
STAMDATA 



Formål 
Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over kvaliteten af stamdata i 
virksomhedens supply chain. Stamdata er karakteriseret ved, at de tastes en gang, for 
derefter at blive brugt gentagne gange. Det handler om at sikre pålidelige data, da 
outputtet ikke kan blive bedre end inputtet. Værktøjet omhandler ligeledes, hvem i 
virksomheden, der har ansvaret for stamdata eller mangel på samme. Man kan tænke 
over relevansen af dette værktøj, ved at stille spørgsmålet: "Hvad koster dårlige data 
virksomheden?". 
 

Deltager(e) 
Projektleder, medarbejdere fra it-afdelingen samt nøglemedarbejdere, der arbejder med 
eller formidler data i virksomhedens supply chain. 
 

Anvendelsestidspunkt  
Dette værktøj bør planlægges som en del af driften med periodiske gentagelser. Ligeledes 
bør værktøjet tages i brug, når der gennemføres udviklingsprojekter i virksomhedens 
supply chain. 



Fremgangsmåde 
Først udvælges nøglemedarbejdere, der i deres arbejde er afhængige af, at 
stamdata er korrekte. Herefter bedes disse om ,at vurdere kvaliteten af 
virksomhedens stamdata, ved at udfylde de fem tabeller – tabel 2 til tabel 6 
(Schlichter et al., 2011).  
 
Det er her vigtigt at understrege, at virksomheden selv kan justere de enkelte 
udsagn til, for at opnå højst mulig relevans. På baggrund af de udfyldte 
tabeller, kan problemområder identificeres. Her vil typisk være tale om 
områder, der overvejende opnår røde smileys. 
 
Findes det nødvendigt, kan resultaterne følges op i et workshop forløb, hvor 
der fremskaffes fakta ,om de identificerede problemområder. Herved bliver 
det muligt, at opnå et fælles syn på opgaven og løsningsforslag kan 
fremsættes. 













Fordele 
Ved at undersøge kvaliteten af virksomhedens stamdata og evt. 
tidligere tiltag til forbedring af disse, opnås et overblik, der muliggør 
en målrettet indsats. 
 

Output  
Værktøjet giver et overblik over indsatsområder, hvor der kan ske 
forbedringer ,for at løfte niveauet af stamdatakvalitet. Ligeledes kan 
værktøjet anvendes til risikoafdækning og som input til virksomhedens 
politikker og procedurer på området. 


