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Sammanfattning/abstrakt 

I affärsprocesser flödar information i olika format. Verbal, skriven, dokumenterad, eller i 

form av databaser. Oavsett format måste informationen lagras men den måste dessutom 

vara tillgänglig för alla som kan ha nytta av den. När det gäller information i en 

processorienterad organisation måste den plats där informationen lagras också möjliggöra 

för flödet av den. Detta examensarbete är baserat på öppna intervjuer genomförda på 

Tekniska verken i Linköping (hädanefter kallat TvAB) och på Alstom Power i Växjö 

(hädanefter kallat Alstom). Intervjuerna syftar till att ge oss empiri för undersökningen, 

och även till att ge en inblick i den vardag som finns på företagen vilket förankrar studien i 

praktik och teori. Studien syftar till att undersöka hur processägarnas kunskap påverkar 

informationsflödet och spridningen av masterdata i organisationen. 

Vår studie visar att beroende på vem som tillfrågas skiljer sig synen på informationsflödet 

från processägarna. Förklaringen till denna skillnad är att processägarnas förståelse om 

masterdata skiljer sig från varandra. Somliga hade en grundlig förståelse för masterdata, 

medan andra aldrig hört ordet. Detta leder till att informationsasymmetri uppstår, ett 

övertag för den personen med större eller bättre förståelse för begreppet masterdata.  

Nyckelord: Affärsprocesser och masterdata, BPM-MDM, Agency theory, Socio-technical 

theory.   
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Summary/abstract 

Information in different formats flow within business processes. It can be verbal, written 

or previously documented information. It can also take the shape of databases. Regardless 

of the format the information has to be stored but at the same time readily available for 

those who must use it. When it comes to information in a process oriented organization 

the storage facility for the information must also allow for the usage and the flow of the 

information itself. This paper which is based on a study conducted at Tekniska verken in 

Linköping and at Alstom Power in Växjö, Sweden aims to investigate how a process 

owner’s view on the information flow can affect the sharing of master data in an 

organization. Open interviews were conducted both at Tekniska verken and Alstom since 

no research had previously been done on the specific view of the process owner. The 

interviews were not solely aimed at gathering empirical data but also to give an insight 

into the everyday routine of the companies. This principle forms the theoretical and 

practical base for this study. 

The study shows the way a process owner views the internal flow of information is 

completely dependent on how well the process owner understands the term “master data”. 

This study also shows proof of asymmetrical information in the sense of one person 

having a greater understanding of master data than another. Thus, the person with the 

greater understanding can use this to his or her advantage.   

Keywords: Business processes and master data, BPM-MDM, Agency Theory, Socio-

technical Theory.  
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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit en utmaning på många sätt. Den största utmaningen har 

dock varit att hitta en balans mellan Tekniska verken, Alstom och Linnéuniversitetet. Alla 

har krav och att veta vilket som väger tyngst är ibland svårt att avgöra. Det ämne vi har 

skrivit om har varit väldigt intressant eftersom det bygger på ämnen vi studerat och som vi 

har praktisk erfarenhet av. Vi vill också ta denna möjlighet att tacka Tekniska verken och 

Alstom för att ha gett oss möjlighet att utföra studien på dessa företag. Vi vill också tacka 

alla som deltog i intervjuerna och alla som läst igenom uppsatsen.   

Till vår handledare Peter vill vi säga tack.
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1 Introduktion  
Vi lever i en tid där information har blivit en handelsvara. Traditionell marknadsföring har 

fått ge plats åt ”likes” och statusuppdateringar. Vi lever i en tid då allt digitaliseras, allt 

från familjealbum till böcker och recept laddas upp i denna digitala ocean av information. 

Men om allt digitaliseras och går att få tag på genom en enkel sökning på internet, 

förändras inte då vår definition av vad information är? Och om det är fallet, hur kan vi då 

avgöra vilken information som är viktigt för företag?  

 

Detta är också något TvAB har funderat på. Hur vet vi vilken information som är mest 

relevant? Detta ledde till en önskan om att införa hantering av s.k. masterdata på företaget. 

Masterdata kan summeras som ”den mest relevanta informationen”. Denna masterdata 

måste dock spridas igenom organisationen, eftersom alla som behöver måste kunna ta del 

av den. Detta gjorde att vi började fundera kring kopplingen, eller sambandet mellan 

masterdata och affärsprocesser eftersom TvAB identifierar sig som en processorienterad 

organisation och arbetar utifrån sina processer. Vi antog därför att processägarnas kunskap 

om informationsflödet påverkar spridningen av masterdata i organisationen. Vi ville 

därmed  ta reda på hur.  

 

Den tidigare forskningen berör i huvudsak affärsprocesser och masterdata som två 

separata ämnen. Men eftersom vi inte lyckats hitta någon tidigare forskning som berör 

båda ämnena har vi identifierat ett gap, vilket gör det mer intressant för oss att undersöka 

denna fråga. Den blir dessutom relevant i TvABs fortsatta utveckling till en 

processorienterad organisation.  

1.1 Inledning/bakgrund 

Vår uppsats handlar om att undersöka hur processägarnas kunskap om informationsflödet 

påverkar spridningen av masterdata i organisationen. Som nämnts ovan kom vi fram till 

detta då TvAB vill införa en hantering av sin masterdata. För att denna masterdata ska 

kunna användas av alla i organisationen måste den spridas eller fördelas på ett sätt som ger 

alla möjlighet att nyttja den. Eftersom TvAB identifierar sig som en processorienterad 

organisation menar vi att det är med hjälp av dess affärsprocesser som masterdata kan 

fördelas. För att även kunna grunda affärsprocesser i det praktiska har ett jämförande 

företag använts. Alstom, som också identifierar sig som en processorienterad organisation 

går för närvarande igenom ett processutvecklingsprojekt vilket gör det idealt för studien.   

 

Vi förde oss in på tanken kring hur en processägare ser på informationsflödet och hur detta 

skulle kunna påverka hur information, eller masterdata sprids genom organisationen. Men 

för att förstå kopplingen till TvAB och masterdata samt Alstom och affärsprocesser måste 

respektive ämnesområde introduceras och vad det är som gör de relevanta. Dessutom har 

detta en betydelse för de företag som deltagit i studien.  

Genom dessa två företag vi misstänkte att synen på informationsspridning påverkar 

organisationen. Uppdraget på TvAB var att kartlägga kundinformation där en systemkarta, 

datamodeller och informationsmodeller dokumenterades. Det var under detta projekt som 
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ett behov av hantering av masterdata behövdes, även kallat master data management. 

Uppdraget på Alstom gick ut på att utveckla en standard för affärsprocesserna. Vi visste 

också vilken information som löpte genom processerna i form av dokument och direktiv 

som byggdes in i processerna. Vi visste dock inte vilken information som var mest 

relevant eftersom det som är relevant för en person inte alltid är det för någon annan. Detta 

ledde oss in på kopplingen mellan affärsprocesser och information och slutligen att synen 

på informationsspridning mellan processägare påverkar informationsspridningen som 

helhet. I samband med den ökande digitaliseringen av information anser vi detta vara en 

intressant och relevant fråga. Om allt digitaliseras och det mesta går att få reda på genom 

en sökning på internet, hur kan vi då avgöra vad som är viktigt?  

1.2 Tidigare forskning 

I rapporten ”Developments in Practice XXX: Master Data Management: Salvation Or 

Snake Oil?” (Smith & Mckeen, 2008) framkommer att masterdata management 

(hädanefter kallat MDM) är ett överskattat och överanvänt ord inom IT. Forskarna nämner 

att det inte finns någon generell överenskommelse om vad MDM är då det bland annat kan 

betyda en viss disciplin för hur attribut och unika identifierare för kärnorganisationen 

utvecklas. Forskarna hävdar också att även om definitionen för MDM är vag, är 

problemen som MDM försöker lösa inte det, men det generella synsättet är att 

organisationer samlar på sig stora mängder data utan strategi och struktur för dess 

användande. Detta i sig leder till att organisationer har svårt att definiera sin egen data, 

eller än värre, har flera definitioner för samma data och formulär etc. vilket gör det svårt 

för organisationen att bruka och använda nyckeldata (Smith & Mckeen, 2008).    

Men det bedrivs även forskning inom MDM och mer specifikt den bakomliggande 

arkitektur som det består av. På senare år har arkitekturen fått ökad uppmärksamhet inom 

den akademiska världen men också i näringslivet vilket framkommer i en fallstudie utförd 

på Bosch Group med titeln ”How to design the master data architecture: Findings from a 

case study at Bosch” (Boris, 2012). I studien visade det sig att arkitekturen bakom 

masterdata är en multidimensionell uppgift att slutföra och handlar om balansering av 

olika intressenter inom organisationen, men också tekniska aspekter. Det är dessutom 

fördelaktigt att ta del av arkitekturiska designmönster som ett sätt att tackla komplexiteten 

av uppgiften (Boris, 2012).    

Business Process Management (hädanefter kallat BPM) är ett nyckelkoncept när det gäller 

informationssystem och forskning kring informationssystem, de hävdar också att BPM 

försöker kombinera företagsstrategi med teknologi. Tidigare har forskning kring BPM 

oftast fokuserat på metoder och procedurer eller verktyg och hantering av processer, men 

detta har ändrats. Fokus skiftar allt mer till att handla om mognadsmodeller som innebär 

att processernas prestanda kollas mot andra organisationer för att se hur väl de håller 

måttet eller hur väl de uppfyller sitt syfte – att tjäna strategin, (Niehaves et al, 2014). 

Studien utmanar dock denna traditionella syn på BPM-utveckling. Istället föreslår de att 

de externa faktorer som organisationen själv har skapat utifrån dess karaktärsdrag bör 



 

  12 (34) 
 

användas som indikatorer. När vi studerat TvABs affärsprocesser kan vi med hjälp av 

denna studie undersöka huruvida de tjänar sitt syfte och ifall de är mogna eller om de bör 

revideras.  

1.3 Problemformulering 

På TvAB har det tidigare bedrivits ett projekt för att kartlägga kundinformation, då de 

upplever att hanteringen av kundinformation är osäker och ineffektiv. Det innebär att vi 

får en unik studie som berör ett intressant och relevant ämne och som ger processägarna 

möjlighet att komma till tals. Dock må det vara extra intressant för just TvAB men vår 

förhoppning är också att andra företag ska kunna ta del av denna studie. Masterdata och 

processer har en gemensam nämnare, information. Det är flöde av information, i en allt 

mer digitaliserad värld som ger vår studie substans och relevans då informationen måste 

hålla en viss kvalité, komma till rätt person, i rätt tid, rätt format och inte minst, till rätt 

pris. Tidigare har ingen holistiskt undersökt masterdata och affärsprocesser tillsammans. 

Det är här vi har identifierat ett gap. 

När det gäller masterdata och processer, har studier gjorts på deras livscykler som nämns i 

avsnittet tidigare forskning. Men på kombinationen masterdata och affärsprocesser och 

mer specifikt hur processägare ser på den egna informationsspridningen, har inte studerats 

tidigare. Den kunskap vi vill förmedla med vår studie är vikten av att kombinera dessa två 

eftersom system och affärsprocesser går hand i hand. Detta är i sig beroende av att 

informationen, givet att den är korrekt i form av kvalité, format och pris sprids på ett 

korrekt vis i företaget.     

1.4 Syfte och frågeställning/ hypotes 

Syftet med den här studien är att deduktivt undersöka processägarens syn på det egna 

informationsflödet. Vi anser detta vara intressant eftersom det är något vi förutspår 

kommer att efterfrågas i framtiden. Utvecklingen rör sig mot en mer digitaliserad värld 

som kommer ställa krav på system och hantering av information vilket medför att den 

interna synen på informationsflödet blir viktigare då denna måste stämma överens med 

verkligheten. Vår frågeställning är: 

 

Hur påverkar processägarens kunskap om informationsflödet hur masterdata sprids inom 

organisationen? 

Detta anser vi vara en relevant frågeställning som andra verksamheter kommer att ha 

användning av då det är många organisationer som antingen går igenom en förändring till 

en processorienterad organisation eller som ska påbörja denna förändring. Denna studie 

visar härmed att synen på det egna informationsflödet kan skilja sig, även inom samma 

företag.   
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1.5 Avgränsning/ Begränsning 

Vi har valt att belysa detta ämne genom processägarnas perspektiv. Detta innebär att vi har 

avgränsat oss till de förutsättningar som processägarna har, de verktyg de har tillgång till 

samt hur de faktiskt utför arbetet. Genom denna avgränsning blir det enklare att ge svar på 

den grundläggande frågeställningen. Vi har dock valt att inte undersöka ämnet genom de 

rent tekniska förutsättningarna, eller den nytta vi ser med uppsatsen då detta är för brett 

och för vaga motiveringar. Som tidigare nämnt syftar även uppsatsen till att låta 

processägarna komma till tals. Då både Alstom och TvAB är stora företag som bedriver 

olika sorters verksamhet under samma tak har avgränsningar varit nödvändiga. När det 

gäller processerna har vi begränsat oss till TvABs process ”sälja ny anslutning”. Det är i 

denna process som vissa aktörer har initierat tänkande kring masterdata vilket gjorde 

avgränsningen naturlig och relevant. För Alstoms del har det handlat om att agera som 

referensorganisation. Där pågår som tidigare nämnt ett standardiseringsprojekt vilket 

gjorde att processerna blev en bra avgränsning då detta ger möjlighet till jämförelser. 

Även system och dokumentundersökningar hade varit intressant och relevant att ta med i 

studien men det hade inneburit fler intervjuer, undersökningar och framförallt mer tid som 

inte fanns. 

1.6 Målgrupp 

Denna uppsats är främst skriven för TvAB och Alstom, men vår förhoppning är även att 

andra företag ska kunna ta del av den och lära sig av den. Vi har valt att rikta in oss på 

näringslivet eftersom vi båda är intresserade av hur teori kan appliceras i praktiken. 

Näringslivet ter sig vara bäst lämpat eftersom vi båda har ett intresse av näringslivet 

generellt. Dock utesluter uppsatsen inte andra aspekter av samhället, istället uppmanas 

andra aktörer att ta del av den eftersom ett utbyte av kunskap, information och innovation 

mellan privat och offentlig sektor är nödvändigt.  

 

Den akademiska målgruppen är främst informationslogistiker, ekonomer och ingenjörer. 

Vi baserar detta val på bredden av informationslogistik eftersom det är där våra rötter är. 

Dessutom studerar vi även ekonomi, management och affärsutveckling, yrken som 

ekonomer och ingenjörer ofta innehar i arbetslivet. 
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2 Teori 

Masterdata är nödvändigt för att information ska vara korrekt i organisationer, och enligt 

artikeln ”Så blir du mästare på masterdata” (CIO, 2012) förklaras det varför masterdata 

och master data management är viktigt i organisationer. De berättar att organisationer i 

genomsnitt lagrar information 16 gånger mer än vad de behöver. Det kan bero på att en 

kund kan definieras på olika sätt, med kundnummer eller företagsnamn. Även 

kundnummer och företagsnamn kan skrivas på olika sätt. Detta kan leda till fel 

fakturamottagare i ett affärssystem Som också nämns i artikeln ”Business process 

management – BPM – definition and solutions” (CIO, 2007) ingår processmodellering, 

internet och systemintegrationsteknologi i BPM. Resultatet av dessa komponenter är att en 

visuell överblick på processerna finns, samtidigt som de system och roller som berörs av 

processerna kartläggs och identifieras.   

2.1 Masterdata   

I organisationer flödar data och information. Men definitionerna på dessa begrepp är lätt 

att ta fel på. Data är formaliserade samlingar av tecken och signaler som är bärare av 

information (Beynon-Davies, 2009) Data blir information när den tolkas och den 

viktigaste data i en organisation är kärndata. Det är viktigt att ha en bra hantering av 

kärndata eftersom det annars kan leda till att organisationen inte vet vilka dina kunder är 

eller vilka produkter och tjänster som erbjuds. Oavsett vad din organisation gör, finns det 

kärndata som flödar i organisationen (Dreibelbis, 2008). Kärndata kallas även för 

masterdata.  

 

Masterdata är en organisations värdefullaste data som de äger, masterdata består av 

kärnentiteter tillsammans med metadata, attribut, definitioner, roller och kopplingar som 

används i olika system. Se figur 1.1 nedan. 

Figur 1.1 Beskriver masterdata i en organisation. 
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En organisations kärnentiteter kan vara: kund, anställda, leverantörer, produkter, säljare 

och kontrakt (Loshin, 2009). Kärnentiteterna består av attribut exempelvis, förnamn, 

efternamn, personnummer, mobilnummer, telefonnummer, e-post, och branschkod. Se 

bilaga 6.1.   

Syftet är att all data ska läggas in i systemen på ett enhetligt sätt för att hanteringen av data 

ska vara identisk i hela organisationen. Läggs data in på olika sätt finns en risk för att 

redundant data sprids i organisationen.   

System som innehåller redundant data leder till en kritisk konsekvens där användarna inte 

vet var de ska hitta och använda data med god kvalité och vilken källa ska de lita på 

(Dreibelbis, 2008). Masterdata har en tendens att existera i mer än en affärsenhet i 

verksamheter, kunddata som finns i ett försäljningssystem kan även finnas i ett 

faktureringssystem. Det påverkar övriga system i verksamheten, därför kan det vara 

enklare att skapa ett nytt system och databas för att hantera de nya kraven än att modifiera 

de existerande systemen (Ibid.).  

Kärnentiteter som används inom affärer har en tendens till att vara statiska och ändras inte 

lika frekvent (Loshin, 2009). Masterdata måste kunna stödja en mjuk evolution av både 

datastrukturer och tjänster, systemen måste stödja förändringar av omgivningen, till 

exempel kunna lägga till nya entiteter till masterdata och relationerna (Dreibelbis, 2008)   

I organisationer kan det förekomma olika definitioner för kärnentiteterna i de olika 

systemen, det gör att data kan vara inkonsekvent (Ibid.). Det leder till att verksamheter har 

svårt att nå en fullständig och konsekvent förståelse för spridningen av masterdatas i flera 

system. Att ha en redundant datalagring resulterar i mer komplexitet för 

systemutvecklarna, och tillkommande IT-kostnader uppstår.  

Det innebär att dessa system är gjorda för att stödja en viss del av verksamheten istället för 

att stödja hela verksamheten (Ibid.). Det har medfört att intresset har ökat för 

integrationsprojekt över hela verksamheter. Dessa har ofta förväntningar på sig att skapa 

gemensam syn på data som kommer till uttryck i systemen som är designade för 

kundrelationshantering, CRM-system. Det ska ge en ren bild av kundmasterfilen och en 

helhetssyn av kundens profil (Loshin, 2009).  
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2.2 Business Process Management  

Business Process Management (hädanefter kallat BPM) är en systematisk metod för att 

förbättra ett företags processer (Cooper & Patterson, 2007). Det innebär att fokus läggs på 

att förbättra ett företags prestationer. Detta görs genom att optimera dess affärsprocesser, 

vilket i sig gör att företag kan bli mer effektiva. BPM kan också liknas vid Total Quality 

Management eftersom processer ses som viktiga tillgångar inom organisationen och som 

med andra tillgångar måste även processer vara förstådda, hanteras och utvecklas för att 

kunna leverera värde i form av produkter och tjänster till klienter och kunder.     

För att kunna undersöka samband mellan affärsprocesser och masterdata måste de båda 

begreppen definieras och förtydligas. Ordet eller begreppet process används idag även 

vardagligt vilket bidrar till att begreppet blir svårare att definiera. Samtidigt som den 

definition organisationen eller verksamheten väljer är avgörande för hur synen på 

processarbetet ser ut (Ljungberg & Larsson, 2012). Att redogöra för vad process betyder, 

möjliggör att vi kan utforska andra begrepp som processledning och processutveckling för 

att nämna två. Enligt (Ljungberg & Larsson, 2012) kan en process definieras genom det 

latinska ordet processus (härlett från procedo) som betyder gå framåt, fortsätta eller 

avancera. Men olika organisationer har olika behov, vilket kräver fler än en definition:  

 En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar input för att skapa 

output: Relativt enkel förklaring och beskriver inte organisationen som ett socialt 

system utan hellre en mekanisk repetition.   

 En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 

för en kund: Visar på viss repetition och de värdeskapande egenskaperna som finns 

i processer.  

 En process är ett repetitivt nätverk av en i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde 

som tillfredsställer behovet: Mer komplicerad och invecklad förklaring om vad en 

process är, hävdar en repetitiv förmåga och ser organisationen som det sociala 

system det är.  

Enligt (Ljungberg & Larsson, 2012) är alla dessa korrekt, det handlar istället om vilket 

fokus organisationer har då detta skiljer sig från varandra eftersom de har olika behov. Det 

går också att identifiera specifika processbehov dvs. det som en process behöver för att 

fungera, samtidigt som det kan innebära att styrkor och svagheter identifieras. 

Processbehov kan enligt  identifieras genom intervjuer med processägare eller med hjälp 

av processuppföljningar. Olika behov kräver också olika interna strukturer.   

2.2.1 Den funktionella organisationen kontra den processorienterade.  

En hierarkisk/funktionell organisation kan definieras av dess vertikala och horisontella 

differentiering. Den vertikala differentieringen innebär dess grad av hierarki, dvs. hur stor 

är skillnaden från VD till anställd. Horisontell differentiering innebär graden av 

specialisering, dvs. hur många avdelningar finns i organisationen. Detta gör spridningen 
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av information svår då den ska gå över funktionsgränser exempelvis från 

marknadsavdelningen till försäljningsavdelningen. Den funktionella organisationen 

fokuserar på avdelningarna och anser att de anställda är problemet och de bör styras och 

mätas . Dessutom brister den funktionella organisationen i sin helhetssyn. (Ljungberg & 

Larsson, 2012) hävdar att det enbart är VD eller motsvarande som kan sägas ha en 

helhetssyn över verksamheten. De nämner också att ökad effektivitet är svårt att uppnå då 

detta kräver strukturförändringar eller nytänkande. Den funktionella organisationen har 

dessutom svårt att sprida information över funktionsgränserna (avdelningar) och att är 

bättre lämpad för interna behov och inte externa.   

Den processorienterade organisationen är motsatsen till den funktionella strukturen. Det 

finns ingen vertikal eller horisontell differentiering. Spridningen av information 

underlättas av att representanter från olika avdelningar redan samarbetar i själva 

processen. Där den funktionella organisationen ser de anställda som problem och strävar 

efter styrning av anställda ser den processorienterade organisationen på processen som 

problemet och strävar efter en helhetssyn. Det som ska mätas är processen . För att den 

processorienterade organisationen ska fungera måste en processledning etableras. 

Processledning innebär en implementering av aktiviteter som underlättar daglig och 

löpande styrning samt användning och utveckling av en eller flera processer . Samtidigt 

menar (Mattsson, 2012) att även om det finns flera definitioner av processer och 

processynsättet är helhetssynen redan en given faktor eftersom den gemensamma faktorn 

för dessa definitioner är att de också inkluderar en beskrivning av relationerna som finns 

mellan olika aktiviteter i en process. Relationerna måste tillsammans med de aktiviteter de 

tillhör ha en början och ett gemensamt slut, samtidigt som de behåller sin koppling eller 

sitt förhållande till varandra. Det måste finnas någon slags ordning.   

Enligt (Ljungberg & Larsson, 2012) finns det egentligen bara ett alternativ för företag, 

verksamheter eller organisationer som står inför valet om att styra verksamheten genom 

dess funktioner (olika avdelningar) vilket ger indirekt styrning eller genom processer 

vilket ger direkt styrning. De menar också att företag, organisationer och verksamheter av 

vana och tradition hellre väljer den indirekta vägen, då detta känns mer naturligt. Men 

genom att välja direkt styrning eller att aktivt arbeta med processer gör att verksamheten 

kan gå rakt på sak. Med processer kan verksamheter effektivt utveckla sitt värdeskapande 

eftersom de intresserar sig för det faktiska arbetet som pågår inom själva verksamheten. 

Problemet är enligt (Ljungberg & Larsson, 2012) att utvecklingsarbetet sker fragmenterat, 

även om det görs med ett processynsätt (exempelvis Six Sigma, Supply Chain 

Management eller Lean). Att kunna se verksamheten genom sina processer är viktigt, 

anställda agerar och jobbar i processer och verksamheten i sig kan leverera enbart pga. 

sina processer eftersom alla aktiviteter är relaterade eller kopplade till varandra 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Se figur 2.1 nedan för en visuell representation av den 

processorienterade organisationen: 
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Figur 2.1. den processorienterade organisationen. Visar hur en processägare har ett övergripande ansvar för 
hela processen, från första input till sista output. Även de anställdas roller visas och definieras.  

 

Figur 2.2 den funktionsbaserade organisationen. Ansvar fördelas neråt i hierarkin och anställdas roller 
definieras inte lika tydligt som i den processorienterade. 

 

 

När den funktionella organisationen ställs mot den processorienterade måste vi också 

betrakta processägarskap, då detta skiljer sig inom de olika förgreningarna. Ägarskapet i 

sig ser annorlunda ut, men i båda fallen existerar något fall av initialt behov (kundbehov) 

och strävan att uppfylla detta (kundnöjdhet). Se figur 2.2: 

 

I och med denna uppsättning blir den ansvariga funktionschefen ansvarig för olika 

områden. Chefen ska leda det operativa arbetet, ansvara och leda för medarbetarnas 

utveckling och välbefinnande samt utveckla och underhålla processen. Detta menar 

(Ljungberg & Larsson, 2012) är svårt eftersom de områden chefen ska bry sig om är 

diffusa och svåra att definiera. Dessutom agerar alla olika, dvs. olika chefer lägger olika 

vikt vid de tre delarna. I den processorienterade organisationen betraktas verksamheten 

från sidan. I och med detta sidoperspektiv blir det lättare att se hela processen, från 

kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta i sig kräver en mer integrerad organisation. 

2.3 Teoretisk bakgrund 

Agency theory (också kallad Principal-agent teorin) syftar till att förklara hur relationerna 

ser ut mellan två aktörer. Den ena aktören (principalerna) existerar oftast i form av 

aktieägare och intressenter, den andra (agenterna) brukar ta formen av chefer, anställda 

och ledningen på företag. Teorin syftar även till att förklara intressekonflikter som kan 

uppstå mellan dessa två aktörer då båda aktörer vill maximera sin nytta. Enligt teorin kan 

detta uppstå när den ena parten betalar den andra för en viss tjänst. Den betalande vill få 

valuta för pengarna och betalningsmottagaren vill tjäna pengar. För att undvika detta, och 
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Figur 2.3. Principal – Agent teorin, visar hur en Agent är mer engagerad i det vardagliga arbetet än en 
Principal. 

 

att säkerställa att agenterna utför uppgifterna på det sätt som önskas av principalerna kan 

dessa inrätta ett belöningssystem. Teorin tar även upp problematiken med asymmetrisk 

information som innebär att den ena parten har information som den andra kan ha nytta 

av. Informationsasymmetri uppstår oftast enligt teorin när en part har större tillgång till 

information än en annan part. Exempelvis i offentliga bolag. Oftast har ledningen en större 

tillgång till information än ägarna, eftersom dessa inte engagerar sig i det vardagliga 

arbetet (Jensen & Meckling, 1976). Detta förtydligas genom figur 2.3: 

 

För att kunna besvara frågeställningen ”Hur påverkar processägarnas kunskap om 

informationsflödet, masterdatans spridning i organisationen” anser vi det vara av nytta att 

kunna förklara hur de olika intressenterna på TvAB ser på det egna informationsflödet. 

Kan vi identifiera och definiera interna principaler och agenter kan vi också identifiera 

informationsasymmetri. 

 

Att enbart fokusera på informationsasymmetri ger bara svar på hur situationen ser ut idag. 

För att förklara varför den ser ut som den gör måste ytterligare en teori användas. Genom 

att använda oss av en teori som kan förklara hur relationen mellan teknik och mänskliga 

aspekter ser ut får vi även svar på varför det ser ut som det gör idag.  

 

Socioteknisk teori, (hädanefter kallat STS) innebär att människa-teknik-organisation synas 

på ett systematiskt sätt. Teorin innebär att tekniska och sociala aspekter i en organisation 

är beroende av varandra och därför påverkar varandra. Exempelvis om de sociala 

aspekterna utvecklas med utbildningar för personalen men inte de tekniska hjälpmedel de 

arbetar med leder detta istället till ökat missnöje eftersom de förväntas använda nya 

kunskaper med gammal teknik. Skulle den sociala aspekten utvecklas måste även den 

Principal [Chef] 

Anställd Anställd Anställd 

Agent 
[processägare] 
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Figur 2.4. Socio-teknisk teori. Visar här hur den tekniska delen har utvecklats på bekostnad av den sociala delen. 

 

tekniska aspekten utvecklas. Men det är även viktigt att komma ihåg att ingen av dessa två 

är viktigare eller väger tyngre än den andra (Klein, 1994). Se figur 2.4 nedan för 

ytterligare förklaring: 

 

 

Genom att ge medarbetarna en chans att påverka sina dagliga rutiner och arbetsuppgifter 

syftar STS till att öka effektivitet och att onödiga uppgifter elimineras. Detta uppnås 

eftersom medarbetarna är mer delaktiga i att förändra och förbättra sin egen arbetssituation 

vilket är det teorin syftar till; att ta hänsyn till mänskliga (sociala) behov vid utformandet 

av arbetet och inte bara de tekniska behoven (Karltun, 2007).   

  

Att förklara de sociotekniska aspekterna svarar dock bara på en fråga, hur situationen ser 

ut nu. STS möjliggör även förklaringar till hur organisationer och företag utvecklas 

kontinuerligt. Albert Cherns (1987) har utvecklat nio principer för att utvärdera och styra 

denna utveckling, dessa principer syftar dock inte till ett konkret tillvägagångssätt 

eftersom varje organisation är unik och agerar under unika förutsättningar: 

 

Kompatibilitet – Syftar till hur förändringsbenägen organisationen är 

 

Minimal kritisk specifikation – Menar att bara det som är nödvändigt bör specificeras för 

att undvika överflöd 

 

Varianskontroll – Innebär att variationer begränsas till det yttersta  

 

Multifunktionsprincipen – Syftar till att kunna anpassa organisationen utifrån förändrade 

förutsättningar 

 

Gränsdragning – Innebär att resurser (anställda, teknik, system) drar åt samma håll trots 

begränsningar 
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Informationsflöde – Syftar till att informationssystem ger information till den person som 

först kommer agera på den. Informationen ska finnas på rätt plats, i rätt tid, i rätt format 

 

Auktoritet och mandat – Innebär att de handlingar som utförs bör vara i linje med den 

filosofi/ kultur som existerar på företaget 

 

Design och mänskliga värden – När de mänskliga värdena betraktas kommer också högre 

kvalitet att komma ut från processen. En motiverad människa jobbar bättre än en 

omotiverad. 

 

Ofullbordan – Med ofullbordan menas att förändring är en naturlig del av företagande. Att 

omfamna förändring istället för att ignorera det. 

 

2.4 Operationalisering 

För att kunna förstå processägarnas kunskap om informationsflödet och hur masterdata 

sprids inom TvAB har STS använts för att kartlägga de sociotekniska aspekter som 

existerar på företaget. För studiens del innebär detta att de anställda kommer till tals 

genom intervjuer samtidigt som deras tekniska hjälpmedel i form av system och rutiner/ 

arbetssätt förklaras. 

 

Genom att granska resultatet med utgångspunkt i dessa två teorier vill vi få fram ett 

mönster som förklarar hur processägarnas kunskap om informationsflödet påverkar 

masterdatas spridning i organisationen. Teorierna ger oss möjligheten att hävda möjliga 

fall av informationsasymmetri samtidigt som tekniska och mänskliga aspekter granskas. 

Den ena teorin är alltså inte bättre än den andra, istället samspelar de båda då varje teori 

har något specifikt vi anser vara av nytta. För Agency teorin är det möjligheten att 

identifiera informationsasymmetri och STS syftar till att kartlägga och förklara de tekniska 

samt mänskliga förhållandena. Det var just dessa styrkor som gjorde att valet också föll på 

Agency teorin och STS, genom att granska resultatet med dessa teorier anser vi att 

resultatet blir lättare att tolka, mer förståeligt och enhetligt vilket dessutom leder till att 

förståelsen för ämnet ökar.   
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3 Metod 

Då Alstom och TvAB är stora företag som bedriver olika sorters verksamhet under samma 

tak har avgränsningar varit nödvändiga. När det gäller processerna har vi begränsat oss till 

TvABs process ”sälja ny anslutning”. Det är i denna process som vissa aktörer har initierat 

tänkande kring masterdata vilket gjorde avgränsningen naturlig och relevant. För Alstoms 

del har det handlat om att agera som referensorganisation. 

Där pågår som tidigare nämnt ett standardiseringsprojekt vilket gjorde att processerna blev 

en bra avgränsning då detta ger möjlighet till jämförelser. Även system och 

dokumentundersökningar hade varit intressant och relevant att ta med i studien men det 

hade inneburit fler intervjuer, undersökningar och framförallt mer tid som inte fanns. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien har utförts med en deduktiv ansats och kvalitativa metoder. Med en deduktiv 

ansats grundar sig studien i teori för att sedan ställa detta mot verkligheten, eller ”från 

teori till empiri”. Denna studie grundar sig i tidigare redovisade teorier (se avsnitt 2, teori) 

som används som utgångspunkt och undersöker hur väl de stämmer överens med 

verkligheten. Det finns dock kritik mot den deduktiva ansatsen, bland annat att forskaren 

enbart letar efter information som anses vara relevant eftersom denne genomför studien 

med ett förväntat resultat. Viss information sållas bort, vilket begränsar tillgången till 

information som kan vara kritisk för själva studien (Jacobsen, 2002). 

 

En kvalitativ metod innebär att insamlingen kan ske med hjälp av intervjuer, observationer 

och dokumentundersökningar. Det är dock svårare att skapa en helhetsbild men vi får reda 

på hur och varför något tolkas (Jacobsen, 2002). Motsatsen är en kvantitativ metod, som 

innebär att data samlas in i form av enkäter, frågeformulär eller telefonintervjuer och 

redovisas med hjälp av grafer och tabeller. Det ger en bättre helhetsbild men rör inte 

ämnet på djupet (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden har sina fördelar i att den har 

få begränsningar på data som kan samlas in från exempelvis en respondent i en intervju 

eller en observation av en organisation. Vid intervjuer lägger metoden stor vikt vid vad det 

är som är unikt med varje respondent, generellt kan metoden kallas för öppen även om det 

på förhand är bestämt vad som ska undersökas, det är de svar som lämnas av respondenter 

som tillslut avgör vilken empiri som samlas in. Metoden är öppen eftersom respondenter 

inte får fasta svarsalternativ, detta ger en hög intern giltighet.  

 

Den kvalitativa metoden kan få fram en djup förståelse av en situation, scenario eller 

fenomen eftersom, bland annat eftersom de som intervjuas har öppna svarsalternativ. En 

respondent i en intervju får möjlighet att redogöra för sina åsikter, synvinklar och 

tolkningar, på detta sätt blir data nyanserat och ger en inblick i de individuella 
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upplevelserna (Jacobsen, 2002). En deltagare i observation visar hur de agerar och 

kommunicerar i en situation som gör det möjligt att studera komplexa sammanhang.  

 

En annan styrka med den kvalitativa metoden är dess flexibilitet. Metoden ger möjlighet 

att löpande analysera data vilket kan underlätta den framtida datainsamlingen. Det finns 

också nackdelar med den kvalitativa metoden, varav den första är att den är 

resurskrävande. Intervjuer och observationer tar lång tid att förbereda för men också att 

genomföra, bearbeta och analysera (Jacobsen, 2002). Utförs dessutom studien med 

begränsat antal resurser, är ett fåtal respondenter ett måste. Ett begränsat antal 

respondenter skapar ett annat problem, representativitet i relation till 

generaliseringsproblem eller problem med den externa giltigheten.   

 

Empirin som samlas in utgör också en nackdel eftersom mängden är stor och en överblick 

är svår att åstadkomma. För att skapa struktur i den insamlade empirin bör intervjuer 

transkriberas och observationer sammanställs, vilket underlättar överskådligheten. 

(Jacobsen, 2002). Den kvalitativa ansatsen är bäst lämpad när vi vill skapa klarhet i 

scenarion eller fenomen. Det handlar om att tolka och förstå eftersom metoden är 

framtagen för att förstå hur människor tolkar och förstår en situation (Jacobsen, 2002).  

 

Metoden lämpar sig också väl för att få fram en nyanserad beskrivning av ett otydligt 

ämne, i vårt fall eftersom TvAB har ett intresse av processägarnas kunskap om sin process 

och masterdata. Trots dess svagheter anser vi att den kvalitativa metoden är välanpassad 

för att ge oss svar eller i alla fall belysa hur processägare ser på informationsflödet och hur 

detta påverkar spridningen av masterdata. Metodens styrkor ger den legitimitet då det 

handlar om TvABs syn på flödet, vilket den kvalitativa metoden är väl anpassad för att ta 

fram (Jacobsen, 2002). 

 

En metod som innefattar observationer lägger stor vikt att registrera beteende hos 

individer, grupper eller organisationer och en observation kan göras på olika sätt genom 

dolda eller öppna observationer. Till denna studie har det genomförts en dold observation, 

för att deltagarna inte skulle vara medvetna om att de observeras och därför agera normalt 

(Bang, 1998). Medan i en öppen är de medvetna om att de observeras och kan därför 

påverka hur de agerar. 

 

Det finns ytterligare aspekter som bör tas hänsyn till gällande observationer, ska den vara 

icke deltagande eller deltagande (Jacobsen, 2002). I denna studie användes deltagande 

observationer som innebär att observationerna sker på lika villkor med andra, då vi 

undersökare deltog i varsitt projekt som omfattade masterdata och processer. Att utföra en 

dold observation kan te sig oetiskt då deltagarna är omedvetna om observationen, men vi 

anser att detta var försvarbart då det ligger i organisationernas intresse.  
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3.2 Datainsamling  

Vi har valt att genomföra individuella intervjuer och observationer eftersom detta ger oss 

möjligheten att individer som i sin vardag jobbar och agerar inom processerna kommer till 

tals, något som blir svårt med fasta svarsalternativ. Individuella intervjuer gör att 

individen kommer till tals, samtidigt som strukturen kring intervjun tillåter för en röd tråd 

och möjligheten att ställa följdfrågor (Jacobsen, 2002). Observationer användes för att 

betrakta hur organisationerna agerade i processerna.  

 

Intervjuer 

Vi har undersökt processägarens syn på det egna informationsflödet och för att göra detta 

har vi använt oss av individuella intervjuer då detta ger studien en konkret grund eftersom 

en processägare har ett övergripande ansvar och kan ge mer information än personer som 

bara agerar i processen. 

Observationer 

Genom observationer är det möjligt att iaktta hur organisationerna och de anställda agerar 

inom sina processer, speciellt hur medvetna de är om informationsflödet i sin process. 

 

3.2.1 Urval 

Som tidigare nämnt har studien avgränsats till processen "sälja ny anslutning" på TvAB 

eftersom processgruppen borde ha kunskap om kundinformationen som flödar och 

tänkandet kring masterdata initierades i denna process. De informanter som intervjuades 

är processägare för den valda processen på sin affärsenhet och dagligen arbetar i 

processen. Informanterna valdes för att de borde ha kunskap om säljprocessen och vilken 

masterdata som flödar i processen. Hos TvAB var det försäljningschefer och 

marknadsdirektören som blev intervjuade, medan på Alstom var det quality managers i ett 

utvecklingsprojekt. Totalt var det 4 intervjuer, varav 2 män och 3 kvinnor som 

intervjuades. 

 

Även observationer gjordes på organisationerna, TvAB och Alstom. De här 

organisationerna valdes för observationerna då de är mitt uppe i ett arbete med processer 

och masterdata, vilket kommer gav möjlighet att samla in data. Observationerna pågick i 

fem månader på båda organisationerna, där vi deltog i varsitt projekt som gav oss 

möjlighet att observera hur de agerar kring masterdata och processer. Projekten krävde 

besök på olika affärsenheter, vilket gav tillfällen att observera personers agerande i 

processerna. Det förekom även möten och workshops där det var möjligt att observera 

deltagarnas agerande.  

3.2.2 Genomförande 

Vid utformandet av frågor till intervjuerna definierades och förtydligades begreppen 

affärsprocess och masterdata. Sedan arbetades intervjufrågorna fram och undersökte vilka 
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som skulle intervjuas. Det gjordes genom med hjälp av tillgång till TvABs processamling 

över deras gemensamma processer. Då beslutades att processgruppen för ”Sälja 

nyanslutning” skulle intervjuas. 

Under intervjuerna ställdes frågorna alltid i samma följdordning och hela intervjun 

spelades in. Det gjorde det möjligt att fokusera på att intervjua och ställa följdfrågor. När 

varje intervju hade genomförts, transkriberades de direkt för att inte något skulle glömmas 

bort. Till transkriberingen användes det ett verktyg som heter Inqscribe, som gjorde det 

möjligt att både lyssna och skriva i samma program.  

Totalt genomfördes fyra intervjuer. Varje intervju bestod av en processägare med 

undantag från en intervju på Alstom där två informanter deltog samtidigt. Vi hade även ett 

bortfall på en person som avbokade tre gånger. Då togs beslutet att utesluta denna person.  

Genomförandet av observationerna gick till genom aktivt deltagande i projekt inom de 

olika organisationerna. Under projektens gång kunde organisationen observeras genom att 

iaktta diskussioner mellan anställda med olika befattningar som berördes av de projekten. 

På organisationerna har vi deltagit i möten och har därigenom också observerat de 

anställdas syn på verksamheten.  

3.3 Analys 

Som ett första steg transkriberades intervjuerna varpå de sammanställdes frågvis. Efter 

denna sammanställning påbörjades sökandet efter likheter eller skillnader i de svar 

informanterna lämnade.  

 

Att sammanställa intervjuer och observationer syftar till att systematisera informationen 

för att göra den överskådlig, vilket i sig innebär sortering och simplifiering som 

underlättar vid generaliseringar och sökande efter orsaker. Detta kallas även att kombinera 

sammanställning och beskrivning av empiri eftersom analysen syftar till att berika den 

insamlade empirin (Jacobsen, 2002). 
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4 Resultat och Empiri  

I den första intervjun svarade informanten på frågan ”Anser du att TvAB är en 

processorienterad organisation” att mycket av det som görs är väldigt lika för varje kund, 

även om varje kund är unik. Det är mycket som ska stämma och att det är många frågor 

mellan företaget och kunden, därför måste det finnas ett flöde. I den andra intervjun 

framkom ett tydligt svar på samma fråga, att företaget är processorienterat och att det finns 

processkartor framtagna sedan ett par år tillbaka och hur processerna ser ut från början till 

slut. Intervju nummer tre klargjorde att det fanns olika grad av processorientering eftersom 

företaget är så brett och kommunalt och därigenom sysslar med olika typer av verksamhet. 

Detta har enligt informanten lett till att vissa processer har optimerats för specifika 

avdelningar eller behov, men andra har inte optimerats. Den fjärde intervjun, som ägde 

rum på Alstom i Växjö avslöjande att även Alstom ansåg sig vara ett processorienterat 

företag. Ambitionen på Alstom är hög när det gäller processer hävdar informanten, något 

som är intressant då det också framkom att processerna i sig är underordnade direktiv som 

kommer från företagsledningen.   

På frågan ”vet du hur en processägare utses, hur blev du utsedd och finns det speciella 

kriterier?” i första intervjun, där informanten var processägare framkom att det var den 

som ansågs vara bäst lämpad för jobbet. Personen i fråga behöver ha ett visst ansvar för 

det han eller hon blir processägare för, dock är en chefsroll inte nödvändig. Antingen blir 

du tillfrågad eller tilldelad ett ägarskap. I intervju nummer två framgick det att 

processägarskapet hade utsetts när processkartorna först skapades. Informanten, i 

egenskap av kundchef blev tilldelad ägarskapet eftersom alla kundfrågor visualiserades i 

en process. I den tredje intervjun var det snarlikt den andra. Rollen informanten hade 

medförde ett visst ansvar för processen i sig och därför blev även denne tilldelad ägarskap. 

Dock framgick det också att det är den som rimligen är bäst lämpad för jobbet, urvalet 

sker naturligt beroende på roll och ansvar.   

På följdfrågan ”om processgruppen behöver ta hänsyn till masterdata när de arbetar med 

sin process” i den tredje intervjun fortsätter informanten att förklara utifrån de olika 

kraven som ställs. När dessa möter organisationen är det processkiktet som möts först. 

Processer och arbetssätt ställer krav på deras prestanda och hur de ska utformas. Sedan är 

det andra skiktet vilken information som behövs, i vilket format och var den ska vara 

tillgänglig. Det ställer i sin tur krav på nästa nivå, applikationsnivå. Hur applikationerna 

ska fungera, som i sin tur ställer krav på den tekniska infrastrukturen, IT-infrastrukturen. 

Där kommer frågan om säkerhet upp. Det är på det sättet som de tittar på processer och 

arbetssätt, då de vill ha ett mer samlat utförande, ”ett Tekniska Verken”. Informationen 

måste kunna hållas ihop mellan de olika affärsenheterna. TvAB måste samla ihop 

processer och handlar det om informationshantering måste det tänkas över vilka 

förändringar som bör göras. De är beroende av varandra, processerna är kravställare för att 

det första skiktet möter de externa krav som ställs.   
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Figur 4.1. Den processorienterade organisationen. 

 

Under intervju fyra framgick det att på Alstom finns ett dokument som förklarar hur en 

processägare utses. I den tredje intervjun nämns det att processägare måste ta hänsyn till 

processgruppen, när en process och masterdata omarbetas. Vi frågade dessutom ”vilken 

information är den mest relevanta i processen”. I intervju två hävdar informanten att 

fastighetsbeteckningen och adressen som är det mest relevanta eftersom en person kan 

flytta, men leveranspunkten finns kvar vilket är det som genererar intäkten till TvAB. I 

den tredje intervjun visade det sig vara kombinationen kund/fastighet. Att kunden utgör 

fastigheten men att fastigheten även är sin egen entitet, den ena kan inte finnas utan den 

andra initialt då en kund måste vara inblandad. Vi har dessutom diskuterat vilka roller som 

finns i olika processer. 

Därför ställdes frågan ”vad är det för roller som ingår i den här processen”. Informanterna 

blev visade en specifik process som de antingen har ägarskap för eller är aktiva i. Det 

framgick i intervju två att det oftast är en roll i processen, exempelvis en handläggare. I 

intervju tre berättade informanten att det är en person på varje affärsenhet som varit 

drivande i processen. Dock är detta problematiskt eftersom helheten går förlorad, något 

som nu återinförs i och med standardisering. Men finns det också svar som pekar på 

motsatsen, att processer finns men varför och i vilken uppsättning är oklar.  

Detta manifestar sig tydligast i första intervjun där informanten ombads svara på vilken 

information som flödade i dennes process. Men informanten kunde inte svara på detta 

även om denne är processägare för processen. Detta var dock inte unikt för TvAB utan 

också på Alstom där frågan om vem processerna egentligen finns till för kom upp. I den 

tredje nämndes också att mycket diskuteras ur ett organisationsperspektiv istället för ett 

processperspektiv. Något som hade kunnat underlätta vid dessa diskussioner hade varit att 

visualisera vad den processorienterade organisationen innebär och medför. Enligt figur 4.1 

nedan visas hur en processägares ansvar följer processen, från första input till sista output, 

och även under förädlingen som ska ske av denna input: 
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Figur 4.2. , den funktionsbaserade organisationen. Ansvar över en specifik funktion bestäms hierarkiskt av en 

funktionschef. 

 

 

 

Problemet som manifesterade sig på Alstom och TvAB var att de båda fortfarande 

diskuterade mycket ur funktionsbaserade strukturer, och att processerna istället är 

underordnade dessa hierarkier. Båda företagen arbetade utifrån ett funktionsbaserat sätt, 

liknande figur 4.2 nedan: 

 

 

Detta var också tydligt på Alstom eftersom företaget är uppdelat i funktionella enheter i 

form av sälj, inköp, kvalité osv. En generell ovisshet kom fram gällande processer. En 

tydlig definition verkar inte finnas hos företagen i undersökningen men det kan finnas på 

andra företag. 

 

Med hjälp av de observationer som genomförts på Alstom och TvAB framkommer 

likheter och motsatser med det som sägs i intervjuerna. Att företagen jobbar med 

processer och försöker röra sig mot processorienterade organisationer är tydligt i de svar 

som respondenterna ger. Både TvAB och Alstom har dock samma återkommande 

problem, att processägarens kunskap om dennes process eller processer är begränsad eller 

skiljer sig från verkligheten. För Alstoms del framkommer det i intervju fyra att 

processägare utses beroende på kriterier från ett dokument. Detta torde sig leda till en viss 

standardisering gällande den kunskap processägarna bör ha om sina processer. 

Observationerna visar dock oftast motsatsen. Somliga var inte medvetna om att de var 

ägare för en viss process, eller att processen i sig existerade.  

 

På TvAB kunde det observeras att det fanns olika grad av processorientering genom hela 

organisationen. Vissa divisioner var mer utvecklade än andra med till exempel 

processkartor och processägare. Dock spreds informationen på ett okontrollerat sätt, vilket 

skapar överflöd med information. Orsaken till detta är att det inte fanns några tydliga 

regler för hur informationen skulle spridas eller i vilket format. Det framkommer även i 

intervjuerna med processägare att de inte vet vad för information som flödar i deras 

process. 

 

Det observerades även att det i dagsläget saknas krav på applikationerna vilket leder till 

överflöd av information, i form av redundans. Det är flera divisioner som använder sig av 

samma system men varje division skapar ny kund istället för att använda sig av en redan 

befintlig kund. Det saknas även regler för vilket format kunden ska existera i. Det innebär 

att kundens unika identifierare som personnummer och organisationsnummer skrivas på 

olika sätt.  
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Figur 4.3. , hur processägares/ respondenters syn på informationsflödet skiljer sig från varandra. 

 

 

I intervjuerna framkommer det att kundinformation i form av personnummer och adress 

samt fastighetsbeteckning är den mest relevanta i processen. Observationen på TvAB visar 

att den mest relevanta informationen också är den unika identifieraren hos ett kundobjekt. 

Eftersom det saknas regler för hur unika identifierare sprids i organisationen har det 

arbetats fram rutiner för detta. Hittills har det inte slutförts vilket gör att informationen 

fortfarande sprids utan någon större kontroll. 

 

Under året på TvAB observerades processägare, processer och informationsflöden. 

Eftersom observationen utfördes i ett projekt där en förstudie om master data management 

gjordes där det upptäcktes att informationen som undersöktes kunde se olika ut beroende 

på vilket system informationen existerade i. Exempelvis kunde unika identifierare som 

personnummer och organisationsnummer skrivas på olika sätt, med bindestreck eller utan. 

Detta leder till att en kund kan existera i flera system beroende på vilken avdelning som 

kunden tillhör. Det innebär att det inte finns en samlad kundfil som alla avdelningar kan 

nyttja, detta leder till redundans i CRM-systemet.  

 

Eftersom TvAB är i ett pågående arbete för att bli en processorienterad organisation, 

utvecklas processkartor över deras processer men inte vilken information som flödar. 

Dessa processkartor innehåller inte heller vilka system som används. 

 

Från vad som framkommer under dessa intervjuer och observationer kan vi hävda att det 

inte finns en representativ bild över informationsflödet på dessa företag. Hur 

informationsflödet ser ut beror alltså på vem vi frågar och hur väl insatt denne är i det 

pågående förändringsarbetet. Eftersom uppfattningarna på informationsflödet är 

subjektiva blir det dessutom svårt att svara på hur processägarens syn på 

informationsflödet påverkar hur masterdata sprids genom organisationen. Nedanstående 

figur 4.3 bidrar till att förklara detta visuellt: 
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4.1 Analys 

Informanterna är överens om att de arbetar i processorienterade organisationer, men de 

definierar det på olika sätt. En förklarar att det är många flöden, en annan säger att de är 

processorienterade för att de har processkartor. En annan hävdar att de är på väg att bli 

processorienterade och vissa avdelningar är det mer än andra. Det jämförande företaget, 

Alstom anser att de också är en processorienterad organisation eftersom att fokus numera 

ligger på processer. Dock anser de att processerna är underordnande direktiv som kommer 

från en högre instans.   

Det framgår av intervjuerna att det inte finns någon enighet om hur en processägare utses. 

Det som sägs i första intervjun skiljer sig från det som sägs i den andra. I den första 

intervjun framkommer att antingen blir en processägare tilldelad eller tillfrågad. Det 

skiljer sig från vad som framkommer i den andra intervjun där informanten hävdar att 

processägarskap delats ut redan vid skapandet av processkartorna. Informanten fick 

ägarskap över processerna då de visualiserade områden som låg inom dennes ansvar. I den 

tredje intervjun uppstod en neutral mark då det visade sig att båda varianterna kunde ske, 

men ingen verkade vara underordnad den andra. Istället framgick att målet var att skapa 

vad som kallades för “ett Tekniska verken”. På det jämförande företaget, Alstom, 

framgick att en processägare utses enligt ett dokument.   

I två av intervjuerna fick vi dessutom svar på vilken information som var den mest 

relevanta i en specifik process. Även här framkom ett gemensamt svar. I den andra 

intervjun nämndes fastighetsbeteckning och i den tredje intervjun nämndes en 

kombination av fastighetsbeteckning och kundinformation som det mest relevanta. Det 

anses vara relevant eftersom det är det som utgör grunden för en ny anslutning.   

När informanterna blev visade en process de var aktiva i eller hade ägarskap för fick de 

frågan om vilka roller som ingick i samma process. Det som framgick var att det till stor 

del är en person/en roll som utför de flesta uppgifterna vilket ledde till att en process 

bestod av en roll. Av vad som framgick i intervju två och tre var detta något som 

upplevdes som problematiskt eftersom det ledde till bristande holism.  
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5 Diskussion  
 

De teorier vi använt oss av redovisas i avsnitt 2 Teoretisk bakgrund. Vi har använt oss av 

Agency teorin som syftar till att förklara hur relationerna ser ut mellan två aktörer. Teorin 

tar även upp problematiken med asymmetrisk information som innebär att den ena parten 

har information som den andra kan ha nytta av. Informationsasymmetri uppstår när en 

aktör har större tillgång till information än en annan aktör (Jensen & Meckling, 1976). 

Genom att applicera det som Agency teorin säger om informationsasymmetri på resultatet 

visar det sig att en processägare har större tillgång till information än exempelvis 

processägarens närmaste chef. Detta ter sig kanske inte konstigt eftersom en processägare 

dagligen existerar i processmiljön, men i en processorienterad organisation måste alla som 

behöver tillgång till information få det (Mattson, 2012). Dock visar intervjuerna att 

informationsasymmetri även finns mellan processägare och inte bara på en hierarkisk nivå 

i organisationen. Detta blir tydligt eftersom de svar som framkommer i intervjuerna visar 

på skilda åsikter om den processorienterade organisationen, även om de generellt är 

överensstämmande. Problemet växer dock när det även existerar informationsasymmetri 

mellan processägare och dennes närmaste chef eftersom det då berör organisationen som 

helhet.  

 

Vi har även använt oss av STS som syftar till att synliggöra hur människor, teknik och 

organisationen hänger ihop. Sociala och tekniska aspekter är beroende av varandra enligt 

teorin och kommer därför även att påverka varandra om den ena ändras (Klein, 1994). 

Exempelvis om arbetssättet förändras men tekniken förblir densamma kommer detta att 

skapa missnöje eftersom bara den ena delen av två parter har ändrats. Med STS 

framkommer det en utveckling av de sociala aspekterna på TvAB eftersom arbetssättet har 

förändrats. När denna del av STS appliceras på resultatet framkommer ett tydligt exempel 

på detta scenario eftersom det finns en ökad förståelse för den processorienterade 

organisationen och vad det innebär att vara processägare. Dock har, precis som i exemplet 

den tekniska sidan inte utvecklats. På TvAB förväntas alltså anställda att utföra samma 

arbete, med en ökad förståelse för vad den processorienterade organisationen innebär. 

Detta arbete ska huruvida utföras på samma sätt som innan, då de tekniska verktygen har 

förblivit oförändrade. 

 

Dock fanns det även avvikelser i form av processägare som inte visste hur den egna 

processen såg ut, vilket system som användes för vad, hur informationsflödena ser ut och 

hur masterdata möjligen kan spridas genom verksamheten. Det framgår även i resultatet 

att motsatsen existerar där vissa processägare och aktörer hade grundlig förståelse för hur 

masterdata skapas, lagras, sprids vidare och slutligen används. Även i de flesta fall fanns 

en förståelse för hur en processorienterad organisation ser ut och fungerar, dock verkade 

detta inte genomföras rent praktiskt på TvAB eftersom mycket diskuterades ur ett 

funktionellt synsätt vilket kan vara skälet till avvikelserna. Inför studien begränsades vad 

som skulle studeras genom att välja specifika processer och välja ut de personer som 

arbetar i en eller flera av dessa processer.  
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Dock visar resultaten på interna brister när det gäller processynsättet, vad det innebär att 

vara en processorienterad organisation och vad det innebär att vara processägare. De 

system som användes är dock inte unika eftersom verksamheten som helhet använder sig 

av dessa, vilket underlättar vid generaliseringar. 

 

I avsnitt 1.2 Tidigare forskning framkommer det ett gap i forskningen kring 

affärsprocesser och masterdata. Tidigare har de individuella ämnena berörts och gått på 

djupet individuellt men hur processägarna ser på informationsflödet och hur detta kan 

påverka spridningen av masterdata har inte undersökts. Masterdata kan till exempel betyda 

att en viss disciplin för hur attribut utvecklas (Smith & Mckeen, 2008). 

 

I resultatet framkommer det att information flödar igenom affärsprocesserna, vilket ställer 

särskilda krav på systemet eftersom all kundinformation lagras i samma system. Eftersom 

alla som behöver, ska ha tillgång till detta system leder detta till en stor volym trafik i 

systemet, som ställer krav på systemets arkitektur. Då informationen flödar genom 

affärsprocesserna är det av stor vikt att uppnå en balans mellan olika intressenter. Men 

även en balans som omfattar tekniska och sociala aspekter är av stor vikt med tanke på 

volymen trafik i systemet, den tekniska kapaciteten ska inte bli lidande (Boris, 2012). 

Även här stämmer vårt resultat överens med den forskning som (Boris, 2012) kom fram 

till med den fallstudie som gjordes på Bosch Group. På TvAB flödar kundinformation från 

lagringsystemen till användare, vilket innebär att en balans finns mellan de tekniska 

aspekterna och olika intressenter som har till syfte att nyttja informationen. 

 

På TvAB lagras som tidigare nämnt all kundinformation i samma system som alla har 

tillgång till vilket innebär mycket trafik i systemet. För att säkerställa drift måste systemet 

ha en stabil arkitektur, speciellt eftersom informationen flödar genom affärsprocesserna.  

 

Att kombinera företagsstrategin med teknologi är det som forskningen kring 

affärsprocesser tidigare har handlat om men syftar nu till att undersöka hur bra de tjänar 

företagsstrategin, eller med andra ord, hur mogna de är (Niehaves, Poeppelbuss, Plattfaut 

& Beckers, 2014). De hävdar att de externa faktorer som organisationen själv har skapat 

utifrån dess karaktärsdrag bör användas som indikatorer när det kommer till att mäta hur 

pass mogna affärsprocesserna är. I vårt resulat fann vi vissa skiljaktigheter när det gäller 

hur TvABs processer ser ut, exemeplvis var en processägare osäker på hur dennes process 

såg ut medan en annan hade en förståelse över både sin egen process och andras processer.  

 

Det resultat vi kommit fram till visar att TvAB bör revidera vissa processer mot några 

externa faktorer, exempelvis kundnöjdhet eftersom de nu uppdaterar och reviderar många 

av sina processer. Dock måste dessa revisioner göras med de tekniska aspekterna i åtanke 

för att uppnå en balans enligt STS som fram tills nu enbart fokuserat på de sociala 

aspekterna.   
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5.1 Metodreflektion 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, intervjuer och observationer. Valet 

för dessa metoder föll naturligt med det vi ville studera, nämligen processägarens kunskap 

om processen och dess information. Att välja intervjuer för att samla in data var 

nödvändigt eftersom det gav oss möjlighet att komma på djupet av processägarnas 

kunskap om sin process. Det hade varit möjligt att använda sig av en kvantitativ metod 

som enkäter, dock hade det inte berört det vi vill ha svar på djupet. Det hade varit mer 

användbart för att undersöka hur övriga organisationen ser på processer och den 

information som flödar i organisationen. Det hade varit intressant att undersöka, speciellt i 

en organisation som är mitt i arbetet för att bli en processorienterad organisation.  

 

Vi har valt att komplettera med observationer då vi spenderade vår praktiktid på TvAB 

och Alstom. Under praktiktiden var vi båda undersökare, engagerade i projekt som 

handlade om processer och information. Det som observerades under denna period har 

används för att söka likheter och olikheter samt stryka eller motbevisa det som har sagts i 

intervjuerna. Det finns inga kvantitativa metoder som kan jämföras med observationer och 

det skulle vara svårt att komplettera exempelvis en enkätundersökning med en metod som 

observationer. Vi valde att använda oss av observationer till denna studie för att vi skulle 

kunna använda våra erfarenheter. 

 

Det kan dock göra att validitet (giltighet och relevans) och reliabilitet (tillförlitlighet och 

trovärdighet) bör diskuteras. Validitet innebär om vi mäter det som vi vill mäta och 

reliabilitet innebär om undersökningen går att lita på (Jacobsen, 2002). Eftersom vi har 

tagit med egna erfarenheter från vår praktiktid är det lätt att hävda att vi är partiska, för att 

undvika detta har vi generaliserat våra erfarenheter genom att ställa observationerna mot 

de svar som framkommit under intervjuerna. Det medför att de blir mer allmänna än att vi 

återger vår uppfattning av hur det ser ut.   
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

Den kunskap processägare har om informationsflödet påverkar hur masterdata sprids inom 

organisationen. Detta är på grund av att en generell uppfattning om masterdata inte 

existerar på TvAB. Alltså finns en överhängande risk för informationsasymmetri. Detta 

blev tydligt i intervju tre där det framkom att en respondent hade stor kunskap om 

masterdata, men detta var för att denne jobbade med implementeringen av den. En ökad 

maktfaktor hos de individerna med denna förståelse finns inbyggt i systemet. Utifrån vår 

frågeställning ”hur påverkar processägarens kunskap om informationsflödet hur 

masterdata sprids inom organisationen” visar resultatet att kunskapen påverkar eftersom 

det är få som har kunskap om masterdata och ingen miniminivå av generell förståelse för 

affärsprocesser finns.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att mer forskning på informationsasymmetri på företag bör göras. Denna studie 

riktade in sig på en specifik process med specifika processmedlemmar där information 

fanns i digital form. Informationsasymmetri kan dock sträcka sig mycket längre, och även 

omfatta den tysta kunskap som anställda besitter. 

 

Forskning bör även bedrivas mer på hur masterdata och processer är sammanlänkade. Hur 

påverkar de varandra och vad innebär det för en process när masterdata faktiskt flödar 

igenom den?   
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Figur 6.1. , Exempel på en kundentitet och dess attribut 
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Ordlista  

Metadata: Är data om data, kort och gott sagt. Ett typiskt exempel på 

metadata är titel till en bok, och texten i boken är data. (Hillard, 2010)   

 

CRM-system: Står för Customer Relationship Management. Det är ett 

system för att hantera kundrelationer, genom att lagra viktig data om kunden, 

såsom namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter. (Goldenberg, 2008)  

 

Kundmasterfil: En kundmasterfil är den viktigaste kundfilen då den är den 

mest kompletta och uppdaterade versionen av filen (Doyle, 2001) 
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