta kan bli för kopplat till just det fall som studeras. I denna studie 

kan det visas genom att studien i vissa fall är lite väl inriktad på uppdragsgivarens miljö. 

Men trots att andra organisationer inte har exakt likadan miljö som uppdragsgivaren, så 

kan delar av denna studie ändå appliceras inom andra organisationer. 

 

2.4.1 Normativ fallstudie 
Oates (2006) redogör för tre olika sätt att genomföra en fallstudie: 

 Utforskande studie – används då det finns mycket lite kunskap om ämnet och 

studiens mål är att uppnå en grundläggande förståelse för och förklara ämnet. 

 Beskrivande studie – används när det finns grundläggande kunskap om ämnet och 

studiens mål är att beskriva ämnet. 

 Förklarande studie – används när man söker djupare kunskap om ämnet och 

studiens mål är att både förklara och beskriva ämnet. 

Björklund & Paulsson (2012) lägger även till ett fjärde sätt att genomföra en fallstudie: 

 Normativ studie – används när det redan finns kunskap och förståelse inom ämnet 

och studiens mål är att ge vägledning och förslå åtgärder. 

 

Denna studie baseras på att ge vägledning och föreslå åtgärder till uppdragsgivarens 

definierade fall. Det finns redan kunskap och förståelse om ämnet, så fallet handlar inte 

om att uppnå förståelse då uppdragsgivaren redan har det. Studien syftar inte heller på att 

varken beskriva eller förklara fallet, då även detta är gjort av fallets uppdragsgivare. Så 

fallet är som Björklund & Paulsson (2012) skriver: en normativ studie. Vägledningen och 

de åtgärder som ges till uppdragsgivaren presenteras i slutsatsen i kapitel 6. 

 

2.4.2 Typiskt fall 
Oates (2006) redogör för fem olika sätt att definiera fallstudiens valda fall: 

 Typiskt fall – det valda fallet är typiskt för många och studiens resultat kan vara 

representativt och ge möjlighet till generalisering. 

 Extremfall – det valda fallet är inte typiskt för många, utan skapar en kontrast till 

normen. 



 

6 

T. Glad 

 Testfall – det valda fallet är lämpligt för att testa en teori och studien kan 

undersöka om teorin håller eller ej. 

 Förmånligt fall – det valda fallet ger möjlighet att undersöka något som ger fördel 

i och med tid och resurser. 

 Unik möjlighet – det valda fallet ger möjlighet att undersöka något som förut inte 

har varit möjligt och som kanske inte kommer vara möjligt igen. 

 

Det valda fallet i denna studie är av sorten typiskt fall. Även fast resultatet i studien 

kommer vara anpassat till studiens uppdragsgivare, så kan studiens resultat vara i intresse 

för andra stora organisationer med liknande miljö som studiens uppdragsgivare, och dessa 

organisationer kan dra nytta utav studiens resultat. Studiens resultat kommer alltså vara 

generaliserbart och kommer vara möjligt att applicera inom andra organisationer. I avsnitt 

6.1 står det ytterligare beskrivet om vilka delar i studien som kommer att gå att 

generalisera och applicera inom andra organisationers miljöer. 

 

 2.5 Litteraturstudier 
Litteraturen i denna studies litteraturstudie kan bestå av all form av skrivet och 

mångfaldigt material, till exempel böcker, webbsidor och tidskrifter. I denna studie har 

abduktion använts då teori delvis har legat som grund för empiri. Litteraturstudier har 

använts för att samla teori som datainsamling har baserats på. Litteraturstudier har också 

använt för att sedan tolka och analysera empiri.  

 

Från litteraturstudier hämtas sekundärdata, alltså data som har producerats i ett annat syfte 

än denna studie. Vid användning av sekundärdata är det viktigt att iaktta att litteraturen 

kan vara vinklad eller inte heltäckande. Litteraturen kan då också vara ofullständig baserat 

på sökrutiner och sökord (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

I denna studie har tre söktjänster används för litteraturstudier: 

 Google Scholar – Söktjänst som omfattar världens största samling av akademiskt 

material (Google, u.d.). 

 Summon Dalarna – Söktjänst som omfattar Högskolan Dalarnas bibliotek 

(Summon Dalarna, 2015). 

 DiVA – Söktjänst som omfattar vetenskapliga artiklar och uppsatser från olika 

lärosäten (DiVA, u.d.). 

 

I denna studie har en mängd sökord använts, både för att hitta litteratur till studien, men 

även för att skapa en avgränsning till studien. Ett exempel på en avgränsning är 

Knowledge Management, där jag valt att studera ämnet ytligt, för att sedan avgöra att inte 

använda det i denna studie. Litteraturstudien har valts att göras mestadels på engelska för 

att bredda sökresultatet. De sökord som använts och hur många träffar respektive sökord 

fått i respektive söktjänst beskrivs i tabell 1. Samtliga sökningar är gjorda utan 

avgränsningar. 

 
Sökord Antal träffar 

 Google 

Scholar 

Summon 

Dalarna 

DiVA 

”Information management” 1540000 262770 656 

”Informationsförvaltning” 96 1 9 

”Data Warehouse” 129000 46339 231 

”Data Warehouse management” 1200 336 1 

”Enterprise Data Warehouse” 4210 1735 14 

”Information governance” 7710 2340 755 

”Knowledge management” 1050000 145700 9570 

”Business Intelligence” 163000 47486 632 
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”BICC” 18700 3220 3 

”Data Mart” 15100 5543 35 
Tabell 1 Sökord 

För att välja ut litteratur så har jag först letat efter litteratur med relevanta rubriker. 

Därefter har jag läst sammanfattningen på den litteratur som jag efter första gallringen 

anser vara relevant. Efter att ha läst sammanfattningen har jag avgjort om litteraturen 

verkar relevant för studien eller inte. Den litteratur som verkar relevant har jag då valt att 

läsa mer ingående för att sedan avgöra om litteraturen innehåller något som är relevant för 

studien eller inte. 

 

Att hitta litteratur om informationsförvaltning har varit svårt. Trots många träffar så är det 

bara enstaka litteratur som jag ansett vara faktiskt relevant till arbetet. Jag har inte hittat 

någon studie som bedrivit liknande forskning som jag har gjort i denna studie, och det har 

därför varit svårt för mig att relatera till tidigare studier inom informationsförvaltning. 

 
 2.6 Datainsamling 
Det finns en mängd olika metoder för datainsamling. Björklund & Paulsson (2012) 

nämner i boken Seminareboken bland annat intervjuer, enkäter, observationer och 

experiment. Olika datainsamlingsmetoder används beroende på om studien har kvalitativ 

metodteori eller kvantitativ metodteori. Vid kvalitativ metodteori lämpar sig till exempel 

intervjuer, och vid kvantitativ metodteori lämpar sig till exempel enkäter (Björklund & 

Paulsson, 2012). Oates (2006) nämner datainsamlingsmetoden dokumentstudier, där 

dokument avser inhämtat material från den verklighet där studien genomförs. 

Dokumentstudier beskrivs som en datainsamlingsmetod som ofta används vid fallstudier. 

Dokumentstudier kan användas som alternativ eller komplettering till andra 

datainsamlingsmetoder. 

 

I denna studie kommer dokumentstudier och intervjuer användas som 

datainsamlingsmetoder. Både dokumentstudier och intervjuer beskrivs mer ingående i de 

två nästkommande avsnitten. 

 
2.6.1 Dokumentstudier 
I denna studie har jag valt att använda dokumentstudier som datainsamlingsmetod. 

Dokumentstudier är enligt Oates (2006) en passande datainsamlingsmetod att använda i 

fallstudier. Denna studies dokumentstudier genomförs på dokument från uppdragsgivaren 

Trafikverket. Från dokumentstudier hämtas sekundärdata, alltså data som har producerats i 

ett annat syfte än denna studie. Det är då viktigt att iaktta att dokumenten kan vara 

vinklade eller inte heltäckande (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Dokumenten i denna studies dokumentstudie är hämtade från Trafikverkets intranät. Jag 

fick tillgång till intranätet för att bedriva dokumentsökning och jag har själv valt ut en del 

av de dokument som studerats. Dokumentsökningen på intranätet skedde för att få fram 

dokument passande till studiens syfte. Först valde jag dokument som jag tyckte hade 

rubriker som var relevanta till studien. Sedan gjorde jag ett urval på de dokument jag valt 

ut där jag läste igenom dokumenten och avgjorde vilka som var relevanta för studien. 

En del av dokumenten har tillhandahållits av respondenterna vid intervjuerna. Samma 

urval har gjorts på dessa dokument, att jag läst igenom dokumenten och valt ut de som är 

relevanta. 

 

De dokument som studerats i denna studie är: 

 Presentation – Informationsförvaltning. 

 Presentation – Sakområde i ledningssystemet. 

 Presentation – Styrformer, arbetsformer och arbetssätt. 
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 Riktlinje – Ansvar för förvaltning och leverans av information. 

 Riktlinje – Arkitektur Data Warehouse och Business Intelligence. 

 Riktlinje – Beskrivning av ledningssystemet. 

 Riktlinje – Förvaltningsmodell. 

 Sakområdesbeskrivning – Styrformer, arbetsformer och arbetssätt. 

 Trafikverkets interna föreskrifter om; Arbetsordning. 

 

Jag har sedan analyserat dokumenten utifrån studiens syfte, för att få fram information om 

styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring 

informationsförvaltning. Vid analysen har jag plockat ut delar från de dokument jag ansett 

vara relevanta och sedan presenterat dessa i kapitel 4. 

 
2.6.2 Intervjuer 
I denna studie har jag även valt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Intervjuer är enligt Björklund & Paulsson (2012) en lämplig datainsamlingsmetod att 

använda i och med kvalitativ metodteori, vilket gör intervjuer lämpligt i denna studie. 

Genom intervjuerna i denna studie framställs primärdata, alltså data som är producerat i 

denna studies syfte (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Det finns olika former för genomförandet av intervjuer. Inom fallstudier används ofta tre 

olika typer av intervjuer: 

 Strukturerad intervju – alla frågor är bestämda i förväg och ställs i bestämd 

ordning. 

 Semi-strukturerad intervju – ämnesområdet är bestämt, men frågor bestäms 

efterhand och undersökaren ställer frågorna när denne anser att det passar. 

 Ostrukturerad intervju – intervjun har formen av ett samtal där frågor uppkommer 

under tiden som intervjun pågår 

(Oates, 2006). 

 

I denna studie användes semi-strukturerade intervjuer där ämnet för intervjun var bestämt, 

men frågor ställdes eftersom samtalet fortlöpte. Frågor till var intervju var delvis bestämda 

innan och dessa har jag under intervjuerna haft tillgängliga i en intervjuguide. Men frågor 

har korrigerats, lagts till och tagits bort allteftersom intervjuerna har fortlöpt. Samtliga 

intervjuer i studien har berört samma ämne, men frågorna har anpassats efter den 

befattning var respondent har. Detta för att få ut så mycket data från var respondent som 

möjligt. Intervjuguide är framtagen tillsammans med uppdragsgivaren och är baserat på 

uppdragsgivarens önskemål. Önskemålet var att studera tre olika förslag på framtida 

informationsförvaltning för att uppnå en tydlig styrning, samverkan, hantering och 

ansvars- och rollfördelning kring informationsförvaltning. Intervjuguide finns med som 

bilaga 1. Alla intervjuer har transkriberats. 

 

Respondenterna och intervjuerna beskrivs i tabell 2. Under kolumnen område beskrivs det 

som var respondent har haft mest kunskap om, beroende på dess befattning, och vad 

intervjuerna mestadels har handlat om. Respondenterna har tillhandahållits av studiens 

uppdragsgivare och dessa respondenter är utvalda då dessa har kunskap om olika delar 

inom informationsförvaltning. 

 
Intervju Befattning Intervjulängd Datum Område 

#1, 

Ansikte-

mot-

ansikte 

Tjänsteintegratör 30:39 2016-04-

18 

BI, BICC, samverkan 

och styrning. 

#2, 

Ansikte-

IT-arkitekt 41:10 2016-04-

19 

DW, samverkan och 

styrning. 
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mot-

ansikte 

#3, 

Ansikte-

mot-

ansikte 

IT-arkitekt2 19:34 2016-04-

21 

Allmänt om 

Trafikverket. 

#4, 

Ansikte-

mot-

ansikte 

Informationssäkerhetsansvarig 45:04 2016-04-

25 

Informationssäkerhet, 

samverkan och 

ansvars- och 

rollfördelning. 

#5, 

Ansikte-

mot-

ansikte 

Förvaltningsledare 13:10 2016-05-

12 

Förvaltningsobjekt 

och hantering. 

Tabell 2 Respondenter 

Intervjuerna finns med som bilaga 2-6. 

 

2.7 Dataanalys 
Oates (2006) skriver att de flesta analyser utav kvalitativ data innebär att försöka se 

mönster i de data som analyseras. Det första steget i denna dataanalysmetod är att dela in 

data i tre kategorier: 

 Data som inte är relevant för forskningssyfte. 

 Data som kan användas till fallbeskrivning. 

 Data som är relevant för forskningssyfte. 

 

Utifrån de data som är relevant för forskningssyfte kan data sedan delas in i kategorier och 

detta har jag genomfört i denna studie. Jag har delat in data i tre kategorier: 

 Nuvarande problem inom informationsförvaltning. 

 Önskade förändringar inom informationsförvaltning. 

 Framtida informationsförvaltning. 

 

Dessa kategorier är framtagna för att ta fram information som kan stödja studiens resultat, 

samt ge svar på studiens forskningsfråga och uppfylla studiens syfte. Samtliga intervjuer 

analyseras utifrån dessa tre kategorier. Vid analysen har jag läst igenom de transkriberade 

intervjuerna och kategoriserat citat utifrån kategorierna. Jag har använt en tabell för att 

kategorisera citaten rätt, för att se vad var respondent säger om var kategori. Jag har sedan 

tolkat citaten och skrivit ner tolkningarna i ytterligare en tabell. Utifrån tabellerna har jag 

sedan skrivit det jag tolkat från respondenternas åsikter i löpande text, som jag stödjer 

med citat från respondenterna, som jag plockat från de transkriberade intervjuerna. Detta 

presenteras i kapitel 4. Därefter jämförs respondenternas åsikter för att skapa ett resultat. 

Det som jämförs är citat och tolkningarna jag gjort av citaten. 

 

I tabell 3 visas ett exempel på en tolkning som gjorts från ett citat i en intervju. Tabellen 

visar också vilken respondent som sagt det. 

 
Respondent Citat Tolkning 

Tjänsteintegratören ”Det går ju inte att göra 

någonting gemensamt inom 

Trafikverket, vi har haft de här 

olika öarna och då har vi ju 

utifrån den erfarenheten liksom 

börjat fundera litegrann: ska vi 

försöka centralisera det här på 

något sätt, för att få bättre 

styrning och det har varit lite 

Tjänsteintegratören beskriver att 

olika verksamheter fungerar som 

öar på Trafikverket och att det 

inte finns möjligheter till 

gemensamt arbete längst hela 

organisationen. 

Tjänsteintegratören ser en 

svårighet i detta 

verksamhetsskilda arbetssätt och 
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olika förslag till både IT-

internt och verksamheten, hur 

vi skulle kunna hantera det 

här.” 

ser inte att det fungerar i nuläget. 

Det finns i nuläget inte någon 

gemensam styrning kring 

informationsförvaltning på 

Trafikverket. 
Tabell 3 Exempel på analys av citat 

 2.8 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren för detta examensarbete är den statliga myndigheten Trafikverket. 

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för långsiktig planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt ansvara för byggande, drift och 

underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket bildades den 1 april 2010 och 

organisationen omfattar tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden, 

samt den långsiktiga planeringen av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket 

har idag cirka 6500 anställda, och organisationens huvudkontor är placerat i Borlänge 

(Trafikverket, 2015). Trafikverket räknas som en stor organisation, då en sådan innebär 

mer än 1500 anställda (Organisation, 2016). Trafikverkets organisation ser ut som nedan, 

där, enligt verkets instruktion, Generaldirektören (GD) är chef för myndigheten. De 

centrala funktionerna ger stöd åt GD i dennes ledning av organisationen. En central 

funktion ska verka för effektivitet och ändamålsenlighet inom sitt ansvarsområde, och var 

central funktion har funktionellt ansvar inom sitt ansvarsområde. Verksamhetsområdena 

genomför organisationens huvudprocesser. Resultatenheterna genomför utpekade delar av 

Trafikverkets verksamhet på affärsmässiga villkor. Dessa är ett samarbete mellan 

Trafikverket och andra enheter för att ge bidrag i största möjliga mån till 

samhällsutvecklingen (Trafikverket, 2016). Trafikverkets organisation visas i figur 1. 

 

 
Figur 1 Trafikverkets organisation (Trafikverket, 2016) 

2.9 Forskningsetik 
Vid påbörjan av en studie så bör forskningsetik alltid prövas, speciellt om studien 

innefattar människor och personliga åsikter. För att vara en etisk forskare så skall alla 

involverade människor och situationer behandlas rättvist och ärligt. Alla involverade skall 

ges ett val att ej medverka, samt att deras medverkan kan ske med anonymt och 

konfidentiellt (Oates, 2006). Då min studie involverar människor och personliga åsiker så 

har jag valt att använda blanketten Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt 

som involverar människor (Högskolan Dalarna, 2016). Detta för att se om jag bör få 

studien forskningsetiskt prövat. Men då ingen av frågorna i blanketten besvarades ”Ja” 

eller ”Tveksamt”, så har jag bedömt att studien inte behövs prövas forskningsetiskt. 

Blanketten finns med som bilaga 7.  
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3 Litteratur och tidigare forskning 
 
I detta kapitel beskrivs den litteratur och tidigare forskning som är relevant för studien. I 

första avsnittet beskrivs olika definitioner av begreppet informationsförvaltning. Sedan 

sker en kort beskrivning av begreppet Business Intelligence. I nästföljande avsnitt beskrivs 

Data Warehouse och dess arkitektur och komponenter. Slutligen beskrivs också Business 

Intelligence Competency Center. 

 

3.1 Begreppet informationsförvaltning 
Begreppet informationsförvaltning har många olika definitioner och olika författare ser 

olika på begreppets definition och innebörd. Begreppet används frekvent när det talas om 

Business Intelligence (BI) och dess komponenter, till exempel Data Warehouse (DW) och 

Data Mart (DM), där det sker hantering av digitala resurser och datalager. Detlor (2009) 

anser att informationsförvaltning är hanteringen av processer och system som skapar, 

organiserar, distribuerar och lagrar information. Detlor (2009) anser att målet med 

informationsförvaltning är att hjälpa organisationer med användningen av information, för 

att det skall ske effektivt och ändamålsenligt. 

 

Det finns en standard av förvaltning av verksamhetsinformation som definieras i ISO 

30300 och ISO 30301. Verksamhetsinformation definieras där som information som ”… 

skapas, tas emot, och underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en organisation 

eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra transaktioner i 

verksamheten, oavsett typ av medium och format” (Sahlén Arkivkonsult AB, 2013, s. 3). 

Förvaltning av verksamhetsinformation beskrivs såhär: 

”Verksamhetsområde med ansvar för en effektiv och systematisk kontroll av 

att verksamhetsinformation skapas, tas emot, kvarhålls, används och vid 

behov avhänds, vari ingår processer för att urskilja, hantera och förvalta bevis 

för och information om verksamhetsaktiviteter och transaktioner i form av 

verksamhetsinformation.” (Sahlén Arkivkonsult AB, 2013, s. 3). 

Traditionell dokumenthantering är manuell hantering av information och det skiljer sig 

mycket från digital informationsförvaltning. Traditionell dokumenthantering kan 

definieras som en livscykel, där information flyttas manuellt från kontor via mellanarkiv 

till slutarkiv, där information sedan fysiskt förvaras för framtida behov. Ansvaret för 

information i traditionell dokumenthantering förflyttas längs livscykeln, från den som 

skapat information till den som förvarar den. Digital informationsförvaltning skiljer sig 

mycket från traditionell dokumenthantering i fråga om: 

 Arkivering – fysiska åtgärder och/eller fysiska förflyttningar är inte längre något 

som behövs. Arkivering görs beroende av behov, och ibland kan arkivering ske 

automatiskt. 

 Samexistens – Så länge information förvaltas krävs det att funktionerna i den 

tidigare livscykeln nu måste samexistera, och redan vid systemkonstruktion måste 

beslut tas om vad som ska arkiveras och hur detta skall vara åtkomligt. 

 Förvaring – detta kräver inte längre en fysisk plats utan istället diskussion om 

vilket system som ska utöva arkivering och informationsförvaltning. 

(Mittuniversitetet, 2015). 

 

På Trafikverket innebär informationsförvaltning att i första hand sammanställa underlag 

för fastställande av struktur, samt bestämma vilken struktur och vilka egenskaper ett 

informationsobjekt ska ha. På informationsobjekt ska det också ske fastställande av 

informationssäkerhetsklassning och kvalitetskrav (Trafikverket, 2015). 
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3.2 Begreppet Business Intelligence 
BI innebär medveten och metodisk bearbetning av data. Data kan härstamma från många 

olika datakällor och syftet med BI är att skapa information till grund för affärsdrivet och 

resultatorienterat beslutsstöd. I fråga om beslutsstöd så syftar BI också till att leverera rätt 

information, vid rätt tillfälle, till rätt person (Norell & Lundstedt, 2014). Norell & 

Lundstedt (2014) skriver att BI-system kan ses som mellanled mellan system utformade 

för organisatoriska operativa transaktioner och system utformade för strategiskt 

beslutsstöd. Vanliga delar som ingår i ett BI-system är Data Warehouse (beskrivs 

utförligare i kap. 3.3) och Data Mart (beskrivs utförligare i kap 3.3.1.3) (ibid.). 

 
3.3 Data Warehouse 
DW definieras på olika sätt av olika författare och termen används i många sammanhang 

med olika betydelse. Att definiera vad DW är för en viss organisation är viktigt vid 

införande av DW (Söderström, 1997, refererad i Berglund & King, 2003). Vidare är det 

nödvändigt för organisationen att definiera om DW bör ses som en mjukvara, en 

applikation eller en systemarkitektur. Agosta (2000, refererad i Crnic, 2010) definierar 

DW som en systemarkitektur som kombinerar ett antal komponenter, till exempel 

databaser, nätverk och analysverktyg. 

Singh (1998) definierar DW på detta vis: 

“A Data Warehouse supports business analysis and decision making by 

creating an integrated database of consistent, subject-oriented, historical 

information. It integrates data from multiple, incompatible systems into one 

consolidated database. By transforming data into meaningful information, a 

Data Warehouse allows business managers to perform more substantive, 

accurate, and consistent analysis.” 

Denna definition beskriver syftet med DW, vilken data de består av, hur de data samlas 

och varifrån de hämtas. Söderström (1997, refererad i Berglund & King, 2003) menar att 

det är viktigt att var organisation definierar vad exakt de menar med DW, och Söderström 

själv ger definitionen ”ett datalager är en logisk sammanhållen datamängd, som är avsett 

för analys och som speglar flera tidsperioder genom att data regelbundet hämtas från 

andra register” (Söderström, 1997, refererad i Berglund & King, 2003, s. 4). Söderström 

skriver vidare att DW genom regelbundna uppdateringar från källsystem kan spegla flera 

tidsperioder, och därav kan det fungera som en kunskapsbank för en organisations 

beslutsansvariga. 

 

Trots en del oense åsikter gällande definition av DW, så är dock syftet med DW klart. 

Conolly & Begg (2002) beskriver detta syfte i följande citat: 

“Whatever the definition, the ultimate goal of data warehousing is to integrate 

enterprise-wide corporate data into a single repository from which users can 

easily run queries, produce reports, and perform analysis. In summary a data 

warehouse is a data management and data analysis technology” (Connolly & 

Begg, 2002, s. 1048). 

Syftet med att införa ett DW är därför ofta att passa organisatoriskt informationsbehov och 

ligger till grund för läsning av data och beslutsfattande. Ett DW innehåller ofta både 

tabeller med aggregerad data, och tabeller med detaljerad data. Det är organisationens 

behov som styr detaljnivån av data. En stor fördel med DW är den övergripande bild av 

organisatorisk data som kan visas, samt att DW kan visa en logiskt sammanhållen 

datamängd, samlad från flera tidsperioder och baserat på historisk data ligga som grund 

för organisatoriska beslut (Johansson & Karlsson, 2004). 
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3.3.1 Data Warehouse-arkitektur 
Som Agosta (2000, refererad i Crnic, 2010) beskriver så bör DW definieras som en 

systemarkitektur och i figur 2 visas ett exempel på arkitekturen av ett DW. Arkitekturen är 

uppbyggd för att visa insikt i hur en organisation använder DW. Genom DW-arkitektur så 

blir data i DW omgjord till information (Johansson & Karlsson, 2004).  I följande avsnitt 

sker en beskrivning av DW-arkitektur. Beskrivningen kommer vara mycket 

grundläggande. 

 
Figur 2 Data warehouse-arkitektur (Poe, Klauer & Brobst, 1998) 

Källsystem 

I figur 2 visas källsystem som Source. Inflödesprocessen till DW består av hämtning av 

data från källsystem, transformering och formatering, och slutligen inladdning i DW. 

Källsystem som förser DW med data kan se olika ut. Connolly & Begg (2002) ger 

exempel på organisatoriska stordatorer, privata arbetsstationer och externa källor som 

internet eller kommersiella databaser. Poe, m.fl. (1998) uppger dock att den största delen 

data hämtas från operativa system. Datakällor behöver inte nödvändigtvis härstamma från 

organisationen ifråga, utan kan komma ifrån externa källsystem (Norell & Lundstedt, 

2014). 

Trafikverket har en stor mängd applikationer och interna system. Dessa utgör exempel på 

källsystem i Trafikverkets organisation. 

 

Dataintegration 

I figur 2 visas dataintegration som Data Integration. Data från källsystem bör genomgå en 

transformerings- och formateringsprocess innan uppladdning i DW (Connolly & Begg, 

2002). Enligt Singhal (2007) kallas denna process ETL, som står för Extract, Transform 

och Load. Extract, på svenska översatt till extrahera, innebär att data avlägsnas från 

källsystemen. Transform, på svenska översatt till transformera, innebär att extraherade 

data transformeras för att passa in i DW. Här genomförs till exempel tvätt av data, där 

felaktig och saknad data rättas till. Data transformeras här till ett gemensamt format. Load, 

på svenska översatt till ladda, innebär att de extraherade och transformerade data blir 

inladdat i DW (Singhal, 2007). 

 

Data Mart 

I figur 2 visas DM som Business Area Warehouse. Data i DW kan delas upp i DM. En 

DM är ett lager i ett DW som används för att dela upp data och dela ut data till användare. 

Var DM har ett specifikt syfte, vanligtvis att stödja beslutsprocesser eller stödja 

användare, och var DM har också behov att fylla olika funktioner. En DM innehåller en 

delmängd av de data som lagras i DW, och vanligtvis delas DM upp baserat på till 

exempel affärsområden eller avdelningar. Detta gör att var DM kan använda, utveckla och 
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manipulera dess data på det sätt de finner lämpligt för det DM (Johansson & Karlsson, 

2004). 

I figur 3 visas DM i DW. 

 
Figur 3 Data Mart i Data Warehouse (DataOnFocus, 2015) 

Johansson & Karlsson (2004) uppger att det finns olika typer av DM: 

 Beroende – Använder DW som datakälla och kan inte existera utan DW. 

 Oberoende – Hämtar data direkt från källsystem. Det är möjligt att ha ett eller 

flera oberoende DM, men detta skapar risk för redundans. 

 

Vid implementering av DM krävs god planering av den övergripande datastrukturen, samt 

riktlinjer för DM. Planeringen bör innehålla definierade, specifika mål och en steg-för-

stegplan för var DM. Var steg som sedan tas i implementeringen för var DM skall följa 

datastrukturen och riktlinjerna för DM. 

De riktlinjer som definieras för DM kan vara specifika för var DM. Detta gör att DM blir 

oberoende av varandra och att de ansvariga för vad DM kan arbeta enskilt (Johansson & 

Karlsson, 2004).  

 

I artikeln Seven Key Interventions for Data Warehouse Success (2006) skriver Chenoweth, 

m.fl. att undersökningar visat att affärsområden som använt sig utav DM har varit mer 

framgångsrika än affärsområden som hämtat data direkt från DW. DM bidrar till att 

minska komplexitet och tvetydighet av data, då DM levererar data för specifika 

affärsområden och då DM omfattar en mindre mängd data än DW så utförs snabbare 

processer i DM (Chenoweth, Corral, & Demirkan, 2006). 

 

Analys och användarinteraktion 

I figur 2 visas analys och användarinteraktion som Data Access Environment och User. 

Det finns ett antal verktyg som kan användas för rapporter, analys och sammanställningar 

av data i ett DW (Singhal, 2007). Enligt Söderström (1997, refererad i Berglund & King, 

2003) är det mest populära analysverktyget OLAP. Med hjälp av OLAP kan användare 

analysera data över flera dimensioner. Genom användarinteraktion kan också DW 

användas till att ta fram dagliga operationella rapporter (Connolly & Begg, 2002). All data 

som lagras i ett DW ska på något sätt kunna fungera som beslutsunderlag (Söderström, 

1997, refererad i Berglund & King, 2003). 

 

3.4 Business intelligence competency center 
Business intelligence competency center (BICC) är en funktion för hantering av data och 

beslutsstöd. Funktionen består av ett multifunktionellt team, med anställda från 

organisationen där BICC verkar, och ett team kan bestå av allt från en person som arbetar 

deltid, till 25 personer som arbetar heltid. BICC:s storlek är baserat på organisationens 

storlek och behov av beslutsstöd. BICC använder sig utav flera färdigheter för att nå dess 

mål att bättre förstå organisationen och ta vara på data för att förstå organisationen och 

dess framtid. BICC bygger på fyra hörnstenar: 

 Affärsbehov. 

 Organisation och processer. 
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 Verktyg och tillämpning. 

 Dataintegration och ledning. 

 

Syfte med BICC är att användningen av data och beslutsstöd ska vara tillgängligt för 

användare med olika positioner som kräver olika data och beslutsstödsmaterial. Syfte med 

BICC är också att göra det möjligt att överföra kunskap och göra analytiskt arbete enklare. 

De som arbetar med BICC kan underlätta för användare genom att bidra med kunskap och 

färdigheter inom data och beslutsstöd och kan därmed säkerställa värdefull avkastning 

från data och beslutsstöd (Bogza & Zaharie, 2008). 

 

Bogza & Zaharie (2008) nämner fem argument till varför ett BICC bör införas i 

organisationer: 

 Bevarar och utnyttjar det fulla värdet av teknikinvesteringar. 

 Integrerar och konsoliderar organisation och analytiska processer. 

 Minskar risker vid implementeringsprojekt. 

 Stödjer användare i förståelse av data och stödjer korrekt agerande på analyser. 

 Ser till att data och beslutsstöd är delat i organisationen. 

 

BICC och dess effekt visas i figur 4. 

 
Figur 4 BICC (Bogza & Zaharie, 2008) 
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.  

4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel beskrivs de data som är insamlade till studien, ifrån dokumentstudier och 

intervjuer. Först beskrivs de data som är insamlad från dokumentstudierna. Därefter 

beskrivs de data som är insamlad från intervjuerna. 

 

4.1 Dokumentstudier 
 

I detta avsnitt beskrivs de dokument som studerats i studien. Avsnittet börjar med en 

beskrivning av Trafikverkets ledningssystem. Sedan följer en beskrivning av Trafikverkets 

nuvarande synsätt på BI och DW. Slutligen beskrivs Trafikverkets arbetssätt förvaltning 

med förvaltningsobjekt, dit informationsförvaltning hör i nuläget. 

 

4.1.1 Trafikverkets ledningssystem 
I dokumentet Beskrivning av ledningssystemet som är tillhandahållet av Trafikverket 

(2015) så beskrivs ledningssystemet som ett stöd till alla medarbetare för att kunna lösa 

deras respektive arbetsuppgifter effektivt. Ledningssystemet definieras som ett ”system 

för att införa och upprätthålla samverkande arbetssätt och förhållningssätt för att nå 

uppsatta mål och åstadkomma önskade resultat” och ledningssystemets syfte är att 

beskriva hur Trafikverkets processer samverkar med varandra (Trafikverket, 2015). 

 

Huvudprocesser 

Ledningssystemets huvudprocesser är framtagna för att stödja kundens behov att kunna 

planera och genomföra transporter och resor. Huvudprocesserna styr hur Trafikverkets 

arbete ska utföras för att organisationen skall kunna leverera de tjänster som 

organisationens uppdragsgivare förväntar sig (Trafikverket, 2015).  

 

Stödprocesser 

Ledningssystemets stödprocesser avser att ge support åt huvudprocesserna så att dessa kan 

fungera som organisationens uppdragsgivare förväntar sig. Stödprocessernas syfte är 

således att alltid ge stöd åt Trafikverkets huvudprocesser så att de fungerar som de ska 

(Trafikverket, 2015). 

 

Sakområden 

Ledningssystemets sakområden fungerar som Trafikverkets gemensamma riktlinjer, och 

verkar där Trafikverket förväntas ha verksamhetsenhetliga leveranser (Trafikverket, 

2015). Ett sakområde är en del i ledningssystemet som inte är en process, utan verkar för 

att stödja huvudprocesser och stödprocesser. I figur 5 visas hur ett sakområde stödjer 

processer övergripande. 

 
Figur 5 Sakområdes påverkan på processer (Trafikverket, 2016). 
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Ett sakområde är ett ansvarsområde, och det är inte en definierad organisatorisk enhet eller 

grupp med viss kompetens. Ett sakområde motiveras av att det är ett område på 

Trafikverket som behöver viss uppmärksamhet och som är viktigt att beakta samlat, och 

ett sakområdes innehåll ska bidra till ett effektivt och ändamålsenligt tillvägagångssätt i 

Trafikverket. Var sakområde ska ha tydlig definierad omfattning, syfte och typ av 

innehåll, och avgränsningar mot andra delar i ledningssystemet ska definieras tydligt i en 

sakområdesbeskrivning (Trafikverket, 2016). Var sakområde har en utsedd funktionellt 

ansvarig person som ansvarar för att ta fram och fastställa sakområdesbeskrivningen. Den 

som är funktionellt ansvarig ansvarar för att sakområdets innehåll och struktur uppfyller 

det som Trafikverkets uppdragsgivare förväntar sig (Trafikverket, 2016). 

 

Ett exempel på ett utav Trafikverkets sakområden är miljö, där Trafikverket vill att alla 

verksamheter skall ha samma hantering utav dess aspekter. 

 

4.1.2  Nuvarande Data Warehouse och Business Intelligence på 
Trafikverket 
För att försöka skapa en gemensam bild av Trafikverkets DW-arkitektur och BI-lösningar 

så har Trafikverket publicerat en riktlinje på dess intranät vid namn Arkitektur Data 

Warehouse och Business Intelligence (Trafikverket, 2014). Riktlinjen är skapad för att 

styra framtagandet av BI och DW på Trafikverket och i riktlinjen finns ett antal punkter 

som användning av riktlinjen skall hjälpa. Dessa är: 

 Ökad nytta av gemensam integrerad data. 

 Ökad återanvändbarhet. 

 Enhetlig arbetsmetodik. 

 Ökad användarmedverkan. 

 Ökad kontroll av informationsflöden och integrerad data. 

 Ökade möjligheter till bättre datakvalitet. 

 Minskade förvaltningskostnader. 

 Systematiskt stegvis konsidoliering av Trafikverkets nuvarande ”BI-lösningar” 

mot en framtida målbild. 

 

Riktlinjen innefattar också en mängd definitioner av BI-komponenter och vad dessa har 

för gemensam betydelse på Trafikverket. I tabell 4 beskrivs några av dessa komponenters 

definitioner. 

 
BI-komponent Definition 

BI Paraplybegrepp som omfattar applikationer, 

infrastruktur och verktyg och bästa praxis som 

möjliggör tillgång till och analys av 

information för att förbättra och optimera beslut 

och prestanda. 

DW Ett för verksamheten gemensamt datalager, 

som är avsedd för analys och som speglar flera 

tidsperioder genom att data regelbundet hämtas 

från andra källdata (databaser). 

Källsystem System som har data som är intressant av 

strategisk eller taktisk natur eller har data som 

tillsammans med data från annat källsystem är 

intressant av strategisk eller taktisk anledning 

ETL ETL hämtar data från olika källdata, extraherar 

data, omvandlar värden av inkonsekventa 

uppgifter, renar "dåliga" data, filtrerar data och 

laddar in data i DW. 

DM En specialisering och ofta ett extrakt av ett DW 

anpassat för specifika behov av analyser, 
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sammanställningar etc. Ett DM kan vara 

anpassat för en specifik verksamhet. 
Tabell 4 Trafikverkets BI-komponenter och dess definitioner. Omarbetning av tabell från dokumentet 

Arkitektur Data Warehouse och Business Intelligence (Trafikverket, 2014) 

I riktlinjen nämns det att operationell data inte ska räknas in i Trafikverkets BI-lösningar, 

utan dessa hanterar enbart historisk data som kan ligga som grund för analysändamål och 

beslutsändamål. Vid införandet av DM på Trafikverket så ska dessa vara beroende, vilket 

betyder att DM ska hämta data från DW, inte direkt från källsystem. Vid tal om DW så 

vill Trafikverket att det inte ska finnas oberoende ETL-lösningar då detta påverkar ett 

stuprörstänk, utan istället nämns det i riktlinjen att Trafikverket vill ha gemensamma ETL-

lösningar (Trafikverket, 2014). Stuprörstänk betyder här att Trafikverkets verksamheter 

har olika styrningar, och en oförmåga att samverka. 

 

4.1.3 Förvaltningsobjekt 
Trafikverket har organisationsgemensamma arbetsformer för att kunna bedriva sin 

verksamhet så effektivt som möjligt. Trafikverket har tre olika arbetsformer: 

 Projekt – En arbetsform avsedd för verksamhet som bedrivs under begränsad tid 

och som är inriktat mot ett bestämt mål. 

 Förvaltning – En arbetsform som är avsedd för fortlöpande verksamhet, som 

används till att vidmakthålla, vidareutveckla och tillhandahålla till exempel 

arbetssätt. 

 Löpande verksamhet – En arbetsform som är avsedd för fortlöpande verksamhet 

som bedrivs inom linjeorganisation med ordinarie roller 

(Trafikverket, 2013). 

 

På Trafikverkets intranät finns en riktlinje vid namn Förvaltningsmodell (Trafikverket, 

2016) som beskriver arbetsformen Förvaltning, och det är i den arbetsformen som 

informationsförvaltning i nuläget är placerat som ett förvaltningsobjekt. Arbetsformen 

förvaltning beskrivs såhär: ”Arbetsform avsedd för verksamhet som bedrivs fortlöpande 

och som syftar till att vidmakthålla, vidareutveckla och tillhandahålla standardiserade 

arbetssätt, metoder och verktyg eller andra standardiserade lösningar”. 

 

Ett förvaltningsobjekt definieras som ett objekt som förvaltas inom ett visst 

förvaltningsuppdrag. En förvaltningskomponent definieras som det som förvaltas och 

ingår i ett visst förvaltningsobjekt. Var förvaltningsobjekt har en förvaltningsansvarig, den 

som anses ansvarig för förvaltningsobjektet och dess resultat, samt en 

förvaltningsorganisation, en grupp som deltar i förvaltningen av ett visst 

förvaltningsobjekt (Trafikverket, 2016). I figur 6 visas Trafikverkets förvaltningsobjekt, 

dit informationsförvaltning hör. I figuren visas informationsförvaltning som 

informationsområde. 

 
Figur 6 Informationsförvaltning som ett förvaltningsobjekt (Trafikverket, 2015) 
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4.2 Sammanställning av intervjuer 
 
I detta avsnitt visas sammanställning av de intervjuer som gjorts i studien. 

Sammanställningen innebär en blandning av citat från intervjuerna och tolkningar som 

gjorts av citaten. Avsnittet börjar med att beskriva den nuvarande 

informationsförvaltningen och dess problem. Sedan beskrivs önskvärda förändringar 

inom informationsförvaltningen. Sedan presenteras tre förslag på framtida 

informationsförvaltning, med informationsförvaltning som sakområde, DW och BICC. 

Dessa var efter uppdragsgivarens önskemål betydande punkter i samtliga intervjuer. 

Därför presenteras dessa i egna underrubriker. 

 
4.2.1 Nuvarande problem inom informationsförvaltning 
I tabell 5 visas kategorier som tagits fram utifrån nuvarande problem och vilken/vilka 

respondenter som har åsikter om dessa. De kategorier utifrån de nuvarande problemen 

som står i tabellen har tagits fram utifrån respondenternas svar på intervjuerna. Var 

kategori beskrivs sedan ytterligare under tabellen. 

 
Nuvarande problem Respondent 

Otillräcklig styrning Tjänsteintegratören, 

IT-arkitekten 

Ocentraliserad samverkan och hantering Tjänsteintegratören, 

Förvaltningsledaren, 

IT-arkitekten 

Otydlig ansvars- och rollfördelning IT-arkitekten, 

Tjänsteintegratören, 

Informationssäkerhetsansvarige 
Tabell 5 Nuvarande problem 

Otillräcklig styrning 

Tjänsteintegratören ser svårigheter i att informationsförvaltning och BI på Trafikverket 

inte har styrts och definierats nog, utan olika personer ser olika på vad dessa saker är på 

Trafikverket, och har olika åsikter om vad informationsförvaltning och BI innebär. Hen 

tror att det krävs en mognad kring informationsförvaltningen. Hen säger: 

”Jag inser själv att den mognaden saknas för tillfället. Många förstår inte vad 

informationsförvaltning är, vi måste kunna beskriva det: såhär ser det ut. Det 

har man väl gjort, men samtidigt måste man få den här återkopplingen och 

verkligen se att verksamheten har förstått vad informationsförvaltning är.” 

Även IT-arkitekten ser informationsförvaltning som en mognadsfråga som kräver 

uppmärksamhet. Hen påpekar att hen tror att medarbetarna indirekt vet att information är 

viktigt, men att medarbetarna inte tänker på arbetet som krävs runtomkring. Hen säger: 

”Generellt får vi ju ständigt jobba med och förklara varför vi håller på med 

informationsförvaltning och det handlar ju om en mognadsfråga, att förstå att 

information i sig är viktigt. Indirekt tänker man nog att information är viktigt, 

men man tänker inte att man måste jobba med det för att det ska bli bättre. 

Men det tror jag ingår i vårat jobb när vi etablerar informationsförvaltning, att 

höja mognadsnivån.” 

Tjänsteintegratören säger att de verksamhetsområden som hen själv pratat med om 

informationsförvaltning har ofta svarat att de anser att dess informationsförvaltning är 

klar, men Tjänsteintegratören är mycket ifrågasättande mot detta. Tjänsteintegratören 

anser att det måste finnas en definition av hur långt gången informationsförvaltningen är 

kommen i var verksamhet och att det måste finnas en chans till återkoppling mot 

verksamhetsområden efter implementering av informationsförvaltning. Detta för att se hur 
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det verkar, vem som ansvarar för vad och framförallt för att påvisa att 

informationsförvaltningen faktiskt är förstådd av verksamheterna. 

 

Ocentraliserad samverkan och hantering 

Tjänsteintegratören beskriver att olika verksamheter fungerar som öar på Trafikverket och 

att det inte finns möjligheter till gemensamt arbete längst hela organisationen. Hen säger:  

”Det går ju inte att göra någonting gemensamt inom Trafikverket, vi har haft 

de här olika öarna och då har vi ju utifrån den erfarenheten liksom börjat 

fundera litegrann: ska vi försöka centralisera det här på något sätt, för att få 

bättre styrning…” 

Tjänsteintegratören ser svårigheter i detta verksamhetsskilda arbetssätt och ser inte att det 

fungerar i nuläget. Det finns i nuläget inte någon gemensam styrning kring 

informationsförvaltning på Trafikverket, trots att andra komponenter är gemensamma och 

har gemensam styrning. I nuläget råder det ett stuprörstänk kring 

informationsförvaltningen, och detta påverkar BI-frågor negativt. Trots mycket erfarenhet 

och kunskap kring informationsförvaltning så kan stuprören stå i vägen för organisationen, 

då detta tänk står i vägen för verksamheter att diskutera och samarbeta. 

 

Förvaltningsledaren säger att även hen ser problem i det verksamhetsskilda arbetssättet. 

Hen säger att ”det skulle bli tydligare när man kommunicerar mellan olika 

verksamhetsområden så att man får det man vill titta på och kan dra slutsatser utifrån det. 

Typ att enligt den här fastslagna mallen så ser det ut på det här viset.” 

Hen ger exempel på system som levererar tåginformation och att hen ser svårigheter i att 

dessa system inte kan samarbeta i nuläget. Information från det ena systemet kan inte 

sammansättas med information från det andra systemet. Hen säger att man då inte kan 

matcha information för att åstadkomma nya upptäckter. Förvaltningsledaren tror att 

mycket tid i nuläget går åt till onödiga saker, till exempel att definiera saker som redan har 

blivit definierade och hen tror att mycket tid går att spara om man har en gemensam 

förvaltning kring information och informationsobjekt. 

”Jag har suttit med i en hel del utvecklingsprojekt under årens lopp och dels 

så lägger vi mycket tid på att definiera det som redan finns definierat, och om 

man hade en förvaltning runt informationsmodeller och informationsobjekt så 

skulle man spara väldigt mycket tid i utvecklingsprojekten också.” 

Förvaltningsledaren arbetar idag med förvaltning av ett DW, som hämtar information från 

ett tiotal källsystem. Hen beskriver att den information som hämtas från källsystem samlas 

i DW och denna information försöker Förvaltningsledaren och hens kollegor sätta 

samman till något användbart. Hen beskriver att informationsförvaltningsprocessen börjar 

med att källsystem levererar information via köer. Denna information hämtas för att tas 

vidare till nästa steg i processen och detta nästa steg är ETL-processen. I ETL-processen 

utgörs tvätt av data, där data kan läggas till, plockas bort, uppdateras och filtreras. Efter att 

data är tvättat så förs det till DW och vidare in i DM för lagring. Där tillåts sedan 

användare hämta rapporter och utföra analyser med hjälp av data. Förvaltningsledaren ser 

en del fördelar med sättet som hens verksamhet arbetar med informationsförvaltning: 

”Vi har alltid chansen att gå tillbaka till källfilerna vi får, och sedan köra om 

filerna igen. En fördel är också att genom att matcha och försöka föra ihop det 

i en gemensam informationsmodell så blir det möjligt att dra lite andra 

slutsatser än om vi bara skulle följa upp systems information i sig.” 

Förvaltningsledaren tycker att hens verksamhets informationsförvaltning är ett bra 

arbetssätt, men samtidigt tror hen att det kommer behövas en centraliserad samverkan och 

hantering med tydligare ansvars- och rollfördelning. Hen tror att en centraliserad hantering 
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skulle leda till en lättare uppföljning av information och att det skulle leda till en enklare 

tillvaro för dem i arbetet. 

 

IT-arkitekten tror inte att man enbart kan behålla den nuvarande 

informationsförvaltningen, där informationsförvaltningen verkar som ett 

förvaltningsområde, utan hen tror att det behövs ett komplement. Hen tror att den 

nuvarande informationsförvaltningen inte räcker till för att börja slå ihop information och 

arbeta med BI-frågor. Hen säger: 

”Det räcker för att bara hålla grundinformation, det jag levererar till ett annat 

system, det räcker den nuvarande informationsförvaltningen till för. Men om 

man ska börja slå ihop det här till någonting, så måste man ha någon som är 

ansvarig för det.” 

 

Otydlig ansvars- och rollfördelning 

IT-arkitekten ser problem inom den nuvarande ansvars- och rollfördelningen och 

hanteringen och hen ser problem i att det inte finns definierat vem som skall styra över 

vem, och vem som styr över vad. Hen säger: 

”Jag ser nackdelar i vår styrmodell att det inte är tydligt vem som styr över 

vem och vem som håller leveransansvar. Jag kan tänka mig att det blir 

diskussioner och att man klagar över leveranser av information och det är 

otydligt vem som bestämmer över vem där. […] Det bygger väldigt mycket 

på att man ska komma överens, det finns liksom inte en som kan bestämma 

över den andra.” 

Hen tror alltså att det måste skapas ett samarbete kring hanteringen för att få fram vem 

som bestämmer över vad och vem som har vilket leveransansvar. Hen tror att man snarare 

bör arbeta med det samarbetet, än att bestämma vem som har ansvar över vem. Detta för 

att det är förmågan att komma överens och samarbeta som är viktig i detta fall. 

 

Tjänsteintegratören uttrycker en orolighet för informationssäkerheten, och hur detta ska 

verka ihop med informationsförvaltningen. Hen är orolig för det som lagras på 

Trafikverket, och för vem som kommer att ha tillgång till dessa data. Hen säger: 

”Det är ju inte bara data, och det här ska ju användas av hela Trafikverket, 

allmänheten och alla inom Sverige, och det är där man börjar prata om det här 

med informationssäkerhet. Hur ska det lagras och vilka ska få använda det 

och så vidare?” 

Informationssäkerhetsansvarige tror att de flesta på Trafikverket i nuläget är någorlunda 

överens om att information bör beaktas som en viktig resurs för Trafikverket, och att 

informationsförvaltning är ett sätt att arbeta med information och vad som kan förväntas 

av informationens kvalitet, men hen ser problem i och med digitalisering och ökad hotbild 

mot riket, och hen talar om två läger, där ena sidan vill öppna upp Trafikverkets 

information och göra information tillgänglig, medan andra sidan kräver mer stängd 

förvaring av information för att skydda rikets säkerhet. Om detta säger hen: 

”Så kommer det remisser om säkerhetsstiftning och ytterligare skärpta krav 

på grund av spionage och hotad allvarsbild. Så kravbilden över 

trafikverksinformation går ju såhär: att å ena sidan ska vi skydda mycket mer, 

och å andra sidan ska det bli mycket mer öppet. Så det är lite beroende på 

vilket läger man sitter i. Är man för digitalisering och öppna data så tycker 

man nog att allt är fritt att disponera. Sitter man i säkerhetsskyddsdragningen, 

då är allting hemligt.” 
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Hen fortsätter med att påpeka att det arbetet som hen är med att utföra är att sitta emellan 

dessa två läger och försöka avgöra vilken information som hör hemma var, om 

information ska vara öppen eller stängd. 

 
4.2.2 Önskade förändringar inom informationsförvaltning 
I tabell 6 visas kategorier som tagits fram inom önskade förändringar och vilken/vilka 

respondenter som har åsikter om dessa. De kategorierna utifrån de önskade förändringarna 

som står i tabellen har tagits fram utifrån respondenternas svar på intervjuerna. Var 

kategori beskrivs sedan ytterligare under tabellen. 

 
Önskade förändringar Respondent 

Styrning 

 

Tjänsteintegratören, 

 IT-arkitekten 

Samverkan och hantering Tjänsteintegratören, 

 Förvaltningsledaren 

Ansvars- och rollfördelning IT-arkitekten, 

Informationssäkerhetsansvarige, 

Förvaltningsledaren 
Tabell 6 Önskade förändringar 

Styrning 

Tjänsteintegratören påpekar att hen vill se en bättre styrning och en större mognad kring 

informationsförvaltning och BI, samt vill hen också se att verksamheterna diskuterar och 

samarbetar mer för att organisationsenligt kunna prioritera, budgetera och upptäcka vad 

som kan åstadkommas med BI. Tjänsteintegratören ser att ett centraliserande av 

informationsförvaltning är den rätta vägen att gå för Trafikverket, samt att det måste 

finnas en definiering av vad informationsförvaltning är och en beskrivning exakt hur det 

ska se ut i organisationen. 

 

Som tidigare citerat så vill även IT-arkitekten generellt se ett fortsatt förklarande arbete 

kring informationsförvaltningen. Hen tror också att det krävs att man fortsätter förklara 

varför informationsförvaltning är viktigt att arbeta med, samt varför information i sig bör 

ses som en betydelsefull resurs. 

 

Samverkan och hantering 

Tjänsteintegratören anser att det behövs en centraliserad samverkan och hantering av 

informationsförvaltning, något som inte existerar idag. Även att informationsförvaltning, 

dess roller och arbetet runtikring informationsförvaltning måste definieras. 

 

Förvaltningsledaren tycker, lika som föregående, att det behövs en centraliserad 

samverkan och hantering inom Trafikverkets informationsförvaltning. Hen säger att i 

nuläget gör alla verksamheter lite som de vill med informationsförvaltningen, och för att 

Trafikverket ska kunna ha användning av information och dra bättre slutsatser så kommer 

det krävas en bättre hantering. Hen säger: 

”I grund och botten så har vi koncernarkitekturen där man har fastslagit vissa 

objekt i informationsmodeller. Men de är aldrig tillräckligt detaljerade och det 

är dessutom inget som man är tvingad att följa. Så en gemensam 

informationsförvaltning är nog ett måste för att Trafikverket ska kunna ta 

nästa steg i utvecklingen och kunna dra lite bättre slutsatser av den 

information vi har.” 

Tjänsteintegratören berättar att hen har arbetat med att samordna resurser kring BI i 

organisationen. Hen tror att man måste arbeta liknande för att få bort de öar som de olika 

verksamheterna utgör idag, för att kunna införa ett organisationssamordnat arbetssätt kring 
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informationsförvaltning och samordna organisationens informationsresurser. Kring detta 

säger hen: 

”Det vi har gjort var ju att i alla fall samordna resurser som jobbar inom BI, 

för att de inte ska finnas de här öarna runtom i verksamheten. Lika så har jag 

sagt i förvaltningen, att vi måste se till att få in det här. […] Du kan liksom 

inte påverka om du inte har helhetskoll.” 

Tjänsteintegratören vill alltså att man inom informationsförvaltningen ska få till en 

samverkan, för hen tror inte att man kan påverka om det inte finns helhetskoll över hela 

organisationen. Vid tal om BI, så tycker Tjänsteintegratören att det bör ses som ett paraply 

över hela organisationen och hen anser att det inte samspelar med det stuprörstänk som 

finns kring förvaltning idag. Hen påpekar att det i nuläget finns flera komponenter på 

Trafikverket som har en gemensam hantering, men att man inte har nått dit med 

informationsförvaltningen. Hen påpekar att hen tror att det är för stuprören. Hen säger ”för 

vi har gemensam Licence Management, gemensam inköpsstrategi, och så vidare. Vi ligger 

ju efter och nu känner jag på mig att trots att vi har ganska mycket erfarenhet och 

kunskap, så är det liksom inom de här stuprören”. 

 

Ansvars- och rollfördelning 

IT-arkitekten är orolig för att hanteringen av information på Trafikverket just nu har en 

dålig uppdelning av ansvaret, och att det ger problem kring ansvaret över information. 

Kring detta säger hen att det behövs: 

”En tydlighet överhuvudtaget i vår styrmodell, det är ju det som påverkar 

informationsförvaltningen också. […] På Trafikverket har man en som är 

ansvarig för att beskriva hur man gör och sedan en annan som är ansvarig för 

det som kommer ut, och jag tror inte det är någon lyckad delning som vi har 

gjort hos oss. Så egentligen tror jag att den styrmodellen ger oss problem, och 

så tror jag det kommer vara fortsättningsvis också.” 

IT-arkitekten tror alltså att det behöver en tydligare uppdelning kring vem som har ansvar 

över vilken information. Hen tror att den uppdelningen som finns idag, där en är ansvarig 

för information in och en annan för information ut,  är en dålig lösning. Hen tror att 

problemen gällande ansvars- och rollfördelning ligger i styrmodellen. 

 

Informationssäkerhetsansvarige tror att arbetet som genomförs med informationsägarskap 

på Trafikverket i nuläget är en bra start inom informationsförvaltningen. Hen tycker att 

verksamheter ska ha ansvar för vissa informationsobjekt och att de i sin tur ska få hjälp av 

informationsförvaltningen i att bestämma hur informationsobjekten ska fungera och hur de 

ska förvaltas. Hen säger: 

”Sedan bör de gå ut direktiv och det bör pekas med hela handen att så här ska 

det se ut. Visst kan man tillåta avvikelser i den modellen internt, men 

gränssnittet när man tar emot och lämnar information bör då vara uppsatta 

efter den definition som informationsägaren har satt då, tycker jag.” 

Förvaltningsledaren tycker att även fast verksamheterna håller ansvar över information så 

skall det finnas organisationsenliga direktiv som påpekar hur informationsförvaltningen 

ska bedrivas. Förvaltningsledaren, som i nuläget har ansvar för ett system på Trafikverket, 

tror att hens tillvaro skulle blir lugnare om en centraliserad samverkan och hantering 

skulle införas. Hen ser fördelar i att det skulle finnas direktiv att luta sig mot och hen tror 

att man skulle kunna ställa större krav på information från källsystem. 

 

Informationssäkerhetsansvarige vill se en lösning med problemen med de två lägren som 

skapats från åsikter om digitalisering och den ökade hotbilden mot riket, som medför 

ökade säkerhetskrav. Informationssäkerhetsansvarige tror att en hantering av information 
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på attributnivå kan avgöra informations klassning och detta kan således avgöra om 

informationsattribut bör hanteras öppet eller stängt. 

”Om man tittar på informationsobjekt så är det ofta enskilda attribut som är 

det kritiska, så då kan man fundera på om man kanske kan ha 

informationsobjekt i ett DW, men om man kanske måste exkludera vissa 

attribut då. Nu vet jag inte vad det innebär, men det skulle kunna vara ett sätt 

att inte ta in attribut som är klassade på högre sätt.” 

Efter klassningen kan man sedan avgöra informations förvaringsplatser och roller i 

informationsförvaltningen.  

 

4.2.3 Framtida informationsförvaltning 
 

I detta avsnitt presenteras tre förslag på framtida informationsförvaltning. Dessa är 

informationsförvaltning som sakområde, DW och BICC. Dessa var efter 

uppdragsgivarens önskemål betydande punkter i samtliga intervjuer. I detta avsnitt 

presenteras respondenternas åsikter om de tre förslagen. 

 

Informationsförvaltning som sakområde 
I tabell 8 visas en kategori som tagits fram utifrån informationsförvaltning som sakområde 

och vilken/vilka respondenter som har åsikter om den. Den kategori utifrån 

informationsförvaltning som sakområde som står i tabellen har tagits fram utifrån 

respondenternas svar på intervjuerna. Denna kategori beskrivs sedan ytterligare under 

tabellen. 

 
Informationsförvaltning som sakområde Respondent 

Styrning Tjänsteintegratören 

Samverkan och hantering IT-arkitekten, 

Informationssäkerhetsansvarige 

Ansvars- och rollfördelning Tjänsteintegratören 
Tabell 7 Informationsförvaltning som sakområde 

Styrning 

Tjänsteintegratören anser att införandet av informationsförvaltning som sakområde på 

Trafikverket hade varit den bästa lösningen, såvida det är möjligt att genomföra. Hen hade 

då sett fördelar i att man gått på brett spektra och instruerat hela Trafikverkets 

organisation i hur informationsförvaltning är tänkt att se ut och verka. Kring 

informationsförvaltning som ett sakområde säger hen att ”Det hade varit den bästa 

lösningen om det är möjligt. Då har man i alla fall gått på brett spektra och sagt till de 

flesta inom Trafikverket att såhär ser det ut. Idag säger man varken bu eller bä”.  

 

Samverkan och hantering 

IT-arkitekten tror att det blir svårt att göra informationsförvaltning till ett sakområde på 

Trafikverket, på grund utav att det är för stort. Hen säger att hen absolut kan tänka sig en 

gemensam förvaltning, men då ett sakområde är mer till för att styra än att utföra så kan 

det bli komplicerat att få till informationsförvaltning som ett sakområde. 

”Ett sakområde ska ju mer styra, inte själv utföra förvaltning, utan ha styrande 

principer. Den riktlinjen som jag har skrivit, den hör till sakområde IT och 

från det sakområdet styr vi att förvaltningsobjekten måste jobba med 

förvaltning. Jag tror att det är för stort för att tänka sig att det skulle ligga på 

samma ställe, däremot kan man ha en mer övergripande styrning för det som 

kan ligga i ett sakområde.” 
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Hen tror därav att själva informationsförvaltningen måste ligga ute i verksamheterna, men 

kan tänka sig att se en gemensam styrning för de informationsförvaltningsobjekt som 

existerar i verksamheterna. 

 

Informationssäkerhetsansvarige tror att det praktiskt för informationssäkerheten kan vara 

bra att ha informationsförvaltning som ett sakområde. 

 

Ansvars- och rollfördelning 

För att uppnå en centraliserad samverkan och hantering och införa informationsförvaltning 

som ett sakområde så måste ansvar fördelas och utses. Men Tjänsteintegratören ser 

problem i de höga krav som skulle ställas på de som skulle arbeta inom sakområdet, så för 

att sprida verksamhetsinformation som är nödvändig i ett sakområde så tycker hen att man 

bör samla personer från de olika verksamheterna som kan dess information. 

Tjänsteintegratören säger: 

”Man behöver någon slags centraliserad styrning utav det här, och det har inte 

vi idag. Jag ser att det här är rätt väg att gå, att få det här centraliserade, 

annars kommer inte den biten med. Problemet är ju att det ställs högra krav på 

den som ska finnas inom det sakområdet, så man ska bjuda in folk som kan 

information om de olika verksamhetsområdena.” 

 

Informationsförvaltning som Data Warehouse 
I tabell 9 visas kategorier som tagits fram utifrån informationsförvaltning som DW och 

vilken/vilka respondenter som har åsikter om dessa. De kategorierna utifrån 

informationsförvaltning som DW som står i tabellen har tagits fram utifrån 

respondenternas svar på intervjuerna. Var kategori beskrivs sedan ytterligare under 

tabellen. 

 
Informationsförvaltning som DW Respondent 

Samverkan och hantering IT-arkitekten, 

Informationssäkerhetsansvarige 

Ansvars- och rollfördelning IT-arkitekten 
Tabell 8 Informationsförvaltning som DW 

Samverkan och hantering 

IT-arkitekten skulle se fördelar med att ha en gemensam informationsförvaltning, dels för 

att de som skulle arbeta med detta skulle vara 100% engagerade i 

informationsförvaltningen. Hen säger: 

”Det som skulle vara en fördel med att ha det gemensamt på ett ställe är att de 

som skulle jobba med detta lär ju verkligen vara 100% engagerade i det här. 

De skulle prioritera varifrån det är viktigast att jobba med det här, från ett 

Trafikverksperspektiv, utifrån till exempel prioriteringsordning. Det skulle ju 

få större acceptans på chefsnivå när man gör det som aktiviteter.” 

Hen tror alltså att information skulle få en större uppmärksamhet vid en centraliserad 

informationsförvaltning och hen menar att det således skulle kunna ske exempelvis 

prioriteringar av informationsförvaltningen, om vad som är viktigast att arbeta med. IT-

arkitekten tror också att en gemensam informationsförvaltning skulle kunna få större 

acceptans på chefsnivå, och att informationsförvaltningen skulle bli tagen mer på allvar 

om det skulle finnas en gemensam hantering kring detta. 

 

IT-arkitekten ser ändå nackdelar i att det blir för stort och att ansvar för en gemensam 

informationsförvaltning trots allt kommer behöva delas ut, lika som i och med nuvarande 

förvaltningsobjekt. 
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”Om man skulle hålla i detta på ett ställe så måste man ändå dela ut ansvar till 

olika personer för olika delar. Sen tycker jag också att det är bra om det ligger 

närmare verksamheten, nära de som ska få denna information. För i slutändan 

är det ju de som har leveransansvar och som har ansvar över att det är bra 

kvalitet.” 

Hen tror alltså på att informationsförvaltningen bör ske nära verksamheten, alltså nära de 

som faktiskt arbetar och har verksamhetsnytta utav dess information, eftersom de är dessa 

som i slutändan har leveransansvar och som skall se till att deras information håller bra 

kvalitet. Hen tycker då att det skulle kännas konstigt att flytta data längre in i 

organisationen, längre bort från de som håller de leveransansvar. 

 

IT-arkitekten påpekar dock att det skulle finnas fördelar med att ha ett gemensamt DW 

och utifrån det upprätthålla någon slag gemensam informationsförvaltning. Men hen 

tycker fortfarande att de i slutändan, verksamheten, skall behålla kunskapen om 

förvaltningsobjekten också. Hen säger: 

”Att jobba med DW, då har vi ett ställe som har koll på hela Trafikverket och 

som har förståelse för hela Trafikverket, som kan bygga ihop detta på ett bra 

sätt. Så ur ett sådant perspektiv bör man ha någon slags gemensam 

förvaltning för att hålla reda på det. Men det krävs ändå de som har 

kunskapen i slutändan av förvaltningsobjekten också.” 

Hen påpekar att om ett gemensamt DW ska upprättas så borde Trafikverket gå ifrån 

stuprörstänket som råder nu i organisationen, för att skapa en förståelse av information 

från olika verksamheter. Det är också viktigt att rätt kompetens får ansvaret för att veta 

hur allt hänger ihop. 

”Vi ska sträva efter att få ett gemensamt DW, där man tagit hänsyn till att 

förstå information från olika områden. Inte skapa ett DW där vi har ett stuprör 

för en del och ett stuprör för en annan. Det är viktigt att ha en 

informationsarkitekt, eller något, som vet hur allt detta hänger ihop.” 

Informationssäkerhetsansvarige ser det som ett problem att slå ihop all Trafikverkets data i 

ett DW. Då Trafikverket är en statlig myndighet så omfattar organisationens information 

delvis mycket hemlighetsstämplad information som kan medföra hot mot rikets säkerhet. 

Hen säger att om man iakttar informationsobjekt så är det ibland enbart enskilda attribut 

som är högriskklassade, så hen tror att om ett gemensamt DW ska införas så måste vissa 

attribut exkluderas. Informationssäkerhetsansvarige ser en möjlig lösning i att skapa ett 

DW, men då att exkludera de högriskklassade attributen. Hen säger: 

”Om man tittar på informationsobjekt så är det ofta enskilda attribut som är 

det kritiska, så då kan man fundera på om man kanske kan ha 

informationsobjekt i ett DW, men om man kanske måste exkludera vissa 

attribut då. Nu vet jag inte vad det innebär, men det skulle kunna vara ett sätt 

att inte ta in attribut som är klassade på högre sätt.” 

 

Ansvars- och rollfördelning 

Trots den gemensamma lagringen i DW så vill ändå IT-arkitekten att man skall kunna 

peka på respektive förvaltningsobjekt och ha definierade ansvariga i verksamheten. Detta 

ska visas i den centrala styrningen och IT-arkitekten tror på att en samverkan då måste ske 

DW-ansvariga och verksamhet emellan. IT-arkitekten anser att de ansvariga för DW skall 

ta på sig ansvar för all lagrad information och om en upptäckt sker om dålig 

informationskvalitet så skall DW-ansvariga kunna peka till ansvariga för just det 

förvaltningsobjektet och påpeka att de måste höja kvaliteten på dess information, och så 

får den ansvariga verksamheten då arbeta vidare med det. 
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”Jag tror ändå att för all grundinformation så ska man kunna peka tillbaka på 

respektive förvaltningsobjekt och säga ”ni är ansvariga för just det här 

området”, och det ska man ju veta i den centrala förvaltningen exakt, så det 

måste ska en samverkan däremellan. Jag tror att de ansvariga för det stora 

DW alltid ska ta på sig ansvaret för allt och man upptäcker att det är dålig 

kvalitet, då kan de inte jobba mot linjeverksamheten själva. Man måste kunna 

bolla tillbaka till det förvaltningsområde som ansvarar för det objektet, så 

måste de ta det och jobba vidare med det.” 

 

Informationsförvaltning som Business Intelligence Competency 
Center 
I tabell 10 visas en kategori som tagits fram utifrån informationsförvaltning som BICC 

och vilken respondent som har åsikter om denna. Den kategori utifrån 

informationsförvaltning som BICC som står i tabellen har tagits fram utifrån 

respondenternas svar på intervjuerna. Denna kategori beskrivs sedan ytterligare under 

tabellen. 

 
Informationsförvaltning som BICC Respondent 

Styrning Tjänsteintegratören 

Samverkan och hantering Tjänsteintegratören 

Ansvars- och rollfördelning Tjänsteintegratören 
Tabell 9 Informationsförvaltning som BICC 

Styrning 

Tjänsteintegratören ser en del fördelar med BICC som informationsförvaltning, men ser 

problem i att mognaden kring BI-frågor är olika långt kommen i olika verksamheter. Vissa 

verksamheter har internt drivit egna BI-frågor, och då får man en krock med de 

verksamheter som inte drivit BI-frågor internt. Hen säger att ”problemet här är ju att vi har 

väldigt mycket historik på Trafikverket, där vi har olika verksamhetsområden som har 

varit mogna i BI-frågorna, drivit egna frågor, och därför får man den här krocken.” 

 

Samverkan och hantering 

Tjänsteintegratören anser att det bästa förslaget är att köra BICC som en central hantering, 

och initialt har tanken varit att IT ska kunna hantera BICC och driva en slags 

referensgrupp som skulle kunna diskutera BI-frågor på övergripande nivå, men 

Tjänsteintegratören ser inte att detta skulle fungera. Hen anser att IT inte skulle mäkta 

med det ansvar som BICC innebär, då IT varken har resurser eller egentlig kompetens för 

den verksamhetsinformation som krävs för detta. 

 

Att införa ett BICC med förvaltningsmodellen och stuprörstänket som råder idag tror 

Tjänsteintegratören är nästan omöjligt, då BICC innebär ett brett organisationsenhetligt 

tänk och inte klarar av stuprörstänket. Det är svårt att införa BICC-konceptet rakt av för 

Trafikverket, och Tjänsteintegratören ser nackdelar i att BI på Trafikverket handlar om 

historikrapportuppföljningsdelar, när hen istället vill tala mer om Business Analytics, där 

både historisk och operativ data hanteras, och hen anser att det är först då man är uppe på 

BICC-nivå. Hen säger ”vi pratar ju om BI som någon slags 

historikrapportuppföljningsdel, jag vill prata om Business Analytics på Trafikverket 

egentligen, det är nästa steg, och då är vi på BICC-nivå, enligt mig.” 

Tjänsteintegratören tror alltså att man inte är riktigt mogen på Trafikverket att börja prata 

BICC än, men samtidigt säger hen att det ska komma in en resurs till Trafikverket under 

det kommande kvartalet för att se hur man kan jobba vidare med BICC-tänket. 

 

Ansvars- och rollfördelning 

För att kunna implementera ett BICC och få verksamheter att kunna samarbeta så tror 

Tjänsteintegratören att det krävs att man utser en ansvarig. En person som kan ansvara för 
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BICC som kan ta nästa steg i processen och hantera sammanslagningen av de olika 

verksamhetsområdena. Hen säger: 

”Det är ju att man i ledningssystemet hittar en ansvarig för de här frågorna, 

för det är det som krävs för att den utpekade ansvarige ska kunna ta nästa steg 

och kunna hantera det till nästa nivå, alltså till de olika 

verksamhetsområdena.” 
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5 Diskussion om nuvarande och framtida 
informationsförvaltning 
 
I detta kapitel sker studiens diskussion, som kommer vara en blandning av 

respondenternas och mina åsikter, samt med inslag av litteratur och tidigare forskning 

och dokumentstudier. Diskussionen kommer leda till en slutsats som sedan presenteras i 

nästa kapitel. I första avsnittet presenteras den nuvarande informationsförvaltningen. 

Avsnittet har delats in i kategorier utifrån det som tagits fram som viktigast i föregående 

kapitel. I nästa avsnitt presenteras de tre förslagen till framtida informationsförvaltning 

som studerats; sakområde, DW och BICC. Slutligen sker också ett avsnitt med diskussion 

kring informationssäkerhet. 

 

5.1 Nuvarande informationsförvaltning 
 

Styrning 

Något som jag tror är viktigt att arbeta med inom Trafikverket i framtiden är styrningen 

och definitionen av informationsförvaltning, och både IT-arkitekten och 

Tjänsteintegratören tror att det kommer krävas mycket arbete kring 

informationsförvaltning för att öka mognaden, samt förståelsen kring information. IT-

arkitekten tror att man måste förklara varför man arbetar med informationsförvaltning och 

varför information är så pass viktig. Även jag anser att detta är mycket viktigt att arbeta 

med för att uppnå en väl fungerande informationsförvaltning, vilken metod man än väljer 

att arbeta med. Jag tror att man bör börja grundläggande och beskriva vad information är 

och varför information är så pass viktigt att arbeta med. IT-arkitekten säger att hen tror att 

medarbetarna indirekt vet att man arbetar med information, men inte varför, och just detta 

tror jag är viktigt att arbeta med. För att börja med detta grundläggande steg tror jag 

definitivt kan bidra till en ökad mognad inom informationsförvaltning, och att 

medarbetarna förstår varför information är en lika viktig resurs som Trafikverkets alla 

andra resurser.  

 

Tjänsteintegratören påpekar att hen ser en otydlighet i informationsförvaltningens 

definition, då olika personer ser olika på det inom Trafikverket. Hen säger, lika som IT-

arkitekten, att det är mognaden som saknas och att man måste jobba mycket med 

beskrivning och definiering utav det. Tjänsteintegratören vill att man konkret skall kunna 

visa vad informationsförvaltning är, och att det ska ske en ständig återkoppling mot 

verksamheterna för att se att det tolkas rätt och faktiskt arbetas med. Tjänsteintegratören 

påpekar också att hen anser att det bör ske en mognad kring BI-frågor på Trafikverket, och 

jag tror att det kan vara nästa steg att gå, efter definitionen av information och 

informationsförvaltning. Trafikverket har definitivt långt kvar inom BI och har mycket 

kvar att upptäcka. Tjänsteintegratören vill se en samverkan i verksamheterna för att 

diskutera BI-frågor och jag håller helt med om detta. För att någonsin nå en mognad kring 

BI och kanske till och med etablera ett BICC så måste stuprörstänket på Trafikverket 

försvinna. Verksamheterna måste nå en samverkan för att kunna diskutera och samarbeta. 

 

Samverkan och hantering 

Enligt respondenterna verkar den nuvarande informationsförvaltningen acceptabel, men 

både Förvaltningsledaren, IT-arkitekten och Tjänsteintegratören är överens om att det 

kommer behövas något mer, ett komplement, för att kunna fortsätta bedriva 

informationsförvaltningen som idag. Jag är övertygad om att det största problemet i 

nuläget ligger här, i verksamheternas ocentraliserade styrning, stuprörstänk och oförmåga 

att samarbeta, och även respondenterna verkar överens. Tjänsteintegratören påpekar 

problem i det verksamhetsskilda arbetssättet, där informationsförvaltningen är uppdelad i 

verksamheter. Hen ser verksamheterna som öar, där det finns svårigheter i att 

kommunicera och samarbeta. Just detta verksamhetsskilda arbetssätt vill hen ha bort, för 



 

30 

T. Glad 

hen ser inte att informationsförvaltningen fungerar helt i nuläget, och av det jag har 

studerat så håller jag helt med hen. Jag ser inte en möjlighet till samarbete i den nuvarande 

informationsförvaltningen med förvaltningsobjekt. I intervjun jämför Tjänsteintegratören 

informationsförvaltning med andra förvaltningsobjekt där en gemensam styrning råder 

och hen ifrågasätter varför man inte gjort liknande inom informationsförvaltningen. 

Tjänsteintegratören uttrycker oroligheter över att det rådande stuprörtänket inom 

informationsförvaltning sätter stopp för organisationens BI-frågor, och att man trots 

mycket erfarenhet och kunskap om informationsförvaltning inte kommer kunna 

åstadkomma något med denna information på grund av stuprörstänket. Hen vill ha bort det 

rådande stuprörstänket för att öppna för samarbete kring informationsförvaltning 

verksamheter emellan. 

 

Även IT-arkitekten ser problem i det rådande verksamhetsskilda arbetssättet, och hen tror 

att det behövs en tydlig och central styrning kring informationsförvaltning. Hen säger att 

hen inte tror att förvaltningen är tillräcklig som den är idag, utan att det enbart räcker till 

verksamheters grundinformation. Men hen tror att om man vill börja sätta samman 

information för att åstadkomma något ytterligare så kommer det behövas ett komplement. 

Hen påpekar att ett gemensamt DW kanske kan användas. IT-arkitekten nämner även att 

hen tror att en centraliserad informationsförvaltning kan göra att man får mer 

uppmärksamhet på chefsnivå, och jag tror att det ligger något i det. Kanske har man trots 

allt inte förstått vikten av resursen information? 

 

Men hur man ska få bort stuprörstänken råder det mycket oklarheter kring. 

Tjänsteintegratören som arbetar mycket med BI-frågor ser inte att BI-frågor kommer 

kunna utvecklas om inte stuprörstänket försvinner. Jag tror att vilket sätt man än ser på 

den verksamhetsskilda informationsförvaltningen så kommer man mestadels se nackdelar. 

För av det jag studerat och de respondenter jag har intervjuat så känns det som att detta 

arbetssätt enbart står i vägen för Trafikverkets utveckling, både inom 

informationsförvaltning och kring BI-frågor. Tjänsteintegratören påpekar i intervjun att 

olika verksamheter är olika gångna inom informationsförvaltning och BI-frågor, och hen 

är rädd att det kommer uppstå en krock där vid eventuell sammanslagning och jag håller 

med om att man bör känna viss oro över denna möjliga krock. Men jag tror att detta är 

något som ändå är överkomligt för att nå en centraliserad informationsförvaltning. 

Tjänsteintegratören tror att man måste försöka ta fram en styrning för 

informationsförvaltning för att få verksamheter att hantera förvaltningsobjekten likadant, 

trots att de hanteras internt. Det kan komma att krävas att vissa verksamheter fordras att 

arbeta hårdare med informationsförvaltning, men jag tror att det är något som de får 

acceptera. Så länge informationsförvaltningen och arbetet runtomkring blir definierat och 

förklarat så tror jag att det är genomförbart. 

 

Ansvars- och rollfördelning 

Att det finns en förvirring kring ansvars- och rollfördelningen inom 

informationsförvaltningens styrning är uppenbart. Som jag tar upp redan i studiens 

bakgrund så kan outvecklad informationsförvaltning leda till ansvarsförvirring, och det är 

just detta som är Trafikverkets problem. Både IT-arkitekten och 

Informationssäkerhetsansvarige ser problem i ansvars- och rollfördelningen inom 

informationsförvaltning. IT-arkitekten påpekar i intervjun att hen ser nackdelar i den 

nuvarande styrmodellen, att det inte är tydligt vem som styr över vem, samt vem som 

håller i leveransansvaret för vilka förvaltningsobjekt. Hen tror att det krävs en definiering 

över ansvars- och rollfördelning, för att skapa tydlighet i vem som styr över vem och vad.  

 

Då det inte bara är IT-arkitekten och Informationssäkerhetsansvarige som påpekar 

problem inom detta, utan samtliga respondenter, så tror jag att det är mycket viktigt att 

man på Trafikverket utvecklar en styrform där ansvar och roller framgår. 
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Förvaltningsledaren, som beskriver sin nuvarande informationsförvaltning, påpekar att 

styrningen kring ansvars- och rollfördelning saknas i hens verksamhet, och att en 

centraliserad styrning inte bara skulle ge medarbetare en enklare tillvaro, utan även en 

lättare uppföljning av information. Så det är mycket som tyder på att en tydlig styrning är 

något som måste etableras inom organisationen. 

 

5.2 Framtida informationsförvaltning 
 

5.2.1 Informationsförvaltning som sakområde 
Bland respondenterna råder det delade åsikter om hur vida informationsförvaltning skulle 

fungera som sakområde. Att placera informationsförvaltning som ett sakområde skulle 

innebära att informationsförvaltning blir en komponent i Trafikverkets ledningssystem, 

och ledningssystemet verkar för att ge stöd till medarbetare, samt att upprätthålla ett 

gemensamt arbetssätt. Informationsförvaltning som sakområde skulle betyda att 

Trafikverkets medarbetare skulle få ta del av gemensamma riktlinjer för att ge 

verksamhetsenhetliga leveranser. 

 

IT-arkitekten tror att det kommer bli svårt att göra informationsförvaltning till ett 

sakområde, då det är alldeles för stort. Dessutom är ett sakområde varken en process eller 

definierad organisatorisk enhet eller grupp med viss kompetens som ska utföra något, utan 

istället ett område som enbart skall styra med principer, och IT-arkitekten tror att det 

skulle vara komplicerat att få till informationsförvaltning som ett sakområde. Hen är 

definitivt positiv inställd till en centraliserad styrning av informationsförvaltningen, men 

hen tror att informationsförvaltningen måste ligga ute i verksamheten, och att ett 

sakområde inte är rätt sätt att gå. 

 

Tjänsteintegratören är dock inte överens med IT-arkitektens åsikter. Hen anser att 

införandet av informationsförvaltning som sakområde på Trafikverket hade varit den bästa 

lösningen, om det är möjligt att genomföra. Ett sakområde på Trafikverket motiveras av 

att det är ett område som kräver viss uppmärksamhet och som är viktigt att beakta samlat. 

I och med just detta så hade Tjänsteintegratören sett fördelar i att använda ett brett 

angreppssätt och instruerat hela Trafikverket hur informationsförvaltning är tänkt att se ut 

och fungera. Hen tycker att man på Trafikverket idag inte säger något direkt om hur det 

ska se ut och fungera och därav tror hen att det skulle vara en bra lösning. Jag håller med 

hen om det. Att informationsförvaltningen är i behov av definiering och mognad har vi 

redan kommit fram till, och införandet av ett nytt sakområde skulle kunna spä på den 

mognaden. Men frågan är om ett sakområde skulle räcka som informationsförvaltning? En 

tanke slog mig att använde sakområde som komplement till den nuvarande 

informationsförvaltningen, men jag ser ändå inte detta som en möjlighet. Detta skulle 

innebära att man fortfarande arbetar verksamhetsskilt med stuprörstänk och det är ju detta 

som är det största problemet i nuläget. 

 

Tjänsteintegratören ser lite problem i det ansvar som skulle behövas fördelas i och med 

informationsförvaltning som ett sakområde. Detta på grund utav att var sakområde kräver 

en funktionellt ansvarig, och det är denna som ansvarar för att ta fram 

sakområdesbeskrivning, samt att sakområdets innehåll och struktur uppfyller 

Trafikverkets önskemål. Tjänsteintegratören tror att informationsförvaltning som 

sakområde kan bli något stort och svårt att hantera, och även jag håller nog med om detta. 

För då ett sakområde egentligen inte ska utföra något, utan bara styra, så tror jag som sagt 

att ett sakområde inte skulle vara tillräckligt för styrandet av informationsförvaltning. För 

lika som den nuvarande informationsförvaltningen så skulle det behövas ett komplement, 

ett komplement som i detta fall skulle behöva utföra något.  
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5.2.2 Informationsförvaltning som Data Warehouse 
Syftet med DW är att passa det organisatoriska informationsbehovet och integrera 

information så att man enkelt kan komma åt information och göra det som är, för 

organisationen, nödvändigt med information. Det kan exempelvis handla om rapporter och 

analyser. IT-arkitekten talar mycket om att använda ett DW till informationsförvaltningen, 

ett DW som hen vill skall vara centraliserat med specifika DW-ansvariga. Jag gillar 

verkligen detta förslag och jag tycker att det känns som det mest genomförbara förslaget 

av de som studerats i denna studie. Trots att förslaget kan behöva vissa modifieringar, så 

tror jag definitivt att IT-arkitekten är något på spåret i detta förslag. I studiens teori så 

framgår det att olika författare är överens om att det är viktigt att definiera vad ett DW 

betyder för organisationen, och detta har Trafikverket gjort. Ett DW på Trafikverket är 

definierat som ett gemensamt datalager som är avsett för analys och som speglar historisk 

data som hämtas från källsystem, och IT-arkitekten påpekar fördelar med införandet av ett 

centraliserat DW. Hen ser en stor fördel i att de som skulle arbeta med det centraliserade 

DW skulle vara 100% engagerade i informationsförvaltningen och hen tror att de då skulle 

kunna prioritera vad som är viktigt att arbeta med inom informationsförvaltningen. Ett 

DW på Trafikverket har också i uppgift att bland annat öka återanvändbarhet av data, 

förbättra datakvalitet och öka nyttan av gemensam integrerad data, vilken samstämmer 

med det som IT-arkitekten vill ha ut av ett centraliserat DW. 

 

IT-arkitekten påpekar dock att hen inte tror att informationsförvaltningen, vid en eventuell 

centralisering, ska flyttas långt in i organisationen, långt bort från verksamheterna. Utan 

hen tror att verksamheterna fortfarande kommer behöva ett visst ansvar över 

informationsförvaltningen och jag tror att IT-arkitekten har rätt i det hen säger om detta, 

för jag tror det kan ge upphov till stora problem i leveransansvaret, om 

informationsförvaltningen skulle placeras för långt in i organisation. För då det är de som 

arbetar i verksamheterna som har det slutgiltiga leveransansvaret så krävs det också att de 

är dessa som har ett ansvar, och IT-arkitekten håller med om detta. Hen påpekar att det 

trots allt är verksamheterna som håller leveransansvar för informationen och ansvar för 

informationens kvalitet. Så IT-arkitekten tror att ett visst ansvar måste fördelas inom 

verksamheterna också, lika som det är i den nuvarande informationsförvaltningen.  

 

IT-arkitekten anser att det är viktigt att man på Trafikverket går ifrån stuprörstänket som 

råder nu, speciellt vid införandet av ett centraliserat DW. Hen anser att det är viktigt att 

skapa en förståelse av information från olika verksamheter, samt att rätt kompetens 

används till rätt saker. IT-arkitektens förslag till informationsförvaltningen är alltså att 

använda sig utav ett centraliserat DW, med specifika DW-ansvariga. Dessa DW-

ansvariga, säger hen, bör vara de som är högst ansvariga för DW och dess information, 

samt att vid upptäckt av dålig informationskvalitet så är det DW-ansvarigas ansvar att 

peka på de som bör arbeta med att höja denna kvalitet. IT-arkitekten tycker då att det här 

bör ske en koppling mot verksamheterna, där det i verksamheterna kan finnas slutgiltiga 

ansvariga som då får i uppgift att höja informationskvalitet. Mitt förslag är att man delar 

upp de data som samlas i DW i DM för var verksamhet. På så sätt får man till den 

centraliserade styrningen som är så eftertraktad av samtliga respondenter, men det finns 

även en plan på hur ansvaret kan delas ut. Tidigare har jag tagit upp BI-komponenter på 

Trafikverket och där definieras DM, så detta koncept är inget nytt på Trafikverket. DM 

definieras då som en specialisering av ett DW, som kan vara anpassat för specifik 

verksamhet. I och med detta så är det viktigt att tänka på att DM på Trafikverket skall vara 

beroende, och de måste då som Johansson & Karlsson (2004) säger, använda DW som 

datakälla. DM får därav inte hämta data direkt från källsystem. 

 

En annan som har åsikter om informationsförvaltning som DW är 

Informationssäkerhetsansvarige, och hen är något negativt inställd till DW. Hen ser det 

som en omöjlighet att samla hela Trafikverkets information i ett och samma centraliserade 
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DW, då detta skulle innebära hemlighetsstämplad information och direkt hot mot rikets 

säkerhet. Jag anser att de misstankar som Informationssäkerhetsansvarige uttrycker om ett 

centraliserat DW givetvis är relevanta. Det är omöjligt att samla all 

Trafikverksinformation på samma ställe det kommer bli ett för stort hot mot riket att 

beblanda hemlighetsstämplad information med öppen information. Men 

Informationssäkerhetsansvarige säger att det bara är delar av information, vissa attribut, 

som är hemlighetsstämplat, och hen föreslår att man kan exkludera de attributen ifrån det 

centraliserade DW, för att sedan kunna avgöra vart i informationsförvaltning viss 

information ska förvaltas. Nu har jag i denna studie inte fokuserat på att studera 

informationssäkerhet, men jag gillar det som Informationssäkerhetsansvarige säger om att 

exkludera hemlighetsstämplade attribut, och kanske bara hålla öppen information i ett och 

samma DW. Jag tror definitivt att detta är något att diskutera vidare. 

 

5.2.3 Informationsförvaltning som Business Intelligence Competency 
Center 
Syftet med ett BICC är att användningen av data och beslutsstöd ska vara tillgängligt för 

användare med olika positioner som kräver olika data och beslutsstödsmaterial, samt att 

ett BICC också ska göra det möjligt att överföra kunskap och göra analytiskt arbete 

enklare. Ett BICC använder sig utav flera färdigheter för att bättre förstå organisationen 

och ta vara på data för att förstå organisationen och dess framtid och jag anser att detta är 

vad Trafikverket kommer att behöva till slut, men frågan är om Trafikverket är där än? 

Tjänsteintegratören påpekar en rädsla att Trafikverket inte har hunnit tillräckligt långt 

inom BI för att börja prata om BICC. Hen säger att man på Trafikverket talar om BI som 

historikrapportuppföljningsdel, medan hen själv mer vill tala om Business Analytics, där 

både historisk och operativ data hanteras. Tjänsteintegratören anser att man först då är 

uppe på BICC-nivå, och att Trafikverket har en del kvar att arbeta med innan man är där.  

Men trots Trafikverkets omognad inom BI så ser Tjänsteintegratören fördelar med att 

tillslut införa BICC. Hen vill se informationsförvaltning som en central styrning och för 

att göra det så anser hen att BICC kan vara det bästa förslaget, till slut. För med hjälp utav 

BICC så kan man bättre stödja användare i förståelse av data och agerande på analyser. 

Det bidrar även till att enklare dela data och beslutsstöd i organisationen, vilket är just det 

som Trafikverket behöver. Men trots att införandet av ett BICC kan vara den rätta vägen 

för Trafikverket i framtiden, så tror jag lika som Tjänsteintegratören att mognaden inom 

BI-frågor måste öka innan man kan börja tänka BICC. 

 

Men till en början är Tjänsteintegratören orolig över den krock som kan komma uppstå 

vid en sammanslagning till gemensam informationsförvaltning. Hen tror att 

verksamheterna är olika långt gångna i BI-frågor, vilket kan skapa problem. Dessutom så 

kommer verksamheterna behöva samarbeta mycket för att ett BICC ska fungera, vilket 

betyder att man inte kan arbeta i det stuprörstänk som råder idag. Tjänsteintegratören 

påpekar att hen tror att det är direkt omöjligt att arbeta med BICC med stuprörstänket. 

Tjänsteintegratören tror alltså att Trafikverket är för omogna inom BI-frågor för att tala 

om BICC redan, men hen berättar också att det snart ska komma in en resurs till 

Trafikverket. Denna resurs ska studera hur man på Trafikverket kan arbeta vidare med 

BICC-tänket. Jag tror att Trafikverket kan tjäna mycket på att arbeta med denna resurs 

genom att se hur Trafikverket kan utvecklas inom BI-frågor. Lika som Tjänsteintegratören 

säger så finns det så mycket data på Trafikverket som ingen förstår, och jag tror att 

införandet av BICC kan hjälpa Trafikverket här. Tjänsteintegratören tror att när man väl är 

redo att införa BICC på Trafikverket så kommer det behöva utses en ansvarig för arbetet. 

Hen tycker att denna ansvariga skall arbeta med att hantera sammanslagningen av 

verksamheterna och sköta arbetet som ett BICC innebär. 
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5.3 Informationssäkerhet 
Informationssäkerheten kring informationsförvaltning har inte tagits upp så mycket i 

denna rapport som det egentligen skulle behövas. Informationssäkerhet är ett så pass stort 

ämne i sig att det inte fick plats att behandlas så mycket i denna rapport. Men att 

informationssäkerhet är viktigt att prata om i och med informationssäkerhet är självklart 

och jag önskar att jag hade haft tid att behandla ämnet mer. Att vissa informationsobjekt 

kan innebära direkt hot mot rikets säkerhet är givetvis något som behövs iakttas när man 

talar om informationsförvaltning, och jag tror att informationssäkerhetsansvarige är något 

på spåret när hen talar om att skilja vissa hemlighetsstämplade attribut från andra attribut. 

Vid centraliserad informationsförvaltning så tror jag att man här får fokusera på den 

information som inte är hemlighetsstämplad, utan enbart öppen information. 

Informationsobjekt som är hemlighetsstämplad måste genomgå annan sorts 

informationsförvaltning med hårdare krav, och detta kan jag inte ge några förslag på i 

denna rapport.  
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel beskrivs slutsatsen som syftar till att ge svar på studiens syfte och 

frågeställning. Därefter följer en beskrivning av studiens kunskapsbidrag, samt förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur en stor organisation arbetar med 

informationsförvaltning, samt att identifiera problem och önskade förändringar med dess 

informationsförvaltning. Syftet med studien är också att studera och presentera förslag på 

framtida informationsförvaltning så att organisationen kan etablera en tydlig styrning, 

samverkan, hantering och ansvarsfördelning kring informationsförvaltning. Studien syftar 

till att ge svar på en forskningsfråga: 

 Hur kan en stor organisation arbeta med informationsförvaltning för att uppnå en 

tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring 

informationsförvaltning? 

 

De tre förslagen till framtida informationsförvaltning som tagits upp i denna studie, 

sakområde, DW och BICC, har tagits upp på grund av uppdragsgivarens önskemål. Av 

dessa förslag så anser jag att det är DW som skulle passa bäst som Trafikverkets nästa steg 

inom informationsförvaltning. Att förvara Trafikverkets grundinformation, alltså den 

information som inte är hemlighetsstämplad, i ett centraliserat DW skulle vara ett svar på 

den eftertraktade centraliserade informationsförvaltningen och skulle innebära omedelbar 

samverkan och central hantering.  

 

Men för att ändå kunna skilja verksamheters information ifrån varandra så anser jag att 

man skulle kunna införa DM för var verksamhet. DM fungerar ju som ett lager i ett DW 

och kan användas för att dela upp data och dela ut data till de med ansvar för denna, och 

då var DM alltid har ett specifikt syfte och specifika behovsfyllnader så tror jag att detta 

skulle vara ett bra sätt att gå. För att få till den önskade styrningen kring ansvars- och 

rollfördelningen så tycker jag att IT-arkitektens förslag skulle vara ett smart sätt. Var DM 

bör ha utsedda ansvariga i verksamheterna, eftersom det är dessa som har leveransansvar. 

Men sedan tror jag att man bör införa en specifik verksamhet med DW-ansvariga som 

håller det övergripande ansvaret för data. Detta skulle innebära att en helt ny verksamhet 

kan komma att behöva införas på Trafikverket, men lika som IT-arkitekten så ser jag detta 

som en lösning på problemen kring informationsförvaltning. 

 

Att etablera informationsförvaltning som ett sakområde på Trafikverket, som ett 

komplement till ett centraliserat DW, skulle kunna fungera. Det skulle kunna vara ett sätt 

att sprida medvetenheten och förståelsen kring informationsförvaltning, och sprida det 

faktum att information bör ses som en lika viktig resurs som Trafikverkets andra resurser. 

Ett tydligt problem som Trafikverket har, som har framgått från respondenterna, är att 

informationsförvaltning på Trafikverket är odefinierat och omoget. Jag tror att ett 

sakområde skulle kunna hjälpa att lösa detta problem genom att spä på allvarsamheten 

inom ämnet. För det kommer vara viktigt för Trafikverket att fortsätta definiera och 

förklara informationsförvaltning. Att informationsförvaltning är svårt att definiera är 

påtagligt, men organisationen måste skapa en central definiering och sprida den för att 

undvika begreppsförvirring och oförståelse kring informationsförvaltning. Detta är även 

viktigt att arbeta med för att öka mognaden kring information och både användningen av 

den och dess förvaltning. 

 

6.1 Kunskapsbidrag 
Denna studie bidrar med praktiskt kunskapsbidrag, då studien ger svar på praktiska 

problem. Trafikverket har haft praktiska problem i och med en icke fungerade 

informationsförvaltning, och denna studie har bidragit med förslag på framtida 
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informationsförvaltning. Andra organisationer med liknande miljö som uppdragsgivaren 

kommer kunna ta del av studiens resultat. Det enda i studien som kan vara svårt att 

generalisera är informationsförvaltning som sakområde, då detta är framtaget från 

Trafikverkets ledningssystem. Men resultatet framtaget om informationsförvaltning som 

DW och informationsförvaltning som BICC är möjligt att applicera inom andra 

organisationer, och stärker det praktiska kunskapsbidraget. 

 

 Denna studie bidrar även med akademiskt kunskapsbidrag, då studien bidrar med 

forskning kring ämnet informationsförvaltning. 

 

6.2 Metodkritik 
En fallstudie kan uppfattas innehålla en saknad av noggrannhet, vilket kan leda till svår 

generalisering, eller generalisering med dålig trovärdighet. I en fallstudie kan det vara 

svårt att få tillgång till relevant information och relevanta personer (Oates, 2006). I denna 

studie kan det visas genom att det kan vara svårt att generalisera studien då studien i vissa 

fall är lite väl inriktad på uppdragsgivarens miljö. Men trots att andra organisationer inte 

har exakt likadan miljö som uppdragsgivaren, så kan delar av studien ändå appliceras 

inom andra organisationer.  

 

Intervjuer är artificiella, och vid inspelade intervjuer kan detta leda till att intervjuns 

respondent, som blir inspelad, känner sig hämmad och ger ett falskt intryck. Intervjuer kan 

också hämma respondenten om denna känner sig pressad eller stressad (ibid.). För att 

undvika detta så har jag genomfört intervjuerna på respondenternas arbetsplats, och utfört 

intervjuerna semi-strukturerat. Detta för att respondenterna skall känna sig mindre 

pressade och stressade. I denna studie genomfördes fem intervjuer, där en utav 

intervjuerna var en presentation om Trafikverket. Få intervjuer kan innebära svårigheter 

att dra generella slutsatser, men flera av de intervjuer som genomfördes var relativt långa 

och samtliga intervjuer gav mycket relevant data för denna studie (ibid.). 

 

En del av den litteratur som använts till studien kan anses som gamla, till exempel Poe, 

Klauer, & Brobst (1998) och Söderström (1997), men denna litteratur har använts som 

definitioner. Dessa definitioner är fortfarande i bruk och därav har jag valt att använda 

dessa källor trots årtalet. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
En vidareutveckling på denna studie skulle kunna innebära större fokus på 

informationssäkerheten. Informationssäkerhet är mycket viktigt att studera i och med 

informationsförvaltning, men på grund av begränsad tid har jag inte haft tid att gå in 

speciellt mycket på ämnet. 

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna innebära att kolla mer på mognaden 

kring BI och hur Trafikverket kan öka denna mognad och vad de kan få ut utav arbete 

med BI. En större mognad kring BI skulle till slut kunna innebära införande av BICC, och 

detta skulle också kunna kräva ytterligare forskning kring hur andra organisationer har 

arbetat vid införande av BICC och hur detta skulle kunna appliceras på Trafikverket. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Tjänsteintegratören 

Arbetar Trafikverket med BICC som en funktion i nuläget? 

Vad ser du för fördelar med att arbeta med BICC som en funktion i och med 

informationsförvaltning? 

Vad ser du för problem i och med att arbeta med BICC som en funktion i och med 

informationsförvaltning? 

På vilket sätt ser du att man skulle kunna implementera ett BICC som en funktion för att 

hantera hela Trafikverkets informationsförvaltning? Ser du att det skulle fungera? 

Hur kan ett BICC ledas och styras? 

Hur kan ett BICC passa in i Trafikverkets arbetsform, med linjeverksamhet och 

förvaltning? 

Vad tycker du om att införa informationsförvaltning som ett sakområde på Trafikverket, 

med BICC som en styrande funktion? 

Ser du några fördelar med det? 

Ser du några nackdelar med det? 

Vilka problem ser du med Trafikverkets nuvarande informationsförvaltning? 

Vilka förändringar skulle du vilja se av informationsförvaltningen på Trafikverket? 

 

IT-arkitekten 

Hur ser du att man skulle kunna arbeta gemensamt längst hela Trafikverket med 

information governance? 

Vad är det för information governance-modeller/metoder som används idag? 

Vad ser du för möjligheter med att arbeta med gemensam informationsförvaltning på 

Trafikverket? 

Vad ser du för nackdelar med att arbeta med gemensam informationsförvaltning? 

Kan man använda modellen för DW-data? 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med den modellen? 

Om man ska stoppa in DW-data i den modellen, behöver modellen då anpassas eller kan 

man ta den rakt av? 

Vilka problem ser du med Trafikverkets nuvarande informationsförvaltning? 

Vilka förändringar skulle du vilja se av informationsförvaltningen på Trafikverket? 

 

Informationssäkerhetsansvarige 

Vem ansvarar för lagrad data i DW? 

Förflyttas ansvaret för data under dess livscykel? Källsystem, ETL-processen, analyser? 

Vilka har tillgång till data i DW? Den ansvariga, de som arbetar i den verksamheten, alla 

på Trafikverket? 

Om Trafikverket skulle använda sig av gemensam informationsförvaltning, och göra 

informationsförvaltning till ett sakområde på Trafikverket, ser du några säkerhetsproblem 

med detta? Ur ett säkerhetsperspektiv, ser du några nackdelar med detta? 

Ser du, från ett säkerhetsperspektiv, några fördelar med detta? 

Vem skulle ansvara, skulle flera stycken ansvara, för dessa data? 

Vem skulle ansvara för att dessa data är ständigt uppdaterad? 

Vem skulle ansvara för ETL-process och vem skulle ansvara för data som används för 

analyser? 

Hur påverkas informationssäkerheten när man aggregerar information? 

Vilka problem ser du med Trafikverkets nuvarande informationsförvaltning? 

Vilka förändringar skulle du vilja se av informationsförvaltningen på Trafikverket? 

 

Förvaltningsledare 



 

 

 

Hur arbetar ni med informationsförvaltning av *källsystem* idag? Efter någon speciell 

metod/modell?  

Hur arbetar ni med datalagring? DW? 

Ser du några fördelar/nackdelar med erat sätt att arbeta med informationsförvaltning? 

Vilka brister i informationsstyrningen inom *källsystem* ser du idag? 

Hur tror du en gemensam informationsförvaltning på Trafikverket skulle fungera? 

Ser du några fördelar att ha gemensam informationsförvaltning på Trafikverket? 

Ser du några nackdelar att ha gemensam informationsförvaltning på Trafikverket? 

Hur påverkas *källsystem* av införandet av gemensam informationsförvaltning? 

Vilka problem ser du med Trafikverkets nuvarande informationsförvaltning? 

Vilka förändringar skulle du vilja se av informationsförvaltningen på Trafikverket? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Intervju 1 
 
Respondent: Tjänsteintegratören, 2016-04-18. 

 

Respondent: Jag har det svåruttalade namnet. Jag sitter på beställardelen av organisationen, vi är 

runt 40-50 st. Sen har vi tekniska förvaltningsledare, sen sitter vi då med ca 20 st, och de har olika 

förvaltningsobjekt inom trv. Sedan är vi 12 st tjänsteintegratörer. Och då sitter vi och vi har tidigare 

haft uppdraget tidigare att vi har haft olika områden, och jag har haft BI och integrationer. Jag har 

ansvaret för att hjälpa verksamheten och kravställarna på rätt sätt mot IT. Men det har förändrats 

litegrann… Nu sitter jag och stöttar både förvaltningen och verksamheten, för att kunna lägga 

någon slags beställning till produktionssidan. Och sen har vi den här delen med förvaltningen och 

IT-strukturen där vi har ett antal plattformar som vi sitter och jobbar med. Och jag har ju, som sagt 

då, BI och integrationer. Så vi är runt ganska mycket, ett antal personer i alla fall, på min avdelning 

kan jag säga. Sen har jag som sagt historik inom trv, jag har gått med IAM, behörighetsdelar, 

integration mellan olika myndigheter, accesser inom trv, och blabla. Sen har jag hoppat på det här 

tåget med BI för två är sedan, så jag är liten och vis jag också, men jag har fått lära mig ganska 

mycket. Vi har ju ganska mycket inom trv, så utifrån produktförfrågan och plattformsdelen har vi 

hur mycket som helst, i stort sett alla, utom IBM som kommer nu snart också. Du då, vad gör du? 

Therese: *Beskriver examensarbete*…vi har bland annat pratat om möjligheten att införa ett 

BICC, som du har ansvar för vad jag har förstått? 

R: Ansvar och ansvar, vi har ju haft det här problemet att vi inte har haft någon styrning kring de 

här frågorna. Det här var ju långt innan man påbörjade informationsförvaltningsarbetet, och jag har 

ju liksom märkt att det här inte funkar. Det går ju inte att göra någonting gemensamt inom trv, vi 

har haft de här olika öarna och då har vi ju utifrån den erfarenheten som jag haft på järnsidan, så 

har man ju liksom börjat fundera litegrann: ska vi försöka centralisera det här på något sätt, för att 

få bättre styrning och det har varit lite olika förslag till både IT-internt och verksamheten, hur vi 

skulle kunna hantera det här. Bästa förslaget då var ju att vi skulle köra BICC, och då var ju initialt 

tanken att IT skulle ta hand om det här, på något sätt, att det är där styrningen ska finnas, men vi är 

så pass D-centraliserade i informationsförvaltningsfrågor så det här har jag ju stängt lite igen, och 

just nu håller jag på lite med att titta lite närmare på att IT ska kunna vara någon slags leverantör 

till verksamheten och ska lägga grunden, alltså ansvaret för plattformen som då har med BI att 

göra. Resten får vi skjuta till en verksamhetsdel som har stöd i processen att kunna göra. Så det är 

krångligt, men vi håller på att jobba med de delarna för tillfället. 

T: Men skulle du se några fördelar med att införa ett BICC? 

R: Absolut! Det är ju det jag gör egentligen, men då är det väldigt vinklat utifrån en 

förvaltningsmodell. Ett BICC, vet du hur det fungerar? De här delarna med Musse Pigg-bilden och 

allt det där. Problemet här är ju att vi har väldigt mycket historik på trv, där vi har olika 

verksamhetsområden som har varit mogna i BI-frågorna, drivit egna frågor, och därför får man den 

här krocken. Nu har vi en del i trvs verksamhetsområde som har ett visst ansvar för de här frågorna, 

alltså i processen, men som inte haft det tidigare, alltså de här tankarna tidigare. De BI-frågorna 

som har dykt upp där, de har ju hanterats internt. Nu vill man liksom lyfta de här frågorna och lyfta 

de till någon slags referensgrupp på trv där BI-frågor kan diskuteras på övergripande nivå. Vi tar 

inte på oss det här ansvaret, för det kan vi inte göra. Det mäktar vi inte med. Vi har varken resurser 

eller egentligen de kompetenser som behövs för den verksamhetsinformationen. Sen har vi inte ens 

påverkat det här arbetat med att… Vi pratar ju om BI som någon slags 

historikrapportuppföljningsdel, jag vill prata om business analytics på trv egentligen, det är nästa 

steg, och då är vi på BICC-nivå, enligt mig. Då hanterar man både historisk data och operativ data, 

för de har vi möjlighet med i de olika plattformar som vi köper in. Så det är egentligen den 

utgångspunkten som jag har. 

T: På vilket sätt tror du att man skulle kunna implementera ett BICC och få alla att samarbeta? 

R: Det är ju att man i ledningssystemet hittar en ansvarig för de här frågorna, för det är egentligen 

det som krävs för att den ansvarige, för det är det som krävs för att den utpekade ansvarige ska 

kunna ta nästa steg och kunna hantera det till nästa, alltså till de olika verksamhetsområdena. Jag 

vet inte hur pass mycket du har hört kring hur trv styrs idag. Jag antar att *handledare* har haft ett 

föredrag? Det är svårt att anpassa BI utifrån en förvaltningsmodell, det är omöjligt nästan. För då 

jobbar man ju i stuprör väldigt mycket, BICC är ju brett över hela verksamheten. Det vi har gjort, 

alltså initialt när jag kom hit det var ju att i alla fall samordna resurser som jobbar inom BI, för att 

de inte ska finnas de här öarna runtom i verksamheten. Lika så har jag sagt i förvaltningen, som 

inte fanns för två år sedan egentligen, vi måste konsultera plattformarna, vi måste se till att få in det 



 

 

 

här för vi har ju funktionellt ansvar och leveransansvar för infrastrukturen kring IT och du kan 

liksom inte påverka om du inte har helhetskoll. Så idag finns det som sagt ett antal plattformar som 

fortfarande inte är centralt förvaltade av IT. Och då håller vi på att diskutera fram den här 

gränsdragningen, vart ska vi kunna gå in och ta de här delarna. För vi har gemensam licence 

management, gemensam inköpsstrategi, och så vidare, och de här delarna skulle kunna hjälpa 

framdriften av BI inom trv. Och vi ligger ju efter och nu känner jag på mig att trots att vi har 

ganska mycket erfarenhet och kunskap, så är det liksom inom de här stuprörena vi har. BI ska ju 

vara ett paraply över hela organisationen, och det är det inte idag. Och det är ju det vi jobbar med 

idag och vi har haft lite olika angreppssätt för att hantera de här frågorna: vad tycker ni, alltså de 

olika verksamhetsansvariga. Man har ju märkt att det börjar mogna nu, vi har fått 

ekonomistyrningen att ta emot de här uppgifterna att börja hantera det där utifrån någon central 

roll, och då ska de få möjligheten att bjuda in resten av trv, alltså verksamhetsområdena, för att 

börja prata mer varandra, för att prioritera, för att få gemensam budget för att se vad vi har och kan 

åstadkomma med BI. Det har vi inte haft möjlighet till, det har varit liksom stuprör.  

T: *Handledare* och jag pratade lite om man skulle införa informationsförvaltning som ett 

sakområde på trv… 

R: Det hade varit den bästa lösningen, men vad säger han då? 

T: Ja, det är väl det jag ska undersöka, om det är möjligt, och om det är en bra lösning. 

R: Om det är möjligt, ja precis. Det hade varit den bästa lösningen tror jag, för då har man i alla fall 

gått på bred spektra och sagt till de flesta inom trv att såhär ser det ut. Idag säger man varken bu 

eller bä. Man vet att man  jobbar med informationsförvaltning, men då gör man det ganska mycket 

i förvaltningen. Men man behöver någon slags centraliserad styrning utav det här, och det har inte 

vi idag. Det är en sak att prata om, alltså ansvaret för BI när man har pratat BICC, de är två olika 

saker, men ändå ganska lika. För då jobbar man med förvaltningsmodellen och här handlar det då 

om någon slags IT-process, eller IT-strategi. Hoppas att det var ett svar… 

T: Men skulle man på något sätt kunna få ihop ett samarbete mellan sakområdet och BICC-

funktionen, om man tar folk från både IT och verksamhet? 

R: Vill du ha ett långt eller kort svar? 

T: Ett långt gärna. 

R: Jag får nog återkomma med det, för det känns lite dumt att jag för fram mina åsikter från mina 

närmaste kollegor. För vi har olika åsikter om det här, allihopa. Så det är en av grundorsakerna till 

varför vi har problem, vi ser lite olika på BI inom trv idag 

T: Hur ser du på BI inom trv? 

R: Jag ser att det här är rätt väg att gå, att få det här centraliserade, annars kommer inte den biten 

med. Problemet är ju att det ställs högra krav på den som ska finnas inom det sakområdet, så man 

ska bjuda in folk som kan information om de olika verksamhetsområdena. Jag vet inte hur mycket 

du kan om just de här delarna, men vi har så mycket data som ingen förstår egentligen. Sen hänger 

vi inte med för det skapas ju mer saker. Nu kommer ju det här nya som har dykt upp på trv, big 

data, ilt (?) och de här frågorna, ska de in i den här delen eller hur löser vi de frågorna? För BICC 

är ju ett paraply, och för mig är big data samma sak som vilken data som helst fast den är 

ostrukturerad. Lika som att man har ilt-frågan (?) som är bara en tekink som kan hjälpa 

molntjänster. De här frågorna har vi inte ens berört än så länge. Jag säger bara från mig själv, jag 

tror det finns andra som har haft mer kontakt ut i verkligheten kring de här frågorna. Vi får lägga 

det på is så länge. 

T: Vilka problem ser du med trvs nuvarande informationsförvaltning? 

R: Den är inte klar, den håller på att implementeras. Jag inser själv att den mognaden saknas för 

tillfället. Många förstår inte vad informationsförvaltning är, vi måste kunna beskriva det: såhär ser 

det ut. Det har man väl gjort, men samtidigt måste man få den här återkopplingen, det är den som 

blir. När man implementerar någonting, då ska man ju verkligen få följa upp det för att se att så här 

ser det ut. De verksamhetsområden som jag har varit och pratat informationsförvaltning med, då 

säger de: ”ja, det är klart”. Men vad är det som är klart? Det är egentligen grunden till hur vi ska 

jobba framöver. Vad är det ni ska hantera och hur ska vi kunna få den här informationen? Då krävs 

det mycket mer än så. Det är ju inte bara att säga att man har gjort det, utan det måste man ju kunna 

påvisa också, och verkligen se att verksamheten har förstått vad informationsförvaltning är. Det 

utgångsläge som koncernarkitekturen hade det var ju att dela det här ansvaret internt i olika 

förvaltnignsobjekt och att du ska ha en informationsförvaltare och att du ska ha systemförvaltare. 

Det kan vara samma sak, men de måste ju förstå vad de hanterar. Det är ju inte bara data och det 

här ska ju användas av hela trv, allmänheten och alla inom Sverige, och det är där man börjar prata 

om det här med informationssäkerhet. Hur ska det lagras och vilka ska få använda det och så 

vidare? Och frågan är om man ska skicka in det här till framtida BICC och bjuda upp personer från 



 

 

 

olika verksamhetsområden för att ta den diskussionen. Vi har gjort det tidigare, men det har varit 

väldigt svårt liksom, i och med att det är väldigt stort och alla jobbar med olika saker. 

T: Men tror du att det är möjligt att skapa en gemensam styrning av informationsförvaltning? 

R: Det tror jag, det är det jag jobbar för, fast lite trv-vridet. Det är ju svårt att komma in med BICC-

konceptet för trv bara rakt av. Vi ska ju ha in en resurs som som har stöttat oss med det här nu 

under kommande kvartalet, för att se hur vi går vidare. Det är ju nästa steg, vad behöver vi för att 

kunna göra det här och hur bygger vi BICC? Det är det korta svaret. 

T: Är det några andra BI-funktioner som ni kollar på som kan motsvara BICC, för att samordna 

informationsförvaltningen? 

R: Alternativ finns ju och jag är långt gången i mina tankar, i och med att man inte haft detta att 

samordna detta på ett korrekt sätt så har jag tänkt att framöver, det märker man själv, att väldigt 

mycket ansvar läggs på användaren, eller användaren utav data. Här kan man ju få den 

centraliserade delen, men då måste ju förvaltningsområdena som har informationen kunna göra 

exakt samma sak lokalt. Alltså istället för att ha BICC så måste man skicka det ansvaret till dem, 

och då måste de ta det hela med att samtala med andra som har information och samtala med andra 

internt för att se hur man ska lösa det här problemet med att delge information till andra internt på 

trv och återigen externt också då. Och största problemet som jag ser idag är ju att man har inte 

riktigt förstått hur informationssäkerheten ska fungera på trv. Vi jobbar ju hårt med frågorna, men 

det är inte lätt. Så det är lite hönan och ägget. Hur löser vi det? Hade jag kunnat svara på det så 

hade vi inte haft det här problemet. Återigen, det är mina åsikter, men jag tror att det behövs att du 

hör med fler om denna frågan. Vi är väldigt teknikintresserade, väldigt många inom trv, men teknik 

löser inte de bekymren utan det är mer de här grundbultarna: hur bygger vi för att kunna hantera 

information internt på trv? Centraliserad eller decentraliserad. Korta svaret, återigen. 

Vi har haft lite olika vinklingar på hur vi skulle kunna lösa den här delen och då har man provat ett 

antal idéer. Bästa idéen hittills har varit att man skickar ansvaret gällande övergripande frågor kring 

informationshanteringen till ett visst verksamhetsområde eller förvaltningsområde, för att det finns 

stöd i processen. Alltså styra och leda är en del i det och det är dit man kan skicka det här. Annars 

får man inte riktigt någon acceptans på trv. För vi blir ju ifrågasatta hela tiden från verksamheten: 

IT ska inte göra det här. Men vem hanterar det då? Nu när vi vill ta emot data i ett centralt 

datalager, vem har ansvar för det och är den väl mottagen? Här måste det finnas någon slags 

informationsförvaltning. Jag brukar ta ett exempel när det kommer till förvaltning; om vi har en bil 

som inte har något drivmedel, hur ska vi hantera det? Det är en sak. En annan sak är, när man 

börjar aggregera information, vem tar ansvar för den aggregerade informationen? Det är ingen del 

vi diskuterar för tillfället, men det är ju vad BICC ska vara egentligen, eller något slags sakområde 

för att kunna hantera de här sakerna. Det är där vi är egentligen. 

Vi har haft företag inne tidigare som har försökt stötta oss i den här frågan, hur vi skulle kunna lösa 

det, men… man har aldrig fått riktig implementering eller förankring av det ute i verksamheten, hur 

det skulle kunna fungera. 

Vi har gjort ett antal insatser för att lösa det här problemet med multiplattforms, för att försöka lösa 

det problemet med att vi är teknikinriktade eller teknikintresserade i alla verksamhetsområdena, 

och då har man ju kommit fram till att vi i stort sätt kan erbjuda leverans av vad som helst kan man 

säga, från IT. Men man måste ju förstå vilket behov verksamheten har. Jag sitter själv och ska 

skriva vår informationstjänst och på något sätt tjänstefiera det här utbudet från IT och andra 

verksamhetsområden, men det är svårt. Jag har inte gjort klart det konceptet, men det kan vi då ta 

vid ett senare tillfälle, hur man skulle kunna lägga upp det här för att fronta någon slags gemensam 

accessdel för att kunna sprida information inom trv. Det är väldigt svårt för tekniken förändras ju i 

stort sett varannan månad, så därför har jag anammat det här konceptet att vi ska försöka 

möjliggöra för användarna inom trv, oavsett vilken nivå man är på, att access information själv. 

Och så ska man ta hand om den här IT-governance-delen för att säkerhetsställa att vi inte exponerar 

det som inte är tillåtet eller känsligt. Att det är korrekt och att vi har en sanning, och det är ju stort, 

väldigt stort. 

T: Hur ska man kunna få till det med vem som är ansvarig för vad? 

R: Det gör man ju i att man inför informationsförvaltning i de olika förvaltningsobjekten. Då vet 

man om att det här systemet skapas just här, och det är det här som vi ska hantera. Det ska finnas en 

klar checklista, det här är erat ansvar. Kommer det ett behov och ni märker själva att det här är utav 

operativ natur, då är det självklart inget som BI ska hantera, utan vi är bara intresserad av historisk 

data.  

 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Intervju 2 
 
Respondent: IT-arkitekten, 2016-04-19. 

 

Respondent: Då ska vi prata lite om informationsförvaltning, och grunden till det här om man 

tänker sig trv… Ofta när man pratar om information så pratar man om vilka system vi har och om 

något inte fungerar bra så säger vi att ja vi skulle behöva ha ett nytt IT-system då. Men det kanske 

inte alltid är så att ett nytt system är lösningen, för det är ju egentligen informationen som ligger i 

systemet vi ska ändra, och den har vi ju tidigare inte förvaltat på något sätt. Så det här syftar till att 

vi ska fokusera på att få informationen bättre, inte den tekniska miljön som vi har runtomkring, inte 

applikationen, utan vi ska få verksamheten att fokusera på att informationen som vi har där, det är 

den man måste fundera på hur den är. Man får ju tänka att allting hänger ihop. Det finns mål som 

styr trv och robusthet är ett sånt mål som departement och regering säger att vi ska fokusera på: att 

få robusta järnvägar. Och de mål som vi har som styr oss, de gör ju att vi definierar våra processer 

och de processerna, till dem använder vi information, som ligger där nere som kapacitet, 

anläggning och tillstånd. Den informationen hanteras sedan i IT-lösningarna, och de processerna 

som jag beskrivit, de utförs i organisationen. Så den här bilden har vi med för att beskriva att allting 

hänger ihop och att alla delar är lika viktiga. Och varför är det då viktigt att ha ordning på 

informationen som vi har? Jo, för att kunna fatta ett beslut till exempel. Och vi har fått kritik i 

tidigare… riksrevisionen gör ju granskningar av olika myndigheter och verksamheter, och då fick 

vi kritik 2013 för att vi hade… Egentligen fokuserade de på tågförseningar och försökte se varför vi 

hade så mycket, och en utav sakerna som kom fram där var att det var oklart vem det var som var 

ansvarig för data som låg i IT-löningarna som hanterade uppföljningsinformation om 

tågförseningar och att när man tittade på statistiken så kunde man få olika svar beroende på var 

man tittade. Så då fick vi kritik för att vi inte hade någon bra koll där. Sen har det varit en utredning 

som gjordes utav Alexandersson och han pratade mycket om vår underhållsverksamhet, men i den 

kommer det också fram då att, han kallar sin rapport koll på anläggningen, och kollar på hur 

anläggningen se ut och hur den mår och så vidare. Vi kan ju inte åka ut och titta på den varje gång, 

utan vi måste ju ha information om den i våra IT-system. En del saker i den där rapporten pekar på 

det, att man måste tydliggöra ansvaret för att samla in och ajourhålla data, man måste göra det 

metodiskt och så vidare. Om jag sedan kommer till vad informationsförvaltning egentligen är: 

anledningen till att jag började jobba med det här, det var för att det finns en IT-strategi och i den 

finns det ett mål som säger att trv ska återanvända befintlig information och kontinuerligt förbättra 

tillgängligheten och tillförlitligheten i den. Det står också i strategin, det finns principer, vad är det 

vi skulle kunna göra för att närma oss det här målet? Då finns det en princip som säger att vi ska 

hantera information som en tillgång, att vi inte bara har tillgångar i vägar och järnvägar. För om vi 

inte har information om var vägarna är då minskar ju värdet av den tillgången. Så informationen i 

sig själv är en tillgång. Så det som gjorde att jag fick börja med detta var att vi skulle utse tydliga 

informationsägare som skulle ha ansvar för masterdata. Det där som stod i IT-strategin det gjorde 

att vi var några stycken som fick börja jobba med att ta fram riktlinjer hur vi skulle jobba med det 

här, och då finns det då en riktlinje som handlar om förvaltning och leverans av information. I den 

riktlinjen finns det några begrepp som finns förklarade, det finns en beskrivning om vad 

informationsobjekt är och att det är ett verksamhetsbegrepp som vi vill samla data om. I riktlinjen 

är det väldigt viktigt att man inser skillnaden mellan att jobba med beskrivning av information, 

eller om man jobbar med de verkliga data som jag sitter och knappar in. Att man inser att det är helt 

olika arbetsuppgifter som krävs för att hantera informationsobjektet och andra för att hantera 

förekomsterna. Det är det som är grunden i den riktlinjen. Den vänstra sidan på denna här till 

funktionellt ansvar och den högra sidan till leveransansvar. När vi då jobbar med 

informationsobjektet, då jobbar vi man informationsförvaltning och funktionellt ansvar, och när vi 

jobbar med förekomsten av information då jobbar vi med leveransansvar. När man jobbar med 

förvaltning så är då första punkten att man ska koordinera och ta fram underlag för fastställande av 

struktur och alltså bestämma vilken struktur och egenskap ett informationsobjekt ska ha. Det kan ju 

finnas många intressenter, men säg att man ska förvalta en viss information och ha en 360 graders 

vy i trv, alla intressenter ska man då ha koll på vilka de är och vad de har för behov, och de ska veta 

att jag är den att kontakta om de vill ha något mer. Så man ska kunna ta emot önskemål om att man 

vill ha mer, och om det kommer nya krav, då ska man också kunna värdera nyttan av det. Om 

någon vill ha information om vägräcken säger vi, då betyder det att vi ska ut i hela landet och mäta 

den informationen också, så det kan bli väldigt kostsamt. Medan någon annan säger att jag vill ha 

hårfärg på våra kunder också då är det inte en lika stor grej, utan då kan vi ajourhålla det eftersom. 



 

 

 

Så man ska värdera nytta utifrån det där. Sen ska man också i informationsförvaltningen veta vilka 

som använder informationen så att förvaltningen kan göra alla uppmärksamma om vi gör 

förändringar nu, så finns det en verksamhet där borta som använder den här informationen. Om vi 

gör förändringar så att det inte ser ut som tidigare då måste de få reda på det i god tid, och så 

vidare. Då jobbar man egentligen med strukturen, hur ser informationsobjektet ut. Nästa är att man 

ska koordinera och ta fram underlag för fastställande av kvalitetskrav av förekomsterna. 

Kvalitetskrav är till exempel en beskrivning av hur fullständig informationen är eller hur aktuell 

den är eller hur riktig är den. Då får man försöka definiera mått på dem där och man får jobba med 

att försöka beskriva det där. Men man får jobba då med att försöka beskriva, vad kan man förvänta 

sig för kvalitet på den informationen som vi har. Sedan ska man också jobba med att ta fram 

information som kan fastställa informationssäkerhetsklassning. Men det är ju i 

informationsförvaltningen som vi jobbar med att hålla koll på vad vi har för säkerhetsklassning på 

den information som jag förvaltar och så ska man följa upp då att informationsobjektet följer de här 

kraven, det kan man då inte göra på alltihop utan man måste bestämma vad man ska titta på och 

man kan då göra det på lite olika sätt. Ett sätt är att man kanske intervjuar de som använder 

informationen, eller delar ut enkäter där man tar reda på om det är tillräckligt bra kvalitet. Ibland 

kan vi ju använda våra BI-verktyg för att på olika sätt ställa dem mot varandra och följa upp 

måtten. Men ibland har vi ju kvalitetsmått där de enda sättet att verifiera om det är rätt eller inte, då 

måste vi ut i verkligheten och titta, så det är lite olika sätt som man kan göra det där på. Sedan skall 

man teckna informationsavtal och det är ett avtal mellan mig som har informationen och den som 

vill använda informationen. De står lite olika saker i de avtalen, men de talar i alla fall om vilken 

information du får och framöver kommer det också stå vilken kvalitet och klassning det har. I 

gamla avtal står det klassning, men inte kvalitet. Sedan det med leveransansvar, det har de som 

jobbar i linjeverksamheten på trv. Antingen kan de leverera ajourhållningsunderlag. I till exempel 

investeringsprojekten så levereras information om anläggningen och då jobbar de med 

leveransansvaret, när de samlar in från entreprenörerna efter att de byggt, så kan de tala om hur 

vägen har byggts. Eller så kan det vara hantering av data, det kan vara att jag redigerar en kund, då 

jobbar jag med vårat leveransansvar. Sedan ingår det också i leveransansvaret att följa vad det är 

för kvalitet på förekomsterna i det dagliga arbetet. Man upptäcker ju kanske ofta när man jobbar att 

det inte är tillräckligt bra kvalitet och då ska man tala om för förvaltningen att vi måste ha några 

kvalitetshöjande åtgärder. När man hittar sådana fel vid kvalitetshöjande åtgärder så ska man 

egentligen utföra rättningar, då är den i praktiken oftast förvaltningen som skall göra det, för vi kan 

ta hjälp av något IT-stöd så det går lite snabbare. Sedan är det de som tillhandahåller data till nästa 

process eller nästa kund, så det är de som har leveransansvar. Men när vi pratar om 

informationsförvaltning så pratar vi alltid om den vänstra sidan av bilden, det är ju det som är det 

nya. Leveransansvar för information har vi alltid haft, fast inte så tydligt beskrivet. På sikt vill vi 

nog ha tydligare leveransansvar. Sedan kommer vi till det här med informationsägare, som det stod 

i vår IT-strategi, och om vi tittar på vad informationsägare är för något då står det att 

informationsägare definieras som en person eller organisation som har det övergripande ansvaret 

för informationen, och ansvaret kan innefatta såväl definitionsansvar, som registeransvar, som 

indataansvar. Och då ser man att den första, definitionsansvar, det är ju det vi säger att 

informationsförvaltaren har, alltså strukturen. Registeransvar det kan också vara något som man 

sköter i förvaltningen med IT-stöd. Men indataansvar det är ju något som hör ihop med det man gör 

på linjeverksamheten. Så med den styrmodell som vi har på trv kan vi inte prata om 

informationsägare. 

Verksamheten jobbar i processer, och de behöver få stöd och styrning och det är det som 

förvaltningsobjektet ska leverera, gemensam stöd och styrning. Och i förvaltningsobjektet har vi ju 

process- och rutinbeskrivningar och förvaltning av IT-lösningar. Det här är något som vi haft sedan 

tidigare, men det som ändrades när vi kom med informationsförvaltning är att vi la till ytterligare 

en komponent som ska förvaltas och det man förvaltar är ett informationsområde. Ett 

informationsområde definieras i riktlinjen som en logisk sammanhängande del som innehåller ett 

eller flera informationsobjekt med tillhörande relationer. Men relationer är inte så viktigt när det 

gäller informationsförvaltning, men det är i alla fall ett antal informationsobjekt som hänger ihop. 

Sen när vi då ska fördela ansvar för informationsområden så måste man fundera på vem som ska 

vara informationsförvaltare för det här och då är principen att det förvaltningsobjekt som stöder den 

process när informationen föds, där ska då informationen förvaltas. Ibland kan det vara information 

som sträcker sig över flera processer och då får vi se var den största delen av informationen fångas 

och hålls, det är de som ska få ansvaret då. Sedan har vi k-verktyget, där alla applikationer finns. 

Där kan man se vad som förvaltas av vem och vilket förvaltningsobjekt den tillhör. Men i det 

verktyget har vi också byggt in lite stöd till informationsförvaltningen och egentligen då så 



 

 

 

fastställer man struktur, säkerhetsklassningar, kvalitet och mätningar för informationen, detta ska 

dokumenteras i verktyget. Informationsavtal vill vi dokumentera här, men vi har ännu inte hittat 

någon bra lösning på det. 

Therese: Jag och *handledare* har pratat lite om att kanske göra informationsförvaltning till ett 

sakområde på trv, vad tycker du om det? Tror du att det skulle fungera? 

R: Att informationsförvaltning skulle vara ett sakområde? 

T: Ja, så att man jobbar med det gemensamt över hela trv. 

R: Jag tror det blir svårt, för det är väldigt stort. Det som vi säger här är att det är 

grundinformationen som vi delar ut ansvar för och när vi pratar om förvaltning av de som ligger i 

våra BI-lösningar, alltså när vi börjar aggregera, då kan man ju tänka sig att det ligger gemensamt 

på något sätt kanske. Men annars tror jag det är för stort att ha någonstans där det är gemensam 

förvaltning. Ett sakområde ska ju mer styra, inte själv utföra förvaltning, utan ha styrande principer. 

Vårat sakområde IT, den riktlinjen som jag har skrivit, den hör till sakområde IT och från det 

sakområdet styr vi att förvaltningsobjekten måste jobba med förvaltning. Jag tror att det är för stort 

för att tänka sig att det skulle ligga på samma ställe, däremot kan man ha en mer övergripande 

styrning för det som kan ligga i ett sakområde. Men själva förvaltningen måste ligga ute i 

förvaltningsobjekten, tror jag. 

T: Skulle du se några fördelar och möjligheter med att ha en sådan gemensam styrning?  

R: Det som skulle vara en fördel med att ha det gemensamt på ett ställe är att de som skulle jobba 

med detta lär ju verkligen vara 100% engagerade i det här. De skulle prioritera varifrån det är 

viktigast att jobba med det här, från ett trvperspektiv, utifrån till exempel prioriteringsordning. Det 

skulle ju få större acceptans på chefnivå när man gör det som aktiviteter, så skulle det kunna vara. 

T: Vad tror du att det skulle ge för nackdelar? 

R: Nackdelar skulle vara att det dels är för stort att hålla i alltihopa. Om man skulle hålla i detta på 

ett ställe så måste man ändå dela ut ansvar till olika personer för olika delar. Sen tycker jag också 

att det är bra om det ligger närmare verksamheten, för de som ska få informationen. För i slutändan 

är det ju de som har leveransansvar som ser till att det är bra kvalitet. Förvaltningen är ju till för att 

stötta och styra dem åt det hållet, men egentligen är det ju de som har det riktiga leveransansvaret 

och då känns det lite konstigt att flytta in det. 

Men det finns fördelar med det! En annan fördel, om vi tänker att vi skulle flytta in det, skulle vara 

det här med att jobba med DW, då har vi ett ställe som har koll på hela trv och som har förståelse 

för hela trv, som kan bygga ihop detta på ett bra sätt. Så ur ett sådant perspektiv bör man ha någon 

slags gemensam förvaltning för att hålla reda på det. Men det krävs ändå de som har kunskapen i 

utändan av förvaltningsobjekten också. 

T: Men tror du att man på något sätt skulle kunna bygga upp ett gemensamt DW, och så ända ha 

ansvariga i verksamheten? 

R: Om vi tycker att vi ska bygga ett DW för hela verksamheten, då ska vi sträva efter att få ett 

gemensamt, där man tagit hänsyn till att förstå information från olika områden. Inte skapa ett DW 

där vi har ett stuprör en del och ett stuprör för en annan. Det är viktigt att ha en 

informationsarkitekt, eller något, som vet hur allt detta hänger ihop. Men jag tror ändå att för 

grundinformationen så ska man kunna peka tillbaka på respektive förvaltningsobjekt och säga ”ni 

är ju ansvariga för just det här området”, men det ska man ju veta i den centrala förvaltningen 

exakt, vem som är ansvarig för de olika delarna, så det måste ska en samverkan däremellan. Jag 

tror att de ansvariga för det stora DW alltid ska ta på sig ansvaret för allt och man upptäcker att det 

är dålig kvalitet, då kan de inte jobba mot linjeverksamheten själva och säga att ”nu är det jättedålig 

kvalitet på det här”. Man måste de kunna bolla tillbaka till det förvaltningsområde som ansvarar för 

det objektet, så måste de ta det och jobba vidare med kvalitet. Jag tror att båda sidorna behövs, jag 

tror att det blir övermäktigt annars. Jag tror att de som jobbar i förvaltningen tittar på kvalitén, inte 

bara utifrån ett DW-perspektiv, utan också utifrån det dagliga operativa arbetet. I ett DW är det ju 

ofta att man ska aggregera information och sammanställa dessa mot varandra, och då är det ju 

väldigt viktigt att det håller bra kvalitet. Medan det med andra saker är viktigt att det håller bra 

kvalitet, till exempel faktureringsinformation; om jag inte skriver det rätt så blir fakturorna fel, men 

just det kanske inte är så viktigt att titta på i ett DW. Därför tror jag att det är viktigt att kolla att det 

är utifrån olika perspektiv man jobbar med kvalitet, och därför tror jag att det behövs båda delarna. 

T: Om man istället skulle behålla det som det ser ut idag, med informationsförvaltning som ett 

förvaltningsområde, vad ser du för fördelar med det? 

R: Alltså jag tror inte man kan ha bara det, och inte om man tänker utifrån DW, då räcker det inte 

med bara det. För det räcker bara för att hålla grundinformationen, det jag levererar till ett annat 

system, det räcker den informationsförvaltningen till för. Men om man ska börja slå ihop det här till 



 

 

 

någonting, så måste man ha någon som är ansvarig för det. Så jag tycker att båda måste finnas och 

att man måste hitta samspelet mellan dem. 

T: Används det någon modell för information governance idag? 

R: Nja, alltså information governance, det är beroende på hur man lägger det begreppet. Alltså vi 

har ju haft en förstudie som gått som har hetat informationshantering och i den har man då beskrivit 

informationshantering, som de egentligen är både det här med informationsförvaltning och leverans 

och ansvar för information, det är tillsammans informationshantering. Ovanför det behöver man 

sedan något man kallar informationsstyrning, som är styrning på olika sätt. Precis som vi styr nu 

från vårat sakområde att man måste etablera informationsförvaltning, så tänker man att det bör 

finnas någon övergripande informationsstyrning, Men förutom förstudien kan jag inte säga att vi 

har någon speciell modell för informationsstyrning. 

T: Vilka problem ser du med trvs nuvarande informationsförvaltning? 

R: Alltså det som var innan, eller det som håller på att etableras? För det vi håller på att etablera 

har bara hunnit börja på ett antal ställen. Det jag tror att vi är ganska säker på att vi kommer dyka 

på är att vår styrmodell… alltså att det inte är tydligt vem som styr över vem, vem som håller det 

här leveransansvaret, så jag kan tänka mig att när det blir diskussioner och man klagar över 

leveranser av information, att man inte har så mycket mandat i förvaltningen att säga något. Det är 

otydligt vem som bestämmer över vem där. Så den biten tror jag, även i vår nya modell, är något 

som får testas hur det kommer fungera. Det bygger väldigt mycket på att man ska komma överens, 

det finns liksom inte en som kan bestämma över den andra. 

T: Vilka förändringar skulle du vilja se i informationsförvaltningen? 

R: En tydlighet överhuvudtaget i vår styrmodell, det är ju det som påverkar 

informationsförvaltningen också. I många fall när man etablerar processer så definierar man 

processägare, och den är ansvarig för hur man ska göra arbetet och även ansvarig för leveransen av 

processen. På trv har man en som är ansvarig för att beskriva hur man gör och sedan en annan som 

är ansvarig för det som kommer ut, och jag tror inte det är någon lyckad delning som vi har gjort 

hos oss. Så egentligen tror jag att den styrmodellen ger oss problem, och så tror jag det kommer 

vara fortsättningsvis också. Generellt får vi ju ständigt jobba med och förklara varför vi håller på 

med informationsförvaltning och det handlar ju om en mognadsfråga, att förstå att informationen i 

sig är viktig. Indirekt tänker man nog att informationen är viktig, men man tänker inte att man 

måste jobba med det för att det ska bli bättre. Men det tror jag ingår i vårat jobb när vi etablerar 

informationsförvaltning, att höja mognadsnivån. Men största risken med den modell som vi tagit 

fram, det är våra styrformer.   

  



 

 

 

Bilaga 4 – Intervju 3 
 
Respondent: IT-arkitekt2, 2016-04-21. 

 

Respondent: Trv lyder under näringsdepartementet och det är de transportpolitiska målen som styr 

vår verksamhet. De transportpolitiska målen finns dels som funktionsmål, alltså transportsystemets 

funktion, men så finns det också hänsynsmål, hänsyn till miljö och hälsa bland annat. Och sen 

funkar det så att det finns en inriktningplan för transportsystem som talar om vad vi ska göra med 

transportsystemet de närmaste tolv åren och vi tar fram den inriktningsplanen för transportsystemet. 

Sen får nringsdepartementet den för att fatta beslut om en åtgärdsplan för samma planperiod, tolv 

år. Den åtgärdsplanen vänder tillbaka till oss som vårat långsiktiga uppdrag och där står det på 

vilken sätt och med vilka volymer vi ska utveckla transportsystemet. Alltså vart vi ska bygga väg 

och järnväg och vilka andra åtgärder vi ska sätta in. Sen om tittar på årsvis så finns det en 

instruktion till trv som visar det årsvisa uppdraget. I den instruktionen står det att det här är er 

uppgift, ni ska göra det som vi sagt i åtgärdplanen, men även de här sakerna och i år får ni göra slut 

på såhär mycket pengar. Så det blir då specifikt. Ni får använda si och så mycket resurser för att 

investera om det vi kommit överens om. Så är styrningen på den övergripande nivån, den högsta 

nivån på trv. Sen för att vi ska kunna lösa detta uppdrag så har vi ett sätt att arbeta, och detta 

beskrivs på intranätet. Då har vi bestämt att vårat ledningssystem som vi arbetar efter, är uppdelat i 

processer och sakområden. Processerna, huvudprocesser och stödprocesser, det är väldigt 

traditionellt att processkartan ser ut så. Huvudprocesser flödar från vänster till höger och 

stödprocesserna stöttar. I Stödprocesserna ligger till exempel ekonomi, HR och IT. Det är väldigt 

vanligt att man beskriver en verksamhet på det sättet.Sedan har vi dessutom sakområden, och de är 

specifika där vi vill ha ett gemensamt agerande, till exempel miljö. Hela koncernen ska här agera 

på ett gemensamt sätt. Ansvarsfördelningen på trv är också kopplat till processer. Det finns alltid 

ett funktionellt ansvar för en process eller sakområde och då ansvarar man för att den delen är 

funktionell och ändåmålsenlig. Det funktionella ansvaret delas upp i två delar, antingen har man 

leveransansvar, alltså att något kommer ut ur en process, eller så har man ansvar för sakområde. 

Men båda kallas för funktionellt ansvar, och så ser ansvarsfördelningen ut. Så allt som görs på trv 

är på något sätt kopplat till ett funktionellt ansvar, så det är inget som hänger fritt utan det är alltid 

någon som tar ansvar. Så om någon till exempel är ansvarig för BI på trv så måste det kopplas till 

ett funktionellt ansvar så då måste de hittas antingen i en process eller i ett sakområde. Så det är det 

som är kruxet, att man måste hitta ett funktionellt ansvar att koppla till.  

  



 

 

 

Bilaga 5 – Intervju 4 
 

Respondent: Informationssäkerhetsansvarige, 2016-04-25. 

 

Respondent: Ska vi börja idag? Informationssäkerhet är ett ganska vidd område egentligen, det 

spänner ju över all information, människor, papper, datorer och det gäller ju om man tittar på det 

ledningssystem vi ska ha enligt msb, som är föreskrivande myndighet, så ska vi följa, eller i alla 

fall beakta lic27000. Då handlar det om åtgärder på ansvar, roller, processer, tekniska 

byggnationer, så det är ju genomgående överallt. Grundläggande för informationen så jobbar vi 

med en klassningsmodell där vi klassar objekt utifrån fyra aspekter, konfidalitet, tillgänglighet, 

riktbarhet och spårbarhet. Sedan klassar man också utifrån säkerhetsskydd och det har inte vi från 

sakområdet informationssäkerhet något med det att göra, så vi skriver kring 

vardagsinformationssäkerheten om man säger så. Om vi pratar om säkerhetsskydd då pratar vi om 

rikets säkerhet och skydd mot terrorism och sådana frågor som är utanför vårat område. Det är ju 

trvs ansvar, men vi där jag sitter, gör inget mot det. Man talar om de fyra aspekterna vi pratade om, 

och när det kommer till konfidensrätthet så är det egentligen i huvudsak kopplat till offentlighets- 

och sekretesslagen, eftersom vi är en myndighet så har vi ju inte några affärsmässiga skäl att 

värdera och klassa information annat än ur hemlighetssynpunkten då. Annars är det ju utifrån 

tryckfrihet och så som offentlighetsprincipen, så vi har ju inte rätt att hålla saker undan bara för att 

det är obekvämt eller på något sätt känns märkligt. Så den delen kopplas då till offentlighets- och 

sekretesslagen i princip då. Men sådant som vi har rätt att betrakta, som konfidensinformation och 

intern klassificering, det är ju typ kunskapsprov, sårbarheter och risker, upphandlingar under vissa 

tider, säkerhets- och bevakningsåtgärder. Gällande aspekterna kring tillgänglighet, riktbarhet och 

spårbarhet så är det ju mer verksamhetsfrågor, ekonomiska konsekvenser, miljö till exempel. Det 

gäckar också mot en generell riskmatris som finns på trv. Vi klassar information, det är en 

grundläggande mekanism, och beskriver vilka åtgärder vi ska… Ja om vi har en viss klass vad ska 

vi göra då? I dagsläget så mäktar vi med att beskriva basnivån av allting. Om det är nivå 1 då, då 

har vi jobbat med att försöka beskriva fler nivåer. Idag finns det en beskrivning på ett och så säger 

man att om du har högre klassning då måste det vara bättre än så, men det finns ingen gemensam 

styrning idag på vad som är ”bättre än så”, utan det finns en basnivå. Kommer man upp på 

säkerhetsskyddsnivå så finns det ju väldigt mycket konkret kring säkerhetsskyddsavtal och 

suapannor och så vidare. Och mittenfältet är väldigt reglerat kring en central styrning. Men det är 

mekanismer, att klassa information utifrån en verksamhets betydelse och så ska det finnas saker till 

att göra det. Och det kommer ju igen kring informationsförvaltningen att denna klassningsaktivitet 

ligger som ett ansvar i informationsförvaltningen för förvaltningsobjektet för allas behov och då 

betraktar man ju ett informationsobjekt, och det återfinns ju bara på ett ställe. Så man klassar ju för 

allas bästa då. Det vi gör i informationsförvaltningen är att klassa grundobjekt och det är ju där det 

blir intressant för dig, för om man sätter ihop två grundobjekt i någon form av BI-lösning, blir det 

ett annat klassning då och vad heter det objektet då? Kan vi hänga det i någon klassningskrok där 

då och vad ska vi har för arbetssätt för att klassa om det. Det är inte uträtt idag, där kommer det in 

mer generella bedömningar då, men det finns inget systematiskt arbetssätt för det kring 

informationsklassningen. Vi har en informationssäkerhet och vi har en metodik för 

säkerhetsanalyser och hur man klassar informationsobjekt. Vi har greppanalyser mot regelverk och 

vi har tekniska tester och uppföljning och mätningsarbetet i stort. Men det centrala för dig, tänker 

jag, är lite det med klassning och hur får jag göra då? Och det är ju det som kommer igen i BI-

aspekten. 

Therese: Om man skulle slå ihop allting till ett stort, gemensamt DW, hur skulle det se ut från ett 

säkerhetsperspektiv? 

R: Ska man sätta all trvs information i ett jättestort DW så kan jag säga att då hamnar man i den 

högsta klassningen. Det innebär idag stand-alone-datorer inlåsta i säkehetsskåp enligt 

försvarsmaktens föreskrifter och då är hela BI-tänket borta. Så det är en intressant fråga har man 

ska navigera för att inte hamna i ett sådant läge, men om man vill dra slutsatser om hur man ska 

hitta den här balansen. Om man tittar på informationsobjekt så är det ofta enskilda attribut som är 

det kritiska, så då kan man fundera på om man kanske kan ha informationsobjekt i ett DW, men om 

man kanske måste exkludera vissa attribut då. Nu vet jag inte vad det innebär, men det skulle kunna 

vara ett sätt att inte ta in attribut som är klassade på högre sätt. Men som helhet, som mängd, så om 

du lägger allt på ett ställe så… Jag vet inte vad du tänker på, men kan  ju ha statiska uppgifter och 

åtgärder, och det finns en mängd olika dynamiska objekt också för information, performance-

objekt eller hur man ska uttrycka det. Men om man förvarar allt på ett ställe, då hamnar det på en 



 

 

 

säkerhetsskyddsnivå där man får sitta och jobba vid en dator i ett inlåst rum. Då kanske det inte blir 

den nyttan man tänkt sig kring ett BI-projekt. 

T: Tror du då att det är smartare att behålla det som det är nu, mer uppdelat? 

L: Rent tekniskt… en sak är ju hur vi tittar på hur man sätter samman information och hur vi sätter 

krokarna. Idag har vi krokar där vi sätter vilken klassning grundobjekten, om vi tittar på 

information bara och glömmer teknik och databas. Då är frågan, dyker det upp några nya 

informationskrokar? Man jobbar ibland på järnvägarna och då pratar man dataprodukter. En 

dataprodukt består av flera informationsobjekt, men egentligen om ett informationsobjekt består 

utav informationsobjekt så är ju det ett informationsobjekt i sig. Den här funktionen har man inte 

riktigt rett ut, om man har ett nytt objekt, en ny entitet, eller om det är så att informationsobjekt får 

bestå av andra informationsobjekt. Och om det är så, enligt det strukturen, kan man då tänka sig att 

man får hänga krokar på dem, alltså kan man hänga krokar utifrån de fyra aspekterna på de nya 

entiteterna. Ska det samma informationsobjektet heta något annat, BI-kub eller vad vet jag. Om de 

finns som förvaltningsbara informationsobjekt som man kan sätta informationsklassning på, det är 

ju en del då. Sedan är det ju teknikfrågan, hur ska vi förvara de här, det är ju nästa del då. Hur ska 

det styras utifrån de nya objekten, och det vet jag inte hur man ska lösa. 

T: Vi har även pratat lite om man skulle göra informationsförvaltning till ett sakområde på trv, hur 

tror du det skulle fungera? Ur ett säkerhetsperspektiv? 

L: Det finns massor med beröringspunkter som.. Tänker du informationshanteringen som ett 

sakområde, där informationsförvaltningsupplägget är en del av det? 

T: Ja, exakt. 

L: Det finns massor med saker kring informationssäkerhet som passar in där. Vi jobbar ju väldigt 

mycket med Anki Neldemo om det, samtidigt pågår det en massa andra utredningar om styrning, 

till exempel en säkerhetsutredning som drar i något om hur infosäk ska organiseras. Jag tror väldigt 

mycket att man skulle nå effekt av att titta på informationsstyrning framförallt ihop med ki-

funktionen. Ki-funktionen har sakområde, dokument och ärendehantering idag, och de jobbar vi 

ihop med nu om att få införa en konfidentsmarkering, att märka dokument på konfidentsnivå och 

även metadata och sharepoint. Börja så i alla fall, inte utifrån alla fyra aspekter, för det är inte helt 

uppenbart hur man kring de andra, tillgänglihet, riktbarhet och spårbarhet. Men det här är den mest 

kritiska, hur man får ett dokument bedömt då, och konfiditetsnivån och märkning är ju en intern 

och uppmärksamhetsmarkering, så på frågan om det ska få lämnas ut eller inte så görs det alltid en 

sekretessprövning och det är vid den prövningen man avgör om dokumentet ska beläggas med 

sekretess eller inte. Det här är lite klurigt att hålla reda på. SÅ det kan vara en offentlig handling, 

men den kan vara belagd med sekretess ur de här fyra grunderna från offentlighets- och 

sekretesslagen. Sen kan det också vara en hemlig handling utifrån säkerhetslagstiftningar och så 

vidare. Så det finns konfidentiell, hemlig, sekretess, det är ett batteri av begrepp som inte är jättelätt 

att navigera i. 

Ja det här gör vi ju ihop med ki. De har sharepointplattformar och dokumentmallar, och erling 

dokumenthantering. Så det här med klassning gör vi då ihop, och det här är då för ostrukturerad 

information. Sen kring strukturerad information så jobbar vi med förvaltning och klassningen kring 

att märka upp informationsobjekt, och då blir det på typnivå. När man har ett dokument så gör man 

en värdering av dokumentets innehåll och säger att den här instansen av dokumentet har bedömts 

som konfidentiell i det interna arbetet, som är en vägledning till när man sedan gör en 

sekretessfrågan vid utlämning. Ska detta få lämna myndigheten eller inte?  För vid 

informationsobjekt och informationsförvaltning då klassar vi på typnivå, kan vi förvänta oss att det 

förekommer instanser av de här objekten som kan kommas klassas som konfidentiella: ja, då sätter 

vi konfidentiell nivå. Men fortfarande kan det ju förekomma instanser som inte är konfidentiella, 

men när vi bygger system så måste vi bygga dem så att de kan hantera den högsta klassningen. Så i 

informationsförvaltningen letar vi efter de högsta klasserna på typnivå. Det kommer då påverka 

design och applikation hos instansobjekten. Men informationshantering/styrning/förvaltning som 

sakområde, jag tror det är väldigt bra för praktisk informationssäkerhet. Vi kommer ta fram en 

lathund nu, vad får man göra med viss klassning och vad får man inte göra? Ska det gå i tuggen, 

ska det arkiveras, får man maila det eller inte? Så det blir liksom en lathund så att man ser direkt 

då, och där är det väldigt bra att jobba ihop med ki för infosäk då, och så när det gäller strukturerat 

jobb och ka-funktionen. 

T: De DW som finns idag, vem ansvarar för dem? 

R:  Det vet jag inte, det kanske Jonas vet bättre. Det sker nog ganska ostrukturerat tror jag, hur man 

hanterar det. Det finns ju också en väldigt enhetlig bild över information på trv. Alla är ju på något 

sätt överens om att det är en viktig gemensam resurs, en resurs som vi behöver hantera mellan oss i 

olika enheter och processer. Gäller det en gemensam process eller linjeorganisationen på något sätt, 



 

 

 

det är klart det finns, men i huvudsak så är ju informationen trvs, så därför blir ju 

informationsförvaltning ett sätt att jobba med övergripande information, klassning och så där. Så 

det är ju ett synsätt som finns, om vad man får förvänta sig av kvalitet och så, och så pågår det ju 

sådana krafter om öppna data, digitalisering som drar åt ett håll. Och så kommer det remisser om 

säkerhetsstiftning och ytterligare skärpta krav på grund av spionage och hotad allvarsbild. Så 

kravbilden över trafikverkesinformation går ju såhär, att ena sidan ska vi skydda mycket mer, och å 

andra sidan ska det bil mycket mer öppet. Så det är lite beroende på vilket läger man sitter i. Är 

man för digitalisering och öppna data så tycker man nog att allt är fritt att disponera. Sitter man i 

säkerhetsskyddsdragningen, då är allting hemligt. Och vi på infosäk sitter nog någonstans mitt 

emellan och konsten blir då att hitta navigeringssystem för att avgöra, vilken information hör 

hemma till höger och vilken information hör hemma till vänster. Ska det vara öppet eller stängt, 

och då måste man nog ner på attributnivå för att kunna avgöra det. När man tittar på attributnivå för 

att hantera och titta på information oavsett teknik så värderar vi information utifrån verksamhetens, 

landets och aktörernas betydelse. Sen då? Hur bygger vi en databas, en applikation, eller ett 

kommunikationssystem som ska föra över den här informationen. Det blir ju nästa fråga när vi väl 

har hittat strukturen. Hur ska vi klassa information när vi väl hittat objekten och då blir det ju 

managementnivå som vi kopplar till en abstrakt beskrivning av information, det blir ju inte 

datainstanser, utan det kommer väl förvaras någonstans, säkert på många platser. Och tanken med 

informationsförvaltning är väl då att alla dessa platser ska hålla sig till den här klassningen som vi 

tänker att vi har ett ramverk för, med en viss klassning, vad som förutsätts byggas, roller kopplat 

till den klassningen. Och det ramverket är inte heller riktigt klart och hur man ska hålla sig till det, 

men vi har basnivån klar, men om jag har högre klassning, ja vad gör jag då då? Har vi kommit till 

den nivån så måste kommunikation på utsidan vara krypterad och med hög nivå på spårbarhet så 

ska det vara en fullständig loggning av applikationer, och så. Men det är, vad har vi för 

management-objekt inom information och vad heter de i så fall. Sätter vi dit nya krokar för 

klassning, hur ser den processen ut och vem är ansvarig för att klassa om. En produkt, eller tjänst, 

eller BI-funktion, vem värderar vad som är rimligt och hur sätter man ihop det där? För antagligen 

sätter man ihop saker som kommer ifrån flera förvaltningsobjekt för att få det intressant. DÅ har 

man klassat grundobjekten. Men så sätter man ihop någon BI-fråga kring det där, vem äger den då? 

Jag vet inte. Ligger den inom förvaltningen eller i linjeverksamhet? Det är en viktig fråga att få 

svar på. 

T: Men tror du att det är möjligt, att ge någon det ansvaret? 

R: Jag ser egentligen ingen annan väg, för av hopgrupperingarna av de objekten, då måste man 

hitta en väg att sätta dit krokar och klassa om saker och ting och särskilt om vi sätter 

återanvändbara, alltså samma konstruktioner… Någonstans i flödet från information så sätter man 

ihop saker i BI. Från grundobjekten bygger man saker och ting, marts och allt vad det heter, och 

nånstans där måste man hitta nya ansvariga att sätta klassning på typnivå igen då och göra 

avägande om vilka attribut som ska ingå. Och då kopplar det återigen till om det är en intern fråga 

eller inte. En fråga om process som inte är satt tycker jag är när blir något öppet data? Vi har ju 

processer för att göra sekretessprövningar och handlingar, men hur prövar vi när något blir öppet 

data? Allt som finns i trv är ju inte öppna data, även om alla på trv tror det eller tycker så. Men om 

man kommer från den världen som går åt två olika håll, man har massa direktiv, då är det ju inte 

ens lagstiftaren alltså ägaren, ens överens om de remisser som skickas till oss. Ena vill att det ska 

vara mer öppet, andra mer stängt, och vi skickar tillbaka att bestäm er. Innan det skickas till oss på 

myndighetsnivå så måste det ju bestämmas på regeringsnivå. Gör utredningar, ska det vara det ena 

eller det andra, ni kan ju inte skicka både och, för det är det som kommer. Så även där uppe är det 

två läger. Men jag tror att det behövs någon typ av fixade aggregeringspunkter där man kan sätta 

sig ner och fundera igen och klassa om saker och ting. Dels är det ju vissa kombinationer om 

informationsobjekt och även stora mängder som vi pratade om tidigare, om vi tar all information 

som finns på trv. Då får du sätta det i en databas och låsa in det i ett säkerhetsskåp enligt 

försvarsmaktens regler, för då är det rikets säkerhet etc etc. Så då kan vi ju inte bygga så heller, och 

när man hamnar på den nivån, då handlar det ju om att det är enskilda medarbetare som är 

straffrättsansvarige, och omedveten utlämning av kritisk information ger två år i fängelse, och 

medvetet utlämnande sex år liksom. Då kan man ju inte skylla på organisation, rutiner eller chefer, 

när det hamnar i brottsbalken på enskild nivå. Jag vet inte, jag vet inte hur andra myndigheter har 

löst det. 

T: Om vi går tillbaka till informationsförvaltningen på trv, vilka problem ser du med det? 

R: Det som byggs upp känns som en bra väg fram. Förut har ju informationsklassningen gjorts i 

något som kallas informationssäkerhetsanalys, som var ett arbetssätt eller en metod förut, det 

kommer utifrån ett applikationsflöde och metoden är byggd för system ursprungligen och har 



 

 

 

tillämpats för lite större processer, men i huvudsak har det byggt på att man kunnat klassa samma 

information på olika sätt på olika ställen, i olika verksamheter. Så i ett projekt om 

anläggningsinformation, då har jag letat i gamla infosäkanalyser, det finns ungefär 25-30 analyser 

gjorda, och anläggningsinformationen är klassad varierande, i 25 olika varianter. Så där har vi gjort 

en mängd sådana analyser, mellan 350 och 400 infosäkanalyser som  behandlar i huvudsak system. 

Nu kommer vi få en drivning mot informationsområden och informationsobjekt som klassade i 

informationsförvaltningen och då har vi en utmaning att skriva om det här under en treårstid. Vi ska 

ju fortfarande utvärdera systemen, men det blir ju att alla informationsobjekt ärvs in, om man har 

system som är i ett informationsområde som är förvaltat. Då har man inte längre ansvar för att 

klassa den systemanalysen. Så det är en utmaning att bygga om där under etablering 

informationsförvaltning. Då flyttas ansvaret för klassningen till en annan roll, från systemägaren till 

ägaren av informationsobjektet. Vi säger inte ordet ägare, utan förvaltare eller tillämpare, 

leveransansvarig eller förvaltningsansvarig. Så det är en utmaning för informationsförvaltningen i 

sig, med infosäkarbetet. Både att skriva om arbetssätt och metoder, samtidigt som vi gör det här 

skiftet där vi inte tänkt ut allt i förväg utan börjar tillämpa och prova och göra ständiga förbättringar 

för att se, hur ska det här fungera? Men återigen grundobjekten, vad händer med de sammansatta 

objekten? 

Då kan vi göra en systemanalys på något sätt för systemet blir ju då i sig någon slags aggregering. I 

det här systemet så får vi titta på vilka informationsobjekt som ingår, ja då får vi titta på dess 

klassning på systemet. Förvaltaren av applikationslogiken finns ju utpekad, så den kan ju ta det 

ansvaret. Men vad händer sen när vi börjar bygga BI och plockar de här, vem är då ansvarig för 

ETL, data marts och andra nivåer i BI-strukturer och då skulle det vara intressant att hitta 

avgränsade, standardiserade skrivningsnivåer, där man bygger upp… Om det är möjligt, eller om 

det är helt dynamiskt, då blir det väldigt intressant om det här byggs upp varje gång man frågar, 

eller om man har några förvalda strukturer, eller om det kommer förekomma både och, jag vet inte. 

Hur gör man med BI, min gissning och vad jag förstår så sätter man vissa standards, saker som man 

återupprepar, kanske rapporter och då kan man bygga upp lite bestående av komponenter, för att få 

någon slags rapportstruktur som man tänker ut i förväg. Man rattar inte på alla parametrar på en 

gång och då skulle man kanske kunna hitta någon ansvarig i att klassa om saker och ting. När det 

gäller just kombinationen av, ja en klassiker: ett tågläge säger inte sådär jättemycket eller om det är 

kritiskt, men om tåget till exempel har farligt gods… Var för sig kanske de inte är konfidentiella, 

men ihop om man tänker realtidsdata. Eller BI, är det bara historisk data? 

T: Vi pratar om historisk data.  

R: Okej, ja på vilket sätt sätter man samman trafikinformation och det tror jag kommer med 

digitaliserad data. Till exempel Big Data-koncept och analysera trafikflöden i realtid, då kan jag 

tänka mig att man har BI-teknik. Med de komponenterna som man bygger upp, det kanske blir ett 

typiskt DW-tänk, men det är ju sådan teknik man kanske använder för att bygga de strukturerna för 

att realtidsanalysera trafikföden. Beroende på hur högt upp i värdekedjan man tycker att man 

befinner sig. Hur ordnar vi transportsystem, en del är ju då vår trafikledning. Det finns väg, järnväg 

och trafikledning, sen finns det ju processer, aktörer och järnvägsföretag också, och för att man ska 

ha fungerande transportsystem så hänger det ihop. Och instanser av informationsobjekt flödar ju 

mellan entreprenörer och de som bygger måste ju ha kännedom om anläggning för att kunna bygga 

och information om anläggning och vad som är farbart. Så det är ett väldigt stort flöde av 

information för att kunna åstadkomma transporter. Om vi bara ska ha en farbar väg, då är det 

mindre informationsscope, så vart är trv i den värdekedjan och vad ska vi ta ansvar för när det 

gäller digital infrastruktur. Det är väl lite stort men det blir ju ändå frågor när det kommer teknik in 

där eller ska man mäta ekonomisk performance i historisk tid. Det är ju mer statiska uppgifter. 

Grundpelarna i informationsäkerhet är att klassa, värdera och sedan börja bygga. Och när man 

sätter ihop information med information, blir det då ny klassning som måste göras? Det är en av 

grundfrågorna. Och vart ska man sätta de ETL och alla de i BI-perspektiv och vem ska ansvara för 

den nya klassningsnivån? 

*Visar bild med loopar* Ska den här ritas om eller ska det in något nytt objekt här? Nackdelen med 

att sätta ihop dataobjekt, då kommer nästa och nästa, och det tar aldrig slut. SÅ fort man hittar en 

ny företelse så ska man in med ett nytt objekt, när det kanske egentligen är informationsobjekt som 

består av informationsobjekt, som kan återanvända strukturer. Det är också en olöst fråga.  
 

  



 

 

 

Bilaga 6 – Intervju 5 
 
Respondent: Förvaltningsledare, 2015-05-12. 

 

Therese: *Beskriver examensarbete*. Vad arbetar du med, kan du beskriva din roll? 

Respondent: Jag är förvaltningsledare för ett DW, för en uppföljningsplattform där vi samlar in 

information från ett tiotal källsystem, operativa system. Det handlar om tidtabeller och tidrapporter 

för tågen, orsaker till störningar, besiktningsanmärkningar över anläggningar. Och den 

informationen försöker vi mala ihop så man ska se till exempel tågstörningar och så vidare. 

T: Hur arbetar ni med informationsförvaltning i systemet LUPP? Hur ser det ut idag? 

R: Vi får, från källsystemen, en stor mängd information som trycks ut via olika köer. Via XML 

oftast. Den information som vi får från respektive källsystem. Källsystem är baserat på hur deras 

data- och informationsmodell ser ut. De plockar vi ner och lagrar undan exakt som de är. Nästa steg 

i processen är att vi gör en tvätt utifrån en grundmodell i LUPP. Vi lägger data till rätta, filtrerar, 

ibland tvätta och om det är några data som är uppenbart fel så kan vi ta bort det eller ersätta det 

med default-värde. När vi har fått ihop all information från källsystem i vår grundmodell så går det 

sedan vidare till DM. Där tillåts man dra ut rapporter på data. 

T: Ser du några fördelar med erat arbetssätt? 

R: Ja… vi har alltid chansen om det blir en förändring i grundmodell att gå tillbaka till källfilerna 

vi får, och sedan köra om filerna igen för att matcha mot den anpassning av modellen som man 

följer upp så att säga. En fördel är också blir också genom att matcha och försöka föra ihop det i en 

gemensam informationsmodell så blir det möjligt att dra lite andra slutsatser än om vi bara skulle 

följa upp systems information i sig. 

T: Ser du några nackdelar med erat arbetssätt? 

R: Nej, vi följer någon form av praxis för hur man bör arbeta med BI och datalagring. Så jag ser 

nog inga nackdelar utifrån de behov vi har. Sedan finns det nyare angreppssätt man kan ha. Vi kör 

Kimballs metod för datalager, men det finns även nyare metoder då man tittar på data lake och big 

data, men vi har inte riktigt de behoven. Vi behöver mer tillrättalagd information för kontinuerlig 

uppföljning mot olika nätverk.  

T: Hur tror du ett organisationsenhetligt arbetssätt inom informationsförvaltning skulle fungera på 

trv? 

R: Jag tror att man behöver en gemensam informationshantering, för att idag så tillåts olika 

verksamheter att göra lite hur man vill när man sätter upp informationsobjekten. Egentligen finns 

det ingen anledning till det, för i grund och botten så har vi koncernarkitekturen där man har 

fastslagit vissa objekt i informationsmodeller. Men de är aldrig tillräckligt detaljerade och det är 

dessutom inget som man är tvingad att följa. Så en gemensam informationsförvaltning är nog ett 

måste för att Trafikverket  ska kunna ta nästa steg i utvecklingen och kunna dra lite bättre slutsatser 

av den informationen vi har. 

T: Har du några tankar eller idéer på hur det skulle kunna se ut? 

R: Ja, det är väl lite det arbetet som är på gång inom informationsförvaltning och 

informationsägarskap. Att man utser en verksamhetsdel som ansvarar för vissa informationsobjekt 

och de ska då ha hjälp och stöd för att kunna spika hur de objekten ska fungera. Sedan bör de gå ut 

direktiv och det bör pekas med hela handen att så här ska det se ut. Visst kan man tillåta avvikelser 

i den modellen internt, men gränssnittet när man tar emot och lämnar information bör då vara 

uppsatta efter den definition som informationsägaren har satt då, tycker jag. 

T: Skulle du se några nackdelar med att gå ifrån det verksamhetsskilda arbetssättet som råder idag? 

R: Nej. 

T: Hur skulle LUPP påverkas av införandet av gemensam informationsförvaltning? 

R: Jag tror att vi skulle få en lite enklare tillvaro. Vi skulle kunna ha ett facit att luta oss mot, på ett 

annat sätt än vad vi har idag. Finns det fastslagna informationsobjekt som man ska följa så kan man 

ställa krav på källsystem exempelvis att de ska leverera data i det formatet. Det är också lättare att 

utifrån verksamheten följa upp saker och ting, för då finns det ingen anledning att hitta för stora 

variationer, utan då bör man hålla sig till de modeller som finns. Så ett bra reglerat regelverk skulle 

vara väldigt bra för oss. 

T: Vilka generella problem ser du med den nuvarande informationsförvaltningen? 

R: Jag har suttit med i en hel del utvecklingsprojekt under årens lopp och i många av projekten så 

finns det då en massa framställningssystem och utifrån facit som man ska modellera. Med 

nuvarande arbetssätt så gör man nya modelleringar hela tiden, det är väldigt sällan som man 

återanvänder. Det är klart man tittar på sådant som varit förut, men det finns alltid utrymme för 



 

 

 

vissa anpassningar som ändå försvårar möjligheten att slå ihop data i slutändan. Det tycker jag inte 

är bra. Dels så lägger vi mycket tid på att definiera det som redan finns definierat, och om man 

hade en förvaltning runt informationsmodeller och informationsobjekt så skulle man spara väldigt 

mycket tid i utvecklingsprojekten också. Det skulle också bli tydligare när man kommunicerar 

mellan olika verksamhetsområden så att man får det man vill titta på och kan dra slutsatser utifrån 

det. Det finns alltid något som man kan få tillbaka till. Enligt den här fastsslagna 

informationsmallen så ser det ut på det här viset. Istället för att som i dagsläget: ja om vi tittar i 

Opera så är det på det här sättet, men vi kan inte matcha det Basuns, för där finns det en annan 

variant. 

T: Vilka förändringar skulle du vilja se inom informationsförvaltningen? 

R: Jag vill att det kommer på plats en koncernarkitektur som är tillräckligt detaljerad och att den är 

fastslagen och tvingande för hela trv och att man arbetar aktivt med att anpassa, i alla fall de 

gränssnitt som är mellan systemen och att man ska följa de modellerna. 

T: Har du något att tillägga? 

R: Det är ju ett problem och det är många som vill ha ordning och reda, men det är svårt att få det 

när man inte får ut ansvaret på rätt ställe. Centrala IT har koncernarkitekteurn och det är ju vackert 

så, men samtidigt finns det en verksamhetsdel också. Tittar man på inforamtionsägande och det 

arbetet så kan man lyfta ut ansvaret för informationsobjekt ut i lämpliga delar i verksamheten för 

att få en central medvetenhet om att det här är viktigt och måste struktureras upp på ett bättre sätt 

än vad vi har idag. Då kan vi dels ta bättre beslut av det data vi får in, men vi kan även ta ett steg 

till. Kanske börja med prognoser och prognosera utifrån det data vi har. Exempelvis hur skulle 

anläggningen kunna brytas ner. Vi kan prognosera hur olika typer av arbeten, till exempel hur 

banarbeten kan slå på störningen. Men då krävs det att vi har ordning och reda på de 

informationsobjekt som finns i trv, och att det finns press på de verksamheter som man rapporterar 

in information till för att se att det finns bra fyllnadskrav. 

  



 

 

 

Bilaga 7 – Blankett för etisk egengranskning av 
studentprojekt som involverar människor 
 

Projekttitel: Informationsförvaltning inom en stor organisation 

Student/studenter: Therese Glad 

Handledare: Mathias Hatakka     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter 

och elever)?  

 

  x 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  x 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  x 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  x 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  x 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  x 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  

 

  


