
DEGREE PROJECT, IN DH224X FOR MASTER DEGREE IN HUMAN-COMPUTER
 , SECOND LEVELINTERACTION

STOCKHOLM,  SWEDEN 2015

Tillförlitlighet hos information som
hanteras av flera användare och
genom flera system

SOMA AZAD

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

KTH SCHOOL: COMPUTER SCIENCE AND COMMUNICATION (CSC)



Believability of information that is managed by 
multiple users and through multiple systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This thesis studies the data quality dimension believability. 
Several studies have shown that a company’s level of data and 
information quality also affects the company’s success. For 
example, information users can feel uncertain when they identify 
pieces of data that are not consistent with reality. In turn, the users 
need to assess the believability of data more carefully, before 
basing their decisions on them. Therefore, the purpose for this 
thesis was to investigate which factors increase the believability of 
information. 
  
In this study a series of nine semi contextual interviews were 
conducted. The interviewees work with transmission related tasks 
at Telenor Sverige AB. The interview results gave both insights to 
the work processes, and the interviewee’s prior experiences with 
using information. The analyzed results showed three main 
elements that influence the users’ view of the believability of the 
information, which were: the timeliness of the information, 
whether the information was manually created, and to what extent 
the information was consistent over different sources. 
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SAMMANFATTNING 
I detta arbete genomfördes en studie på datakvalitetsdimensionen 
tillförlitlighet. Flera studier har visat att den nivå av data- och 
informationskvalitet som hålls på ett företag, påverkar 
arbetsresultaten. Till exempel kan en känsla av osäkerhet uppstå 
hos informationsanvändaren om de upptäcker att informationen 
inte överensstämmer med verkligheten. Detta leder i sin tur till att 
användarna behöver göra en noggrannare bedömning av 
tillförlitligheten hos data innan de kan basera sina beslut på dem. 
Syftet med detta examensarbete var därför att undersöka vilka 
faktorer som ökar tillförlitligheten hos information. 

I arbetet utfördes nio semikontextuella intervjuer med deltagare 
som arbetar med transmissionsrelaterade uppgifter hos Telenor 
Sverige AB. Intervjuresultaten gav både inblickar i hur 
arbetsprocesserna ser ut och deltagarnas tidigare erfarenheter i 
användandet av information. De analyserade intervjuresultaten 
visade på tre huvudsakliga egenskaper som påverkar hur 
användarna ser på informationens tillförlitlighet, dessa var: 
informationens aktualitet, huruvida informationen var manuellt 
skapad, och i vilken utsträckning som informationen var 
konsekvent.  

Nyckelord 
Tillförlitlighet, informationskvalitet, datakvalitet. 

1. INTRODUKTION 
I flera år har datorn varit ett självklart verktyg för kontorsarbetare. 
Många större företag implementerade sina första programvaror för 
flera decennier sedan. Allteftersom behovet av nya funktioner 
dykt upp, har nya applikationer och programvaror tagits in i 
arbetsprocessen. Därför är det inte ovanligt att större företag har 
ett stort antal system som dagligen används av de anställda.    

Data och information kan vara viktiga i många olika 
sammanhang, till exempel kan det handla om informationen på ett 
företag som dagligen används av de anställda. I många fall 
behöver en anställd basera viktiga beslut på denna information. 
Därmed påverkar informationens kvalitet vilka beslut som tas 
[1,2]. Därtill finns det ett tydligt samband mellan god datakvalitet 
och ett företags framgångar [3,4,5]. 
Trots detta har flera undersökningar visat att många företag 
antingen inte fokuserar tillräckligt mycket på datakvaliteten eller 
att de helt enkelt inte besitter kunskaper i hur de ska hantera 
datakvaliteten effektivt [4]. Att det finns svårigheter med att 
hantera information och data är förståeligt i och med att det har 
blivit allt lättare att samla in och lagra data. Stora mängder data 
och information leder till större svårigheter med hanteringen. 

Detta leder i sin tur till en större risk för brister i datakvaliteten 
[1,2]. Det finns många olika modeller för hur data- och 
informationskvalitet kan delas upp i olika grupper, såsom 
objektivitet, relevans, fullständighet osv. Vissa av dessa termer 
används i flera modeller [6,7]. En av de termerna är tillförlitlighet, 
och det är den aspekten av informationskvalitet som detta arbete 
kommer att undersöka närmre. Tillförlitligheten är bunden till i 
vilket sammanhang informationen i fråga används och även av 
vem den används [2,7]. 

1.1 Bakgrund 
Telenor Sverige AB är en leverantör av 
telekommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni, samt 
datatrafik [8]. De senaste tio åren har Telenor genomfört flera 
uppköp av bolag som exempelvis Bredbandsbolaget [9], 
Vodafone Sverige [10], Glocalnet [9], OpenNet [9], m.fl.  

På Telenors transmissionsavdelning har som en följd av bolagets 
tillväxt blivit att det finns stora mängder information och data som 
kommer ifrån olika källor. Dessa data stämmer inte alltid överens 
med varandra och kan innehålla felaktigheter. På grund av detta 
upplever flera anställda att de inte kan lita fullt ut på 
informationen. För att undersöka problemet med låg tillit till 
information genomfördes en serie semikontextuella intervjuer på 
transmissionsavdelningen på Telenor. Målet med detta 
examensarbete var att undersöka hur anställda bär sig åt för att 
avgöra tillförlitligheten hos information. På så sätt var 
förhoppningarna att kunna hitta egenskaper som påverkar 
tillförlitligheten hos information. 

1.2 Frågeställning 
Vilka faktorer ökar tillförlitligheten hos information som hanteras 
genom flera olika system och av flera användare? 

1.3 Avgränsning 
Problem med tillförlitlig information kan förekomma på många 
olika områden och företag. Arbetet avgränsas därför till 
information som är betydelsefull för transmissionsavdelningen på 
ett telekomföretag. 

Med användare menas de som använder sig av informationen i sitt 
arbete. 

2. TEORETISK BAKGRUND 
Målet med arbetet var att undersöka hur användare avgör 
tillförlitligheten hos data och information. Därför börjar den 
teoretiska bakgrunden med en kort beskrivning av vad data och 
information är. Sedan presenteras informationskvalitet, då 



tillförlitlighet är en kvalitetsdimension. Därefter gås tillförlitlighet 
igenom mer ingående. 

2.1 Data och information 
Data definieras som fakta och siffror som inte påverkats, tolkats 
eller bearbetats av någon, så snart detta gjorts genereras 
information [2,4,5]. Det kan räcka med att någon ändrar data i 
syfte att korrigera eller att skapa kontext för att data ska klassas 
som information [4].  

En tredje form, som data och information kan inta är ”kunskap”. 
Alavi och Leidner [5] menar att kunskap uppstår hos en individ 
som tar till sig information och att det är ”personifierad 
information”. Hierarkin mellan alla tre former illustreras i figur 1.  
 

 
Figur 1. Hierarkin mellan data, information och kunskap!

Dock baseras detta examensarbete främst på forskning om data 
och information, och inte kunskap. I resterande delar av denna 
rapport kommer det inte heller att göras någon skillnad mellan 
dessa termer. Fokus ligger inte på olikheterna mellan data och 
information, utan snarare på hur tillförlitlighet påverkas av olika 
faktorer, oavsett om det berör data eller information. 

2.2 Informationskvalitet 
En klassisk definition av informationskvalitet är ”fitness for use”, 
det vill säga hur väl informationen tjänar användarens syfte 
[2,7,11]. Haug och Arlbjørn [11] menar att ur definitionen går det 
att tolka informationskvalitet som kontextuell och relativ, samt att 
detta gäller speciellt aspekter såsom informationens tillförlitlighet.  

Utöver definitionen visar litteraturen flera sätt att dela upp 
kvalitetsaspekterna på. Ballou och Pazer [11, 12] var bland de 
första att kategorisera datakvalitetsparametrar, och presenterade 
de fyra dimensionerna: korrekthet, aktualitet, fullständighet och 
konsistens. 

Utvecklingen av informationssystem och hur data lagras har lett 
till en ökad komplexitet hos datakvalitet. Detta visar sig i att det 
bildats flera olika metodologier med en mängd 
kvalitetsdimensioner. Batini et al. [6] går igenom de, enligt dem, 
sex viktigaste metodologierna. De påpekar både mångfalden av 
dimensioner, men även hur deras definitioner skiljer sig. Detta 
gäller även kvalitetsdimensionen tillförlitlighet. [6] 
För att visa på detta ges, längre ned, en kort genomgång av två 
välciterade indelningar av dimensionerna: TDQM och PSP/IQ-
modellen. 

2.2.1 TDQM (Total Data Quality Management) 
Inom TDQM delas informationskvalitetsdimensionerna in i fyra 
grupper: inre, kontextuell, representativ och tillgänglighet [6,7]. I 
figur 2 går det att se grupperna och deras tillhörande dimensioner. 
Denna modell skapades utifrån empiriska studier på 
datakonsumenter [13]. Den inre datakvaliteten består av 
dimensioner, som exempelvis tillförlitlighet. Den används för att 
bedöma till vilken grad, till exempel ett datavärde, stämmer 
överens med det faktiska och riktiga värdet [14]. Kontextuella 
kvalitetsdimensioner, såsom aktualitet, fokuserar snarare på 
situationen och vad informationen ska användas till [14].  

 
Figur 2. Indelning av datakvalitetsdimensionerna enligt 
TDQM [7].!

2.2.2 PSP/IQ-modellen 
PSP/IQ-modellen är en 2x2-tabell enligt Figur 3 [13]. Modellen är 
skapad med två målgrupper i åtanke. Den första kolumnen 
innehåller dimensioner som är av värde för de som skapar och tar 
hand om data. Dimensionerna i den andra kolumnen är viktiga för 
datakonsumenterna. Raderna delar in information i relation till 
produkten och till tjänsten. [13,15] 
Till skillnad från TDQM används tillförlitligheten i denna modell 
för att mäta i vilken utsträckning som informationen i fråga är 
användbar [6,13,14,15].  

 

Figur 3. Datakvalitetsdimensionernas indelning enligt 
PSP/IQ-modellen [13].!

2.3 Tillförlitlighet 
2.3.1 Definition av tillförlitlighet 
I litteratur som fokuserar på datakvalitet som helhet, ges endast en 
kort definition till varje dimension, utan någon större fördjupning. 
Dessutom går det att hitta olika benämningar på dimensioner som 
liknar varandra, såsom: ”reliability”, ”dependability”, 
”believability”, “credibility” och ”trust” [16,17]. I vissa studier 
ses de olika begreppen som underkategorier till varandra. Till 
exempel kan ”credibility” ses som en dimension hos 
”believability” [18,19], medan andra studier likställer de två 
begreppen [2,17]. 

”Believability” definieras i flera studier som: 
”The extent to which information is considered to be true or 
credible.” [2,15,18,19] 

Samtidigt anser både Hilligoss och Rieh [16] och Fogg et al. [17] 
att ”credibility” är den uppfattade och upplevda kvaliteten hos 
information. Därtill nämns vikten av att inte endast undersöka 



vilka tecken i informationens som påverkar användarnas 
förtroende [16]. Även Kelton et al. [20] påpekar, i detta fall med 
avseende på begreppet ”trust”, att det inte går att endast undersöka 
själva informationens egenskaper och går steget längre i sin studie 
genom att utgå från användarna och deras förmåga att känna 
förtroende. 
I och med denna variation av begrepp som används inom 
datakvalitet, kommer detta arbete att grundas i den litteratur som 
fokuserar på någon av de ovan nämnda termerna. Därutöver 
definieras tillförlitlighet i detta arbete som: 

Till den grad användaren upplever att informationen 
överensstämmer med verkligheten, med betoning på huruvida 
användaren tror på (”believability”/”credibility”) och litar på 
(”trust”) den presenterade informationen. 

2.3.2 Erfarenheters påverkan på tillförlitlighet 
Tillförlitligheten påverkas av huruvida användaren anser att 
informationen i fråga är korrekt eller felaktig. En uppfattning som 
kan påverkas av tidigare erfarenheter. Även ett stavfel, som går 
emot användarens uppfattning av vad som är korrekt, kan minska 
tillförlitligheten. [17] 

Därför är det flera studier som tar upp användarens tidigare 
erfarenheter som en viktig inverkan på informationens 
tillförlitlighet [2,16,17,18,19,20]. Någon med större erfarenhet av 
en sorts information eller informationskälla kan ha stött på flera 
felaktigheter, och har därför mindre förtroende för informationen 
[2,17,19].  

2.3.3 Kontextens påverkan på tillförlitlighet 
Sambandet mellan tillförlitlighet och kontext tas upp i flera 
studier. Hur tillförlitlig information är beror på sammanhanget. 
Till exempel kan tillförlitligheten bero på vilken uppgift som ska 
lösas med informationen i fråga. [2,11,14,16,17,18,19,20] 

Andra kontextuella faktorer som kan påverka är till exempel vilka 
konsekvenser som följer av att lita på felaktig information [17,20], 
eller om det finns generella standarder att följa för att få hjälp vid 
bedömningen av tillförlitligheten [18,20].  

2.3.4 Tillförlitlighet hos informationskällor 
Ännu en viktig beståndsdel av tillförlitligheten är vilken källa data 
kommer ifrån [2,15,18,19]. Om informationen stämmer överens 
med flera källor ökar användarens förtroende, eftersom det 
rimligtvis betyder att tillförlitligheten hos informationen är högre 
[14,20].  

Om data är inkonsekvent över olika informationskällor leder det 
till att användarna baserar bedömningen av informationen på 
personliga preferenser och tidigare erfarenheter. Detta medför 
dåligt rykte hos källor som anses innehålla felaktigheter, som i sin 
tur resulterar i att de inte används, även om de skulle hålla hög 
kvalitet i praktiken. [14] 
Prat och Madnick [19] anser att data behöver vara konsekvent, 
både över olika källor men också i relation till hur tidigare data 
sett ut. De påpekar även tidsaspekten hos data och hur 
tillförlitligheten även beror på när informationen är korrekt och 
även hur länge den stämmer (hur temporär den är). 

Något som kan hjälpa bedömningen av tillförlitligheten hos en 
källa är metadata som visar varifrån data är hämtad [3,7]. Utöver 
det finns även ”process metadata”, som kan hjälpa användarens 
bedömning av information genom att visa vilka processer som 
data genomgår, såsom: anskaffning, transformation, lagring och 
leverering [2]. Processerna som data går igenom är viktiga då de 
påverkar vilka felaktigheter som uppstår och hur felaktigheterna 

kan förstärkas, denna påverkan gäller dock kvalitet rent generellt 
[19].  

3. METOD 
Målet med metoden var att lära sig mer om användarna, både hur 
de jobbar och deras synpunkter på den information de använder 
sig av när de tar beslut i arbetet. Därför genomfördes en serie på 
nio stycken semikontextuella intervjuer.  

3.1 Målgrupp 
Metoden undersökte anställda som arbetar med, och har 
erfarenhet av att arbeta med transmissions- och nätverksrelaterad 
data. Dessa delades in i tre grupper: tekniska arkitekter, planerare, 
och NOC-tekniker (networks operation center).  

Sex av de nio som intervjuades var planerare. Två stycken var 
tekniska arkitekter och en var NOC-tekniker. 

3.1.1 Teknisk arkitekt 
En teknisk arkitekt arbetar med att skapa strategier och planer för 
framtida projekt. De är ofta specialiserade och experter inom ett 
eller ett fåtal områden. Samtidigt har de erfarenhet av att arbeta 
med data och skapa/arbeta med information.  

3.1.2 Planerare 
Planerarna får ärenden och synpunkter från arkitekterna och är de 
som ska göra en detaljerad planering för hur implementeringen av 
arkitektens idéer ska genomföras i praktiken. De är med andra ord 
ansvariga för korrekt installation av till exempel 
transmissionsutrustning. Planering sker allt mindre på Telenor 
som numera har lagt över den typen av arbete till framförallt 
Huawei. Därtill har Telenor även ett antal konsulter som arbetar 
med planering  

3.1.3 NOC-tekniker 
NOC-tekniker arbetar framförallt med utrustning som är i drift 
och larmhantering av denna. När någon utrustning skickar ut larm 
undersöker de problemet närmre för att på så sätt kunna hitta en 
lösning. 

3.2 Genomförandet 
Målet med intervjuerna var att lära sig mer om målgruppen, 
såsom deras erfarenheter, hur de bedömer information och vad de 
anser vara viktigt beträffande tillförlitlighet. Då detta gjordes i 
utforskande syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer, med 
öppna frågor. Tidigt i intervjun blev deltagarna ombedda att visa 
och gå igenom en arbetsuppgift för att resterande frågor skulle 
kunna ställas i relation till uppgifterna. Intervjuerna varade 
ungefär en timme. Körschemat med tillhörande frågor, finns att se 
i appendix 9.1 Intervju-schema. 
I den mån det var möjligt, genomfördes intervjuerna i ett 
mötesrum på arbetsplatsen, och inte vid deltagarens skrivbord. 
Fördelen var att deltagarna då inte influerades av att kollegor 
kunde höra deras svar. Förhoppningarna var att på så sätt skapa en 
miljö där intervjupersonen kunde prata och diskutera frågorna 
fritt. 

Inför intervjuerna blev deltagarna ombedda att ta med sina 
bärbara arbetsdatorer, för att ge frågorna kontext. Detta gjorde det 
möjligt för dem att visa hur de interagerade med information och 
gjorde det lättare att förklara exempel.  



3.3 Dokumentering 
Intervjuerna dokumenterades både via ljudupptagning och genom 
att spela in det som skedde på deltagarnas skärm under intervjun. 
Ljudupptagningen gjordes med hjälp av ”Voice memo” 
funktionen på en iPhone. Telenors anställda har tillgång till 
programvaran Lync. Med Lync delades deltagarens skärm med 
intervjuarens dator. Den delade skärmen spelades in med VLC-
mediaplayer på intervjuarens dator. 

4. RESULTAT 
Intervjuerna gav många insikter kring hur arbetsprocesserna kan 
se ut och vilka problem som kan uppstå, och gav därmed 
förståelse för situationen kring tillförlitligheten hos informationen. 
I och med att de flesta intervjuerna gjordes med planerare, så 
ligger fokus på just deras del av processen.  

Två intervjuer gjordes på distans över telefon. Vid en av 
distansintervjuerna fungerade inte skärmdelningen. Detta gjorde 
det svårt att ställa vissa frågor i förhållande till sammanhanget, då 
det inte gick att se hur intervjudeltagaren orienterade sig i 
datakällorna. Vidare hanns inte alltid alla frågor med.  

Ljudupptagningarna transkriberades och delades upp i mindre 
bitar, därefter klungades bitarna ihop för att hitta mönster och 
grupperingar i resultaten.  

4.1 Ordlista 
I redogörelsen av resultaten kommer ett antal termer att nämnas 
som antingen är branschspecifika eller förkortningar. Vissa 
presenteras i ordlistan nedan medan de andra förklaras direkt i 
texten. 

! Site: en fysisk plats där utrustning är installerad. 
Förbindelser och kopplingar kan göras mellan siter, men 
även mellan en site och en utrustning utanför siten. 

! TA: Teknisk arkitekt (redogörs noggrannare under 
rubriken 3.1.1 Teknisk arkitekt) 

! FE: Field Engineer, den person som genomför det 
praktiska arbetet på till exempel en site. 

4.2 De olika systemen 
Alla som intervjuades använde flera olika system för att komma åt 
information som behövdes för att genomföra sina arbetsuppgifter. 
Då systemen har en stor inverkan på informationsanvändandet 
resulterade intervjuerna även i kunskaper om systemen. För att 
skapa förståelse hos läsaren om sammanhangen som 
informationen används i kommer de system, som förekom oftast i 
intervjuerna, att introduceras nedan. Systemen kan delas in i 
följande kategorier: stödsystem för dokumentering, 
managementsystem, ärendehanteringssystem, datasöksystem 
(Ninja), förbindelsedatabassystem och geografiskt 
informationssystem (GIS). 

En överblick av relationen mellan de olika systemen ges i Figur 4. 
Pilarna visar från vilken källa information hämtas, och pekar på 
det system som hämtar informationen. 

4.2.1 Stödsystem för dokumentering 
I intervjuerna framkom två stödsystem som användes för bland 
annat dokumentering av information. Dessa två system är i viss 
utsträckning kopplade till varandra. 

Det första systemet används för att hantera mappar som innehåller 
information om siterna. Varje site har en egen mapp, och dessa är 
åtkomliga antingen via sökning (där man söker på sitenamn, eller 

site-ID), eller genom att navigera igenom mapparna. Varje site-
mapp innehåller information som rör siterna, i dessa finns även en 
transmissionsmapp, som främst består av kalkylblad, fotografier 
och ritningar som berör utrustningar och kopplingar. Site-
mapparna innehåller all information om varje site. Kalkylbladen 
används även för att göra bokningar. Efter ett genomfört ärende 
ska alla berörda dokument uppdateras. 

Likt det första systemet används även det andra systemet för att 
dokumentera information om hur kopplingar går mellan siter. 
Denna information visualiseras därefter i kartsystemet GIS. Flera 
intervjudeltagare uttryckte att användandet av just detta 
stödsystem var otympligt och tidskrävande att dokumentera med. 

4.2.2 GIS (Geografiskt informationssystem) 
GIS är ett kartsystem som hämtar data från det andra 
stödsystemet, som nämndes i förra avsnittet. Dessa data 
visualiseras för att ge en bild av hur förbindelserna är dragna 
(olika siter är kopplade). Hittar användaren en site i systemet, och 
är intresserad av att få mer information, kan sitenamnet användas 
för att söka vidare.  

Intervjudeltagarna kände förtroende för information om de 
fiberkopplingar som syntes grafiskt i systemet. Däremot kom det 
kommentarer om gamla kopplingar som inte är migrerade, och 
därför inte åskådliggörs på kartan. Det var flera som intervjuades 
som påpekade att det även fanns många felaktiga adressuppgifter.  

4.2.3 Managementsystem 
I intervjuerna dök det upp två managementsystem, dessa används 
för att logga in i vissa typer av utrustningar. De innehåller aktiv 
data, men är främst utvecklade för att hantera utrustning som 
ligger på siten. De ger däremot inte mycket hjälp för djupare 
förståelse och kompletteras med information från andra källor. Ett 
exempel som kom upp under en intervju var att en kund kan vara 
ansluten utan att systemet larmar, i det fallet antas det vara en 
aktiv kund som betalar för en tjänst som används. Detta behöver 
dock inte stämma. Det kan vara så att kunden avslutat eller bytt 
sin tjänst, men att allokering i systemen och på siten inte 
genomförts. Därför måste alltid dessa data kompletteras med 
information från ärendehanteringssystemet. 

4.2.4 Ninja 
Ninja är ett system som skapades på Telenor för att underlätta 
användarnas arbete genom att tillgängliggöra information. Detta 
görs genom att Ninja hämtar och speglar data från flera databaser 
och från flera olika system. Dessutom innehåller Ninja flera 
verktyg, varav två av dem nämndes flera gånger i intervjuerna. 
Den ena funktionen är en visualisering av topologiordningen. Den 
andra är en sökfunktion som söker igenom flera olika databaser 
efter ett så kallat förbindelse-ID, som förklaras mer under 
rubriken Förbindelsedatabassystem.  

4.2.5 Ärendehanteringssystem 
I samband med intervjuerna nämndes två ärendehanteringssystem. 
En av dem används dock endast för nattjobb och gicks inte 
igenom under intervjuerna. Det andra systemet beskrivs nedan. 

När ett ärende skapas skickas det mellan olika parter genom detta 
system. Varje ärende får ett unikt löpnummer och går igenom 
flera olika faser (initiation, analys, verkställande). När ett ärende 
kommer från en TA innehåller den ett orderdokument, och kanske 
även en grov skiss på vad som ska genomföras. I nästa steg 
skickar planeraren tillbaka lösningsförslag tillsammans med mer 
detaljerade skisser. I övrigt innehåller systemet information om 



ärendets process och eventuellt andra detaljer. Med andra ord 
skapas mer och mer information allt eftersom ärendet utvecklas 
och bearbetas. Då varje ärende har ett ärendenummer, kan numret 
användas som referens vid bokningar och vid dokumentering av 
utrustning och förbindelser. På så sätt kan användaren söka efter 
specifika ärenden för att få mer information om vad som gjorts 
och hur det har gått. Utöver det går det även att söka på siter i 
systemet, för att se vilka ärenden som genomförts på en specifik 
site. 

4.2.6 Förbindelsedatabassystem 
På Telenor finns det en databas för förbindelser, som var och en 
har ett unikt ID. Dessa ID:n används för att identifiera vilka 
kopplingar som finns, och till exempel vilka utrustningar och siter 
de sitter på. Dessa ID:n skrivs in på alla möjliga ställen såsom 
system, dokumentation och även på plats på siten i form av små 
lappar. Informationen i databasen skapas av användarna och 
hämtar således ingen information från andra system. 

4.2.7 Övriga system 
Utöver de ovan beskrivna finns även andra system som används 
för till exempel kundhantering, beställa hårdvara som ska 
installeras, eller som innehåller information för specifika projekt. 
Därtill är det värt att understryka att två ID:n nämnts kortfattat i 
detta avsnitt (förbindelse-ID och ärendenummer), men att det 
finns många fler som används utöver dessa. 

 
Figur 4. Relationen mellan de olika systemen. 

4.3 Arbetsprocessen 
4.3.1 Förenklad överblick över arbetsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs arbetsprocessen kortfattat. Varje del är 
numrerad och går även att se i Figur 5 som visualiserar 
arbetsprocessen.  

Ett ärende skapas av en TA (1), och kan till exempel röra en flytt 
av en utrustning från en site till en annan. Detta ärende tas emot 
av planeraren, som undersöker huruvida det är möjligt att 
genomföra det begärda ärendet. Om ja, accepteras ärendet och 
information kring det undersöks närmre, detta är analysfasen.  
I analysfasen gör planeraren en nulägesbedömning och skapar ett 
lösningsförslag (2) med tillhörande skiss som skickas tillbaka till 
TA. Blir lösningsförslaget godkänt (3) skapas ett detaljerat 
arbetsunderlag(4) som skickas till FE som genomför det praktiska 

arbetet.  Arbetsunderlaget innehåller information om alltifrån var 
siten är, var på siten utrustningen sitter, ID för den specifika 
utrustningen, och mycket mer. 

När uppgiften är genomförd, rapporteras detta tillbaka till 
planeraren (5). I nästa moment uppdaterar planeraren den 
information som berördes av ärendet, i både dokument och 
system, och därefter rapporteras ärendet som färdigt (6). Den 
grupp som främst har hand om att hantera informationen är därför 
planerare. 

 
Figur 5. Den förenklade arbetsprocessen. 

4.3.2 Standarder för datahanteringsprocessen 
Under intervjuerna var det både deltagare från Huawei och 
Telenor som berättade att ”alla jobbar olika” och att det kan ha 
en viss effekt på informationens kvalitet. Ett skäl till detta ansågs 
vara bristen på utbildning i gemensamma 
dokumenteringsstandarder. Vilka standarder som finns för 
dokumenteringsprocessen varierar. Vissa riktlinjer verkar finnas, 
exempelvis när det gäller namngivning. Det finns även mallar som 
kan användas vid skapande av nya dokument. Att dokumentering 
ska göras finns med i arbetsprocessen, men exakt vilka dokument 
och källor som ska uppdateras, och hur de ska uppdateras verkade 
vara mer otydligt. En TA berättade att det är möjligt att ge 
feedback till planerare på hur man vill att dokumenteringen ska 
ske, men att återkopplingen då sker utifrån egna önskemål som 
inte är baserade i någon standard. Nyanställda tilldelas en mentor 
som lär ut i samband med arbetet. Därför beror de anställdas 
arbetssätt på vem som varit lärare. En av planerarna var relativt ny 
och tyckte att dokumenteringen fungerade bra. Intervjudeltagaren 
uppskattade hjälpen och stödet som kunde fås av mentorn. 

4.3.3 Jämförande mellan olika informationskällor  
Under analysfasen görs både en nulägesbedömning av hur nätet är 
uppbyggt (till exempel hur kopplingar går, och vilka utrustningar 
som finns på olika siter) och analys av olika lösningsförslag för 
uppgiften tillhanda. Detta görs genom att samla in information 
från olika källor för att på så sätt måla upp en bild över hur nätet 
ser ut i nuläget. Det var flera som liknade detta vid ett 
”detektivarbete” och en planerare uttryckte det som att ”bygga 
ihop pusslet”. I och med att förbindelser har två ändar betyder det 
också att samma information ska finnas hos två siter. Därför är en 
metod för att öka tillförlitligheten att undersöka om samma 
information finns i båda ändarna. Det går även att hitta 
kompletterande information om det är dåligt dokumenterat i ena 
ändan.  

Enligt de flesta intervjudeltagarna fanns det ingen källa som 
kändes helt tillförlitlig, förutom möjligen aktiv data som kan nås 
genom managementsystemen (detta förklaras ytterligare under 
rubriken ”4.4 Data från aktiv och passiv utrustning”). Trots att de 



olika systemen innehåller olika typer av information kan de i viss 
utsträckning användas för att komplettera varandra. För att 
genomföra en analys behöver alltid flera informationskällor 
jämföras. Ju större utredning och ju mer som jämförs desto 
säkrare blev bedömningen av tillförlitligheten hos informationen. 
Stämmer informationen från de olika källorna överens och om det 
går att hitta ett samband ökar tillförlitligheten. Detta kan dock bli 
en tidsödande process där en stor del av arbetet kan gå åt att 
säkerställa huruvida informationen stämmer eller inte. 

4.3.4 Identifikationsnummer 
På Telenor finns ett specifikt identifikationsnummer (ID-nummer) 
som används för förbindelser mellan två eller flera siter och 
genom flera utrustningar. Dessa ID-nummer dokumenteras i både 
förbindelsedatabasen, flera andra system och site-mapparnas 
dokument. Med hjälp av ID-numren hänger information från de 
olika källorna ihop. Under flera intervjuer kom det emellertid upp 
att ID-numren i vissa fall inte finns på äldre utrustning. 
I Ninja finns en sökfunktion för detta ID-nummer som söker 
igenom olika informationskällor som exempelvis 
förbindelsedatabasen, managementsystem, kalkylblad eller 
skisser. Denna sökfunktion användes av alla som intervjuades, i 
många fall för att hitta skisser på gamla ärenden. De flesta var 
positiva till denna sökfunktion. En intervjudeltagare påpekade 
dock att sökfunktionen i vissa fall inte kunde hämta data från 
kalkylblad som rörde passiva filter. En annan intervjudeltagare 
nämnde att denne inte brydde sig om att läsa av just den typen av 
resultat från Ninja, utan gick hellre in direkt i kalkylblad på den 
aktuella siten.  
Ett resultat som de flesta var intresserade av, vid sökning på ID-
numret i Ninja, var ärendenumret. Vid sökning i Ninja sa en 
deltagare följande om resultaten: 
”Det är ju kanon som i det här fallet, här är då en jättebra 
referens. Här är casenumret [ärendenumret], det är klockrent, då 
kan jag gå in och se röda tråden.” 
Med hjälp av ett ärendenummer går det att söka vidare i 
ärendehanteringssystemet för att få mer information om hur det 
har sett ut för till exempel en förbindelse vid tidigare jobb, (hur 
tidigare ärenden används i arbetsprocessen kommer gås igenom 
närmare under nästa rubrik). Ärendenumren kan också användas 
som referens. De kan skrivas in i olika system och dokument, för 
att öka spårbarheten.  

Utöver ID-numret och ärendenumret, som nämnts ovan, finns 
många andra sorters ID:n. Dessa kan exempelvis ha uppkommit i 
samband med uppköp och hyrda nät eller på grund av att de 
använts i de andra systemen. Det går även att söka efter 
information med exempelvis namnet på en hårdvara eller site.  

4.3.5 Information från tidigare ärenden 
Ett sätt som kan hjälpa användaren i sin bedömning av 
information är om de kan se hur informationen till exempel har 
skapats och förändrats [2]. Detta tillämpas till viss del på Telenor 
genom att undersöka tidigare ärenden, vilket nämndes kortfattat 
under rubriken ”4.3.4 Identifikationsnummer”.  
Allt som händer i ett ärende rapporteras i slutskedet tillbaka till 
TA och kan nås genom att söka i ärendehanteringssystemet på 
ärendenumret eller på det relevanta sitenamnet. Därmed går det att 
undersöka om/när och hur ett ärende genomfördes, vem som var 
ansvarig planerare eller TA, och andra detaljer kring ärendet, som 
kanske borde, men inte har dokumenterats någon annanstans.  

Under förra rubriken (”4.3.4 Identifikationsnummer”) nämndes 
också att många var intresserade av skisser. Skisserna skapas av 

planeraren som en del av ett lösningsförslag till ett ärende och går 
därmed att hitta i ärendehanteringssystemet. De kan ge en bra 
överblick över hur förbindelserna går mellan olika siter och 
utrustningar, och även innehålla information om förbindelse-ID:n.  

Dessa skisser skapas under planeringsfasen, vilket betyder att om 
en plan inte genomförs så visar de något som aldrig har hänt. Ett 
exempel, som kom upp under en intervju, är att tre skisser kan ha 
skapats för ett ärende, men där endast den tredje i slutändan blev 
godkänd. Söker man då efter skisserna med ett förbindelse-ID 
kommer alla tre upp, även de som i praktiken inte genomförts.  

Under en intervju gavs även ett annat exempel på varför skisserna 
inte alltid stämmer överens med verkligheten. I vissa fall kan 
planerna för ett ärende ändras i sista stund, när FE redan är ute på 
siten. Eventuella ändringar rapporteras då i 
ärendehanteringssystemet, men själva skissen kommer inte att 
uppdateras då den uppfyllt sitt syfte. 
Båda dessa problemscenarion löses genom att gå in och undersöka 
ärendena i ärendehanteringssystemet eller genom att jämföra med 
andra informationskällor. Med detta i åtanke ansåg 
intervjudeltagarna att tillförlitligheten hos skisserna och 
ärendehanteringssystemet var hög. 

Därutöver framgick det av intervjuerna att informationen hos det 
senast genomförda ärendet på en utrustning, site eller förbindelse 
är mest tillförlitligt. Samtidigt kan det dock vara svårt att bekräfta 
huruvida ett ärende är det senaste eller inte. Ju mer användaren 
letar i till exempel ärendehanteringssystemet eller 
förbindelsedatabasen, desto bättre bedömning kan göras. Det går 
däremot att se när ett ärende är genomfört. Hur nytt ärendet är går 
även att avgöra på ärendenumret då de är löpnummer.  

4.4 Data från aktiv och passiv utrustning 
Vissa typer av utrustning kan kopplas upp mot ett 
managementsystem. Dessa är aktiva och därmed går det att se om 
de är i drift, det vill säga om de används, och även till vilken grad 
de används. Dessa typer av data är åtkomliga direkt via 
managementsystemet. Delar av aktiva data kan även erhållas via 
Ninja som med jämna mellanrum hämtar denna information. Av 
intervjuerna framkom det att tillförlitligheten hos dessa typer av 
data ofta ansågs vara hög, med undantag för den information som 
fylls i manuellt (detta förklaras mer ingående under rubriken ”4.5 
Manuellt skapad information”). 

Enligt intervjuerna rörde de största och mest problematiska 
bristerna information för passiva utrustningar. Till skillnad från de 
aktiva går det inte att se om dessa används eller inte, och de är 
därmed svårare att verifiera. Användarna måste förlita sig helt på 
information som skapas manuellt och som innehåller många 
felaktigheter, något alla som intervjuades hade erfarenhet av. 
Detta leder i sin tur till låg tillförlitlighet hos information som 
berör passiva utrustningar.  

Under intervjuerna framkom att det framförallt var kalkylblad för 
fibertrunk och passiva filter som innehöll mest felaktigheter och 
därför var minst tillförlitliga. Både fibertrunk och passiva filter är 
passiva utrustningar som ansågs vara viktiga. 
En fibertrunk består av många fiberkablar som ordnas i par (så 
kallade fiberpar). I kalkylbladet finns en lista över fiberparen, där 
det är dokumenterat vilka som är upptagna respektive lediga. När 
ett nytt fiberpar behövs för ett ärende ska nästa lediga par i listan 
användas och skrivas in i arbetsordern till FE. Dock förekommer 
många felaktigheter i dessa kalkylblad som bidrar till låg 
tillförlitlighet. Om det enligt kalkylbladen finns ett fåtal lediga 
fiberpar kan det i verkligheten visa sig vara fullt i fibertrunken, 



speciellt om det gäller en större site. Finns det däremot många 
lediga är det större chans att även hitta ett ledigt par i 
verkligheten. På grund av att felaktigheter upptäcks frekvent i 
trunkfiber-dokumenten har många slutat utgå från dem. En 
intervjudeltagare berättade att detta löstes på följande sätt: 

”Det man får göra helt enkelt är att man talar om för FE (jag 
brukar sällan ta ut [fiberpar] om det inte är helt självklart, så jag 
brukar skriva i underlaget) att FE ska ta ut nästa lediga par och 
rapportera tillbaka. På vissa siter kan man inte göra på något 
annat sätt.”  
Ett passivt filter är en utrustning som har fyra till fem positioner. 
Dessutom skiljer sig positionerna från varandra, där var och en 
sänder ljus i en viss färg(våglängd). På så sätt skiljer de sig från 
fibertrunkar som har många fler positioner och där fiberparen är 
likadana. En förbindelse mellan två siter kan sitta kopplad med ett 
passivt filter i varje ände. Samma information om en förbindelse 
finns i två kalkylblad, ett per filter, på sin respektive site. Därför 
är ett enkelt sätt att öka tillförlitligheten hos informationen, 
gällande ett filter, att jämföra den med informationen hos filtret i 
andra änden. Under en intervju nämndes ett annat exempel på hur 
tillförlitligheten hos informationen, om de passiva filtren, kunde 
ökas. På mindre siter, där det inte finns många kopplingar och 
utrustningar, kan aktiva utrustningar undersökas i Ninja för att se 
vilken våglängd de sänder. Dessa data kan jämföras med 
informationen i till exempel kalkylbladen. 

4.5 Manuellt skapad information 
Mycket av den informationen som används, till exempel alla filer 
i sitemappen, data i förbindelsedatabasen, och även små mängder 
data som sitter i och/eller på utrustningen, skapas manuellt. 

I alla intervjuer nämndes problem som uppstår på grund av att 
manuellt skapad information inte är uppdaterad. Alla som 
intervjuades hade stött på felaktigheter i informationen som varit 
svåra att identifiera. Felaktigheter hittades även under vissa 
intervjuer. Många berättade om situationer där de inte upptäckt 
några problem förrän FE kommit till siten. Väl på plats märker FE 
att verkligheten inte stämmer överens med planerarens 
instruktioner. Enligt intervjuerna fanns det flera orsaker till 
förekomsten av dessa felaktigheter. En del förklaras av Telenors 
bakgrund, såsom uppköp av nätverk, system och företag och att 
dokumenteringen tidigare inte prioriterades lika mycket som nu. 
En annan anledning är att dokumenteringen kan hamna utanför 
processen, något som kommer att beskrivas mer i nästa stycke. 

4.5.1 Dokumentering som hamnar utanför processen 
Under intervjuerna gavs flera exempel på situationer som kan leda 
till scenariot som beskrevs i förra stycket. Det kan beröra 
utrustning som är kopplad och i drift men som är odokumenterad. 
Detta leder till att när FE väl kommer ut på siten sitter det redan 
en koppling i utrustningen. En annan variant på detta, som kom 
upp under intervjuerna med TA:erna, var att kopplingar som inte 
ska användas längre fortfarande finns kvar. Det vill säga, en 
koppling kan vara borttagen i dokumenten och systemen, men 
finnas kvar på siten. Vissa typer av utrustningar är värda så pass 
lite att det inte skickas ut någon FE för att koppla bort dem.  

De flesta tog dock upp situationer där förbindelser var 
dokumenterade, men där inget var inkopplat i verkligheten på 
siten. I värsta fall kan detta leda till onödiga byggnationer på 
siterna. Detta kan bero på gamla förbindelser som inte är 
borttagna från dokument, eller att bokningsprocessen är 
bristfällig. Till exempel kan en förbindelse bokas i 
planeringsfasen, men när ärendet avbryts så följs inte eventuellt 
genomförda bokningar upp, utan de ligger kvar i dokumenten 

och/eller i systemen. Ännu en anledning som uppkom var att 
ändringar ska dokumenteras på många olika ställen, både i flera 
system, dokument, och för flera siter (då det handlar om att 
dokumentera förbindelser). Exempel på detta gavs av en 
intervjudeltagare som berättade att en förbindelse kan gå igenom 
tre olika utrustningar (switch, fibertrunk, passivt filter) till en 
annan site och även där igenom tre andra utrustningar, vilket 
betyder att ett ID-nummer ska dokumenteras på sex olika ställen. 
Angående detta sa intervjudeltagaren: ”Och då är det som gjort, 
nästan, för att det ska bli fel.” 

4.5.2 Inventeringar och städprojekt 
En följd av undermålig information, som inte är komplett 
och/eller har låg tillförlitlighet, är att ärenden skapas där en FE 
skickas ut på siten för att göra en inventering. FE:n dokumenterar 
då, bland annat genom att fotografera, de delar av siten som är av 
intresse. Därutöver har det förekommit så kallade städprojekt, som 
betyder att till exempel utrustning som inte används plockas ner 
från siten. På detta sätt kan kvaliteten hos informationen höjas.  
I samband med projekt och förändringar som genomförs på siten 
uppstår felaktigheter i data, även där städprojekt genomförts.  
Nedan finns ett citat, från en intervju, om hur detta även kunde 
ske i samband med byggnation av en ny utrustning. 

”… den [utrustningen] ska dokumenteras upp, när de har gjort 
det så ser det bra ut, till en början. Men sen när jag kommer 
tillbaka till samma site, samma burk, några månader senare, så 
är det bara kaos. Den är sönderdokumenterad.” 
Följden blir att data med tiden förlorar tillförlitlighet. Detta sker, 
enligt tre intervjuer, för snabbt. En annan intervjudeltagare sa att 
om det fanns ett tre månader gammalt inventeringsärende som 
dokumenterats med fotografier, kunde informationen bedömas 
som tillförlitlig. 

Värt att påpeka är att på större siter sker förändringar oftare än på 
små, samtidigt som det finns mycket mer information att leta 
igenom. Därför ansågs risken för felaktig information som större, 
vilket även ledde till sämre tillförlitlighet hos information för 
större siter. 

4.5.3 Typer av informationslagring 
Förutom information och data som finns i system, har varje site en 
unik mapp, där all information om siten ska lagras. I denna mapp 
finns även en undermapp för transmission som främst består av 
kalkylblad, fotografier och ritningar.  

Kalkylbladen innehåller information rörande både aktiva och 
passiva utrustningar. De används både som informationskälla och 
för att reservera positioner i utrustning inför kommande ärenden. I 
flera intervjuer uttrycktes ett ogillande mot användandet av 
kalkylblad. En del av problematiken kring kalkylbladen stämmer 
överens med det som togs upp under rubriken ”4.5.1 
Dokumentering som hamnar utanför processen”. Andra typer av 
problem kan ha att göra med egenskaper hos kalkylbladen som 
ökar uppkomsten av felaktigheter. Under en intervju gavs flera 
exempel på detta, till exempel kan en användare: råka dra i en cell 
i kalkylbladet (som då aktiverar auto-fyllnads-funktionen, som i 
sin tur skriver över information), råka radera eller gömma en rad, 
läsa av eller kopiera information från fel rad, eller klistra in 
information i fel cell. När kalkylbladen öppnas av en användare 
blir den dessutom låst för alla andra. Användare som öppnar ett 
låst kalkylblad kan visserligen läsa av informationen men inte 
redigera den. 

Ett exempel på framförallt det sistnämnda problemet är 
informationen i det nuvarande förbindelsedatabassystemet, som 



tidigare lagrades i ett kalkylblad. Eftersom många arbetade i det 
kalkylbladet var det ofta upptaget. Enligt en intervju har 
informationen blivit bättre sedan systemet skapades. Två andra 
intervjudeltagare uttryckte att de kände förtroende för 
informationen i förbindelsedatabasen.  

Beträffande fotografierna i sitemappen, så är de normalt tagna av 
FE som fotograferar sina genomförda arbeten på siten. Några 
övergripande rutiner för hur fotografierna lagras verkar inte 
finnas, utan de kan variera. I vissa fall är de osorterade och utan 
ett namn som ger ledtrådar om innehållet, i en undermapp. 
Samtidigt är det ändå inte säkert att ett fotografi stämmer överens 
med hur det ser ut i verkligheten, då förändringar kan ha skett 
efteråt. En intervjudeltagare berättade:  

”Det [fotografierna] är ingen garanti för att det är så det ser ut 
just nu. Det kan ju ha hänt saker efter det att fotot togs.” 
Därmed var förtroendet större för de fotografier som tagits 
nyligen. 

Utöver kalkylblad och fotografier finns det även ritningar över hur 
utrustningarna är placerade på siten. De nämndes endast kortfattat 
i vissa intervjuer.  

5. DISKUSSION 
I detta arbete undersöktes kvalitetsdimensionen tillförlitlighet i 
relation till information som används av flera användare och 
genom flera system. Syftet var att få fram vilka egenskaper hos 
information som kan öka tillförlitlighet.  
Frågeställningen lydde: 

Vilka faktorer ökar tillförlitligheten hos information som hanteras 
genom flera olika system och av flera användare? 
För att besvara frågan gjordes en fallstudie på Telenors 
transmissionsavdelning där en serie intervjuer genomfördes. 
Intervjudeltagarna fick visa och gå igenom hur de arbetar, 
samtidigt som de fick besvara ett antal frågor.  I intervjuerna fick 
de berätta om både sin syn på och hur de bedömde 
tillförlitligheten hos informationen som ingick i deras arbete. 
Detta resulterade i en stor mängd kvalitativ data. 

5.1 Resultatsammanfattning 
Detta avsnitt inleds med att diskutera vilka faktorer som påverkar 
tillförlitligheten, och övergår därefter till att diskutera 
bedömningen av den, samt tillförlitligheten i sig. Till sist kommer 
även vissa specifika detaljer och förbättringsmöjligheter hos 
Telenor att tas upp. 

5.1.1 Faktorer som påverkar tillförlitligheten 
Utifrån resultaten är de data med högst tillförlitlighet de som kan 
hämtas direkt, samtidigt som de inte heller har bearbetats av en 
person. Det bästa exemplet på detta är data som berör aktiva 
utrustningar och som är åtkomliga genom ett managementsystem. 
Dessutom påverkades tillförlitligheten av huruvida information 
från olika källor stämde överens med varandra. Nedan kommer 
därför informationens aktualitet, manuell inmatning av data, och 
jämförande av information att diskuteras. 

5.1.1.1 Informationens aktualitet 
Prat och Madnick [19] diskuterade tidsaspekten i sin artikel och 
påpekade att tillförlitligheten hos data beror delvis på när 
informationen är korrekt. Om managementsystemet är tillförlitligt 
är även de data som hämtas direkt genom det tillförlitlig. 
Tidsaspekten återfanns även hos ärenden och fotografier, där flera 
intervjudeltagare poängterade värdet i att hitta de nyaste. Hur 

snabbt informationen förlorade tillförlitlighet verkade vara 
individuellt och även bero på situationen. Det beror alltså på 
kontexten, något som också nämnts i flera studier 
[2,11,14,16,17,18,19,20]. Hur snabbt informationens kvalitet 
försämras varierar beroende på exempelvis hur ofta förändringar 
sker på en site. Varje gång en förändring genomförs finns en risk 
att någon felaktighet uppstår, därför är risken större ju oftare 
förändringar genomförs på en site.  

Till skillnad från ärendena och fotografierna, verkade det vara 
svårare att avgöra vilken information i kalkylbladen som var ny. 
Fotografier får till exempel en tidsstämpel automatiskt när de 
läggs in i en mapp. Hos kalkylbladen går det visserligen att se när 
det senast uppdaterades, dock går det inte att avgöra vilken del av 
informationen som är ny och vilken del som inte har förändrats. 
Användaren har däremot möjlighet att manuellt skapa denna 
information genom att helt enkelt fylla i datum eller 
ärendenummer, men det är som sagt ingenting som sker 
automatiskt. I förbindelsedatabassystemet skapas däremot en 
tidsstämpel automatiskt, både när ett nytt förbindelsenummer 
skapas och när förändringar sker. Det framkom dock inte av 
resultaten hur mycket denna information användes och om 
tidsstämplarna för förbindelse-ID:n var av värde för användarna 
eller inte. Det går därför inte helt säkert att säga hur mycket en 
tidsstämpel i kalkylbladen ökar tillförlitligheten, eller snarare 
hjälper bedömningen av tillförlitligheten. (Under rubriken ”5.1.2 
Bedömning av tillförlitligheten” diskuteras bedömningens roll 
mer ingående.)  

Aktualiteten hos informationen användes för att bedöma 
tillförlitligheten. Tänk er att ni har information om till exempel en 
viss position i en utrustning från två olika källor. Den ena 
informationen är nyare än den andra. Ju nyare informationen är 
desto större chans är det att den beskriver det som skett senast i 
just den positionen i utrustningen. Därmed är det den senaste 
informationen som är mest värdefull. Trots att en tidsstämpel inte 
kan visa om informationen i fråga är den senaste och därigenom 
aktuell ger den ändå användaren möjligheten att bedöma 
aktualiteten. Vad gäller aktiv utrustning, hämtas informationen 
kontinuerligt. Detta betyder att det alltid är den senaste 
informationen som presenteras och är därför även mest 
tillförlitlig. 

5.1.1.2 Manuell inmatning och hantering av data 
Resultaten visade att en annan aspekt som är viktig för tillförlitlig 
data, är att den inte ska ha hanterats av någon person. Flera gånger 
uppkom termen ”manuellt” i intervjuerna som något negativt. Till 
exempel var de mindre tillförlitliga data, bland aktiva data från 
managementsystem, de som skrevs in manuellt. Flera påpekade att 
i och med den mänskliga faktorn fanns det alltid en risk för att 
informationen inte stämde. Därför hade ingen fullt förtroende för 
just den typen av information som skapats manuellt.  

Manuell inmatning av data nämndes inte som ett specifikt 
tillförlitlighetsproblem i litteraturen, däremot kan det vara en 
anledning till försämrad datakvalitet [14]. Följden blir dåliga 
erfarenheter, något som enligt flera studier påverkar 
tillförlitligheten [2,16,17,18,19,20]. Då alla intervjudeltagare hade 
erfarenhet av felaktiga data verkar detta även vara fallet för 
Telenor. De som intervjuades hade dessutom drabbats av 
konsekvenser på grund av att de hade litat på felaktig information. 
Också konsekvenser och risker tas upp som en påverkande faktor i 
teoridelen [17,20]. Eftersom felaktigheter även hittades under 
vissa intervjuer är det inte konstigt att vissa intervjudeltagare 
ogillade manuellt skapad information. Dock uttryckte en person 
att just manuellt skapad information ändå hade viss tillförlitlighet. 



Därför är det intressant att diskutera i vilka sammanhang som 
manuellt skapad information är tillförlitlig. I vissa intervjuer 
nämndes nämligen förekomsten av bland annat kopiering och 
inklistring av delar av data. Antagligen eftersom mycket av 
informationen som används är förkortningar, samt siffer- och 
bokstavskombinationer. I dessa fall kunde det hända att 
användaren exempelvis råkade kopiera fel data.  

Självklart är manuell inmatning en felkälla på grund av den 
mänskliga faktorn. Om felen uppstår ofta är det däremot värt att 
undersöka varför och i vilka fall dessa fel uppkommer. Även ett 
datorprogram skapar felaktig information om algoritmerna är 
bristfälliga. För användarna beror det exempelvis på att riktlinjer 
för vissa specifika situationer fattas. Om de felkällor som 
nämndes under intervjuerna löses uppkommer förhoppningsvis 
färre fel vilket i slutändan även kommer att höja tillförlitligheten 
hos informationen. Dessa diskuteras mer under ”5.1.4 Felkällor 
och möjligheter till förbättringar”. 

5.1.1.3 Jämförande av information 
För att avgöra om viss information var korrekt jämfördes data från 
olika källor för att undersöka om de stämde överens med 
varandra. Jämförandet kom även upp i teorin [14,20]. 
Informationen från olika källor behöver med andra ord vara 
konsekvent för att hålla hög tillförlitlighet. 

Vad betyder det då om information från olika källor inte är 
konsekvent? Det innebär att någonstans är informationen felaktig, 
en av källorna visar fel.  

I intervjuerna nämndes en enkel metod för att göra en första 
kontroll av informationen för passiva filter. Informationen i ett 
kalkylblad hos ena siten kunde jämföras med kalkylbladet för 
andra siten, i andra änden av förbindelsen. I detta fall ska det i 
princip stå samma sak på båda sidor. Överensstämmer inte 
informationen på båda sidorna med varandra behöver det ske en 
vidare utredning för att avgöra vad som är korrekt. Anledningen 
till att det står olika beror dock på att det någonstans har uppstått 
ett fel, till exempel har informationen för ena sidan inte 
uppdaterats. Om informationen endast kunde fyllas i på ett ställe 
skulle inte denna jämförelse kunna göras, men samtidigt hade inte 
heller situationen, med att ena sidan inte uppdaterats, uppstått. 
Sammanfattningsvis är det bra att kunna jämföra källor för att 
hitta inkonsekvent data, men det betyder inte att det är bra att ha 
alltför många informationskällor. 

5.1.1.3.1 Informationens spårbarhet 
För att kunna jämföra information behöver den även kunna hittas, 
därför uppskattas spårbarheten. På Telenor finns flertalet ID:n 
som användarna kan söka på, alltifrån förbindelsedata och 
ärendenummer till site- eller utrustningsnamn. Spårbarheten är 
inget som påverkar tillförlitligheten direkt, utan påverkar snarare 
kvalitetsdimensionen tillgänglighet. Å andra sidan leder 
spårbarheten till att användaren hittar mer information att jämföra 
med. I det avseendet är spårbarheten fortfarande relevant.  

Ärendenumren, som framförallt används för att öka spårbarheten, 
ger även informationen kontext, vilket beskrevs kortfattat under 
rubriken ”5.1.1.1 Informationens aktualitet”. Under intervjuerna 
berättade deltagarna att ärendenumren skrevs in i systemen och 
kalkylbladen främst när utrustning eller förbindelse bokades inför 
ett ärende. Det var dock inte helt klart, utifrån resultaten, om dessa 
alltid togs bort efter ett avklarat ärende. På ett sätt är borttagning 
av ett ärendenummer en markering att det inte längre är bokat, å 
andra sidan försvinner spårbarheten. I intervjuerna nämndes det 
att vid sökning på förbindelse-ID i Ninja, var ärendenummer ett 
önskvärt resultat då det möjliggjorde en vidare utredning. Detta är 

värdefullt och bör has i åtanke vid utveckling av 
dokumenteringsstandarder. 

5.1.2 Bedömning av tillförlitligheten 
Hittills har framförallt faktorer som påverkar tillförlitligheten 
diskuterats. Dessa summeras i informationens aktualitet, 
korrekthet i samband med tidigare erfarenheter och konsekvens 
mellan olika informationskällor.  

I de fall som informationen har låg tillförlitlighet kan 
inventeringar genomföras. Av intervjuerna har det dock 
framkommit att även om låg tillförlitlighet är problematisk, så är 
det värre att inte kunna bedöma tillförlitligheten. Den slutsatsen 
dras av att flera intervjudeltagare berättade om situationer då 
felaktigheter hos informationen inte upptäcktes förrän FE var på 
plats på siten. Det är nog därför exempelvis spårbarhet uppskattas, 
eftersom det ger möjligheten att hitta mer information som 
används för att verifiera konsekvensen över informationskällorna. 
Spårbarheten gör det möjligt för användaren att bedöma vilken 
information som borde stämma. Detsamma gäller aktualiteten, om 
det inte går att se när informationen är skapad, går det inte heller 
att göra en bedömning av tillförlitligheten ur den aspekten. Med 
andra ord kan olika faktorer höja eller sänka informationens 
tillförlitlighet, men det finns även egenskaper hos informationen 
som möjliggör bedömningar av tillförlitligheten. 

5.1.3 Tillförlitlighet och datakvalitetsdimensioner 
Tillförlitligheten ses som användarens upplevelse av 
datakvaliteten [16,17]. Därför är det inte konstigt att den i sig 
påverkas av andra kvalitetsdimensioner, till exempel aktualitet 
och konsekvens som visade sig ha en stor betydelse för 
tillförlitligheten. Även tidigare erfarenheter spelade stor roll för 
tillförlitligheten, vilket kopplas till kvalitetsdimensionerna 
korrekthet och felfrihet. Felfriheten är övergripande och påverkar 
även aktualiteten och konsekvensen. Därför är det bästa sättet att 
öka tillförlitligheten att förhindra uppkomsten av felaktigheter. 
Några felkällor presenteras under nästa rubrik. 

5.1.4 Felkällor och möjligheter till förbättringar 
Enligt intervjuerna finns det, av flera orsaker, alltför många 
felaktigheter hos den information som används idag. Framförallt 
ansågs kalkylbladen för trunkar och passiva filter vara mest 
problematiska, varför de bör prioriteras vid förbättringar av 
datakvaliteten. Ett sätt att öka kvaliteten är att genomföra 
inventeringar och städprojekt, dock framkom det att även om de 
görs, så minskar kvaliteten för snabbt. I intervjuerna uppkom flera 
exempel på möjliga brister i dokumenteringsprocessen samt brist 
på stöd från de olika systemen och kalkylbladen. Problem som 
uppstår i dokumenteringsprocessen diskuteras mer i nästa stycke. 

5.1.4.1 Felkällor hos dokumenteringsprocessen 
Likt manuell inmatning påverkar processerna datakvaliteten rent 
generellt, då de kan vara anledningen till uppkomsten av 
felaktigheter [19]. 

Under intervjuerna nämndes flera exempel på situationer som 
uppkommit på grund av en otillräcklig dokumenteringsprocess, 
dessa beskrivs under rubriken ”4.5.1. Dokumentering som hamnar 
utanför processen”. I dessa situationer stämde inte verkligheten 
överens med dokumentationen. Exempelvis kunde en koppling 
vara ur drift enligt systemen och kalkylbladen, samtidigt som det i 
verkligheten sitter något inkopplat på siten. Dessutom framkom 
det att allokeringar inte alltid sker som de ska, ett skäl till detta var 
att de inte alltid prioriteras som ärenden eller vid borttagning då 
vissa typer av utrustningar inte är värda så mycket. 



Här näst introduceras de befintliga statusar som förekommer i 
dokumenteringsprocessen, för att därefter förklara problematiken 
närmre. I kalkylarken kan en position i en utrustning vara ifylld (i 
drift), tom (ur drift) och bokad. I förbindelsedatabassystemet finns 
liknande typer av statusar (i drift, nedlagd (ur drift) och bokad). 
Delas den verkliga processen upp i mindre bitar visar det sig att 
dessa statusar inte täcker alla möjliga tillstånd.  

Första exemplet, tänk er att ett ärende skapas, skickas vidare till 
en planerare som bokar upp positioner i kalkylblad och/eller 
system. När lösningsförslaget skickas tillbaka till TA för 
godkännande avbryts ärendet. Om ingen feedback ges till 
planeraren är eventuella bokningar kvar i systemen. Däremot 
befinner sig dessa bokningar egentligen i tillståndet ”bokad men 
ännu inte godkänd av TA”.  

Därefter finns situationen med att billigare utrustningar inte alltid 
tas ned från siten. Under intervjuerna uppkom aldrig någon status 
som beskrevs som ”allokerad, men kvar på siten”. Möjligen är 
detta en förklaring till att vissa positioner ser ut att vara lediga i 
dokumenten, trots att de är upptagna på siten. Därför får inte 
heller nästa person, som vill boka den enligt dokumenten lediga 
positionen, någon chans att förstå varför det inte är ledigt på siten. 
Om användarna fick information om detta skulle det även öppna 
upp för möjligheterna att oanvända utrustningar tas ned i samband 
med att nya kopplingar görs. 

Till sist kommer frågan, vilka riktlinjer ska användaren följa i de 
situationer då felaktigheter upptäcks i ett dokument eller system? 
Det är inte rimligt att användaren ska behöva undersöka och 
forska i varje fel som hittas då det är tidsödande. Lämnar 
användaren däremot en indikation för nästa person som behöver 
använda informationen ökar möjligen chansen att undvika risker 
med att användaren litar på felaktig information. Ett exempel som 
nämndes i resultaten (under rubriken ”4.4 Data från aktiv och 
passiv utrustning”), i samband med trunk-kalkylbladen var att de 
ska dokumenteras löpande. Trots detta hade planerare i vissa fall 
hoppat över ett fiberpar. En intervjudeltagare tolkade detta som att 
det i verkligheten kanske redan fanns något inkopplat på siten, 
och att FE helt enkelt kopplat in i nästa lediga par. Även om det 
inte är givet vad som är inkopplat så kan det finnas ett värde i att 
anteckna detta i kalkylbladen. 

5.1.4.2 Möjligheter till förbättringar 
Det finns flera områden och detaljer som kan genomgå 
förbättringar. Till exempel verkade flera uppskatta övergången 
från kalkylblad till förbindelsedatabassystem. Finns det flera 
kalkylblad som används på liknande sätt borde även de göras om 
till system, både för att öka tillgängligheten, ge delar av 
informationen tidsstämplar, men också för att det ska bli lättare att 
mata in data. 

Ett annat exempel på förbättring är användningen av fotografier 
som en informationskälla. Det verkade inte finnas någon standard 
för hur dessa lagras, eller namnges. Problemet med att 
standardisera namngivandet är att det leder till ännu mer manuellt 
arbete, däremot skulle det både ge informationen kontext och öka 
dess spårbarhet.  

5.2 Metoddiskussion 
Eftersom flera vetenskapliga artiklar antydde kontextens påverkan 
på tillförlitligheten[2,11,14,16,17,18,19,20] kändes det viktigt att 
även ta hänsyn till det vid val av metod. Av denna anledning 
genomfördes kontextuella intervjuer. Det var också av denna 
anledning som intervjuerna inleddes med en genomgång av en 
arbetsuppgift, för att på så sätt kunna ställa frågor i relation till 

sammanhanget. Kontextuella intervjuer är även till hjälp för 
deltagarna när de ska förklara situationer med hjälp av exempel. 

Något som bör has i åtanke när intervjuer genomförs är att 
resultaten är deltagarnas egna åsikter. Detta betyder att resultaten 
är subjektiva, något som med tanke på ämnet tillförlitlighet ändå 
är passande, då tillförlitligheten är en subjektiv kvalitetsdimension 
[2]. Dock påverkas svaren av vad intervjudeltagarna väljer att dela 
med sig av och de kan även undermedvetet förstärka sådant de har 
starka åsikter om, vilket inte nödvändigtvis behöver avspegla 
verkligheten. På samma sätt finns det även en risk för att 
intervjuaren undermedvetet påverkar vilka frågor som ställs i 
öppna intervjuer. 

En mer objektiv metod hade varit observationer. Som observatör 
hade det varit möjligt att se hur det faktiska arbetet fungerar och 
upptäcka sådant som användarna själva inte är medvetna om. 
Problemet med observationer är att de både kan vara svåra att 
dokumentera och tidsödande.  

Förutom intervjuer och observationer hade även 
fokusgruppsundersökningar och designworkshops kunnat 
användas som metod. I och med att dessa metoder genomförs på 
en grupp deltagare, kan diskussioner leda till både kreativare och 
djupare resultat. Någon av dessa metoder hade även kunnat 
användas för att komplettera resultaten som erhölls i detta arbete. 
Till sist hade det varit intressant att även genomföra intervjuer 
med några FE, då de ingår i arbetsprocessen. Även de påverkas av 
att informationen har låg tillförlitlighet, trots att de inte behöver 
förhålla sig till bedömning av informationen på samma sätt som 
TA och Planerare.  

5.3 Teoridiskussion 
Ämnet som valdes i denna studie var tillförlitlighet hos 
information, som är något som angränsar till många områden.  
Till exempel bestod teoridelen framförallt av studier om 
information och data. Kunskap nämndes ytterst kortfattat. Frågan 
är hur detta arbete hade påverkats om tillförlitlighet hos kunskap 
hade undersökts istället. Eftersom kunskap beskrevs som 
”personifierad information” [5] och tillförlitligheten är en 
subjektiv kvalitetsdimension [2] är det möjligt att studier baserade 
på kunskap hade gett bättre resultat. 

Förutom kunskap hade teoridelen antingen kunnat kompletteras, 
eller inriktas mot olika typer av informationslagring. Bland annat 
hade systemen som används kunnat analyseras mer ingående om 
teorin även hade berört till exempel databassystem, stödsystem 
eller Business Intelligence-system. En annan möjlig inriktning, 
som även hade gett arbetet en bättre avgränsning, hade varit att 
endast undersöka hur kalkylblad och andra typer av filer används 
för att lagra denna typ av transmissionsdata.  

Slutligen hade det varit intressant att komplettera teoridelen med 
studier om navigering med tanke på att resultaten visade att en 
stor del av arbetsprocessen bestod av att söka och jämföra data för 
att hitta tillförlitlig information. 

5.4 Framtida forskning 
I framtiden borde mer forskning göras på hur bedömningen av 
tillförlitligheten kan förbättras. För Telenors del borde det 
undersökas hur tillförlitligheten kan förbättras, både genom att 
vara medveten om hur informationen används och genom att 
åtgärda felkällorna. Detta kan göras genom att diskutera resultaten 
från detta arbete i till exempel fokusgruppsundersökningar eller 
designworkshops.  



På så sätt skulle även arbetsmiljön förbättras. Låg tillförlitlighet 
och bristfällig datakvalitet kan leda till stress och onödigt mycket 
arbete. Om användarna inte behöver spendera lika mycket tid på 
att jämföra och forska i olika källor, kan de istället spendera sin 
tankeverksamhet på att till exempel bedöma vilka lösningar för 
nätet som är bäst. 

6. SLUTSATS 
Denna studie genomfördes i syftet att hitta faktorer som ökar 
informationens tillförlitlighet, specifikt för transmissionsrelaterad 
information. Resultaten visade att användarnas syn på 
tillförlitligheten påverkades av informationens aktualitet, huruvida 
informationen var manuellt skapad, och även till vilken grad 
informationen var konsekvent över olika källor. Vidare analys 
visade att den låga tillförlitligheten hos manuellt skapad 
information berodde på att just den typen av data innehöll många 
felaktigheter vilket resulterade i dåliga erfarenheter. 

Tillförlitligheten förbättras om datakvaliteten höjs, men det visade 
sig även vara viktigt att kunna bedöma tillförlitligheten. Detta kan 
göras genom att möjliggöra jämförande mellan olika 
informationskällor, för att avgöra huruvida informationen är 
konsekvent eller inte. Jämförandet kan hjälpas av att skapa en 
spårbarhet hos informationen. Dessutom är även indikatorer på 
informationens aktualitet av värde. 

7. TACK 
Ett stort tack till min handledare Björn Bratell på Telenor och min 
handledare Jonas Moll på KTH. 
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9. APPENDIX 
9.1 Intervju-schema 
Introducera dig och arbetet 
Examenarbete om tillförlitlighet till information, vill undersöka hur ni som använder det ser på information. Vad gör att ni 
kan lita på informationen framför er till den grad att ni kan basera beslut på dem.  
Avgränsat till transmissions- och nätverksdata. (WDM, stationer, filter, optik, client/line) 
 

Berätta om inspelning & anonymitet, koppla upp 
Jag kommer att spela in intervjun, och även spela in det som händer på din skärm, eftersom jag vill att du visar lite grann hur 
det funkar när du jobbar med information. (koppla upp allt) 
 
Frågor: 

Intro:  Vad har du för arbetstitel? Vad jobbar du med?  
Hur länge har du jobbat på Huawei/Telenor?  
Hade du liknande arbetsuppgifter tidigare? 

Uppgift:  Kan vi gå igenom en arbetsuppgift, från början till slut, t.ex. hur kan det se ut när ni får/skapar en order som att sätta upp en länk 
mellan två noder? (Markera infokällor/system som används och försök hitta beslut som tas.) 
Följdfrågor: om du inte hittar svar direkt, vad är nästa steg? Finns det andra källor? Kontaktar du en kollega? 

 

Kan det hända att det står fel? 
Hur märker du det? (har du exempel, eller kan du visa på skärmen vilka faktorer/datatyper som kan vara fel?) 
(källan, konsekvens, när den skapades, standardmall som man kan jämföra med, fullständighet) 
Vilka informationsbitar är viktigast för dig? Kan du prioritera dem? 
Brukar du känna dig helt säker på det som står i dokumenten? 
Vilka indikatorer kan finnas med? 

Uppgift: (Kanske ha ett exempel här, på Ninja-sök, som resulterar i flera ritningar och dokument.) 
Följdfrågor: hur valde du ut rätt dokument/länk? Kollade du på källan(när/vem som skrev), kollade du på hur det såg ut inuti 
(erfarenhet, rykte) 

 
Fråga:  Vilka fel/svårigheter känns det som om ni oftast stöter på? 
Fråga: Vad skulle hjälpa dig att avgöra om ett dokument/data är korrekt/aktuellt eller inte?  

Fråga: Hur kan det se ut när du får tillbaka case från planerarna? Vilka informationsbrister kan det bero på? Brukar du kunna 
lösa dessa? Om ja, varför kan du lösa dem, men inte planerarna? Och hur löser dem? 

Fråga:  Om jag t.ex. skulle jobba med det du gör, vilka tips skulle du ge mig angående bedömning av information/data? Finns det några 
ledtrådar för att ta reda på om data inte stämmer? 

Fråga: Hur var det när du började? Vilket stöd fick du?  Finns det någon standard ni arbetar efter? Eller någon arbetsprocess ni jobbar 
efter? 

Fråga:  Skapar/reviderar du information själv? Hur brukar det gå till (arbetsmiljö/situationer)? 
Fråga:  Vad tycker du om Ninja? Vad tycker du om sökresultatens tillförlitlighet?  

 Vad tycker du om Förbindelsedatabassystemet och dess ID? Känner du att du kan lita på det som står där? Vad kan göra dig 
osäker på informationen som kommer fram där? 

Fråga: I vilka scenarion är tillförlitligheten speciellt viktigt? 
Kan det finnas situationer, och data där tillförlitligheten inte spelar så stor roll? (Kan det bero på kunder/miljöer/geografi) 

Fråga: Om du kan beskriva ett framtidsscenario där allt kan fungera precis som du vill, hur skulle din arbetsprocess se ut just när det 
gäller att använda dig av informationen? (Alltifrån hur du söker, till var du hittar, till vad du hittar)  

 
Avslutning: Finns det något mer du vill lägga till?  

(Gå in på något mer informationssystem/källa) 
 

*Fet stil visar frågor som ställdes specifikt till TA. 
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