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Abstract 

This report is a study of information quality that has been carried out at Nils Hanssons 
Åkeri Ltd. The objective was to focus on the information flow at the firm. This was 
done by three case studies where two departments, the market department and the 
traffic management department, were studied. These departments were chosen 
because there is a natural flow of information between them that has not been evident 
for everybody involved before.  

Today, the information flow has a difficulty to contribute to the value creation 
process. The case studies were analyzed by means of an information quality model 
where the flaws were made visible. A scale model was designed in order to visualise 
the balance between the material and the immaterial flow. The scale model visualized 
that the current focus is the material part. The importance of a well functioning 
information flow is not prioritized.  This makes the scale unbalanced and it weighs 
over to the material side.  In order to restore the balance, it is required that everyone 
concerned sees the information as a product and not as a by-product. 

The case studies led to three improvement suggestions. The first is that NHAB should 
designate one person that is responsible for the whole information quality process. 
The next suggestion is to have annual meetings involving the two departments. The 
third suggestion is to have a central place were the departments can share information. 
It was also required to have a checklist that can increase the information quality.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en studie i informationskvalitet som har utförts på Nils 
Hanssons Åkeri AB. Studiens syfte var att tydliggöra informationsflödet på företaget. 
Detta gjordes genom tre fallstudier där två avdelningar, marknadsavdelningen och 
trafikledningen, studerades. Avdelningarna valdes eftersom flödet av information 
mellan dem är en naturlig process i verksamheten, något som tidigare inte 
synliggjorts.  

Informationsflödet har idag svårt att bidra till en värdeskapande process i företaget. 
Fallstudier valdes som metod för att lyckas beskriva informationskvaliteten. 
Fallstudierna analyserades med hjälp av en informationskvalitetsmodell där bristerna 
lyftes fram. En vågmodell utformades för att kunna visualisera balansen mellan det 
materiella och det immateriella flödet. Vågmodellen visade att företaget främst 
fokuserar på det materiella flödet. Betydelsen av ett välfungerande informationsflöde 
är i dagsläget inte prioriterat. Detta gör att vågen väger över mot det materiella. För att 
få balans krävs att alla berörda på företaget ser informationen som en produkt och inte 
en biprodukt. 

Analyserna av fallstudierna ledde fram till tre förbättringsförslag. Det första är att Nils 
Hanssons Åkeri AB bör utse en informationsansvarig person som aktivt ska arbeta 
med informationskvalitet. Det andra förslaget är att ha ständigt återkommande möten 
mellan avdelningen och det sista är att företaget ska ha en central plats för all 
överlämning av information avdelningarna emellan. Av praktiska skäl tillkom också 
ett stöd för att kunna hjälpa marknadsavdelningen med vilken information som 
krävdes för att höja informationskvaliteten. En checklista utformades för detta 
ändamål.   
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1 Inledning 

Informationskvalitet och informationsflöden inom företag är något som blir allt mer 
uppmärksammat. Verkligheten börjar förändras och idag ser vi att en välfungerande 
organisation med ett tillfredställande informationsflöde kan skapa de förutsättningar 
som många företag eftersträvar.  

Detta examensarbete är skrivet som ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen på Tekniska Högskolan i Jönköping inom området 
Industriell ekonomi och organisation med inriktning på logistik och ledning. Studien 
är genomförd med hjälp av tre fallstudier på Nils Hanssons Åkeri AB (NHAB) i 
Ljungbyhed och visar hur företagets informationsflöde fungerar.  

Fokus har legat på att undersöka och tydliggöra informationsflödet mellan 
marknadsavdelningen och trafikledningen. Dessa avdelningar valdes på begäran av 
företaget då flödet dem emellan har stora brister. Studien är sedd ur ett tekniskt 
perspektiv och visar hur flödena fungerar samt vad som behöver förbättras. 

I detta kapitel beskrivs företagets bakgrund följt av en problembeskrivning. Kapitlet 
innehåller också syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

NHAB är ett svenskt transportföretag som etablerades 1953 av grundaren med samma 
namn. Nils Hansson startade med affärsidén ”rätt gods på rätt plats i rätt tid” och detta 
motto lever kvar idag som företagets vision. Det finns många liknande definitioner 
inom logistiken en av dem är Lumsdens (2006) definition som säger ”Styra rätt artikel 
eller individ i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad”.  

Företaget fungerade som ett vanligt åkeri fram till 1985 då ledningen, som då 
utgjordes av sonen Roy, tog det strategiska beslut som skulle skilja dem från sina 
konkurrenter. NHAB genomförde två stora förändringar. Det första var att bygga upp 
långvariga personliga kundkontakter som skulle utgöra en bas för hela verksamheten. 
Den andra stora förändringen var att företaget skulle fungera både som åkeri och 
speditör, något som var unikt för den tidens åkerier. Speditören fungerar som en 
transportförmedlare i transportsystemet, dvs. de identifierar och ingår avtal om 
transporttjänster för transportköparens räkning. De tjänster som speditören 
traditionellt tar ansvar för är transport, omlastning, lagring, försäkring, förtullning 
med mera (Jonsson och Mattson, 2005).  

Anledningen till förändringen var att åkeriet ansåg sig själv besitta den nödvändiga 
kunskapen och behövde därmed inte anlita kostsamma mellanhänder. Dessa 
förändringar spelade enligt sonen Roy stor roll för företagets utveckling under mitten 
på åttiotalet.   

NHAB var det första svenska transportföretaget som vågade sig in på den spanska 
marknaden där de såg ett växande behov. Denna nya marknad var en nyckelfaktor till 
att NHAB fortsatte att växa under hela nittiotalet. 
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År 1998 dubblerades antalet lastbilar då Nils Hansson köpte upp Bengt Erlanssons 
Åkeri, vilket ledde till fler anställningar. Under denna period var det sex personer som 
arbetade på trafikledningen och ansvarade för åkeriets 35 lastbilar. NHAB har efter 
detta fortsatt att växa stadigt. 

1.2 Problembeskrivning 

NHAB har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Företagets förre ägare 
och eldsjäl hade under många år varit spindeln i nätet och det mesta av 
informationsöverföringen gick genom honom. Han var involverad i både 
marknadsavdelningen och trafikledningen vilket gjorde att all information flödade 
genom honom. 

Idag ser verkligheten annorlunda ut med många fler medarbetare, en ökad omsättning 
och ett ökat antal kunder. Avdelningarna är nu så stora att det fysiska avståndet har 
ökat och nu krävs det därför tydligare rutiner för hur informationen ska hanteras. 
Marknadsavdelningen på NHAB består av marknadschef och säljare. Trafikledningen 
är indelad i tre avdelningar: Inrikes som har hand om allt gods innanför Sveriges 
gränser, Import som planerar för godset som ska in i Sverige och Export som ser till 
att godset transporteras ut till mottagarlandet. I denna rapport benämns dessa tre 
avdelningar som en enhet, trafikledningen.   

Det viktigaste informationsflödet för det operativa arbetet är det mellan 
marknadsavdelningen och trafikledningen. För att arbetet i trafikledningen ska 
fungera krävs det olika standardiserade specifikationer, vilket inkluderar all data som 
trafikledningen behöver för att kunna planera sina bilar, som till exempel krav från 
kunden och godsets utformning. Marknadsavdelningen ansvarar för att få fram dessa 
specifikationer när de träffar kunderna men i dagsläget finns det inga tydliga riktlinjer 
för vilken information som krävs för att minska de fel som ofta uppstår första gången 
vid hämtning av gods. Det skulle spara mycket tid om allt blev rätt från början och 
inte som idag då företaget successivt lär sig av misstagen. Idag har inte företaget 
någon tydlig bild av informationsflödet mellan trafikledningen och 
marknadsavdelningen. En informationsprocess som är kvalitetssäkrad saknas.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att tydliggöra och underlätta informationsflödet i den 
nuvarande verksamheten på NHAB . 

Det finns fyra mål med denna studie. Det första målet är att genomföra en 
nulägesbeskrivning över informationsflödet för att se hur det ser ut idag. Mål två är att 
finna bristerna med informationskvaliteten. Mål tre är att ge förbättringsförslag. Det 
slutgiltiga målet är att utveckla en checklista som kan stödja marknadsavdelningen vid 
kundkontakter. 

För att uppnå målen behöver följande frågor besvaras: 

- Hur ser processen för informationsflödet ut mellan trafikledningen och 
marknadsavdelningen?  

- Vem involveras i processen? 
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- Vilka är de viktigaste aktiviteterna i överföringsprocessen och hur länkas de 
samman?  

- Vad är det för information som krävs? 

o Hur ser godset ut? 

o Hur ser det ut vid lastning och lossningsplatsen? 

o Vad finns det för krav på hantering? 

- Vad skulle kunna förbättras inom informationsflödet? 

1.4 Avgränsningar 

Att se över och analysera hela informationsflödet på NHAB är ett mycket stort och 
tidskrävande arbete. Därför valdes att undersöka informationsflödet mellan 
trafikledningen och marknadsavdelningen. NHAB upplever att de största bristerna 
finns där. Det är av största vikt att flödet fungerar så optimalt som möjligt mellan 
dessa avdelningar. Avgränsningar kommer att göras så att problemet ses ur ett 
tekniskt perspektiv och inte genom att lyfta fram de mänskliga faktorerna. Studien 
kommer inte att fokusera på hur människor känner eller hur kommunikationen 
behandlas av den enskilda individen, utan istället för att se informationsflödet ur ett 
tekniskt helhetsperspektiv.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 inleds med en bakgrund av företaget. Efter det följer en problemdiskussion 
som leder till syfte och mål. Kapitlet avslutas med att ta upp vilka avgränsningar som 
gjorts. 

Kapitel 2 är en företagsbeskrivning med organisationsschema och beskrivning av de 
olika avdelningarna som rapporten fokuserar på.  

Kapitel 3 behandlar den teori som legat till grund för rapporten. Logistik tas upp för 
att få en introduktion till informationsflödet. Teorin behandlar även godstransporter 
och informationskvalitet med tillhörande modeller. 

Kapitel 4 beskriver vilka metoder som använts för att uppnå målen och syftet. 
Metoden för de olika fallbeskrivningarna beskrivs separat för varje avdelning. 
Kapitlet avslutas med metodkritik 

Kapitel 5 ger en nulägesbeskrivning över informationsflödet och fallstudierna. 

Kapitel 6 analyserar fallstudierna utefter en av modellerna som tagits upp i teorin. 

Kapitel 7 visar förbättringsförslagen som kommit fram från analysen, kapitlet 
innefattar även en checklista som ska vara ett bra hjälpmedel för företaget. 

Kapitel 8 redogör för rapportens slutsatser och innehåller även en diskussion kring 
studien. 
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2 Företagsbeskrivning 

Nils Hanssons Åkeri AB har idag 425 anställda och 175 dragfordon med 330 trailers. 
Dess transporttrafik bedrivs till och från västra Europa där Spanien fortfarande är en 
stor marknad, men även Portugal, Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna ingår. 
Företaget har även en växande marknad inom Sverige. Förutom ett renodlat åkeri är 
NHAB fortfarande sin egen speditör med stor terminal i Ljungbyhed. Företaget är 
idag etablerat som ett av Sveriges ledande utlandsåkerier. NHAB ägs sedan oktober 
2005 av investeringsföretaget Nordstjernan där de är fristående från de tre stora 
aktörerna.  

2.1 Organisation 

NHAB är uppbyggt som en traditionell funktionsorganisation med fem 
huvudavdelningar och två stödavdelningar, se figur 1. Detta arbete fokuserar på 
marknadsavdelningen samt de tre trafikavdelningarna Inrikes, Import och Export.  

 

2.2 Marknadsavdelning 

Marknadsavdelningen på NHAB består av fyra personer: marknadschef, två säljare 
och en säljadministratör. Marknadschefen är direkt underställd VD och rapporterar 
direkt till denne. Avdelningen jobbar framförallt med befintliga kunder och i viss mån 
med nya, något som dock inte fokuseras för närvarande. 

Det är marknadsavdelningen som är ägare till den tillgänglig kundinformation som 
trafikledningen behöver eftersom det är de som har första kontakten med kunderna.  

Figur 1: Organisationsschema för Nils Hanssons Åkeri AB 2007 
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2.3 Trafikledning 

Trafikledningen kallas internt för produktionen och består av tre huvudavdelningar: 
Inrikes, Import och Export. Det finns 72 anställda på inom dessa tre avdelningar varav 
61 finns i Ljungbyhed.  

Inrikesavdelningen består av trafikledningen där trafikledare och 
trafikledaradministratörer arbetar. Även medarbetarna på terminalen ingår i 
inrikesavdelningen. Inom inrikesavdelningen har man även en filial i Eskilstuna med 
tre stycken medarbetare på en terminal. På import och exportavdelningarna arbetar 
trafikledare och trafikledaradministratörer. 

Trafikledarnas arbetsuppgifter är att planera bilarna och dirigera dem. Planeringen 
görs med avseende på vikt, storlek på gods, tid till avgång, lastning och 
lossningsplatser. De arbetar hela tiden efter principen att kunna fylla bilarna samtidigt 
som de säkerställer att avstånden mellan kunderna är så korta som möjligt - ett 
komplicerat men viktigt pussel för att skapa god lönsamhet och bra service gentemot 
kunderna. Trafikledarassistenterna registrerar och administrerar alla bokningar och är 
dessutom ett stöd för trafikledarna i deras arbete.      

När en sändning ska skickas iväg agerar transportföretaget så att en samlastning av 
godset kan ske, detta för att få ner kostnader. Målet är att så lite gods som möjligt ska 
behöva omlastas.
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel ges först en introduktion till logistikbegreppet och hur 
informationsflödet utgör en del av logistiksystemet. Därefter beskrivs på ett 
övergripande sätt olika godstransporter med deras fördelar och nackdelar. Kapitlets 
sista del är en djupare studie som beskriver informationskvalitet utifrån olika 
perspektiv och modeller som kan användas vid förbättring av informationskvalitet. 

3.1 Logistik 

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden och med detta menas att alla 
aktiviteter som ett företag utför och allt som berör förflyttning av gods måste 
organiseras på ett sådant sätt att effektiviteten förbättras (Jonsson och Mattsson, 
2005). När en artikel ska skickas från en leverantör till kund så skapas logistik i 
samband med att denna måste förflyttas från punkt A till punkt B (Lumsden, 2006).  

Logistikens mål är att rätt material ska finnas på rätt plats i rätt tid, i rätt kvantitet, till 
rätt kvalitet och helst till rätt pris. För att detta ska lyckas krävs ett väl fungerande 
informationsflöde som underlättar styrningen. Allt detta har som syfte att resultera i 
bättre lönsamhet.  

Många kopplar logistik till enbart det fysiska förflyttandet av material. Det är dock 
inte bara det flödet som är det mest centrala, utan minst lika viktigt är det monetära 
flödet samt informationsflödet. Dessa flöden representerar stora värden och definierar 
företagets relation till kunden (Jonsson och Mattsson, 2005). Figur 2 visar schematiskt 
hur de olika flödena kan åskådliggöras. Varje flöde kan ses som en process som måste 
definieras för att säkerställa att rätt kundvärde erhålls i förhållande till insatt arbete. 
En process är de små stegen som ska skapa värde åt kunden.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: De tre flödena som går genom ett företag. Baserad 
på Jonsson och Mattson (2005) 
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Logistiksystemet måste kunna erbjuda all den information som förknippas med den 
fysiska produktionen. Detta kan vara allt från att besvara frågor om leveranstider till 
kund och att erbjuda information om reservdelar. Informationen ska finnas tillgänglig 
under hela processen från första kontakt med kund till avslutat köp. I logistiksystem är 
effektiva informationsflöden en förutsättning för produktiva materialflöden som tillför 
värde (Jonsson och Mattsson, 2005). 

I transportsystemet ska informationen främst styra, säkerställa och verifiera det 
fysiska flödet, detta för att ha en hög kvalitet i hela produktionskedjan. Ett utvecklat 
informationssystem är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att säkerställa 
kvaliteten i transportflödet. En transport består av både en fysisk och en immateriell 
del. Figur 3 visar hur viktigt det är att belysa båda delarna för att få en bra jämvikt 
(Lumsden, 2006).  

Figur 3 ”Vågen” är baserad på Lumsdens principiella bild av hur ett transportuppdrag 
måste hänga ihop. De immateriella delarna i ett transportuppdrag är lika viktiga som 
att säkerställa leverans av de materiella delarna om man vill bygga in kvalitet i sin 
verksamhet. Vågen visar detta på ett tydligt sätt. 

 
 

 

3.2 Godstransporter 

När en produkt ska förflyttas från ett läge till ett annat mellan geografiskt skilda 
platser, så krävs någon form av transportmedel samt ett sammankopplat 
informationsflöde. Det sätt på vilket sätt godset transporteras skapar inget mervärde, 
huvudsaken är att leveransen sker vid avtalad tidpunkt. Godstransporter kan delas in i 
fyra trafikslag: flyg-, sjö-, järnvägs- eller vägtrafik (Lumsden, 2006; Jonsson och 
Mattsson, 2005).  

Vid stora avstånd och då godset har ett högt värde används i första hand 
flygtransporter. Dessa är snabba men ger höga kostnader per tonkilometer. När det 
handlar om tidskänsliga transporter är detta ett alternativ att överväga (Jonsson och 
Mattsson, 2005). 

Sjötransporter är i motsats till flyg mycket långsamma men kan däremot frakta stora 
mängder till låga kostnader. Sjötransporter handlar mycket om bulktransporter vilket 
exempelvis kan innebära olja, sand, malm och kalk. Det handlar även om 
containerfrakt på stora avstånd mellan kontinenter (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Figur 3: ”Vågen”. Baserad på Lumsden 
(2006) 

Materiell del
- Förflyttning av gods
- Hantering av gods

Immateriell del
- Information
- Kvalitet
- Säkerhet
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Det mest miljövänliga transportsättet bland de fyra trafikslagen är järnvägstrafiken. 
Det kan transportera stora mängder gods över långa distanser. Järnvägstransporter 
erbjuder i första hand transporter mellan terminaler där slutlig transport till kund 
därefter måste ske med exempelvis lastbil. Järnvägen har relativt långa transporttider 
och därför kommer högvärdigt gods att generera hög kapitalbindning och är därför 
inte att föredra för transport på järnväg (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Näringslivet kräver allt snabbare och effektivare transporter och det har medfört att 
lastbilstransporterna har genomgått en kraftig ökning de senaste åren (Lumsden, 
2006). Vägtransporternas flexibilitet och förmåga att frakta vilket gods som helst är 
det som har medverkat till dess uppgång. Förmågan att transportera från dörr till dörr 
är den främsta anledningen till att många idag väljer detta trafikslag (Jonsson och 
Mattsson, 2005). 

3.3 Informationskvalitet 

Informationskvalitet (IQ) blir idag allt viktigare att ta hänsyn till. Med förbättrade 
produkter och system som underlättar kontakter och informationsöverföring får vi allt 
mer information att kunna ta del av. Det är en viktig tillgång för företag idag att ha en 
bra informationskvalitet. Informationen i ett företag ska ses som en produkt och inte 
som en biprodukt. Det är viktigt att den lyfts fram och att ständiga förbättringar görs 
av informationskvaliteten (Lee m.fl., 2001). 

Informationskvalitet har inte någon universell definition utan det är viktigt att både 
förstå från vilket perspektiv IQ ses och vilka dimensioner som finns (Evans och 
Lindsay, 2005). Informationskvalitet är multidimensionellt och därför måste flera 
olika mått mätas för att utreda hur god kvaliteten är hos informationen. 
Informationskvalitet kan delas in i olika dimensioner. Här nedan presenteras olika sätt 
att se på informationskvalitet.  

Utifrån en litteraturstudie anser Högberg och Svensson (2003) att några av de mest 
framträdande kraven med avseende på informationskvalitet är att den ska vara 
tillförlitlig, tillgänglig, relevant och representativ. Utifrån olika källor1 beskriver 
Högberg och Svensson (2003) de olika kraven för hur informationskvalitet ska vara 
beskaffad: 

Tillförlitlig – Den informationen man samlar in måste inte bara vara felfri utan den 
ställer även krav på att det är en pålitlig och härledbar källa.  

Tillgänglig  – Användaren vet hur han lätt och snabbt får tag på den information han 
eftersträvar. Informationen ska vara kontinuerligt tillgänglig och väldefinierad i form 
och innehåll. 

Relevant – Det är viktigt att informationen är användbar och relevant för den uppgift 
som den ska användas till. Informationen ska dessutom tillföra ett mervärde till den 
process där den ska användas. Om informationen inte tillför något mervärde kan den 
inte anses relevant och behöver därför inte användas i vidare processhantering. 

Representativ – Informationen är tydlig och lättolkad. Data som samlas in ska ha 
samma utseende varje gång och ska lätt kunna jämföras med tidigare insamlad data.  

                                                 
1 Wang och Strong, (1996), Davenport (1997), Svensson (2003) 
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Ett annat sätt att se på informationskvalitetskategorier är enligt Reynolds (2002) som 
definierar kvaliteten i fem faktorer. 

Noggrannhet – Handlar om att informationen ska vara fri från fel och att 
informationssystemet ska upptäcka och rätta till felen som uppstår.  

Fullständighet – Att man har all nödvändig information och inte en del av den 
eftersom den i det fallet är oanvändbar.   

Relevans – Data som inhämtas måste vara rätt data och inte överflödig data, 
informationen måste vara relevant för användaren.  

Punktlighet – Data måste komma i rätt tidpunkt framförallt när förhållandena ändras 
snabbt.  

Spårbarhet – Man måste kunna veta var informationen kommer ifrån och hur man 
kan spåra den bakåt till dess originalkälla.   

Att insamla information, analysera den och därefter handla efter vad man kommit 
fram till är väsentligt för att kunna vara med och konkurrera på marknaden. Det 
viktiga är att veta vilken eller vilka kategorier som är mest betydelsefulla för företaget 
(Reynolds, 2002). Reynolds ser informationskvaliteten som en systematiskt pågående 
process. Han ser informationskvaliteten som en basingrediens i ett 
informationssystem som framförallt chefer och ledare behöver för att fatta sina beslut.  

Ytterligare ett sätt att beskriva informationskvalitet är enligt Lee m.fl. (2001) som 
använder sig av fyra olika kategorier. Den första innebär att informationen är en 
naturlig del i processen (Intrinsic IQ) vilket betyder att informationen har ett 
egenvärde. Informationen ska vara användbar och ha ett värde i sig själv. Den andra 
är sammanhangsinformation (Contextual IQ) som visar på att det är viktigt att se 
informationen i sitt sammanhang som en del av helheten. Alla pusselbitarna måste 
vara på plats för att skapa informationsvärde. Informationen är ett stöd i den 
delprocess man arbetar med och ska ha ett kontinuerligt flöde som är fullständigt för 
att tillföra ett värde. Den tredje och fjärde är den representativa och den tillgängliga 
informationskvaliteten (Representational IQ, Accessibility IQ). Dessa ska visa hur 
viktigt det är med ett informationssystem som kan lagra och sammanställa 
information.  Det ska vara lätt att förstå och enkelt att hantera samtidigt som det ska 
vara tillgängligt och säkert. Informationen ska vara överföringsbar mellan olika 
systemnivåer i syfte att kunna användas i olika delprocesser.  
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3.3.1 Modeller 

De fyra kategorier som Lee m.fl. (2002) beskriver leder till att informationskvalitet 
kan definieras. För att utreda vad som kan förbättras behövdes en modell som Lee 
m.fl. (2002) utformade. Modellen beskriver informationen utifrån fyra kvadranter, se 
figur 4. Enligt tidigare nämnda kategorier användes den för att systematiskt 
kontrollera företagets aktuella informationsflöde och all ny information som tillförs 
för att säkerställa att man uppnår rätt kvalitet. Modellen är till för att synliggöra 
bristerna hos informationskvaliteten och till hjälp för att se vart fokus bör läggas. 

 

 

I modellen finns rubriken ”entydiga specifikationer”. Med detta menas att 
informationens grundstruktur måste vara entydig och att sättet som informationen 
förvaras och hanteras på alltid måste vara väldefinierad och säker. 

Den andra rubriken ”möter kundens krav” innebär att den företagsspecifika 
informationen måste tillföra företaget en värdeökning i relation till kunduppdraget 
(Lee m.fl. 2002). 

Produktkvalitet är hårdvaran på en produkt eller tjänst. Det är det man fysiskt kan ta 
på. Produkten eller tjänsten som kunden beställer, köper, använder och förbrukar. 
Servicekvalitet är att det som levereras tillsammans med varan eller tjänsten. Det 
engagemang som produktleverantören ger kunden före, under och efter leverans. 

 Entydiga specifikationer Möter kundens krav 

Produktkvalitet Verklig ”sann” info                          1 

Kvalitetsdimensioner: 

• Felfri 

• Väldefinierad 

• Komplett 

• Repeterbarhet 

För företaget värdefull, relevant info        2 

Kvalitetsdimensioner: 

• Rätt mängd 

• Relevant och användbar 

• Enhetligt definierad 

• Objektiv 

Servicekvalitet Pålitlig information                            3 

Kvalitetsdimensioner: 

• Ständigt uppdaterad 

• Säker i form av att den inte kan 
manipuleras 

Användbar information                          4 

Kvalitetsdimensioner: 

• Trovärdig och förståelig 

• Tillgängligt i företagets 
informationssystem 

• Enkel att kontrollera 

• Anses ge informationsvärde 

 

Figur 4: Lee m.fl. (2001) informationskvalitet modell  
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Kvadrant 1 beskriver de generiska krav som krävs för alla informationsdelar 
oberoende av var, när och hur informationen används (Lee m.fl. 2002).  

I kvadrant 2 beskrivs den företagsspecifika informationen. Den information som 
behövs för företagets internkvalitet och värdeskapande process. Bland annat att det 
används rätt informationsmängd för det syfte som ska uppnås. Det betyder att all 
information som finns tillgänglig kanske inte medför ett mervärde för företagets 
process. Det kan vara nödvändigt att göra ett val av informationens omfattning (Lee 
m.fl. 2002).   

Kvadrant 3 handlar om att säkerställa den interna informationens tillgänglighet och 
kvalitet. Det handlar också om att bygga stabila miljöer för informationslagring som 
är tillgänglig och redundant över tid (Lee m.fl. 2002).   

Kvadrant 4 handlar om hur företaget har byggt sitt produktionssystem där 
informationen ska vara tillgänglig för alla som har en del i produktionskedjan. 
Informationen ska vara entydig och lättförståelig för alla inblandade (Lee m.fl. 2002).    

Ett annat sätt att beskriva kvadrant 3 och 4 är att det handlar om på vilket sätt 
företaget har byggt sin informationsstruktur - att den är säker, tillgänglig, repeterbar 
och åtkomlig för att bygga värde i produktionskedjan. För förbättring krävs det 
ingående genomgång av alla fyra kvadranterna. Inom varje kvadrant finns det ett antal 
kvalitetsdimensioner. Dessa förenklar arbetet med att finna bristerna för 
informationen (Lee m.fl. 2002). 

Ytterligare en modell som kan användas för att förbättra informationskvaliteten är Al 
Hakims (2007) informationskvalitetshus, se figur 5, som bygger vidare på Evans och 
Lindsays (2005) kvalitetshus. Det ursprungliga kvalitetshuset är ett verktyg som 
fokuserar på hur kunderna vill ha och har kallats ”the voice of the customer”. Det 
används framförallt för att få en bra och säkrad kvalitet hos produkter (Bergman; 
Klefsjö, 2001; Al Hakim, 2007).  

Al Hakims (2007) kvalitetshus använder sig av de fyra kvalitetskategorierna Intrinsic 
IQ, Contextual IQ, Representational IQ och Assessibility IQ. Istället för att fokusera 
på kundens krav fokuseras det på de olika IQ dimensionerna och deras relationer till 
olika Informationsorienteringsmått (IO). IQ dimensionerna kan variera, se bilaga 1 för 
förslag på dimensioner inom varje kategori. Dimensionerna sätts sedan i relation till 
IO måtten. 

IO måtten definieras som företagets förmåga att effektivt hantera och nyttja 
information. Dessa kan brytas ner i tre dimensioner, och därefter utvecklas till 
konkreta mått, se bilaga 2.   
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För att informationskvalitetshuset ska genomföras krävs det att företaget går igenom 
elva steg där informationen placeras i kvalitetshuset figur 5. Dessa är: 
 

1. Identifiera de IQ-dimensioner som är viktiga för företaget och skriv in dem i 
cell 1. 

2. Fastställa vilket resultat företaget uppvisar i IQ-dimensionerna och vilka 
informationsbrister som finns i cell 2. 

3. Bestäm vilken vikt olika IQ-dimensioner har och prioritera åtgärdernas 
betydelse i cell 3. 

4. Se vilka IQ-dimensioner som har betydande stora gap och välj ut dessa. 
5. Identifiera IO måtten, se bilaga 2 för hjälp, och skriv in dem i cell 4. 
6. Hitta sambanden mellan IO måtten och de utvalda IQ dimensionerna i cell 5. 

Detta är ett av de steg som är viktigt att noga fundera igenom och ta sig god tid 
med. 

7. Fastställ vilka IO mått man ska lägga vikt vid. 
8. Fastställ de inbördes relationerna mellan utvalda IO mått och de andra IO 

måtten i cell 6. 
9. Baserat på steg 8 fastställa värdet av alla IO mått. 
10. Från steg 9 väljer företaget ut de IO mått som har det högsta värdet. 
11. Gruppera de valda IO måtten i cell 8. 

För att få fram hur viktigt det är med de olika IQ dimensionerna kan en undersökning 
genomföras med en skala på 1-10 där 10 är högsta värdet och därmed viktigast (Al 
Hakim, 2007). Kvalitetshuset kan användas i alla organisationer men däremot kan 
valet av IQ dimensioner skilja sig åt. 

 
1.  
IQ 

Dimensioner 

 
5.  

Relation mellan IO mått och IQ 
dimensioner 

4. IO mått 

 
2.  

Informations-
brister 

7. Prioritet av IO mått 

6. 
Relation 

 
3. 

Viktad 
betydelse 

8. IQ faktors gruppering 

Figur 5: Informationskvalitetshus från Al Hakim (2007). 
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3.3.2 Sammanfattande reflektion 

Teoriavsnittet ger en tydlig bild av att man kan se informationskvalitet i olika nivåer. 
Reynolds (2002) m.fl. hanterar informationen på den lägsta nivån - en generell nivå. 
Den gäller vid all form av kvalitetssäkrad grundinformation. Lee m.fl. (2001) ser 
informationen på en högre nivå, mer utifrån behovet kopplat till ett informationsflöde 
i en process, ett företags relation till sin kund.  

Modell enligt Lee m.fl. (2001) och dess nivåer ger en översiktlig bild av hela 
informationsflödet. Högberg och Svensson (2003) tar även upp samma sak men är då 
inte lika kompletta i sin metodbeskrivning. Däremot kan modell enligt Högberg och 
Svensson (2003) vara mer lättillgänglig och ett enklare sätt att introducera 
informationskvalitet på. Reynolds (2002) skiljer sig något från övriga men syftet är 
likartat och man gör det på ett mer systematiskt tillvägagångssätt. Reynolds (2002) 
menar på att det inte alltid är viktigt att vara perfekt i allt utan det väsentligaste är att 
veta vad man ska fokusera på. 

Om man vill analysera och förbättra sin informationskvalitet bör man använda någon 
av informationsmodellerna systematiskt. Det viktiga är att arbeta stegvis igenom hela 
företagets informationsstruktur. Oberoende av vilken modell man väljer är det 
väsentligt att börja från grunden och analysera behovet och förutsättningarna i varje 
delprocess. Eventuellt måste man upprepa flera gånger under informationsanalysen 
för att få en enhetlig bild av sin värdeskapande information. 
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4 Metod 

Här redovisas de metodval och tillvägagångssätt som använts för att på bästa sätt 
uppnå resultatet med hänsyn till rapportens syfte. 

Rapporten baseras på tre fallstudier. Dessa genomfördes på trafikavdelningen och 
marknadsavdelningen. På trafikavdelningen valdes ett fall på respektive 
underavdelning inrikes, import och export. De specifika fallen valdes för att de hade 
hanterats nyligen. Alla avdelningarna hade mycket information från dessa fall och alla 
tre visar tillsammans en övergripande bild över NHABs kunder. Från 
marknadsavdelningen samlades den information in som de krävde för att genomföra 
en beställning från kund fram till slutfört uppdrag samt även information om hur 
flödet fungerade. Därefter tillfrågades trafikledningens tre avdelningar, hur dessa 
hanterade den tillgängliga informationen. Syftet var att se om informationen tillförde 
ett mervärde och om informationen är kvalitessäkrad genom hela företaget. På NHAB 
är informationsprocessen svår att generalisera eftersom informationen behandlas på 
olika sätt av de anställda både på marknadsavdelningen och även på trafikledningen. 
Fallstudierna blev ett sätt att studera tre specifika fall som inom företaget var typiska 
och dra slutsatser från dem.   

Intervjuer och observationer gjordes för att få förståelse för det nuvarande 
informationsflödet och för att få en känsla för kultur och arbetssätt när det gäller 
hantering av information. Sex intervjuer genomfördes för att få fram mer ingående 
information om hur informationsflödet fungerade i praktiken.  

För att samla in teori har läroböcker gåtts igenom. Kompletteringar har gjorts från 
interna dokument på NHAB framförallt deras kvalitetshandbok. Sökandet på Internet 
har varit en kanal för att finna mer teori framförallt med inriktning på arbeten som 
gjorts inom liknande områden tidigare.   

4.1 Fall 1 Inrikes 

Inrikesfallet handlar om en kund som finns i södra Sverige som är specialist på golv 
och slitstarka beläggningar. För att få fram information utfördes två intervjuer. En 
med trafikledaren som har hand om just denna kund samt en med säljaren som har den 
huvudsakliga kontakten med kunden. För att utöka och klargöra vissa detaljer av 
informationen från intervjuerna användes elektronisk post vid ett flertal tillfällen.  

4.2 Fall 2 Import 

Fall två beskriver en av NHABs nya kunder som är en av Sveriges ledande 
leverantörer av hydraulik och ledningskomponenter. En ny kund valdes för att belysa 
problematiken som uppstår när ett nytt informationsflöde mellan 
marknadsavdelningen och trafikledningen ska skapas. En telefonintervju genomfördes 
med ansvarig trafikledare för att höra om hennes syn på informationsflödet. Ett möte 
hölls med säljaren på marknadsavdelningen där genomgång av nya avtal diskuterades. 
Även i detta fall krävdes ytterligare kompletteringar via elektronisk post.    
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4.3 Fall 3 Export 

Exportfallet beskriver en kund som är världsledande inom piano och fjädertråd och en 
av de kunder som NHAB haft under lång tid. Fall tre valdes för redan vid 
observationen visade det sig att detta var en typisk kund där informationen var knuten 
till en person på trafikledningen och informationsflödet mellan avdelningarna var 
mycket knapphändig. En längre intervju genomfördes med just denna ansvariga för att 
få en förståelse för informationsprocessen utifrån honom. En telefonintervju med 
kompletterande samtal på plats på företaget utfördes på marknadsavdelningen.  

4.4 Metodkritik 

Valet att göra fallstudier med hjälp av intervjuer och observationer tycker vi i 
efterhand var bra. Att samla data från flera olika källor och på flera olika sätt gör att 
bättre slutsatser kan dras. Reliabiliteten uppnås i större grad vid fler källor som visar 
samma sak. Reliabiliteten innebär att studien kan upprepas med samma resultat gång 
på gång (Williamson, 2002). Detta är fallet i denna rapport.   

Med hjälp av fallstudierna har en generalisering gjorts över hur informationsflödet ser 
ut på NHAB. Validiteten kan delvis ifrågasättas. Validitet innebär en 
överensstämmelse mellan resultat och verklighet samt om informationen är 
generaliserbar (Williamson, 2002). Hade tre andra fall valts skulle troligtvis samma 
resultat ha framkommit inom det övergripande informationsflödet. Det är dock 
osäkert om de specifika fallen kan representera alla problem som finns idag.  

Fler intervjuer skulle ha kunnat göras för att få fram ytterligare information men 
samtidigt finns det tveksamheter om detta skulle ha gett fler synvinklar eller endast 
repeterat redan inkommen information. Redan efter hälften av intervjuerna upptäcktes 
att samma information upprepades.  

Observationerna utfördes under för kort tidsperiod och kan nu i efterhand kritiseras. 
Observationerna var ett sätt att komplettera fallstudierna och eftersom viss 
information fick efterfrågas via elektronisk post för att göra fallstudierna kompletta 
skulle längre observationer ha varit optimalt och sparat tid.  

Fördelarna med att göra fallstudier i denna rapport var för att bättre och mer effektivt 
kunna studera och analysera informationsflödet och dess processer i nutid. Något som 
inte skulle vara möjligt vid enbart intervjuer och observationer.  
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs resultatet där det ingår en nulägesbeskrivning av 
informationsflödet och fallstudierna. 

 

5.1 Informationsflöde 

Informationsflödet på NHAB är idag allt större men även mer utspritt eftersom 
företaget har expanderat kraftigt de senaste åren med fler godstransporter och nya 
kunder.  

Informationsflödet mellan marknadsavdelningen och trafikledningen är ett ständigt 
pågående flöde. Figur 6 visar på två olika informationsflöden som i många fall kan 
vara svåra att särskilja. Flöde (1) uppstår vid tre olika tillfällen: 

1. Vid nya kundavtal 

2. Omförhandling av gamla kundavtal som har gått ut 

3. När större förändringar av befintliga avtal görs 

När kunden eller marknadsavdelningen tar kontakt med varandra är det genom 
telefon, fax eller elektronisk post. Beroende på vad som ska göras blir resultatet ett 
avtal med olika mängd information. I vissa fall behöver det inte göras några större 
avtal och i andra är det nödvändigt med ett mer omfattande informationsutbyte. 
Beroende på vilken kund det är skickar trafikledningen över nödvändig information 
till respektive avdelning inrikes, import och export.  

Informationsflöde (2) är det operativa arbetet som trafikledningen dagligen handskas 
med. Det inleds med ett fax, i vissa fall elektronisk post eller telefonsamtal från kund. 
Kunden anger vad som skall transporteras, till vilken plats och vid vilken tidpunkt. 
Hur noga kunden är i sina specifikationer beror mycket på kunden själv. Det finns 
inga rutiner eller mallar för hur en beställning skall vara utformad. 



Nulägesbeskrivning 

20 

 
 
 
 
 

5.2 Fallbeskrivningar 

Här beskrivs tre fall från Inrikes-, Import- och Exportavdelningarna. Detta för att 
tydligt klargöra informationsflödet mellan de tre avdelningarna och 
marknadsavdelningen. 

5.2.1 Fall 1 Inrikes 

Inrikesfallet handlar om en kund som finns i södra Sverige som är specialister på golv 
och slitstarka beläggningar.  

Det fanns mellan NHAB och kunden endast ett skriftligt prisavtal som specificerade 
hur mycket transporten kostade för olika typer av gods. Utifrån 
marknadsavdelningens synvinkel var underlagen för avtalen inte aktuella och det 
fanns flera oklarheter. Ett nytt avtal skrevs med stora förändringar framförallt 
prismässigt. Ett möte hölls med kunden och där tillkom ett flertal nya avgifter som 
tidigare inte varit specificerade. Kunden hade ingen kunskap om vad som ingick i 
deras avtal och det var på uppmaning av kunden som specifikationerna förtydligades. 
De viktigaste tilläggen som det nya prisavtalet resulterade i var: 

- Oljetillägg, tilläggskostnader för energiåtgång. 
- Tidslossning, tillägg för på- och avlastning av gods. 

Figur 6: Informationsflöden på Nils Hanssons Åkeri AB 
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- Värmetillägg, tillägg för transport av gods som kräver värme/kyla i 
godsutrymmet, det vill säga varmluft respektive kalluft. 

- Farligt gods, tillägg för att transportera gods som kräver särskilt 
omhändertagande vid på- och avlastning samt eventuella speciella 
transportvägar. 

Det slutgiltiga avtalet var inte helt klart, ytterligare ett möte inplanerades mellan 
kunden och företaget för att bygga bättre relationer. Avtalet delgavs trafikledningen 
när det var påskrivet. Detta skedde genom att trafikadministratörerna lade in 
uppgifterna i datasystemet för att automattaxeringen skulle fungera. 
Marknadsavdelningen planerade att ha en genomgång med trafikavdelningen för att 
förändringarna var så stora och risken för felfakturering annars var överhängande. 
Informationen planerades att överföras muntligt på detta möte. 

När trafikavdelningen första gången var i kontakt med kunden såg verksamheten inte 
ut som den gör idag. Både marknadsavdelningen och trafikledningen var en och 
samma avdelning. Informationen kring kunden var koncentrerad till några få anställda 
som skötte hela processen. När de nya avdelningarna bildades fick de anställda själva 
söka upp den information som krävdes för att lösa denna transport. 

Bokningen kom i detta fall med fax till trafikledningen. Om det hade varit en extra 
viktiga leverans hade det skett per telefon. Den information som fanns specificerad 
vid bokningen var: 

- Tidpunkt för lastning och lossning 
- Antal pall 
- Vikt 
- Ordernummer 
- Om eventuell liftbil behövs 

Informationen kontrollerades mot en bokningslista och en bekräftelse skickades 
tillbaka till kunden med fax. Därefter tog det operativa arbetet vid med planering av 
transportsätt. Inför de nya avtalen antog trafikledningen att de skulle få skriftlig 
information från ansvarig säljare på marknadsavdelningen vilket de inte fick.  

5.2.2 Fall 2 Import 

Fall två beskriver en importkund som är en av Sveriges ledande leverantörer av 
hydraulik och ledningskomponenter. För NHAB var detta en ny kund där samarbetet 
inleddes med en förfrågan till marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen besvarade 
förfrågan och hade en offertdiskussion. Det var en ny kund vilket ledde till att 
marknadsavdelningen tog initiativet till ett uppstartsmöte med personal från 
trafikledningen och kunden. Marknadsavdelningens intention var att alla rutiner skulle 
fastställas från början. Rutinerna var: 

- Definiera och bestämma regler för hämttider 

- Hur det såg ut på lossnings- och lastingsplatserna 

- Vad som skulle behövas på plats i form av truckar och liknande 
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Information dokumenterades genom elektronisk post som skickades ut till deltagarna 
på mötet. 

Trafikledningen deltog i uppstartsmötet som de i första hand uppfattade som ett 
artighetsmöte där relationerna skulle förbättras med kunden. Det fanns under mötet 
ingen information som var nödvändig att dokumentera och kunderna hade inga 
förutsättningar som var förändrade enligt trafikledningen. Kunden var en relativt liten 
kund hos NHAB och trafikavdelningen insåg i detta fall inte syftet med mötet. 
Trafikledningen erhöll inte någon förbättrad och nödvändig information vid mötet, 
som kunde användas till att förbättra det operativa arbetet. 

5.2.3 Fall 3 Export 

Exportfallet beskriver en kund som är världsledande inom piano och fjädertråd och en 
av de kunder som NHAB haft under lång tid. Den första kontakten gjordes redan 
under förra VD:ns och ägarens tid då företaget hade en liknande struktur som beskrivs 
i fall 1.  

Ett prisavtal fanns skrivet med kunden men ingen övrig information fanns 
dokumenterad. Muntliga överenskommelser tillkom framförallt vad gäller ledtider och 
hämttider. Dessa överenskommelser låg till grund för det operativa arbetet. Om det 
hade skett en förändring, till exempel med lastningsplatsen, hade en bekräftelse 
skickats via elektronisk post till marknadsavdelningen enligt dem. Detta krävdes ej i 
detta fall. 

Kunden kontaktade trafikledningen för att meddela vilka specifikationer de hade på 
sitt gods. 

Dessa var att:  

- De kommer att skicka trådpall 

- Godset får inte utsättas för väta eller fukt 

- Det får inte staplas men vissa lätta paket kan läggas ovanpå  

För att få en uppfattning om godset gick ansvarig person på trafikledningen ut och 
tittade på godset vilket gjorde att planeringen av bilarna blev lättare. 

Informationen kring denna kund fungerade mycket bra vilket berodde på att kunden 
själv är väldigt noga med sina specifikationer och hur de vill ha transporterna. Utifall 
att förändringar hade krävts skulle dessa enligt trafikledningen skickas direkt på fax 
eller elektronisk post till dem.   

Informationen om denna kund behandlades av endast en anställd på trafikledningen 
som besitter all viktig kunskap. De övriga tillfrågade denne om något var oklart kring 
kunden.  

 I det operativa arbetet faxade kunden en fraktsedel till trafikledningen där följande 
var specificerat: 
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- Avsändare och mottagare 

- Antal pall 

- Hur stort godset var (skrymme) 

- Hur många flakmeter det behövdes till godset 

- Vikt på godset  

Efter att faxet kommit så inleddes arbetet av administratörerna på exportavdelningen 
som registrerade uppgifterna. Trafikledaren planerade in i vilken bil godset skulle gå 
med och vid vilken tidpunkt detta skulle ske. När ärendet var avslutat arkiverades 
informationen.
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6 Analys 

Fallstudierna visar att det är tydligt att NHAB inte ser informationsflödet som en 
värdeskapande produkt och har därför inte sett betydelsen av att öka sin 
informationskvalitet. Idag ser det ut som ”nuläges-vågen” i figur 7 visar. Vågen väger 
för mycket åt det materiella hållet och det blir en obalans när företaget är för 
koncentrerade på det materiella flödet. Detta är ett problem som uppstår för att den 
materiella delen är mer konkret och resultaten är lättare att mäta. Den immatriella 
delen i ett företag är svårare att hantera då resultat oftast inte visas lika påtagligt.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Fallanalyser 

Fallstudierna visar att informationsflödet behandlas mycket olika mellan 
avdelningarna. Största övergripande problemet är att alla gör på sitt eget sätt, något 
som leder till stor förvirring, missförstånd och konflikter. De anställda på NHAB ser 
inte informationsflödet som en värdeskapande process.  

Fallen kommer att analyseras främst genom Lee m.fl. modell, figur 4. Det viktiga är 
att företaget jobbar med alla kvadranterna systematiskt för att höja den övergripande 
informationskvaliteten. Modellen är till för att synliggöra bristerna i 
informationskvaliteten och hjälpa till att se var fokus borde läggas. Kundens roll i 
informationsprocessen skall inte underskattas. Företaget och kunden är beroende av 
att informationen är kvalitetssäkrad i alla steg.  

Modellen ska användas som ett stöd för företagets fortsätta kvalitetshöjande 
utveckling av information. För att skapa nya rutiner är modellen bra som underlag. 
Varje informationsdel måste värderas utifrån modellens olika kvadranter. Om 
informationsinnehållet kan godkännas utifrån modellanalysen har en grundkvalitet i 
varje informationsobjekt skapats. 

Materiell del

- Förflyttning av gods

- Hantering av gods

Immateriell del

- Information

- Kvalitet

- Säkerhet

Figur 7: ”Nuläges-vågen” hos Nils Hansson. 
Baserad på Lumsden (2006).  
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6.1.1 Analys fall 1 

Utifrån fall 1 syns tydligt en vilja att skapa möten och kommunikation och därmed 
öka informationskvaliteten. Trafikledningen tror att de ska få skriftlig information 
från marknadsavdelningen vilket det varken finns rutiner för eller någon ansvarig 
person som lagt upp riktlinjer för en sådan process. Marknadsavdelningen anser att 
den muntliga informationen som ska överföras under mötet är tillräcklig och har ingen 
ansats att delge trafikledningen något skriftligt. Detta visar på stora brister i hur 
informationsöverföringen mellan avdelningarna borde gå till.   

Enligt figur 7 ”nuläges-vågen” kan man se att det materiella flödet är det viktiga för 
NHAB och väger tungt i förhållande mot det immateriella. Däremot visar det 
genomförda mötet en intention om att problemet med att endast fokusera på det 
materiella börjar förändras och vågen kan börja närma sig jämviktsläget. 

Hela fallet inleds med att kunden själv frågar NHAB om omförhandlingar av sitt 
befintliga avtal. Detta visar att problemen i viss mån löses under pressade 
förhållanden. Framförhållning saknas och det blir så kallade ”brandkårsutryckningar”. 
Även om detta inte visar på informationskvaliteten mellan avdelningarna tyder det på 
att redan innan informationen kommit till trafikledningen finns det en risk att 
informationen inte är komplett eller felfri.   

Analyseras fall 1 utifrån Lee m.fl. (2002) modell och tar systematiskt en kvadrant i 
taget så visar kvadrant ett följande, se även figur 8.  

Informationen är förknippad med fel eftersom avtalen inte var uppdaterade, vilket i 
nästa steg innebär fel information mellan trafikledning och marknadsavdelningen. 
Informationen var väldefinierad eftersom den information som fanns var tydligt 
beskriven. Den var inte komplett eftersom avtalen inte var tillräckligt omfattande och 
tillägg behövde göras. Den var inte repeterbar därför att informationen inte 
dokumenteras. Det finns inget system för att kontinuerligt uppdatera informationen i 
detta fall. När informationen inte uppfyller kvalitetsdimensionerna mellan kund och 
marknadsavdelningen gör den det inte i nästa steg heller mellan marknadsavdelningen 
och trafikledningen.  

I kvadrant två anses informationen komma i rätt mängd om mötet som är inplanerat 
genomförs som önskat. För att informationen ska bli relevant och användbar när mötet 
genomförs måste alla parter veta vad som gäller och en bra rutin måste genomarbetas. 
Eftersom informationen ska överföras muntligt mellan avdelningarna kommer den 
inte vara enhetligt definierbar då detta är en omöjlighet vid muntlig överföring utan 
riktlinjer. I fallet är informationen objektiv därför att den bara hanterar sådant som 
inbegriper ren fakta från kund.   

Informationen är inte ständigt uppdaterad i kvadrant tre eftersom endast ett möte 
mellan avdelningarna är inplanerat. Det finns inga rutiner för att genomföra möten 
frekvent. I detta fall kommer all information att överföras muntligt vilket gör att den 
både kan manipuleras och ändras, något som förmodligen sker omedvetet. 
Informationen tolkas på olika sätt beroende på vem som tar del av den. 

Enligt kvadrant fyra finns det brister i samtliga dimensioner. Den är inte trovärdig 
eller förståelig eftersom avdelningarna erhåller mycket av informationen muntligt. 
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Den är till viss del tillgänglig i företagets informationssystem men detta måste 
förbättras. I dagsläget finns vissa delar av informationen tillgänglig i datasystemet 
framförallt information om fakturering. Mycket mer skulle kunna dokumenteras. Det 
är inte lätt att kontrollera informationen eftersom den inte finns dokumenterad det är 
även svårt att veta hos vem den muntliga informationen finns. I detta fall är det svårt 
att säga något om informationsvärdet eftersom den information som förs vidare är bra, 
men tyvärr fattas fortfarande stora delar för att helheten ska bli värdeskapande.     

Sammanfattningsvis kan sägas att i detta fall finns stora brister vilket Lee m.fl. (2002) 
modell visar. Fallet uppvisar informationskvalitetsproblem i alla fyra kvadranterna.  

6.1.2 Analys fall 2 

Importfallet beskriver en ny kund vilket gör att mycket av fokus ligger mot det 
materiella hållet som i figur 7 ”nulägesvågen”. Det mesta arbetet lades ner på hur 
transporten sköttes fysiskt, vilka kostnader som togs ut etc. Tyngdpunkten låg på att få 
fram rutiner för det materiella flödet. Informationen sågs inte som en viktig del och 
vågskålen väger då över åt det materiella hållet utan någon ansats att få jämvikt. 

Genom att försöka höja informationskvalitetsnivån mellan kunden och 
marknadsavdelningen kan detta leda till ett bättre och förtroendefullt samarbete som 
gagnar både marknadsavdelningen och trafikledningen.  

Företaget gör ett gott försök med importfallet genom ett uppstartsmöte som 
genomförs med både trafikledningen och marknadsavdelningen. Trots den goda 
intentionen blir utfallet inte helt lyckat eftersom det inte finns tydliga riktlinjer för 
mötet.  

Informationen från mötet dokumenteras endast via elektronisk post vilket inte är 
tillfredställande eftersom det inte arkiveras eller protokollförs för senare uppföljning. 
Informationen finns men den synliggörs inte tillräckligt i detta fall. Dokumentationen 
borde vara tillgänglig och framförallt borde alla berörda parter få tillgång till 
informationen på ett entydigt och strukturerat sätt efter mötet.  

Marknadsavdelningens syfte var att rätt information ska komma fram till 
trafikledningen men mötets utformning hindrade detta. Det goda syftet tydliggörs inte 
från början och det är till stor del därför mötet inte fyller någon funktion mer än som 
välkomstmöte för kunden. Trafikledningen ser inte att de kan använda sig av 
informationen som behandlas under mötet, tvärt emot vad marknadsavdelningens 
intention var. Om trafikledningen hade varit mer integrerade i mötesprocessen från 
början kunde utfallet ha blivit mycket bättre.  
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En analys utifrån Lee m.fl. (2002) modell, se figur 8, visar att informationen i detta 
fall är felfri och väldefinierad. Eftersom den information som tas upp under mötet 
kommer direkt från kunden och rutinerna som sätts upp är väl uttalade. Det 
diskuterades till exempel ingående hur lastning och lossningsplatserna ser ut vilket 
visar att den information som kommer fram är väldefinierad. Däremot är 
informationen varken komplett eller repeterbar. Intervjuerna visade att det krävdes 
ytterligare information än de tre punkter som togs upp på mötet för att den ska vara 
komplett. Det kan ifrågasättas om informationen kan repeteras då den inte 
dokumenterades.  

Trafikledningen såg mötet med kunden och marknadsavdelningen som ett 
artighetsmöte. Detta tolkas som att det under mötet diskuterades flera olika saker där 
den mesta av informationen inte var till fördel i trafikledningens operativa arbete. 
Analysen visar att informationen inte kom i rätt mängd eftersom annan information 
även togs upp som inte underlättade arbetet för trafikledningen. Informationen som 
kom fram under mötet var relevant och användbar. I detta fall kunde informationen 
inte ses som enhetligt definierbar eftersom den i första hand överfördes muntligt och 
inte protokollfördes. Analysen visar att informationen var objektiv eftersom kundens 
intention var att få fram rätt information. 

Dimensionerna i kvadrant tre handlar om att säkerhetsställa den interna 
informationens tillgänglighet och kvalitet och bygga stabila miljöer för 
informationslagring som är relevant. Elektronisk post är inte ett bra sätt att få en stabil 
miljö kring sin information. Förutsättningarna är att den läggs i en databas för att 
senare kunna tas fram på nytt.  

Kvadrant fyra visar hur användbar informationen är i dimensionerna. Det brister i 
dimensionerna trovärdig och förstålig och att informationen ska vara enkel att 
kontrollera. Informationen som trafikledningen fick ta del av var inte trovärdig och 
förstålig. När trafikledarna kommer till mötet vet de inte vilken information som ska 
komma fram vilket gör att den blir svår att ta till sig. Detta skapar även 
trovärdighetsproblem med informationshanteringen . Dimensionen att det ska vara 
enkelt att kontrollera informationen fungerade tillfredställande i direkt anslutning till 
mötet när elektronisk post sändes ut till mötesdeltagarna. I nästa skede behandlades 
inte informationen ordentligt då den inte registrerades vidare för kontroll. Information 
förlorades istället när den elektroniska posten hamnade som ett i mängden. Detta visar 
att informationen inte var tillgänglig i företagets informationssystem. 

Informationen skall i kvadrant fyra också anses ge informationsvärde. Mötet mellan 
avdelningarna som genomfördes tycks inte ge informationsvärde eftersom den 
informationen som spreds inte togs upp av trafikledningen eller alternativt inte gavs 
till dem under klara omständigheter. De anställda hade ingen kunskap om hur och 
vilken information som ska komma fram under mötet och hur den ska tillämpas i 
deras arbete. Därför ger inte informationen något större långsiktigt värde. Det är 
viktigt för båda parter att tala samma språk, att informationen betyder samma sak för 
alla inblandade.  
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Sammanfattningsvis visar detta fall att det finns en medvetenhet inom företaget att 
problem finns. Ansatsen till bättre informationsflöde mellan avdelningarna görs i detta 
fall men behöver en bra struktur för att kunna utvecklas vidare. Bristerna är störst i 
kvadrant tre och fyra där inga av kraven möts. Slutsatsen är att företaget kommit en 
bit på vägen med arbetet kring produktkvaliteten men servicekvaliteten kräver störst 
åtgärd.  

6.1.3 Analys fall 3 

I exportfallet var inte marknadsavdelningen involverad i samma utsträckning som i 
tidigare fall. Det visades tydligt vilka svårigheter som uppstår då informationsflödet 
mellan avdelningarna i stor utsträckning inte är en naturlig del i processen. Eftersom 
kunden hade skapat en relation med trafikledningen där aktiviteterna sköttes efter 
invanda mönster ledde detta till glapp i flöde (1) figur 6. Mycket av information som 
ska gå genom marknadsavdelningen i flöde (1) går för det mesta genom flöde (2). 
Vilket beror på att kunden hade god kontakt med trafikledningen och historiskt sett 
har de alltid gjort på detta vis. 

Det är endast en person på trafikledningen som hade kunskap om kunden och deras 
behov. Detta kan leda till flera olika problem med informationsutbyte mellan 
avdelningarna. I längden kan detta göra att kunden hamnar utanför det önskade 
informationsflödet där både marknadsavdelningen och trafikledningen finns med. 
Kunden litade för mycket på den enskilda personen vilket sett från hela företagets 
perspektiv inte är värdeskapande. Eftersom flödet mellan trafikledningen och 
marknadsavdelningen är näst intill obefintlig i detta fall finns det ingen information 
att analysera utifrån Lee m.fl. (2002) modell. Detta fall visar att det informationsflöde 
som företaget eftersträvar inte kan uppnås om marknadsavdelningen utesluts från 
flödet. Trafikledarna kunde när NHAB var ett mindre företag ha kundansvar men när 
nu förutsättningarna är ändrade måste alla veta sin roll och rutiner måste skapas för att 
veta vilka ansvarsområden varje anställd ska ha.   

Fallet visade hur olika syn marknadsavdelningen och trafikledningen hade på kunden. 
De trodde båda att respektive avdelning hade hand om alla förändringarna som 
gjordes från kunden. Detta visar att informationsflödet mellan avdelningarna till kund 
är befintligt, men problemen finns mellan avdelningarna. 

Fall tre är det som tydligast visade bristerna i informationsflödet mellan 
avdelningarna.  De anställda tyckte att informationsprocessen fungerade bra. 
Anledningen till att inga problem hade uppstått berodde på att den enskilda personen 
som hade hand om all information hade så god kunskap att det interna 
informationsflödet var tillfredställt.  

Sammanfattningsvis representerar detta fall de tillfällena då informationsflödet mellan 
avdelningarna internt i företaget är näst intill obefintlig. Detta representerar de fall 
som skulle behöva åtgärdas i ett första skede.  
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6.2 Sammanfattande analys 

Analysen visar att arbetet med informationskvaliteten har nått olika långt i de tre 
fallen. Fall 2 beskriver en ny kund och här har de kommit längst med 
informationsarbetet. Detta visar att företaget idag till viss grad är medvetna om 
informationsproblemen men de har inget arbetssätt för att arbeta vidare med det.  

Skillnader syns mellan fallen när det gäller gamla och nya kunder. Det visar sig att 
fall 3 som representerar en gammal kund har svårt att utveckla sin 
informationskvalitet som önskas. Detta beror på att många gamla traditioner lever 
kvar, något NHAB inte behöver ta i beaktande i fall 2. I det fallet kan företaget börja 
på en ny kula vilket de också gör med inplanerade möten. Detta syns även i fall 1 där 
intentioner till bra möten finns.  

Analyserna visar att varje individ på avdelningarna har sitt eget sätt att arbeta på och 
inga riktlinjer och mallar finns som stöd. Detta leder till att det uppstår ett stort 
spelrum för egna initiativ vilket i viss mån kan vara positivt men i NHABs fall även 
kan leda till problem med informationshanteringen i nästa steg.  

Sammanfattningsvis visar Lee m.fl. (2002) modell att det framförallt brister i kvadrant 
tre och fyra. Dessa två kvadranter visar den servicekvalitet som NHAB behöver arbeta 
med. Här finns brister i alla dimensionerna i de olika fallen, se figur 8.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Analys av fallstudierna med hjälp av modellen 
från Lee m.fl. (2002),  



Förbättringsförslag 

30 

7 Förbättringsförslag 

Genom fallanalyser som gjorts på NHAB har problemen med informationsflödet 
fastställts vilket lett fram till olika idéer för förbättring. Fallen visade på hur olika de 
anställda behandlade informationen. Detta gäller såväl om man jämförde de olika 
avdelningarna med varandra men även inom samma avdelning kunde information 
behandlas på flera olika sätt.  

Istället för att se informationen som något sekundärt borde det lyftas fram och rutiner 
är ett sätt att göra detta på. Rutiner skapar en enhetlighet och förenklar hanteringen av 
information genom hela företaget. Marknadsavdelningen borde ha rutiner som säger 
att samma information skall registreras från alla kunder det gör avtal med. För att 
lyckas öka informationskvaliteten kan en checklista tas i bruk med syfte att uppfylla 
kvalitetsfaktorer i ett tidigt skede. Det viktigaste är att skapa rutiner för hur 
informationen skall lämnas över från marknadsavdelningen till trafikledningen. Det 
finns ett antal sätt att göra detta effektivare än vad som sker idag. Utifrån 
fallanalyserna har tre förslag för bättre informationsöverföring tagits fram: 

1. Utse en informationsansvarig som får till uppgift att strukturera och metodiskt 
gå igenom vilken typ av information som krävs för företagets processer. 
Hans/hennes uppgift blir att ta fram rutiner och mallar som ska följas. 

2. Att ständigt ha återkommande möten mellan avdelningarna, både vid speciella 
händelser men framförallt rutinmässiga för att skapa en dialog mellan 
personalen. Under dessa möten se till att det finns tid för återkoppling, 
framförallt tillbaka till marknaden från trafikledningen, så att de fel och brister 
som finns kan undvikas i ett tidigt skede. 

3. Att skapa en central plats för all överlämning av information avdelningarna 
emellan. Detta skulle bidra till att man slipper ”informationsöar” som inte har 
någon koppling till varandra.  

Genom dessa tre utvecklingar av informationskvaliteten får NHAB en tydlig enkel 
struktur och något som kan utvecklas och kvalitetssäkra all information.   

7.1 Checklista 

Här presenteras en checklista, se bilaga 3 som ska underlätta 
informationsinhämtningen för marknadsavdelningen.  

Under studien har problemet med att informationen inte blir rätt från början upptäckts. 
Detta leder i sin tur till att många av de misstag som uppkommer kan enkelt rättas till 
om säljarna på NHAB vet vilken information som ska inhämtas från kunderna. En 
checklista som ett stöd för inhämtningen av rätt information skulle vara en bra tillgång 
för marknadsavdelningen. 
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Checklistan har utformats för att den både skall kunna användas elektroniskt och 
fysiskt ute hos kunden i pappersformat. Den elektroniska checklistan kan fyllas i efter 
kundbesöken för att sedan lagras i en databas där informationen ska vara tillgänglig 
framförallt för trafikledarna. De säljare som vill ha ett stöd ute hos kunden kan enkelt 
ha samma checklista framför sig i mindre form utskriven inför kundbesöken. Det 
viktiga är att informationen från kunden lagras efter besöken och att samma 
information inhämtas varje gång för att den ska vara enhetligt definierbar. 
Utformningen ska knyta an till NHAB och ha en enkel design, syftet är att de 
anställda ska fylla i checklistan som en naturlig del i sitt arbete för att underlätta 
informationskvaliteten.  

För att checklistan ska bli ett bra komplement till trafikledarna krävs det att alla 
avdelningarna förstår syftet med att öka den övergripande informationskvaliteten. 
Checklistan kan vara ett enkelt steg på vägen mot att se förbättringar vid små enkla 
förändringar. Detta ska göra att informationen blir tillförlitlig, tillgänglig, relevant och 
representativ.   

Informationen som krävs i checklistan är inriktad mot vad trafikledningen och 
chaufförerna behöver veta för att problemen som uppstår första gången transport sker 
till och från en ny kund ska undvikas.  

Det första som är viktigt är fullständig adress var godset ska hämtas. Detta är 
information som vid nästan alla tillfällen finns på faxet i flöde (2) se figur 6 men som 
även är viktigt att marknadsavdelningen inhämtar vid första mötet med kunden. Nästa 
rad på checklistan heter lastningsplatser och följs därefter av lossningsplatser. Här ska 
det fyllas i hur dessa ser ut, är det något speciellt som trafikledningen måste veta för 
att vara förbereda när de skickar dit bilar. Underrubriker till lastning och 
lossningsplatser är truckar, telefonnummer till ansvariga och öppettider. Vissa kunder 
har inga truckar själva vilket NHAB då måste ta med sig. När chauffören kommer till 
platsen för last- och lossning är det viktigt att ett nummer finns till de ansvariga på 
plats. Även öppettider ska finnas med för att chaufförerna inte ska stå och vänta vilket 
betyder förlorad körtid.  

Nästa steg i checklistan är att fylla i bil eller trailer, om kunden har några speciella 
miljökrav och om några speciella tullhandlingar behöver medfölja godset. Efter det 
fyller man i vad det är för typ av gods och om det finns några krav på kyla eller 
värme. Sista raden är till för övrig information.  
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8 Slutsats och diskussion 

Utgångspunkten i denna rapport har varit att tydliggöra informationsflödet på NHAB. 
Under arbetet har studien visat att en viktig pusselbit saknas vilket är: rätt åtgärder för 
att uppnå informationskvalitet. Informationen blir en allt viktigare del för NHAB, men 
det har inte gjorts något medvetet val att satsa på informationskvalitet. Historiskt sett 
har NHAB varit ett mindre familjeföretag som aldrig har haft några problem med 
informationsöverföringen mellan avdelningarna eftersom dessa varit nära knutna till 
varandra. När förutsättningarna nu har ändrats och informationsöverföringarna mellan 
de olika avdelningarna blivit en allt större del av företagets processer har de haft svårt 
att förändra detta i samma takt som övriga delar.  

Med hjälp av teoretiska modeller har det visat sig att det finns möjligheter att förbättra 
informationskvaliteten i både stora och små steg. Fallstudierna har visat att 
informationsflödet skiljer sig från fall till fall vilket är en av de största bristerna som 
NHAB måste jobba med. Det är vid informationsöverföringen mellan avdelningarna 
som bristerna upptäcks och det är här som det måste bli rätt från början. Det är i 
dagsläget svårt att se informationen som en värdeskapande process. Detta är en 
grunduppfattning som måste förändras för att kunna ta till sig våra förbättringsförslag.  

De viktigaste inslagen för att uppnå önskad informationskvalitet är att informationen 
måste vara lättförstålig och lättillgänglig och framförallt användbar för de som ska 
hantera den. För att uppnå detta visar studien att modeller är ett verktyg för att visa 
bristerna och kunna inleda ett arbete mot önskad informationskvalitet.   

Logistik handlar trots allt om att olika flöden ska fungera och denna rapport visar att 
även informationsflödet till stor del påverkar hur verksamheter fungerar.  

Denna studie visar hur det ser ut i teorin men en aspekt som inte har tagits upp - men 
som är viktig att känna till- är de mänskliga faktorerna. Det är en sak att veta hur man 
ska göra men det är en helt annan sak att få människor att arbeta efter nya principer 
och rutiner.   

Det är en utmaning inför framtiden att ledning och medarbetare, gemensamt påbörjar 
ett förbättringsarbete i syfte att förbättra informationskvaliteten på NHAB. 
Förutsättningarna är goda och resultatet kommer att ge både fler nöjda kunder och 
nöjda medarbetare. Båda kommer att på ett tydligt sätt märka av att NHAB är ett 
företag som förändras i tiden. 
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Bilaga 1. Al-Hakims (2007) kvalitetsdimensioner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intrinsic IQ 

 
Contextual IQ 

 
Accessibility IQ 

 
 

Representational IQ 

Noggrannhet 

Trovärdighet 

Rykte 

Objektivitet 

värdeskapande 

Relevant 

Komplett 

Tillgänglighet 

Säkerhet 

Enkelhet 

Förstålig 

Läsbarhet 

Förståndig 

Konsekvent 

Kategorier Dimensioner 
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Bilaga 2. Al Hakims (2007) IO-mått 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT Utövning 

Informationsledningsutövning  

Informationsbeteenden 

Företagets förmåga att hantera IT och 
IT-infrastruktur. 

 

Företagets förmåga att hantera 
information under en produkts eller 

tjänsts livscykel. 

Företagets förmåga att kunna utveckla 
grundvärden och beteenden för ett 
effektivt nyttjande av information. 

 

IT för funktionellt stöd 

IT för innovationsstöd 

Behandla information 

Behålla information 

Kommande information 

Informationsintegritet 

Informationsformalitet 

Informationskontroll 

IT dör ledarskapsstöd 

Uppfatta information 

Samla in information 

IT för affärsprocesstöd 

Informationens djup 

Organisera information 

Informationsdelning 
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