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Abstract 

I dagens utvecklingssamhälle är det mer en regel än undantag att data lever längre 

än applikationen. Detta innebär att en organisations masterdata, grunddata,  måste 

överleva  förändringar  i  applikationslandskapet. Masterdata  har  stort  värde i en 

organisations affärsprocesser varför det är av högsta betydelse att kontrollera dessa.  

Master  Data  Management  är  en applikationsoberoende process för hantering av 

masterdata vilken används inom många stora företag för att kontrollera kvalitén på 

masterdata. Syftet med studien var att få insikt i hur ett stort globalt företag arbetar  

med Master Data Management, för att på detta sätt kunna bidra med förståelse och 

erfarenhet vilket kan vara till nytta för andra aktörer i området. 
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1. Introduktion 

 
Kapitlet ger bakgrund till varför Master Data Management är viktigt för en affärsverksamhet. 

Det ger en förklaring till studiens syfte samt en frågeställning med avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Affärsdata är en av de mest värdefulla tillgångar en organisation besitter. Det är därför av 

yttersta vikt att ha kontroll över grunddata,  masterdata, såsom kunder, produkter, leverantörer 

och anställda för att maximera företagets effektivitet[1]. Kostnader på grund av dålig datakvalité 

är i många fall hög och kan begränsa konkurrenskraften och effektiviteten hos företaget. Trots 

detta saknar många företag fortfarande kontroll över sin datahantering och brottas dagligen med 

problem som ofullständiga data, felaktiga data, inkonsekventa uppgifter eller helt enkelt 

otillgängliga data[2].  

 

Utvecklingen av informationssystem har gått från hierarkiska- till nätverksbaserade strukturer 

där uppsättningen potentiella data för en organisation ökat dramatiskt i både storlek och 

omfattning. Data utbyts och delas oavbrutet mellan olika system vilket får till konsekvens att 

kvalitén försämras om inte processer och inläsning av data kontrolleras.   

 

Implementering av Master Data Management (MDM) är en följd av behovet att kontrollera data. 

MDM är en metod att hantera data på ett sätt som gör det möjligt att bygga en korrekt och 

tillförlitlig källa utan att för den skull tvinga andra avdelningar, samarbetspartners eller bolag 

inom koncernen att använda samma applikationer och/eller format. MDM kan även definieras 

som en applikationsoberoende process vilken beskriver, äger och förvaltar data i en 

organisations kärnverksamhet[3].  

 

I mitt tidigare jobb på Sandvik Materials Technology uppstod ofta problem på grund av felaktig 

eller avsaknad av masterdata. Jag har därför ett stort intresse av detta område och framförallt hur 

just Sandvik arbetar med masterdata och Master Data Management. Vidare genomförde 

Sandvik AB nyligen en omfattande omorganisation inom koncernen vilket säkert har haft stor 

påverkan inom nämnda områden. Då masterdata och Master Data Management kan ha 

avgörande betydelse för ett företag anser jag att ämnet är relevant att belysa. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att få insikt i hur ett globalt företag med många olika produkter och 

marknader arbetar med Master Data Management. Då masterdata och Master Data Management 

kan ha avgörande betydelse för ett företag är det av intresse att få insikt i hur området hanteras i 

en organisation.  

 

Studien består en undersökande fallstudie med avsikt att beskriva en verklig situation i sitt 

sammanhang för att sedan validera resultatet utifrån existerande teorier. Med studien vill jag öka 

medvetenheten av omfattningen att initiera Master Data Management vilket kan vara till nytta 

för andra organisationer. Frågeställningen blir därför Hur hanteras Master Data Management i 

Sandvikkoncernen. 
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Studien tar upp följande frågor: 

 

 Betraktas MDM som en IT-fråga eller en organisatorisk fråga? 

  

 Skiljer sig arbetet med MDM mellan olika affärsområden? 

 

 Påverkades MDM av omorganisation? 

 
 

1.3 Avgränsning 

 
För att ha att möjlighet att slutföra uppsatsen inom tidsramen, tio veckor, avgränsas studien till 

att behandla Sandviks arbete inom Master Data Management på en övergripande nivå. Vidare 

avgränsas studien genom att enbart personer från den centrala IT-organisationen kommer att 

intervjuas vilket kan ge en begränsad synvinkel på resultatet.   

 

1.4 Disposition 

 
I nästföljande kapitel 2 redogörs för den vetenskapliga metoden och projektets arbetsgång. 

Därefter, i kapitel 3, följer en presentation av deltagande företag. Kapitel 4 redovisar studiens 

teoretiska referensram vilken ligger till grund för uppsatsen. Resultatet visas i kapitel 5 och 

diskuteras sedan i kapitel 6. I kapitel 7 sammanfattas studien med en slutsats följt av förslag på 

framtida forskning i kapitel 8 . Avslutningsvis, kapitel 9, framförs ett tack till personer vilka 

varit avgörande för studien genomförande. 

 

2. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för studiens angreppssätt, tillförlitlighet och tillvägagångssätt. Vilket 

följs av en beskrivning hur litteraturstudien utfördes samt upplägg på den empiriska 

undersökningen. Avslutningsvis redogörs för respondenter och faktorer till  

källkritik. 

 
Metodvalet är en viktig del av en vetenskaplig studie. Det bör alltid finnas en medvetenhet i 

valet av metod och metodapplicering[4]. Vidare ska alltid vald metod anges och beskrivas 

utifrån tillämpning för att ge läsaren möjlighet att förstå valet på ett bättre sätt (ibid).  

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

 
Vetenskapliga metoder delas ofta upp i kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Kvantitativa metoder utförs genom att systematiskt samla in empiriska och kvantifierbara data 

för att sedan analysera data med utgångspunkt i testbara hypoteser. Tanken är att det finns en 

objektiv verklighet som genom kvantitativ forskning går att mäta för att få information om 

denna verklighet 
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Den kvalitativa forskningen använder sig ofta av fallstudier i det vetenskapliga arbetet[5]. 

Fallstudier bedrivs empiriskt ute i verkligheten och syftar till att ge insikt och ökad kunskap om 

det undersökta området. En fallstudie kan vara deskriptiv (beskrivande) eller explorativ 

(undersökande) (ibid).  

I kvalitativa metoder används ofta intervjuer som datainsamling, detta för att få fram 

respondentens subjektiva tankar för att sedan tolka, analysera och dra slutsatser utifrån dessa. 

Det finns olika strategier för intervjuer varav en aspekt är graden av struktur[6]. En 

ostrukturerad intervju lämnar det helt öppet för respondenten att svara på frågorna till skillnad 

mot en strukturerad intervju som består av ett antal frågor med i förväg givna svarsalternativ. En 

vanlig strategi är att använda sig av halvstrukturerade intervjuer för att inte riskera att komma 

ifrån relevant område men samtidigt ändå inte styra respondenternas svar. 

Med detta som utgångspunkt anses det lämpligt att utföra en kvalitativ undersökande fallstudie 

för att svara på studiens frågeställning. Valet passar in på det konstruktivistiska synsättet vilket 

innebär en strävan i att skapa förståelse för ett ämne[7]. En ståndpunkt i det konstruktivistiska 

synsättet är att en exakt upprepning av studien inte är genomförbar vilket stämmer in på valet av 

datainsamling. På grund av det kvalitativa metodvalet kändes inte det positivistiska synsättet 

med krav på total objektivitet möjligt. Inte heller det relativistiska synsättet som anser det 

omöjligt att skapa en objektiv bild och strävar efter att framställa resultatet från så många 

vinklar som möjligt(ibid) kändes som ett passande val. 

 

Fallstudien kommer att utföras på endast ett företag, med avsikten att fokusera på bredd inte 

djup. Respondenter med lång erfarenhet och gedigen kunskap i området kommer att intervjuas. 

Som datainsamling utförs halvstrukturerade intervjuer. För att underlätta dataanalys och 

undvika missförstånd kommer samtliga intervjuer att spelas in. Urval av respondenter kommer 

att baseras på förslag från nyckelpersoner på ledande positioner i företaget. 

 

Vald strategi bygger på att frågeställningen är mer lämpad att besvaras av ord istället för siffror 

vilket leder till ett större djup och bakgrund i undersökningen. Användandet av 

halvstrukturerade frågor är för att undvika att begränsa svaren till redan kända problem och 

risker. 

 

 

2.2 Tillförlitlighet 

 
En studies tillförlitlighet brukar mätas i validitet och reliabilitet. Validitet betyder giltighet i det 

avseende hur väl ett mått mäter det är avsett att mäta eller hur väl det som mäts står för något i 

verkligheten. Reliabilitet ger information om hur korrekt mätningen kan anses vara.  

 

Datainsamlingen, intervjun, genomfördes med två respondenter närvarande. Att båda 

respondenter kan ses som specialister med lång erfarenhet i området och tillsynes hade samma 

svar på frågorna stärker studiens reliabilitet. Vidare bekräftades svaren av en tredje part också 

med väldigt hög kompetens och erfarenhet.  

 

Gällande validiteten kan det faktum att båda respondenter tillhör IT-organisationen och enbart 

representerar IT:s verklighet påverka studiens validitet. Då uppsatsen skrivs inom området 

datavetenskap var detta ett aktivt val.      
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2.3 Tillvägagångssätt 

 
För att få kunskap och inblick i tidigare forskning genomfördes en litteraturstudie. 

Litteraturstudien utfördes genom att söka i olika databaser och på internet. Syftet med 

litteraturstudien var att skapa en teoretisk referensram inom området för att utifrån den göra det 

möjligt att analysera och dra slutsatser. 

 

Efter litteraturstudien skapades ett upplägg för en empirisk undersökning i form av frågor till ett 

intervjuunderlag. Intervjun delades in i tre områden Masterdata, Master Data Management och 

Omorganisation av vilka de två förstnämnda ligger till grund för det teoretiska ramverket. 

Intervjuområdena delades in sin tur upp i mindre avsnitt för att ge en bättre översikt.  

 

Intervjun utfördes under informella former i Sandvik IT:s lokaler i Sandviken. Två respondenter 

medverkade och mötet varade i två timmar. Inspelningsutrustning användes samtidigt som 

anteckningar fördes. Valet att använda inspelningsutrustning baserades dels på möjligheten att 

höra respondenternas svar en gång till samt att möjligheten att dryfta saker i efterhand kändes 

begränsad på grund av tidsbrist. 

 

För att säkerställa att svaren uppfattats på rätt sätt fick respondenterna möjlighet kommentera en 

sammanställning av intervjun. Sammanställningen kontrollerades även av en tredje respondent 

vilken var tänkt att medverka i intervjun men fått förhinder.   

Intervjun finns presenterad i bilaga 1. 

 

2.4 Respondenter 

 
Respondenterna var alla representanter från Sandvik IT. 

 

Per Olofsson - Enterprise Architect, ägare av MDM plattformen 

Pontus Gagge - Enterprise Architect, informationsmodellering 

Bengt-Ola Isetoft- Chief Technology Officer 

 

Alla respondenter har flera års erfarenhet av masterdata och Master Data Management och inom 

många varierande områden. Tillsammans täcker de områden som lösningsarkitektur, 

informationsmodellering, identitets- och åtkomstfrågor samt deltagande i flertal masterdata-

projekt. 

 

2.5 Källkritik 

 
Det finns många åsikter om vad masterdata och MDM innebär, i den teoretiska ramen som 

presenteras gjordes valet att använd de mest återkommande definitionerna. 

 

Då avsikten med studien hela tiden har fokuserat på bredd dvs få en helhetsbild av Master Data 

Management kan litteraturgranskningen av ämnesområdet kännas ytligt. Det finns en risk att en 

att ensidig bild av ett område presenteras trots att det kan finnas många olika synsätt.  

 

Vid valet av litteraturkällor var angreppssättet att i huvudsak försökt använda vetenskapliga 

tidskrifter och böcker. I de fall det hänvisas till fakta från webbsidor vilka kan vara svåra att 

kontrollera har sunda förnuftet avgjort huruvida materialet kommer från trovärdiga sidor eller 

inte. 
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Vad gäller respondenternas partiskhet kan det ifrågasättas huruvida Sandviks arbete med MDM 

framställs på ett riktigt sätt. Finns det något intresse i att ge en bild av verksamheten som inte 

riktigt stämmer med verkligheten, både utåt mot andra organisationer men även inom Sandvik? 

Känslan vid intervjun och även senare kontakt har dock inte på något sätt gett intryck av detta. 

 

 

 

3. Företagspresentation 

 
I kapitlet ges en kort beskrivning av Sandvikkoncernen samt koncernens centrala IT- avdelning, 

Sandvik IT, vilken var responderande part i studien.  

 

3.1 Sandvik AB 

 
Sandvik AB grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som var den första som lyckades 

framställa stål med Bessemermetoden i industriell skala vilket var revolutionerande för 

ståltillverkningen. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, nära 

kontakt med kunder, export samt en omfattande satsning på forskning och utveckling. Sedan 

starten för 150 år sedan har Sandvik utvecklats till en världsomfattande koncern med ca 50 000 

anställda med representation i 130 länder och en omsättning på 94 miljarder kronor. Idag är 

Sandvik en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter. Sandvik AB är ett 

starkt varumärke och har en världsledande position inom utvalda områden. 

 

Sandvik investerar idag nästan tre procent, ca 3 miljarder kronor, av den totala omsättningen på 

forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Detta har haft en stor betydelse för den 

framgångsrika utvecklingen.  

 

Verksamheten baseras idag på unik kompetens i materialteknik och ett stort kunnande om 

kundernas processer. Sandvik är idag en ledande tillverkare och leverantör inom tre områden: 

 

 Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt komponenter i 

hårdmetall och andra material 

 Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustri 

 Produkter i avancerade rostfria material, titan, speciallegeringar, metalliska och 

keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar 

 

3.1.1 Affärsidé och strategi 

 
Affärsidén bygger på att öka kundernas konkurrenskraft. Sandvik ska utveckla, tillverka och 

tillhandahålla högteknologiska produkter och tjänster som kan stärka kundernas produktivitet 

och lönsamhet. 

 

Vid årsskiftet implementerade Sandvik en ny koncernstrategi.” Syftet med den nya strategin är 

att uppnå maximalt värdeskapande genom högre tillväxt och lönsamhet och därigenom göra 

Sandvik till ett ännu mer attraktivt företag för kunder, medarbetare och aktieägare”[8]. 
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3.1.2 Verksamhet 

 
Sandvik genomförde en omfattande omorganisation vid årsskiftet. Från att tidigare bestå av tre 

affärsområden bedriver nu Sandvikkoncernen verksamhet inom fem olika affärsområden. 

Koncernen består idag av Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials 

Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture. 

 

 

 

 
 

Figur 1. Sandvikkoncernen[9] 

 

 

3.2 Sandvik IT   

 
Informationsteknik har en stor betydelse för affärsutveckling varför Sandvik IT har en 

betydande roll i koncernen. IT är ett verktyg i områden som ökar kundnyttan och produktivitet 

och därmed lönsamheten, helt i linje med koncernens strategi.  

Sandvik IT har idag ca 900 anställda i 40 länder, varav 500 arbetar i Sverige. Verksamheten 

stödjer över 365 applikationer och har över 30 000 användare. Kunder återfinns inom Sandviks 

alla affärsområden över hela världen. 

Sandvik IT har som mål att identifiera och förstå Sandviks och dess IT-användares behov för att 

leverera passande och kostnadseffektiva IT-lösningar som tillför värde till företaget och 

användarna. 

  

Organisationen är uppdelad i tre områden Control, Demand och Delivery med olika 

ansvarsområden: 

 

 Control – hur beslut och beteenden ska påverkas och kontrolleras 

 Demand – tar reda på och förstår vart IT ska tillämpas 

 Delivery – vilken teknik, vilka system och kompetens  

 

Demand har en viktig roll i Sandvikkoncernen då det ingår i deras uppgift att delta i 

utvecklingen av affärssidan för att försäkra att deras behov översätts till krav som sedan 

uppfylls av IT.  
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4. Teoretisk referensram 

 
Följande kapitel redovisar den teoretiska ram som, efter litteraturgranskningen, 

ligger till grund för uppsatsen. Inledningsvis ges en förklaring av begreppet Masterdata följt av 

en förklaring av datakvalité. Avslutningsvis behandlas uppsatsen huvudsakliga område Master 

Data Management.  

 

4.1 Masterdata 

 
Data kan delas in masterdata, transaktionsdata och inventariedata. Masterdata lagrar och 

beskriver egenskaper för en verksamhets kärnentiteter. Typiska masterdata är kund, leverantör, 

produkt, personal och plats[10]. Transaktionsdata beskriver affärstranaktioner och representerar 

indata och utdata för affärsprocesser, exempel på transaktionsdata är inköpsorder och fakturor. 

Transaktionsdata skapas konstant under affärsaktiviteter, refererar till masterdata och indikerar 

ändring av inventariedata[11]. Inventariedata i sin tur syftar på lager och konton tex på 

balansering av bankkonton och reserverade varor i lager[3].  

 

Masterdata kan skiljas från andra data såsom transaktionsdata och inventariedata efter följande 

kriterier [11]: 

 

 Tidsberoende: Inventariedata karaktäriseras alltid av en speciell tidsdimension, tex vilka 

varor finns i lager just nu till skillnad mot masterdata vars egenskaper gäller oberoende 

av tidpunkt [11]. 

 

 Ändringsfrekvens: Ändring av masterdata sker väldigt sällan jämfört med transaktions- 

och inventariedata [1].  

 

 Volymsförändring: Antalet masterdataobjekt håller sig relativt konstant, till skillnad 

mot transaktionsdata (fakturor, order) vars volym kan variera signifikant från dag till 

dag (ibid) 

 

 Existentiellt oberoende: Masterdata kan existera oberoende av andra objekt. En 

säljorder kan inte existera utan en kund medan en kund inte behöver en order för att 

finnas [11]. 

 

 
Tabell 1. Skillnaden mellan master, transaktions och inventariedata efter Dreibelbis et 

al.[11] 
 

  
Tidsberoende 

 

 
Ändringsfrekvens 

 
Volymsförändring 

 
Existentiellt 
oberoende 

Masterdata Låg Låg Låg Hög 

Transaktionsdata Hög Låg Hög Låg 

Inventariedata Hög Hög Låg Låg 
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Även om det kan tyckas relativt enkelt att bestämma vilka data som är masterdata är det desto 

svårare att bestämma vilka data som ska hanteras som masterdata. Det händer ofta att data som 

egentligen inte passar in på definitionen som masterdata måste hanteras som det, och att data 

som är masterdata enligt definitionen inte ska det. För att bestämma vilka data som ska hanteras 

som masterdata är det bättre att sätta dem i sitt sammanhang och titta på deras beteende ute i 

verksamheten än att förlita sig på en tabell[12]. 

 

Vanligtvis används masterdata i många olika affärsprocesser, samt lagras i och används av 

många olika applikationssystem [11]. Masterdata kan ses som värdefull kärninformation vilken 

används för att supporta kritiska affärsprocesser genom hela organisationen. Den är hjärtat i alla 

affärstransaktioner, applikationer, rapporter och beslut[13].  Griffin[14]definierar masterdata 

som ”information som krävs för att skapa och underhålla ett verksamhetsbrett ”system of 

records” för den huvudsakliga kärnverksamheten”. Detta styrks av Brunner et al ”Masterdata 

refererar till objekt i kärnverksamheten vilka återanvänds i många olika affärsprocesser och 

system”[10] 

 

4.1.1 Livscykel 

 
Livscykeln för data inom programmering indelas ofta i tillstånden skapa (create), läsa (read), 

uppdatera (update) och radera (delete) [15]. Denna livscykel brukar benämnas CRUD-cykeln 

och kan även appliceras på masterdata. CRUD-cykeln ser olika ut beroende på typ av 

masterdata och företag [12]. Exempelvis ”produkt” kan gå från att var en idé till prototyp vidare 

till produktion för att senare upphöra att produceras. Under varje steg i livscykeln identifieras 

produkten på olika vis, detta gör att det är oerhört viktigt att masterdata skapas, uppdateras och 

raderas när så behövs.  

 

Ofta har många olika användare tillgång och rättighet till att skapa och ändra masterdata vilket 

kan leda till problem. Är ägandet uppdelat på flera användare  på utspridda ställen i 

organisationen kan problematiken bli ännu större. För att kunna dela masterdata mellan olika 

användare och system måste detta kontrolleras, vilket företag börjar komma till mer och mer 

insikt om [16]. 

 

4.1.2  Lagring 

 
Lagring av masterdata sker ofta i en av företaget hyrd eller ägd databas. Ett företag kan välja att 

lagra masterdata utspritt på flera olika ställen, decentralisering, eller på en central lagringsplats.  

  

Fördelen med central lagring är att all hantering av masterdata endast behöver göras på ett och 

samma ställe. Detta försäkrar att masterdata är unik och att alla användare har tillgång till en 

och samma version. Nackdelen är att tillgängligheten minskar vilket innebär att det kan ta 

längre tid att få tillgång till masterdata på grund av säkerhet och kontroller[17]. 

 

Vid decentraliserad lagring måste företaget integrera de olika systemen med varandra för att 

säkerställa att masterdata är konsistent[17]. 

 

Problemet med missvisande masterdata har fört med sig att många verksamheter idag väljer att 

centralisera sin lagring. 
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4.2 Datakvalité 

 

Vad är datakvalité? Det finns många olika definitioner, en det ofta hänvisas till är Strong et 

al[18]:” Data är av hög kvalité om det uppfyller kravet för avsett syfte”. Enligt detta kan inte 

datakvalité existera i egen bemärkelse utan måste sättas i ett sammanhang vad det ska användas 

till. Sheppard[19] väljer istället den simplare definitionen huruvida erhållet värde är det samma 

som det sanna värdet. 

 

Åratal av användning och lagring av data i skilda system har lett till en mängd felaktiga 

datadefinitioner, dataformat och datavärden vilket i princip gör det omöjligt för ett företag att 

förstå och använda sina data[20]. Det finns en mängd olika problem på grund av dålig 

datakvalité vilka kan sammanfattas i fyra kategorier[21]. 

 

 Problem kopplade till datavyer som indelning av attribut och detaljnivå 

 Problem kopplade till datavärden som noggrannhet, soliditet, tillgänglighet och 

fullständighet 

 Problem kopplade till presentation av data som lämpligt format, tydlighet 

 Övriga problem som integritet, säkerhet och ägarskap 

 

Dålig datakvalité kan påverka företag genom missnöjda kunder, ökade operationella kostnader, 

mindre effektiva och felaktiga beslut samt försvåra strategiska beslut. Vidare kan det leda till 

lägre moral och misstro mot organisationen. 

 

Studier [22, 23] har bekräftat att datakvalité är ett multifunktionellt begrepp. Företag måste 

hantera både subjektiva uppfattningar hos personer som hanterar data och objektiva mätningar 

på aktuell uppsättning data. Subjektiva bedömningar av datakvalité bygger på behov och 

upplevelser hos användare, om en användare inte litar på kvalitén kommer deras beteende att 

påverkas. Objektiva bedömningar kan delas in i uppgiftsberoende eller uppgiftsoberoende[23]. 

Uppgiftsoberoende mätningar speglar status på data utan att ta hänsyn till applikation eller 

uppgift. Uppgiftsberoende mätningar vilket inkluderar organisationens affärsregler, föreskrifter 

och begränsningar skapade av databasadministrator skapas i specifika applikationsmiljöer 

(ibid).  

 

Masterdata representerar en av de mest värdefulla tillgångar en organisation äger. Följaktligen 

kan brist på adekvat masterdata få stora konsekvenser såsom tekniska fel, felaktiga beslut och 

onödiga kostnader vad gäller resurser och tid[24]. Det finns många orsaker till varför 

organisationer fortfarande har problem med masterdata. Den snabba utvecklingen inom 

informationsbearbetning och den ökade lagringskapaciteten går mot från att knappt ha några 

data till att hantera alldeles för mycket. Vidare har den ökade utbredningen av 

applikationslandskap, ofta orsakade av sammanslagning och nyförvärv, orsakat stor spridning 

av masterdata i många olika system [11]. Alla dessa faktorer gör det till en tuff utmaning att 

behålla överenstämmelsen, ett flexibelt utbyte, tidssynkronisering och garanterad hög kvalité på 

masterdata i organisationen. 

  

Enligt Redman[21] är alldeles för många beslutsfattare i näringslivet omedvetna om kvalitén på 

masterdata vilka ofta används som underlag för viktiga beslut. De förlitar sig på att IT försäkrar 

att data är riktigt. 
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4.3 Master Data Management 

 

Hanteringen av masterdata har en avgörande roll i ett företags affärsaktiviteter varför det är av 

högsta betydelse att alla i organisationen har en förståelse för dess värde.  

 

Många företag står inför utmaningen att det som borde vara masterdata i själv verket återfinns i 

en mängd olika system och applikationer i olika versioner. Följaktligen blir felkällorna fler 

vilket gör det svårt att få en korrekt och enhetlig syn. Master Data Management är ett verktyg 

för att kontrollera att information inte förändras oberoende av varandra. ”MDM involverar hela 

systemlandskapet och inkluderar alla operationella och analytiska system där Master Data 

används, skapas, uppdateras och tas bort” [25]. 

 

Enligt Platon[25] handlar MDM om att:  

 ha ett företagsfokus på datakvalitet  

 ha gemensamma definitioner för masterdata i verksamheten 

 säkerställa adekvat Master Data för att stödja affärsprocesser  

 säkra verksamhetsdriven Data Governance och ansvar för datakvalitét  

 säkerställa tillbörliga underhållsprocesser kring Master Data  

 säkerställa integration av Master Data över systemlandskapet  

Master Data Management består av flera discipliner och metoder för att göra ett företags 

grunddata unika, konsistenta, pålitliga och spårbara vilket innebär att det behövs en helhetssyn 

över både tekniska och organisatoriska aspekter. Följande två definitioner ger en indikation på 

en samlad syn av problemets omfattning Första definitionen presenteras av Smith och McKeen: 

 

”Master Data Management är en applikationsoberoende process vilken beskriver, äger och 

förvaltar data i en kärnverksamhet. Den garanterar soliditeten och noggrannheten hos dessa data 

genom att tillhandahålla en uppsättning riktlinjer för hantering och därigenom skapa en allmän 
syn på affärsverksamhetens nyckeldata vilka är eller inte är lagrade i en gemensam datakälla” 

[20]. 

 

Definitionen stöds av Berson och Dubov vilka beskriver MDM som följer: 

 

”Master Data Management är det ramverk för processer och tekniker avsett att skapa och 

underhålla en tillförlitlig, noggrann, hållbar och säker datamiljö som representerar ´en version 

av sanningen´, ett accepterat ´system of record´ vilket används både inom och utanför 

affärsverksamheten i olika applikationssystem, affärsområden och användargrupper” [26]. 

 

Båda definitionerna betonar att MDM inte bara handlar om att välja rätt teknik utan också om 

att skapa processer och ha en stödjande organisation. Den klara uppdelningen stöder det fakta 

att bemödandet av att sammanföra masterdata i en verksamhet, vilket ofta kritiserats för att i 

huvudsak drivas som en IT-fråga, måste stödjas av en förberedelse i organisationen för att 

lyckas[1]. 
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4.4 MDM i verksamheten 

 
Det är inte lätt att skapa en MDM organisation, det finns en hel del frågor som måste besvaras 

innan arbetet kan starta[3]. Vilka dataklasser ska omfattas? Vilka uppgifter ska organisationen 

hantera? Hur många resurser kommer att behövas? Vem ska organisationen rapportera till? Hur 

ska ansvarsfördelningen se ut? Först när detta klarlagts återstår arbetet med design, styrning och 

processer. 

 

Baserat på att MDM både kan ses som en teknisk och en organisatorisk fråga brukar MDM-

initiativ delas in i fem komponenter: masterdatastruktur, arkitektur, styrning (governance), 

processer och kvalité [26] [1]. 

 

 Att skapa en masterdatastruktur innebär etablering av en överenskommen definition av 

objektet och dess relation till andra objekt, ofta i form av XML-scheman
1
[27]. 

 

 Arkitekturen för ett masterdatasystem ska designas för att stödja masterdataobjekten 

under hela livscykeln. En annan viktig uppgift är att säkerställa säkerhet och bevarande 

[17]. 

 

 Data governance, styrningen av masterdata, refererar till hanteringen av masterdata som 

en nyckelfaktor och tillgång i verksamheten. Data governance kan ses som ett ramverk 

för hur masterdata ska hanteras i organisationen, processer och verktyg vilket är 

nödvändigt för att försäkra att data är pålitligt, skyddat och delas på ett lämpligt 

sätt[28]. 

  

 Masterdataprocesser representerar organisationens bidrag till masterdatahanteringen. 

Processerna beskriver hur dagliga aktiviter som skapa, använda och underhålla 

masterdata ska utföras. I området ingår även hur dessa ska kommuniceras, support och 

utbildning [11]. 

 

 Den sista komponenten masterdatakvalité kan ses som själva målet med MDM och är 

helt beroende av de övriga komponenterna[11]. 

 

 

Målet med att skapa MDM-organisationer kan delas in i två kategorier, funktionella mål och 

formella mål[3]. Med funktionella mål avses vilka tjänster organisationen ska leverera medan 

formella mål avser vad organisationen kan prestera. Funktionella mål bestäms av MDM 

organisationen själv medan formella mål bestäms utifrån organisationens påverkan på 

affärsmålen. Formella mål kan vara kostnader, tid för att skapa masterdata och kvalité på 

lagrade masterdata (ibid). 

 

Även om MDM självklart är mest effektivt om det appliceras på alla masterdata i organisationen 

blir det väldigt kostsamt och komplext i stora koncerner. Ett alternativ är att börja med några 

masterdataklasser för att sedan expandera. Fördelen med detta tillvägagångssätt är möjligheten 

att dra lärdom av problem och framgångar för att sedan kunna applicera detta på nästa projekt. 

En aspekt som är väldigt viktigt om valet är att starta smått är att alltid tänka på att göra en 

analys av alla eventuella framtida masterdata så att inte valet av design eller verktyg gör det 

omöjligt att inkludera fler[12]. 

 

 

 

                                                             
1 Teknik för att klargöra tillåtna element och attribut för en applikation 



15 
 

 

 

4.5 MDM-verktyg 

 
Inkonsekventa och fragmenterade data är ofta orsaken till att fel uppstår när system ska 

kommunicera med varandra. Implementering av MDM-verktyg ökar kontrollen och därmed 

kvalitén på data. MDM-lösningar delas ofta i fyra funktioner[28]: 

 

 Govern – styrning av definition på data och datakvalité, regelverk, revidering, 

tillgänglighet och säkerhet  

 

 Consilidate – innebär att samla masterdata på ett och samma ställe, definiera vilka 

attribut som gäller och se till att det inte existerar flera varianter av samma data 

 

 Share – distribution av pålitlig data tillbaka ut i organisationen 

 

 Cleanse – korrigering av felaktiga data, matchning och deduplicering 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 2. De fyra övergripande funktionerna för en Master Data Management-lösning[28] 

 
 

 

Det finns många olika MDM-verktyg på marknaden varav SAP
2
:s verktyg är ett av de mest 

vanligast förekommande. SAP NetWeaver Master Data Management är en plattform för att 

konsolidera, korrigera och synkronisera en “sann” version av masterdata i ett 

applikationslandskap. Plattformen har möjlighet att distribuera data både internt och externt till 

både SAP och icke SAP-applikationer. Arkitekturen på standardsystemet består vanligtvis av en 

central MDM-server vilken är förbunden till olika klientsystem där utbytet framförallt sker med 

hjälp av XML-scheman .  

 

 
 
 
 

                                                             
2 Affärssystem som används av många olika organisationer 



16 
 

 
 
 
 
5. Resultat  
 
 I detta kapitel redovisas resultatet från intervjutillfället. Det ges en nedkortad sammanfattning 

av respondenternas svar, underlaget från hela intervjun återfinns i bilaga 1. 

 

5.1 Master Data Management 

 

Master Data Management är ett relativt nytt område för att hantera problem med masterdata. 

Det stora genombrottet kom runt 2000-talet och några år senare, 2005, valde även Sandvik att 

hänga på. Masterdata och hanteringen av dessa anses ofta vara ett IT- problem varför införandet 

av MDM ofta implementeras av IT-avdelningen. På Sandvik infördes MDM på initiativ av 

affärsområdenas dåvarande CIO-kontor
3
.  

 

Även om arbetet med MDM pågått ett antal år finns det fortfarande ingen vedertagen definition 

vad som egentligen avses med MDM på Sandvik. Idag arbetar Control-organisationen på 

Sandvik IT med att skapa en definition vilket inte är lätt då det finns många åsikter och olika 

syn på området. 

 

Det finns ingen uttalad specifik central MDM-organisation på Sandvik. Uppdelningen är istället 

så att hantering av masterdata och val av MDM-lösning sker på respektive affärsområde. Vad 

gäller teknik, design och integration hanteras detta av Sandvik IT vilka också agerar som 

specialist. Utvecklingen går mot en centralisering av lösningar och tjänster och tanken är att en 

global MDM-plattform kommer tas i bruk år 2013. Detta innebär att Sandvik IT i framtiden 

kommer att ansvara för vilka lösningar som ska användas. Organisatoriskt ligger idag ansvaret 

för MDM på respektive affärsområdes BIO-kontor
4
, i och med den kommande centraliseringen 

kommer ansvaret i framtiden delas upp mellan BIO-kontoret och det centrala CIO-kontoret 

(med ansvar för plattformen). 

  

På Sandvik är gränsdragningen vilka som tillhör ”MDM-organisationen” diffus och de flesta 

med en roll inom MDM har också ansvar för andra områden. I många fall förlitar sig Sandvik 

idag på folk som agerar av eget intresse istället för i egenskap av en uttalad roll. Detta gör det 

svårt att sätta en exakt siffra hur många som arbetar inom området, den gemensamma åsikten 

från respondenterna är att det är långt ifrån tillräckligt med resurser.  

 

Enligt respondenternas är den största svårigheten med att implementera MDM människorna. 

Huvudorsaken kan sammanfattas i förståelse för problematiken. Utan förståelse är det svårt att 

få stöd och finansiering av verksamheten. I de flesta fall beror Sandviks problem med 

masterdata inte på tekniken utan på mänskliga faktorer, enligt respondenterna gissningsvis ca 

90%, men det är ändå ofta tekniken det klagas på, framförallt integrationen.  

 

Företag har ofta svårt att se nyttan med masterdatahantering, de anser att de klarat sig utan så 

länge och förstår inte varför de ska lägga ner pengar och resurser på område [29].  På frågan om 

hur Sandvik mäter förtjänsten av MDM i sin verksamhet erhölls svaret att det är svårt att 

bedöma nyttan av något som enbart i sig själv inte levererar något värde. Enligt respondenterna 

är det lika svårt att beräkna kostnaden för avsaknad av MDM. För att kunna mäta kostnaderna i 

och med MDM krävs en oerhörd kontroll på data och då är problemet redan löst. Det har heller 

inte efterfrågats några konkreta resultat, tex i form av nyckeltal, vilket antas bero på att MDM i 

huvudsak drivs från IT. Respondenterna anser dock att det kan vara av värde att dela med sig av 

success stories och att Sandvik bör bli bättre på det. 

                                                             
3 Chief Information Officer har till uppgift att samordna, utveckla och styra IT-verksamheten 
4 Business Information Officer ansvarar för att informationssystemlösningar anpassas för att möta krav från 
affärsverksamhetens 
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Stora företag har en fördel mot små företag i det avseendet att de har möjlighet att lägga ner mer 

pengar på resurser och verktyg för masterdatahantering. Å andra sidan innebär större företag 

mer data och fler applikationer och därmed större svårigheter vilket i sin tur kräver dyrare 

lösningar. På Sandvik bestäms budgeten för MDM av verksamheten på respektive affärsområde 

vilket gör att det är stora skillnader. MDM-projekt är inget som lönar sig omedelbart varför det 

enligt respondenterna i regel är de affärsområden som går bäst som kan kosta på sig att tänka 

långsiktigt och satsa pengar på MDM. Det går att utläsa en tydlig skillnad i framgång med 

MDM mellan Sandviks affärsområden vilken direkt kan kopplas till budgeten.   

Det finns många olika MDM-verktyg på Sandvik, det vanligaste är lösningar från SAP. 

Strategisk har det beslutats att även i fortsättningen satsa på SAP:s verktyg, ju färre plattformar 

desto bättre, men det kommer inte vara det enda verktyg som finns inom koncernen. Idag väljer 

varje affärsområde i princip självt vilket verktyg de vill använda. Även här har ekonomin en stor 

påverkan, ett affärsområde som går bra kan satsa mer pengar och välja mer avancerade 

lösningar. Enligt respondenterna är det viktigaste att köpa ett verktyg som täcker behovet. En 

erfarenhet som man alltid bör ha i åtanke är att det ibland kan bli dyrare i längden att välja en 

billigare lösning. Som en av respondenterna ironiskt uttryckte det ”..inte sky några som helst 

kostnader för att spara pengar”. Utvecklingen går idag mot att Control-organisationen på 

Sandvik IT bestämmer vilka verktyg som ska användas. Slutsats från respondenterna är att det 

viktigaste är att ha en MDM-hantering och inte vilket verktyg som används. 

Respondenterna anser att Sandvik mognadsmässigt ligger mellan ett och två på en femgradig 

skala i sitt arbete med MDM och är likvärdig med andra företag inom samma bransch. Detta är 

en helt subjektiv bedömning vilken är svår att kontrollera då det finns få studier i området 

 

Även om förståelsen för området fortfarande är låg så går trenden mot att fler och fler i 

organisationen blir medvetna om att problemet med dålig datakvalité inte bara är en IT-fråga. 

 

5.2 Masterdata 

Sandvik har inga strikta restriktioner eller kriterier för vad som ska klassas som masterdata, vem 

som bestämmer varierar men det är oftast någon från IT-sidan. Vilka masterdata som sedan ska 

hanteras i en MDM-lösning bestäms av informationsägaren.  

 

Informationen på Sandvik lagras idag på många olika ställen. Det pågår arbete med att 

centralisera lagringen av data men det har också talats om outsourcing. Det är viktigt att styra 

när och hur masterdata skapas, ändras och raderas. Respondenterna anser att största problemet 

på Sandvik är inte när och hur utan snarare vem. Idag har alldeles för många i organisationen 

rättighet att skapa och ändra masterdata. Respondenterna ser dock en fara med att begränsa 

rättigheter, det är viktigt att det inte inskränker möjligheten att göra affärer. 

  

Det finns inga tydliga mål för vad som avses med datakvalité på Sandvik. Brister i kvalité 

upptäcks ofta först av användare ute i verksamheten. Ett vanligt scenario kan vara att en 

användare med god insikt i hur informationen borde se ut och uppträda observerar att något är 

fel. Vidare agerar sedan personen som självpåtagen ”data steward” 
5
och korrigerar felet, 

förhoppningsvis på rätt sätt. I masterdata-projekt finns ofta kvalitétsmål uppsatt, förhoppningen 

är målet kvarstår även efter avslutat projektet men det finns ingen kontroll att så är fallet.   

 

På Sandvik har man valt att inte dela masterdata mellan olika affärsområden. Däremot pågår i 

dagsläget arbete med att skapa ett så kallat shared services center för Finance,  HR och direkta 

inköp vilket kommer att innebära att masterdata för dessa områden kommer att delas centralt.   

 

                                                             
5 Person som ansvarar för att dataregister är uppdaterade 
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Det finns tillfällen i verksamheten då masterdata kan ha dubbla definitioner, tex en kund kan 

också vara leverantör. Sandvik IT har gjort ett aktivt val att hantera var för sig då inga stora 

affärsvärden identifierades genom att handla annorlunda.   

 

5.3 MDM-organisationens roll i affärsverksamheten 

 
Masterdata och MDM anses ofta vara ett IT-problem, detta grundar sig i regel på bristande 

kunskap och förståelse i området. MDM är idag inte integrerad som en normal del i Sandviks 

affärsprocess. Anledningen till detta är att det saknas förståelse för hur dålig datakvalité kan 

påverka organisationen genom risken att agera eller fatta beslut utifrån felaktig information. 

Gradvis har insikten ökat, idag förstår verksamheten att något måste göras men inte vad, hur 

eller av vem. 

 

På Sandvik har problemet med datakvalité och vad det kan leda till inte kommunicerats ut 

tillräckligt i verksamheten. Tanken är att situationen ska förbättras och Sandvik IT arbetar på att 

formulera ett budskap för hur kommunikationen ska gå till. En svårighet är att problemet 

angrips från två helt olika håll, verksamheten ser bekymmer såsom att dela information medan 

IT fokuserar på tekniska lösningar. Det är en utmaning att matcha kommunikationen så att den 

passar båda sidor. 

 

Ett område där respondenterna anser att det är extra viktigt att ha tillförlitlig information är vid 

analyser av BI-rapporter
6
. Det har visat sig oerhört kostsamt att rätta till felaktiga analyser och 

resultat av beslut fattade utifrån missvisande uppgifter. 

 

Sandviks mål är att driftsätta en gemensam MDM-plattform, för alla affärsområden, med 

gemensam teknik och gemensamma metoder för att integrera och utveckla masterdata. 

Kostnader för infrastruktur och kompetens kommer därför i mångt och mycket att kunna 

fördelas på hela koncernen. Tanken är att se MDM-plattformen som infrastruktur, något 

affärssidan inte behöver bekymra sig om. Enligt planen ska plattformen driftsättas år 2013, 

plattformen i sig är redan klar och det som återstår är beslut om kostnadsfördelning och 

styrning. Andra mål för framtiden är att införa ERP-system
7
 och att öka värdet på produkter 

genom att ökad kontroll på informationen, framförallt på masterdata. 

 

5.4 Omorganisationen 

 
Vid årsskiftet genomfördes en omfattande omorganisation på Sandvik, tre affärsområden 

omfördelades för att nu istället omfatta fem olika affärsområden. 

 

Det är väldigt många funktioner att ta hänsyn till vid en omorganisation och beroende på vilka 

som ansvarar för projektet är det stor risk att något område förbises. Vad gäller MDM ingick 

inte detta som en naturlig del i omorganisationen. Det var endast IT-sidan och inte affärssidan 

som insåg att området kunde påverkas. Detta stöder teorin om att MDM ofta ses som ett IT-

problem. 

 

MDM organisationen ändrades inte mycket vid omorganisationen, de stora förändringarna pågår 

istället nu och i med den planerade centraliseringen.  

 

                                                             
6 Analys av information från olika datakällor i företaget för att få en övergripande bild av verksamheten vilket ger ett 
bättre underlag för beslutsfattande. 
7 Enterprise Resource Planning integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering 
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Omorganisationen innebar inga stora förändringar vad gäller utseende på MDM-organisationen 

men fick ändå konsekvenser. Planerade masterdata-projekt stoppades då verksamhetens 

organisation och därmed förutsättningarna förändrades. Nyckelpersoner försvann där arbete 

påbörjats, i vissa fall finns inte ens rollerna kvar i den nya organisationen. Det sitter nya 

personer på beslutande poster och det har skett en omfördelning av budgeten. Respondenternas 

åsikt är att ett av problemen var att allt skulle gå så fort. 

 

 

På frågan om vilka erfarenheter som erhölls efter omorganisationen svarar respondenterna att 

det är för tidigt att dra några slutsatser. Det har heller inte gjorts någon formell uppföljning av 

resultatet. Det som kan fastställas är att masterdata och masterdatahantering inte ligger högst på 

listan. 

 

 

 

 
6. Diskussion 
  
Följande kapitel innehåller diskussion om resultat från intervjun kopplat till teoretisk 

referensram. Här redovisas även min egen syn på både val av metod och resultat från intervjun. 

 

6.1 Metodval 

 
Undersökningen syfte var att belysa arbete med Master Data Management i en organisation 

utifrån ett brett perspektiv. Valet att göra en kvalitativ undersökning i form av en 

samtalsintervju har känts som rätt val av metod. Det är svårt att se hur en kvantitativ 

datainsamling exempelvis en enkätundersökning skulle svara på studiens frågeställning. 

 

Till en början fanns en skepticism mot att båda respondenterna skulle delta vid samma 

intervjutillfälle, detta visade sig istället vara en fördel då respondenterna kompletterade 

varandra. En god förutsättning är att som i det här fallet respondenterna har samma syn på 

ämnet då det annars kunde resulterat i onödiga diskussioner.   

 

Vad som inte varit bra är bristen på empiriskt insamlat material, det hade gärna funnits mer 

material att bygga slutsatser på. Då deltagande respondenter var mycket kompetenta med lång 

erfarenhet och bred kunskap i området erhölls ändå relevant material på kort tid. Materialet var 

fullt tillräckligt för att svara på forskningsfrågan. 

 

Genom att svara på forskningsfrågan har ett bidrag till förståelse för hur organisationer arbetar 

med MDM tillkommit. 

 

6.2 Hur Master Data Management hanteras på Sandvik 

 
På Sandvik initierades MDM av respektive affärsområde och uppfattningsvis inte utefter någon 

gemensam strategi i koncernen. Fortfarande idag hanteras masterdata och MDM i regel inom 

det egna affärsområdet.  En nackdel med detta angreppssätt kan vara att design och lösningar 

som skapas på enskilda affärsområden inte kommer att kunna användas vid den kommande 

centraliseringen. En annan vedertagen aspekt enligt litteraturen är att ett av de första stegen vid 

implementering av MDM ska vara att identifiera och ta hänsyn till alla potentiella data vilka det 

anses möjligt att kan tillkomma i framtiden[12].  
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Det är dålig förståelse för MDM i verksamheten. Problemet att det idag saknas en definition för 

MDM och att uppfattningarna skiljer sig mellan IT och verksamhet gör det förmodligen ännu 

svårare att skapa intresse för området. Det blir svårt att förstå vad MDM egentligen innebär och 

därmed sätta upp riktlinjer för hanteringen. Idag pågår arbetet med att skapa en definition vilket 

är bra för att ge en samstämmig syn på området. För att öka engagemanget borde tydligare 

rollfördelning med uttalade ansvarsområden skapas. Utan ansvar tänker många ”det är inte mitt 

problem”. 

 

En avgörande faktor för att öka förståelsen i organisationen är kommunikation.”Företag måste 

gå från att se datakvalité som ett initiativ som ger få fördelar till något som ökar värdet på 

huvudtillgångar i organisationen…. att inte se det som en kostnad som ska elimineras utan som 

ett strategiskt initiativ i företaget”[2]. Det är väldigt positivt att Sandvik IT idag arbetar med att 

formulera ett budskap för hur kommunikationen ska gå till. 

 

Det är svårt att värdera nyttan av att ha kontroll på sina data då det finns både subjektiva och 

objektiva parametrar att ta hänsyn till[23]. Felaktig information ger nedsatt effektivitet vilket i 

sin tur leder till tappade kunder, lägre marknadsandelar, ökad affärsrisk, längre Time to Market 

och därmed tappade intäktsmöjligheter. Vilka blir följderna av personal som inte litar på sina 

data eller frustrationen över otillgängliga data går bara att spekulera i. Även om nämnda effekter 

har stor betydelse är det svårt att konkret bevisa vad det kostar enligt respondenterna. Detta är 

förmodligen en stor orsak till att MDM inte fått så stor förankring i verksamheten på Sandvik. 

Vidare är det antagligen lättare att få pengar till ett MDM-projekt om det går att visa inom 

vilken tid det har betalat sig.  

 

Ovanstående resonemang har förmodligen ännu större genomslagskraft i affärsområden med 

sämre ekonomi. Då budgeten för MDM bestäms av respektive affärsområde går det enligt 

respondenterna att se en skillnad i hur mycket pengar som satsas på området. Detta i sin tur kan 

direkt relateras till hur väl respektive affärsområde har lyckats inom området. Då masterdata är 

en värdefull tillgång och kan öka konkurrenskraften hos ett företag kan det leda till att gapet 

mellan affärsområdena ökar ytterligare. Valet att inte satsa pengar på masterdatahantering ger 

upphov till att det hela tiden skapas ännu mer felaktig information att korrigera och att 

kostnaden för en eventuell åtgärd kommer att öka. Vidare bör det ha stor påverkan för intresset 

att hantera masterdata, har man inga resurser att röra sig med känns det ganska meningslöst att 

lägga ner en massa tid. 

 

Sandvik har inga restriktioner eller kriterier för vad som ska klassas som masterdata.  

Enligt en artikel från Microsoft måste en bedömning av vilka data som ska hanteras som 

masterdata ske i sitt sammanhang uti verksamheten och inte efter en lista på kriterier [12], detta 

stöder Sandviks agerande att överlämna beslutet till informationsägaren.  

 

Zmud et al. anser att när ett företag består av flera affärsområden med olika produktmarknad 

skiljer sig ofta behovet av IT[30]. Många gånger har därför den egna lokala IT-avdelningen och 

verksamheten en bättre position för att effektivt applicera IT i linjens processer och 

affärsstrategier (ibid). Utifrån detta drar jag slutsatsen att det är klokt av Sandvik att behålla 

underhåll och hantering av större delen masterdata ute på respektive affärsområde även efter en 

centralisering. Gemensamma masterdata (HR, Finance, direkta inköp) som kommer att hanteras 

i shared service center i framtiden är inte specifika för respektive affärsområde varför en central 

hantering är att föredra. 
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På Sandvik har man valt att inte dela masterdata mellan olika affärsområden detta agerande 

motsägs av Hüner et al[31]som vidhåller att det är extra svårt att hålla god datakvalité i 

decentraliserade globala organisationer. Sådana organisationer har ofta många platser för 

datalagring och ett flertal bearbetande system på grund av sammanslagningar och förvärv. 

Problem med datakvalité uppstår ofta vid insamling av information från affärsområden och 

verksamheter som ligger utspridda i flera olika system (ibid). Decentraliserad lagring av data får 

till nackdel att data måste uppdateras på flera ställen vilket också ökar risken för inkonsekvent 

data. Decentralisering innebär att system måste integreras med varandra vilket tar tid och 

resurser i anspråk[17]. I dagsläget pågår arbete med att skapa ett shared services center för 

Finance, HR och direkta inköp vilket innebär att masterdata för dessa områden kommer att delas 

centralt.  Jag anser initiativet vara en bra idé då det skapar förutsättning för en enda betrodd 

källa och gör att Sandvik kan omvandla kunskaperna inom olika avdelningar till en gemensam 

företagstillgång.  Detta i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet, minskad risk och större 

flexibilitet. 

 

När det gäller kvalitén på masterdata är det vanligtvis personer i verksamheten som upptäcker 

att något är fel vilka sedan agerar utefter eget intresse. Om personen är kunnig och korrigerar 

data på rätt sätt är det till en fördel men det finns alltid en risk att något blir fel. En annan fara 

med att förlita sig på personer som agerar utefter eget intresse är att om personen i fråga slutar 

kommer ingen ersättare utses på grund av brist uttalad roll. Vidare kan det få till följd att viktig 

kunskap försvinner tillsammans med personen. Enligt respondenterna är det största problemet 

med datakvalitén den mänskliga faktorn. Det är oerhört viktigt att kontrollera hur data skapas, 

ändras och raderas. Ett problem är att alltför många har rättighet att utföra dessa operationer, jag 

håller helt och fullt med respondenterna att det bör vara bättre kontroll på rättigheterna. En 

indragning av rättigheter leder helt säker till starka reaktioner och jag tror att det är oerhört 

viktigt från vem informationen kommer och att det är förankrat uppåt i organisationen. Det är 

också viktigt att peka på tydliga konsekvenser av vad som kan hända.  

 

Sandvik har som mål ett helt automatiserat integrationssystem vilket känns som ett bra beslut. 

Automatiserade system innebär mindre manuellt arbete vilket minskar fel på grund av den 

mänskliga faktorn. Ett annat av Sandviks mål är att skapa en central MDM-plattform för 

gemensamma lösningar och teknik. Enligt Otto et al. ska: ”Kärnan i en organisations design 

vara att dela arbetskraft och etablera samarbetsformer så att beslut fattas utifrån bästa 

informationsgrunder samtidigt som kostnaden för samarbete ska hållas så låg som möjligt” [3]. 

Detta stöder Sandvik IT:s strategi att skapa en mer centraliserad verksamhet där lösningar och 

tjänster ska kunna delas mellan verksamheter 

 

Enligt Zmud et al. är en verksamhet med bristfällig kunskap om IT och dess förvaltning ofta 

oförberedd och därför ovillig att stödja en decentralisering[32]. Man vill helt enkelt ta på sig 

skygglappar och lämna över problemet till IT-organisationen. Trots att Sandviks arbete med 

MDM idag är decentraliserat så hanteras det främst av IT-organisationen på respektive 

affärsområde varför påståendet ändå kan appliceras på Sandviks handlande. Det går även att se 

problemet från ett annat håll, om kunskapen finns i verksamheten ökar även förståelsen för 

behovet av stöd och expertis för vissa IT-beslut vilket ökar riktningen mot en centralisering 

 

Respondenterna anser att Sandvik mognadsmässigt ligger på samma nivå som andra företag 

inom branschen. Enligt Lucas[2]kan ett företags mognad delas in i två olika stadier, reaktiva och 

proaktiva. En organisation är i det reaktiva stadiet när de arbetar med att justera felaktiga data, 

troligtvis med hjälp av något verktyg. Att vara i proaktiva stadiet innebär att se data som en 

strategisk tillgång och gå från att åtgärda problem till att förhindra problem innan de uppstår. 

För att uppnå detta stadie är det nödvändigt att ha stöd från ledningen samt att IT och 

affärssidan samarbetar (ibid).  Enligt en global studie av PwC har företag med centraliserade 

MDM-system uppnått en högre mognad än företag med decentraliserade system[33]. 

Utifrån detta perspektiv bedömer jag att Sandvik fortfarande befinner sig i det reaktiva stadiet 

men har börjat närma sig det proaktiva.   
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En orsak till att Sandvik inte kommit längre i sitt arbete med MDM kan förklaras med att det 

saknas resurser som arbetar med MDM vilket förhoppningsvis kommer att förbättras då 

förståelsen för området ökar. Gartner förutspår att fram till 2016 måste kostnaderna för att 

lyckas med informationshantering öka till fem gånger den nuvarande[34]. Siffran omfattar både 

kostnaden för att tillsätta fler människor i olika roller och behovet av investeringar i verktyg och 

teknik.  

 
Sammanfattningsvis anser jag att för att lyckas med MDM måste hanteringen skjutas från att 

korrigera redan felaktiga data till att istället fokusera på att förebygga kvalitétsproblem genom 

hela livscykeln och på så sätt möta användarnas behov. Ett närmare samarbete mellan 

verksamhet och IT är nödvändigt för att få både ett tekniskt och ett organisatoriskt perspektiv på 

problemet. Det behövs ett nytt synsätt gällande ledarskap, befogenhet, kontroll och allokering 

av resurser vilket innebär ökad styrning. Detta kan också sammanfattas som följer: Datakvalité 

och MDM är kompletterande koncept. Om kvalitén på data är låg är det en begränsad 

tillförlitlighet på MDM och utan gemensamma regler, strukturer och styrning genom MDM kan 

inte datakvalitén garanteras i längden[33]. 

 
 
 
 
7. Slutsats 
 
I kapitlet redovisas svar på frågeställning och forskningsfrågor. 

 

Svaret på frågeställningen ”Hur hanteras Master Data Management i Sandvik koncernen” kan 

sammanfattas av svaren på studiens forskningsfrågor. 

 

 Betraktas MDM som en IT-fråga eller en organisationsfråga? 

Utifrån konstaterandet att MDM inte är en integrerad del av affärsprocessen, och 

området inte ingick som en naturlig del i omorganisationen anser jag att MDM 

fortfarande betraktas som en IT-fråga. Att förståelsen i verksamheten är låg och det 

faktum att MDM nedprioriteras av ekonomiska skäl styrker mitt antagande.  

 

 Skiljer sig arbetet med MDM mellan olika affärsområden? 

Ja, mycket på grund av att hanteringen av masterdata och MDM idag sker ute i 

respektive affärsområdes egen verksamhet. En annan orsak är att budgeten bestäms av 

den egna verksamheten varför förutsättningarna ser helt olika ut. 

 

 Påverkades MDM av omorganisationen? 

Inte mycket, men det är fortfarande för tidigt att dra några fullständiga slutsatser. Det 

följder som fastställts är mest av organisatorisk karaktär tex nyckelpersoner och roller 

som försvunnit. Den pågående centraliseringen av MDM kommer förmodligen att få 

större påverkan. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har jag många gånger önskat att det fanns tid att studera Master 

Data Management ur fler synvinklar, avgränsningen av studien och tidsaspekten har dock gjort 

det omöjligt att angripa dessa. Två studier jag gärna lagt ner arbete på men lämnar öppet för 

andra är: 

 

 En kvalitativ jämförande studie av IT och verksamhetens syn på MDM för att utifrån 

detta skapa förutsättningar för ett bättre samarbete  

 

 En kvantitativ studie med många deltagande företag för att se skillnader i arbete, 

mognad både inom och mellan branscher 

 

 

 

 

9. Tack! 
 
Avslutningsvis vill jag tacka Stefan Dahlström. Per Olofsson, Pontus Gagge och Bengt-Ola 

Isetoft på Sandvik IT som gjort det möjligt för mig att utföra studien.  Det var verkligen 

intressant och lärorikt att ta del av hur Sandvikkoncernen arbetar med Master Data 

Management. 

Jag vill även tacka min handledare Carina Pettersson och min examinator Fredrik Bökman vilka 

alltid ställt upp med kort varsel. 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
 

 

 
Intervjuare: Karin Eriksson 

Respondenter:  Per Olofsson, Enterprise Architect, Pontus Gagge, Enterprise Architect 

Plats: Sandbacka Park, Sandviken 

Datum: 2012-05-21 

Tid: Kl.14.00 – 16.00 

 

 

   

 

Master Data Management 
 

Allmänt 
 
Hur definieras MDM på Sandvik? 

Det finns många olika tolkningar. Åsikterna skiljer sig både mellan IT och verksamhet men 

även inom dessa. I dagsläget finns ingen vedertagen definition som gäller över hela koncernen, 

men arbetet pågår. 

 

När började Sandvik arbeta med MDM?  

Inom Sandvik har man arbetat med Masterdataämnet under väldigt lång tid även om det inte 

började kallas för ”Masterdata” förrän någon gång på in på 2000-talet. Vad gäller MDM fanns 

det redan på 90-talet en inbyggd lösning i SAP
8
 för att hantera masterdata, men först 2004-2005 

började Sandvik arbeta aktivt inom området. De första interna systemen som hanterade 

masterdata var Prim, ett system för teknisk information om produkter, och Spend med inriktning 

mot inköp och hantering av leverantörer. Behovet fanns långt tidigare men ingen tog riktigt tag i 

det. 

 

Varför började Sandvik med MDM? 

Den huvudsakliga problematiken var ur analyssynpunkt, man klarade inte av att analysera 

tillgänglig informationen. Det startades några stora globala Data warehouse
9
-projekt med tanke 

att kunna jämföra och analysera data globalt, bara för att senare konstatera att det endast 

fungerade att jämföra information inom det egna landet. På 2000-talet kom den stora trenden 

med MDM och då man redan hade problemen valde Sandvik att haka på. 

 

Vilka initierade MDM, IT, verksamhet eller annan? 

Det var affärsområdenas dåvarande centrala CIO-kontor som initierade MDM, fullt i enlighet 

med hur IT då i allmänhet fungerade. Det försöktes också ta helhetsgrepp om masterdata för 

kund och leverantör med satsningar från Group CIO och dåvarande SSD
10

, vilket stöp på de 

sedvanliga decentralisering begreppen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Affärssystem som används av olika organisationer 
9 Informationslager eller datalager 
10 Sandvik Systems Development Sandviks tidigare IT-organisation 
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Hur långt har Sandvik kommit inom MDM?  

Det är en subjektiv bedömning, känslan är dock att man har kommit lika långt som andra inom 

tillverkningsindustrin. Känslan bygger på diskussioner som uppstår vid möten med andra 

företag, man pratar om samma saker, har samma problem och ungefär samma läge. 

Uppskattningsvis ligger Sandvik någonstans mellan en etta och en tvåa i en mognadsmodell 

med fem steg. Vid jämförelse med andra branscher, exempelvis finans och medicin där 

informationen är det primära, ligger tillverkningsindustrin inte lika långt fram.  

 

I dagsläget utförs ingen formell benchmarking, däremot finns kontakt med andra EA
11

 inom 

samma bransch.  

  

Hur ser man nyttan/lönsamheten med MDM, nyckeltal? 

Det är svårt att mäta och se nyttan när det gäller masterdata då det inte direkt levererar något 

värde. Masterdata är egentligen infrastruktur, hur vi kommunicerar med varandra, infrastruktur 

märks inte förrän det krånglar. En jämförelse kan göras med att ha toaletter i huset, först när de 

saknas eller inte fungerar tar någon notis.  

 

Kostnaden för att inte ha MDM är lika svår att fastställa, det finns inga uppgifter för hur många 

timmar som läggs ner på att kontrollera att saker och ting är rätt, kostnader för försenade order, 

felleveranser etc. För att kunna göra en uppskattning av kostnaderna måste man ha full kontroll 

över informationsflödena vilket innebär att 90 % av jobbet redan är gjort.  

 

Ofta klagas det på integrationen men det saknas bevis för att det är själva integrationen som är 

orsaken till problemen, gissningsvis beror 90 % av utfallet inte på tekniken utan snarare på 

mänskliga faktorer, system får data som de inte kan ta emot, någon har glömt att uppdatera en 

kontotabell, något ändras centralt utan att systemägaren upplyses är bara några exempel.  

 

Av nämnda anledningar är det svårt att värdera lönsamheten med hjälp av nyckeltal. Då MDM 

drivs från IT har heller inga nyckeltal efterfrågats vilket kanske varit fallet om det hade drivits 

från en kunnig verksamhetssida. Däremot borde Sandvik kunna bli bättre på att dela med sig av 

success stories inom området. 

 

Har alla affärsområden samma budget? 

Idag hanteras MDM lokalt ute på IT avdelningarna för respektive affärsområde, budgeten 

bestäms av verksamheten och kan därmed skilja sig åt.  

Tanken är att en central plattform för gemensamma MDM lösningar kommer att implementeras 

2013, plattformen kommer att vara centralt finansierad och subventionerad. Kostnader för 

tekniken och drift kommer då att vara gemensam, ju fler användare desto billigare för 

konsumenten. 

 

Kan man relatera skillnad i budget till framgång inom området? 

Ja, det är en tydlig skillnad. Ofta är det relaterat till hur affärsområdet klarar sig idag rent 

ekonomiskt. Vinstgivande affärsområden med goda resultat har möjlighet att tänka långsiktigt 

”vad kan vi tjäna på det här i framtiden” och väljer att satsa mycket. Som kontrast finns 

affärsområden som visar sämre resultat och därmed har högre krav från koncernen att ge 

avkastning direkt. Detta i sin tur leder till nedlagda projekt, billigare lösningar och ett kortsiktigt 

tänkande för att hålla ner kostnaderna. Hantering av masterdata ger ingen snabb återbetalning 

och det är svårt att räkna hem vinsten av ett sådant projekt varför detta ofta nedprioriteras.  

 

 

 

 

 

                                                             
11 Enterprise Architect har som mål att skapa en arkitektur som supportar den mest effektiva och säkra IT-miljön för 
att möta verksamhetens krav 
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Ägarskap och organisation 
 

Hur ser MDM-organisationen ut? 

Det finns ingen uttalad specifik MDM-organisation. Underhåll av data i masterdata källor sker 

på respektive affärsområde varför huvudansvaret kan sägas ligga där. Sandvik IT ansvarar för 

tekniska miljöer, etablerar designlösningar, bygger integration mot masterdata samt agerar som 

specialist. Affärsområdena har funktionella behov vilka IT ser till att det finns. 

 

På sikt kommer en global plattform att byggas för gemensamma MDM-lösningar. Utvecklingen 

går mer och mer mot en central samordning och leverans av tjänster, vilket stämmer väl överens 

med Sandviks senaste strategi ”One Sandvik”. 

 

Vart i koncernens organisation ligger MDM? 

Idag på respektive affärsområdes BIO-kontor, imorgon delat mellan BIO-kontor och det 

centrala CIO-kontoret (med ansvar för plattformen). 

 

Hur många arbetar med MDM?  

Svårt att säga, de flesta som arbetar med MDM ansvarar också för andra områden. Det är svårt 

att dra en gräns mellan masterdata, integrationshantering och BI-frågor. 

 

Är resurserna tillräckliga? 

Nej. Resurserna för att hålla drift och leverans är tillräckliga men vad gäller rutiner, 

informations-ägarskap och data stewards är det stora brister. Idag finns inga av organisationen 

utsedda data stewards utan personer agerar snarare av eget intresse. 

 

Vem rapporterar MDM organisationen till? 

IT organisationen på respektive affärsområde. 

 

Finns det något samarbete mellan de olika affärsområdena? 

Inte direkt. Det fanns ett nätverk under några års tid bestående av folk från IT, BI och 

integration vilka träffades då och då. Förmodligen kommer den kommande centraliseringen att 

leda till ett större samarbete i framtiden. 

 

 
Hjälpmedel 
 
Används något MDM-verktyg? 

Det finns många olika verktyg, ett av det vanligaste är SAP. Strategiskt kommer det 

fortsättningsvis satsas på SAP-verktyg i framtiden men det kommer inte vara det enda verktyg 

som finns.  Idag väljer varje affärsområde i princip själv vilket verktyg de vill använda. 

Utvecklingen går mot att IT och då menar vi i de flesta fall Control-organisationen bestämmer 

vilka verktyg som ska användas.  

 

Varför valdes just det verktyget? 

Att använda sig av SAP:s verktyg är en fördel om man redan använder SAP vilket Sandvik gör 

inom många områden, ju färre plattformar desto bättre. Ofta räcker det att satsa på verktyg som 

är ”tillräckligt bra” och inte alltid köpa det som är bäst i klassen på alla områden vilket skulle 

innebära många leverantörer och olika produkter att hantera. Om behovet finns är det bättre att 

köpa det dyraste verktyget till där du verkligen behöver konkurrera.  Affärsområden som går bra 

kan planera långsiktigt, satsa mer pengar och därmed välja mer avancerade lösningar. Andra 

väljer det billigaste alternativet vilket ibland kan bli dyrare i längden ”…inte sky några som 

helst kostnader för att spara pengar” som det ironiskt kan uttryckas. I slutändan är det viktigare 

att man överhuvudtaget har en MDM-hantering än vilket verktyg som används.  
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Svårigheter och problem 
 
Vad är den största svårigheten med att implementera MDM? 

Människorna inte tekniken. Det saknas stöd i verksamheten, mognad, finansiering och insikt i 

vilka problem som kan uppstå. Det är sällan producenten själv som drar nytta av masterdata 

vilket kan göra det svårt att förstå att det jag knappar in spelar roll för andra och kan leda till 

problem längre ner. Masterdata som gäller för den egna avdelningen löses ofta på automatik, 

man lär sig vilken kvalité som behövs och vad som måste göras. 

 

Har det uppstått några oförutsedda svårigheter? 

Vid införandet av MDM 2005 trodde IT helt och fullt på tekniken men hade inte förutsett 

problem som uppkommer i samarbete med människor. Prim skapades utifrån ett helt tekniskt 

perspektiv utan att ta tag i vem som bestämmer om produkterna. Det visade sig att både 

produktion och säljavdelningen tyckte sig äga den rätten och det fanns ingen domare. Problemet 

uppstod då man arbetat på olika håll med olika målsättningar, det var egentligen inte någon som 

gjort fel. 

 

Finns det några problem som inte går att lösa? 

Nej, allt beror på hur mycket ansträngning och pengar som kan läggas ner. 

 

 
 
Masterdata 
 
Allmänt 
 
Vem bestämmer vad som ska klassas som masterdata? 

Ingen och alla, oftast någon från IT-sidan 

 

Efter vilka kriterier bedöms vilka data som ska klassas som masterdata? 

Det finns inga specifika uttalade kriterier. Data delas in i struktur- och referensdata och bör i 

regel ha mer än en konsument. För att det sedan ska hanteras i en masterdata-lösning sätter 

informationsägaren upp krav i form av informationsmodeller med beskrivning av alla attribut. 

 

Vem är ägare av masterdata? 

Informationsägaren, någon som ansvarar för informationens integritet, konfidentialitet och 

tillgänglighet. En person som sitter mellan IT och affär vilken ofta varit med och tagit fram 

system, skrivit kravspecifikationer och jobbat som systemägare. Någon som är väl insatt i hur 

det i praktiken fungerar. 

 

Är det olika personer som jobbar mot olika typer av masterdata? 

Nej. På SITS undviks överexpertis för att ha möjlighet att flytta personal. Vad gäller 

masterdatahanteringen på affärsområdena finns inga uttalade roller utan personer dedikerar en 

del av sin tid för jobba med informationskvalité. Det upplevs en motvilja mot att bygga staber 

vilket kan bero på att det är svårt att bygga en organisation runt något som inte har ett formellt 

värde. Personer vilka agerar som data stewards är dock alltid specialister på just ”sina” data. 

 
Lagring 
 
Var lagras masterdata? 

Överallt, det jobbas med att försöka centralisera lagringen av data men det saknas strategi. Det 

finns idag en del IT-centrala datahallar och några regionala supportcentra men i övrigt är det 

utspritt. Lösningarna är mer centrerade tex Syncron och SAP driftas lokalt i Sandviken. Det har 

talats om outsourcing i framtiden vilket skulle innebära att Sandvik över huvudtaget inte 

behöver fundera på vart informationen lagras, det gör någon annan, men det är inte aktuellt just 

nu. 
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Hur har olika system åtkomst till masterdata? 

Genom integrationslösningar stödda av kontrakt. XML-schema används för att definiera en 

struktur på informationen för att samla in och lagra information på ett konsekvent sätt. 

 

 
Livscykel 
 
När skapas masterdata? 

Olika. Kund skapas förmodligen lokalt och skickas in i masterdata-systemet, huruvida kunden 

redan finns i systemet kontrolleras i efterhand. Ofta finns det egenskaper som måste uppfyllas, 

en kund måste kanske vara kreditgodkänd innan den klassas som masterdata. För produkt finns 

livscykel-system vilket innebär att produkten finns i systemet redan under utvecklingsstadiet 

men blir inte masterdata förrän den är färdigutvecklad och någon godkänner samt ändrar status. 

Det görs alltså en överenskommelse om en definition i vilket läge informationen ska kallas för 

masterdata. 

  

När uppdateras masterdata, ad hoc, månadsvis…? 
Det beror på integrationslösning och data.  

 

När raderas masterdata? 

Det beror på, ett affärsområde kanske raderar en kund då den inte handlat på tre år medan ett 

annat väntar i tio år. Tillvägagångsättet är detsamma som när det skapas masterdata dvs det 

bestäms en definition.  

 
Vilka har rättighet att ändra masterdata? 

För många!! Ett enkelt sätt att höja kvalitén på data är att begränsa rättigheterna. Nackdelen med 

att begränsa är beroendet av någon annan för att hantera data vilket kan vara frustrerande, 

krångligt och framförallt ta tid. Det finns en fara i det hela ”att höja kvalité till en kostnad av att 

inte kunna göra affärer, då har man skjutit sig i foten”. 

 

När masterdata ändras, ändras det automatiskt i alla system? 

Målet är ett helt automatiskt integrationssystem. Det finns dock undantag, för en decentraliserad 

liten verksamhet är det inte lönsamt att lägga ner pengar på att bygga ett integrationssystem. I 

sådana fall kommer förmodligen Excelark användas även i fortsättningen. 

 
Kvalité 
 

Hur säkerställs att masterdata är pålitligt? 

Vad är pålitligt?  Ofta är det självpåtagna data stewards ute i verksamheten som reagerar ”så här 

kan det inte se ut”. I projekt sätts ofta kvalitetsmål vilka någon förhoppningsvis ser till att de 

efterlevs även efter projektet avslutats. 

 

Hur hanteras masterdata som tillhör flera affärsområden? 

Illa, masterdata kan inte tillhöra flera affärsområden i så fall måste de hanteras på group 

function nivå. Förhoppningsvis kommer detta att bli bättre framöver i och med att shared 

sevices center att bildas för Finance, HR och indirekt inköp. Detta kommer att driva 

processtandardisering och därmed också masterdata. 

 

Hur hanteras masterdata som har dubbla definitioner tex är både kund och leverantör? 

Sandvik IT har gjort ett aktivt val att hantera var för sig, inga stora affärsvärden sågs från IT 

sidan. 
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MDM organisationens roll i affärsverksamheten 
 

Är MDM integrerad som en normal del i affärsprocessen? 

Nej. 

 

Hur kommuniceras MDM ut i verksamheten/organisationen? 

Inte tillräckligt. Verksamheten har lite insikt i vilka problem dålig datakvalité kan leda till och 

hur mycket pengar som kan förloras på detta. Verksamheten ser mer problem med att dela 

information, dela rapporter osv. De saknas förståelse för hur viktigt det är med sann information 

för att kunna fatta riktiga beslut. IT i sin tur fokuserar för mycket på tekniska lösningar för att få 

finansiering till olika plattformar. Då problemen ser olika ut är de svårt att matcha 

kommunikationen. 

 

Delivery arbetar idag på att formulera ett budskap för hur kommunikationen ska gå till. 

 

Finns det en förståelse för hur kvalitén på masterdata påverkar verksamheten? 

Förståelsen är fortfarande inte bra, men bättre än för tre år sedan då verksamheten inte ville vara 

delaktig utan endast såg datakvalité som ett IT-problem. Idag förstår man i verksamheten att 

något bör göras, men inte vad eller hur. Det saknas någon som tar tag i det. 

 

Finns det något område i affärsverksamheten som påverkas extra mycket av masterdata? 

Analyser av BI-rapporter, det är oerhört oekonomiskt att investera flera miljoner på rapporter 

grundade på felaktiga resultat som man sedan lägger ner ännu mer tid och pengar på för att rätta 

till. I värsta fall kanske man inte ens förstår att resultaten är felaktiga och baserar besluten på 

felaktiga data. 

 

Vilka mål är uppsatta för framtiden? 

En gemensam masterdata-plattform för alla affärsområden vilken förväntas tas i bruk till 2013. 

Plattformen i sig är klar, vad som återstår är att göra den konsumerbar för andra än det 

affärsområde som varit med och byggt upp den dvs besluta kostnadsfördelning och styrning av 

plattformen. 

 

Plattformen kommer ha gemensam teknik och gemensamma metoder för att integrera och 

utveckla. Detta för att slippa duplicera kompetens och kostnader för infrastruktur. Ett annat mål 

är att införa ERP-system men för att göra detta måste man till en början ha bättre koll på 

informationen. 

 

Hur ser strategin ut för att uppnå målen? 

Strategin är att skapa en mer centraliserad verksamhet med fler gemensamma lösningar och 

tjänster vilket stämmer väl med Sandvik-koncernens strategi att uppnå maximalt värdeskapande.  

 

Prisstrategin är att skapa en ekonomiskt lönsam plattform. Vi vill se MDM-plattformen som 

infrastruktur, alltså något som affärssidan inte ska behöva bry sig om. 

 

Vidare ökar Sandvik värdet på sina produkter genom att ha kontroll på informationen där 

masterdata är ryggraden. Om vi skapar produkter som har en livstid på 30 år måste vi även ha 

information om dessa som lever lika länge.  
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Omorganisationen 
 
Ingick MDM som en naturlig del i omorganisationen, hade man tänkt på masterdata? 

Det ingick från IT men inte från affärssidan.  

 

Hur genomfördes omorganisationen? Som ett projekt? 

Omorganisationen genomfördes genom flera mindre projekt.  

 

Hur ändrades MDM-organisationen? 

Inte alls vid Sandviks omorganisation vid årsskiftet. Däremot pågår idag en centralisering av de 

tekniska bitarna på Sandvik IT. 

 

Vilka svårigheter och problem uppstod i och med omorganisationen? 

 Planerade initiativ för masterdata stämde inte med den nya organisationen varför 

tilltänkta projekt lades ner.  

 Nyckelpersoner försvann inom områden med påbörjade arbeten 

 Vissa roller finns inte kvar i den nya organisationen. 

  Nya personer på beslutande poster.  

 Omfördelning av budgeten. 

På det hela taget skulle allt gå väldigt fort. 

  

Är omorganisationen slutförd vad gäller masterdata och MDM? 

Nej, den har nyss påbörjats. 

 

Vilka erfarenheter erhölls? 

Det är för tidigt att dra några slutsatser. Vad som kan urskiljas är att masterdata och MDM inte 

ligger högst på listan i verksamheten.  En annan aspekt som följd av omorganisationen är en 

ökad oro hos anställda som kan leda till att många söker sig vidare i arbetslivet. 

 

Har det gjorts någon uppföljning av resultatet? 

Nej, möjligtvis om uppsatta projektmål har uppnåtts. Det är svårt att jämföra dolda kostnader 

men det finns en önskan att en dag komma dit.  

 

 

 


