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Sammanfattning 

Detta examensarbete har tillkommit eftersom division Fordon ville ha förslag på förbättringar av 
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skador och underhåll. 
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förbättringar. 
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Abstract 

This degree project report is the finishing stage in the batchelor of engineering program for the 
Royal Insitute of Technology (KTH) in Sweden. The degree project was ordered by the Fordon 
division of SJ AB. The mission was to deliver a proposition on improvements and a process map 
for the handling of faults on and maintenance of train vehicles. 

The degree project has mapped the handling of train vehicle faults from discovery to the 
completed repair with planning and control. Possible process improvements have been 
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improvements, resulting in a list of 920 indications of possible improvements. 
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project time was spent on understanding and visualizing the problems with root causes and 
critical success factors before improvement areas were created. A textdata analysis was 
conducted to create a communicable, measured and holistic visualization of the current situation 
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chapter: Railvehicle planning, Structured work with improvements and Annual control and 
project priority.  

 Areas of improvement include standardization, elemination of wastes, process- and IT-
improvements. The areas of improvement are also adapted to be a part of the organisational 
development towards increased process orientation and quality control. 

The report also describes some general properties of activities in the SJ group that can help to 
educate the personnel that takes part in creating the train travel product, both internally in SJ and 
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processorientation and continous quality improvement.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

  

Division Fordon, som har cirka 400 anställda är en del av SJ AB. Divisionen består av fem 

olika enheter; Teknik & Projekt, Teknisk Produktledning, Fordonsplanering och -styrning, 

Leverantörsstyrning samt Depåproduktion. 

Division Fordon har i uppdrag att leverera hela och rena tåg i tid och  ansvar för utveckling 

och förvaltning av SJ:s fordonsflotta med allt från anskaffning och underhåll av fordon till 

operativ drift till exempel växling. SJ förvaltar cirka 1000 fordonsindivider med olika 

fordonstyper (littera): SJ2000 (X2000), SJ3000 (X55), X40, X12 samt Lok med vagnar. 

Divisionen sköter anskaffning, underhåll, upprustning och avveckling av fordon.  

Spårfordonen har ett förebyggande underhåll med en fast grundplan för varje fordonstyp med 

tids- och kilometerintervall för åtgärder. Grundplanen med tillhörande arbetsinstruktioner är 

framtagen av tillverkaren för respektive fordonstyp och uppdateras kontinuerligt av 

fordonsteamen i division Fordon.   

Betydelsefulla eller säkerhetspåverkande fordonsfel som upptäcks under tiden mellan 

planerade förebyggande underhåll kan hanteras med avvhjälpande underhåll. Det avhjälpande 

underhållet för spårfordonen baseras på rapporteringen av felsymptom och avvikelser.  

  

1.2 Problemdefinition 

  

Division Fordon arbetar uppdelat i olika enheter likt en funktionsorganisation. Chefen för 

Teknisk produktledning, Lars Lindberg, har beställt en kartläggning av de tvärfunktionella 

underhålls- och skadeprocesserna med  processernas planerings- och styrningsarbete.  

I uppdraget ingår att utföra en analys av hanteringen av fordonsfel för att skapa ett 

beslutsunderlag med förslag på förbättringar. Examensarbetet är därför en del av 

kvalitetsområdets ständiga förbättringar för divisionen. Med önskade förbättringsförslag, 

baserade på förståelse och insyn i enheters del av felhanteringsprocessen, önskar division 

Fordon kunna genomföra konkreta förbättringar. Divisionen önskar förbättring av 

felhanteringsprocessen med säkerställd kvalitet baserad på en helhetsanpassad styrning och 

planering. Önskade förbättringsförslag bör också leda till effektivare resursanvändning, ökad 

leveransprecision samt ökad kundtillfredsställelse för tågresenärer. 
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1.3 Mål 

  

Målet för arbetet är att få en klar bild av hur organisationen arbetar med hantering av 

fordonsfel idag. I projektet kartläggs hanteringen av skador som uppstår dels på grund av yttre 

oväntad påverkan och dels från slitage. När detta är utfört kan beslutsunderlag med förslag på 

effektiviseringar skapas. Därför delas målet upp enligt punkterna nedan: 

Följande krav ställdes på processkartläggningen: 

 En processkarta skall göras över felhanteringsprocessen i nuläget. Från att fel inträffar 

till att det lagats. Innehållande datasystem och relevant dokumentation. 

 Intressenter det vill säga kunder och leverantörer till processen skall ingå i 

kartläggningen. 

 Informationsflödet skall ingå i kartläggningen. 

Krav på beslutsunderlag med förslag på förbättringar är att: 

 Förbättringar skall baseras på undersökning av felhanteringsprocessen med 

informationsflödet i SJ.  

 Processens planering och styrning skall också ingå i undersökningen. 

 Underlagets rapport granskas och godkänns med avseende på sekretess av 

uppdragsgivaren innan tryckning. 

  

1.4 Omfattning  

  

Följande aspekter undersöks av författaren för att styra mot uppställda mål. 

 Identifiering av olika tågtyper (littera) med jämförande av processflödet för olika 

tågtyper. 

 Identifiering av olika skadetyper med jämförande av processflödet för olika typer av fel. 

 Identifiering av vilka delar inom organisationen som är involverade i hanteringen av 

fordonsfel. 

 Identifiering av de yrkesroller som är inblandade i felhanteringen inklusive rollens 

upplevda indikationer på förbättringsmöjligheter. 

 Identifiering av felhanteringsprocessens intressenter internt och externt. 

 Processteg utanför division Fordon inkluderas i undersökningen. 

 Kopplingar mellan avhjälpande och förebyggande underhåll skall identifieras. 

 Datasystem som används i processen ingår i undersökningen. 

 Dokumentation som används i processen skall tas hänsyn till. 

 Planering och styrning av hanteringen av fordonsfel undersöks. 

 Förbättringsförslag för felhanteringsprocessen skall identifieras. 

 Mätetal till förbättringarna kan föreslås. 
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1.5 Avgränsningar 

  

Följande aspekter utesluts från arbetet. 

 Servicefordon och ovanliga typer av fordon ingår inte i arbetet. 

 Arbetets huvudfokus ligger på vanligt förekommande skadetyper. 

 Organisationsdelar som inte är av direkt betydelse för processen behöver inte 

kartläggas. 

 Kartläggningen omfattar inte samtliga styrdokument och arbetsinstruktioner på den 

mest detaljerade nivån i organisationen. 

 Förbättringsförslag behöver inte genomföras eller vara färdigutvecklade lösningar. 

 

1.6 Intressentmodell 

  

 

Bild 1. Intressentmodell 

Examensarbetet har två kunder, SJ och KTH, projektledaren måste därför uppfylla båda 

intressenters krav på arbetet, se bild 1. 

 

 

  

Projektledare: 

Niklas Lundberg 

Beställare: 

Chef Teknisk Produktledning:  

Lars Lindberg 

Chef Fordonsplanering och –styrning: 

Camilla Bergdahl 

Handledare SJ: 

Miléna Meykhanajyan 

 

Examinator: 

Claes Hansson 

Handledare KTH: 

Erika Bellander 

 

 

SJ, Division Fordon 

Examensarbete 

KTH, Campus Telge 



4 

 

  



5 

 

2 Metod 
  

Datainsamling 

Intervjuer och workshops valdes som huvudmetod för datainsamling till 

processkartläggningen. Alla typer av roller involverade i felhanteringen samt med planering 

och styrning har intervjuats. Informationsinsamling har även skett från intranät, 

dokumentationssystem och andra processkartor. 

Processkartläggning 

Kunskap om både formella och informella processteg som har kartlagts eftersom varje 

anställd är verksamhetsspecialist på sitt område. Processkartan har döpts till 

felhanteringsprocessen åskådliggör hanteringen av fordonsfel i nuläget, juni 2012. Microsoft 

Visio med SJ:s standardiserade figurer användes för att rita upp processkartan.  

Analysarbetet 

Kvalitativ information om från intervjuer med indikationer på förbättringsmöjligheter har 

strukturerats i en lista med 920 indikationer på förbättringsmöjligheter där varje rad har 

analyserats för sig. 

Listan innehåller nyckelord som har strukturerats med en ordfrekvensanalys och sedan 

analyserats som helhet med textdataanalys. Textdataanalyses metoder programmerades i 

Excel. Analysresultatet är frekvensdiagram och sorterade listor. 

Förbättringsområden 

För utformandet av förbättringsområden studerades litteratur som bygger vidare på KTH-

utbildningens innehåll med bland annat organisationsanalys.  

Induktiv metod valdes för att ta fram en syntes med förbättringsområden baserad på kunskap 

om samtlig insamlad och analyserad data och kunskap. Informationen samlades in från 

intervjuer, diskussioner, workshops, intranät, SJ:s föreskrifter, underhållsavtal, egna 

observationer, media, teoretisk referensram, processkartläggning samt textdataanalysens 

frekvensdiagram och listor sorterade på värderingskategorier (business intelligence faktorer). 

Förbättringsområden har utkristalliserats i detalj med hjälp av flera iterationer av 

brainstorming, intuition, prövning av idéer och kritiskt granskande. 

Kritisk granskning 

Intern validitet och yttre validitet, reabilitet samt objektivitet har studerats vid den kritiska 

granskningen av arbetet.  
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3 Teoretisk referensram 
  

På grund av analysens och resultatets stora andel i rapporten har den teoretiska referensramen 

kortats ner till att främst referera till fem hela böcker. Under projektet har även ytterligare 

teori tillämpats. För att underlätta förståelsen för läsaren har teori förklarats där den tillämpats 

i rapporten. 

Arbetet som helhet följer metodikerna från både Erika Bellanders modell Creating Winning 

Flows innehållande Dynamic Value Flow Management samt från McKinsey’s 

tillvägagångssätt för organisationsproblem, The McKinsey Way. 

  

Litteratur med teori som har använts som helhet till arbetet är: 

Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 2009, ”Kvalitet från behov till användning”,ISBN 978-91-44-04416-3  

Björn Oskarsson, Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl, 2009, “Modern Logistik”, ISBN978-91-47-08677-1 

Erika Bellander, 2012, ”Creating Winning Flows”, ISBN 978-91-637-1705-5 

Ethan M. Rasiel, 1999, “The McKinsey Way”, ISBN 0-07-136883-3 

Gareth Morgan, 1999,  ”Organisationsmetaforer”, ISBN 91-44-00851-1 

  

Definition av kvalitet: 

Det finns många definitioner om vad en produkts kvalitet är. I detta arbete hänvisas kvalitet 

till ett begrepp som Bergman och Klefsjö definierat (2009); ”Kvalitet på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” Behov 

och förväntningar i definitionen kan vara medvetna eller omedvetna. 

 Den logiska kartan över processen skapades med hjälp av en Flödeskartläggning.  

 För att strukturera ord i kvalitativ intervjuindata användes metoden 

Ordfrekvensanalys. 

 För att analysera mängden strukturerad kvalitativ intervjuinformation användes 

metoden Textdataanalys. 

 Till analys av processen och för att beskriva förbättringar användes lednings- och 

beslutsverktyg från LEAN området. 

  

Teori som använts i examensarbetet: 

1. Effektivitetsparadoxen, "fortare, fortare". 

2. Kvalitet och logistik som konkurrensmedel. 

3. Ekonomi och kvalitet - lönsamhet och kvalitetsbristkostnader. 

4. ”Vinna vinna”, vinnande team och vinnande kultur inom idrott 
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5. Motivation och flow, stress- och energihantering 

6. Kvalitetsledningssystem med styrning baserad på värderingar, kultur och system 

7. Lean production, variation, stabilt system och process 

8. Att arbeta med mål och vision i förbättringscykeln/värdeväxlaren 

9. Värdeväxlaren en modell för processförbättring (Bellander 2012) 

10. Lärande organisation, utmaningar i medarbetarskap och EQ 

11. Processorientering, funktioner jämfört med processer 

12. Processledning med ägare, ledare och HRM 

13. BPM (Business Process Management) och BPR (Business Process Redesign) 

14. Ständiga förbättringar, Kaizen, Processinnovation och IT -utveckling 

15. Offensiv kvalitetsutveckling (TQM, Total Quality Management) av Deming 

16. Hermeneutisk och induktiv undersökningsmetodik 

17. Kvalitativ dataanalys 

18. Organisationsanalys (Morgan 1999) och Risk management 

19. Filosofi för tolkning av verkligheten, Aristoteles, Sokrates, Ken Wilber 
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4 Nulägesbeskrivning 
  

Följande avsnitt beskriver sammanhanget och förutsättningar för arbetets utförande i syfte att 

ge läsaren förståelse för resultatets innebörd. 

  

4.1 Historia 

  

SJ är mer än 150 år gammalt och har utvecklats från trafik med ånglok till dagens snabbtåg, 

SJ3000. År 1856 bildas Statens järnvägar (SJ) och år 1939 fattar Riksdagen beslutet att alla 

enskilda järnvägar ska övertas av staten. Frivilliga överenskommelser görs med de olika 

bolagen. Flera förändringar över tiden har lett till det SJ AB som finns idag.  

År 1988 delas Statens Järnvägar upp i Banverket och i affärsverket Statens Järnvägar  (SJ). År 

2000 delas i sin tur affärsverket SJ upp i sex olika bolag. Ett bolag, nya ”SJ AB”, ansvarar nu 

för 40 procent av persontrafiken i landet som nu öppnas för konkurrens. De andra fem 

bolagen är godstransportören Green Cargo, fastighetsförvaltaren Jernhusen, serviceoperatören 

TraffiCare, system- och underhållsföretaget EuroMaint och IT-företaget Unigrid.  

Kvar i det gamla affärsverket Statens järnvägar blev leasing och förvaltning av ett antal 

spårfordon. Fordon som leasats till SJ AB har sedan 2005 successivt överförts från 

affärsverket till bolaget. I dagsläget återstår bland annat sju X2000 tågsätt. Affärsverket 

avvecklades i december 2012, ansvaret för återstående fordon övergick till Trafikverket. 

Namnet ”SJ” i SJ AB är ett företagsnamn och inte förkortning för Statens Järnvägar. 

SJ AB är ett statligt ägt bolag som Finansdepartementet har ansvar för. SJ ABs uppdrag är att 

bedriva lönsam persontrafik med avkastningsansvar. Vision och mål är att SJ skall vara ett 

modernt reseföretag som i alla avseenden och med uthållighet agera affärsmässigt och 

kommersiellt. Ansvaret för Trafikverket och järnvägssektorn som helhet har 

Näringsdepartementet.   

Ägarens vision och målsättning för SJ AB som skapades år 2001, är att ”SJ ska vara ett 

modernt reseföretag som i alla avseenden agerar affärsmässigt och kommersiellt”. År 2002 

drabbas SJ av en akut ekonomisk kris, år 2004 visar SJ vinst igen.  

Den 1:a april år 2010 bildas Trafikverket som tar över Banverkets roll att långsiktigt planera 

transportsystemet för järnvägstrafik med byggande, drift och underhåll av de statliga 

järnvägarna. Trafikverket övertar också upphandlingar av avtal för persontrafik. Utöver 

järnvägens infrastruktur har Trafikverket också ansvar för långsiktig planering av 

transportsystemet för vägtrafik, luftfart och sjöfart samt byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar. 

År 2012, reser varje dag cirka 100 000 resenärer med SJ som är Sveriges största tågoperatör. 

SJ kör tågtrafik dels som egentrafik och dels som avtalad trafik.  
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Egentrafik körs på affärsmässiga grunder, i första hand på interregionala, längre sträckor, som 

Stockholm-Göteborg. Egentrafik har avreglerats år 2011.  

Avtalad trafik sker på uppdrag helt eller delvis av en offentlig beställare. Till exempel 

beställer de regionala länstrafikbolagen eller andra regionala sammanslutningar 

upphandlingar av trafik. Uppdrag från länstrafikbolag avser lokal eller regional trafik. 

Den statliga myndigheten Trafikverket upphandlar även viss långväga trafik som på 

kommersiella villkor inte skulle vara motiverad. Ett exempel är nattågstrafiken för övre 

Norrland, som idag sköts av SJ:s dotterbolag Norrlandståg. Avtalad trafik har varit avreglerad 

sedan flera år. 

Referenser: ([1] SJ AB, [2] SJ AB, [3] SJ AB, [4] SJ AB, [5] SJ AB, Trafikverket) 

  

4.2 Omorganisation under 2012 

  

I mars 2012 genomförs en omorganisation som ändrar på organisationsstrukturen och 

underlättar helhetsfokus i SJ.  

Insamlat material till examensarbetet har skett under tiden som omorganisationen genomförts, 

arbetet är baserat och beskrivet med den tidigare organisationsstrukturen, se bild 2. 

Kännedom om den tidigare strukturen kan underlätta för läsaren att relatera rapportinnehållet  

till den nya strukturen. 

I början av 2012 är SJ uppdelat i tre divisioner och sex staber. De tre divisionerna 

”Trafik&Service”, ”Fordon” samt ”Försäljning” arbetar främst med produktion och har det 

operativa ansvaret. Staberna har hand om stödfunktionerna ”Ekonomi”, ”Juridik”, 

”Trafiksäkerhet”, ”Affärsutveckling”, ”Kommunikation” och ”HR” (personalfrågor). 

  

 

Bild 2. SJ:s tidigare organisation innan omorganisationen i januari 2012  

  

Funktioner i rapporten kan nu i maj 2013 ha fått ändrade namn även om det är samma arbete 

som utförs. Det finns nu fyra divisioner och fem staber samt juridik som en avdelning kopplad 
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till VD-sekretariatet. Divisionerna "Affär & Service", "Planering & Trafikledning", "Fordon" 

samt "Försäljning" arbetar främst med produktion och har det operativa ansvaret. Staberna 

"Marknad & Kommunikation", "Ekonomi", "Trafiksäkerhet, Kvalitet & Miljö", "HR", och 

"IT" ansvarar bland annat för den strategiska styrningen och samordningen av verksamheten. 

Referens: ([6] SJ AB) 

 

4.3 Kvalitetsarbetets utveckling 

  

Till beslutsunderlaget har hänsyn tagits till nuläget i kvalitetsutvecklingen i SJ som beskrivs 

nedan. 

Sex Sigma 

År 2003 infördes förbättringsprogrammet Sex sigma för att minska kostnader och öka 

kundtillfredställelsen genom att reducera oönskad variation. Variationen minskas genom att 

systematiskt arbeta med förbättring genom mätning av parametrar och DMAIC. DMAIC 

(förbättringscykeln) betyder att förbättra med stegen: Planera (Define), Studera (Measure, 

Analyze), Göra (Improve), Lära (Control). Till arbetsgången i Sex Sigma behövs coacher,  

utbildning och användning av olika arbetssätt och kvalitetsverktyg. 

ISO 9001 

År 2006 påbörjades i SJ en inventering av processer och införande av dokumentationssystem. 

Orsaken var yttre krav på ISO 9001-certifiering för upphandling av trafik. År 2008 

certifierades den centrala organisationen i SJ för  ISO 9001 och även för ”kvalitet och miljö” 

ISO 14001. 

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som innehåller åtta principer för kvalitetsledning:

• Kundfokus 

• Ledarskap 

• Medarbetarnas engagemang 

• Processinriktning 

• Systemangreppssätt för ledning 

• Ständiga förbättringar 

• Faktabaserade beslut 

• Ömsesidigt fördelaktig relation till   

cileverantörer

 

 

Lean Production 

I samband med certifieringen av ISO 9001 år 2008, introducerades även Lean Production-

filosofin i SJ. Lean Production grundas på att respekten för individen genomsyrar hela 

verksamheten. Lean Production är uppbyggt kring 14 principer som utgör medel och 

förutsättningar för att hela tiden utveckla verksamheten: 
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 Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

finansiella mål. 

 Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

 Använda dragande system (att låta efterfrågan styra) för att undvika överproduktion. 

 Jämna ut arbetsbelastningen. 

 Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem, så att det blir rätt från början. 

 Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 

bemyndigande medverkan. 

 Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

 Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

 Se till att ledningen och ledare känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets 

filosofi och lär andra att göra det. 

 Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

 Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

 Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

 Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt 

beslut snabbt. 

 Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och ständigt förbättra. 

Lean Production innehåller två delar, dels en filosofi och dels verktyg. Delarna bör användas 

tillsammans då Lean Production inte är något man ”gör” utan är något man ”är eller blir”. 

Filosofin och verktygen tillämpas både i operativa och strategiska dimensioner, det gör att 

Lean Production innehåller totalt fyra dimensioner, man kan vara Lean, använda Lean, tänka 

Lean och utvecklas mot Lean. 

EFQM 

De ovanstående metoderna för kvalitet i SJ AB valdes att inte implementeras i hela 

koncernen, organisationsdelar valde det som behövdes för affärsområdet. I nutid har SJ 

inriktat sig mot ett helhetsperspektiv i kvalitetsstyrningen av koncernen. 

År 2012 har SJ introducerat EFQM-modellen (European Foundation for Quality 

Management), efter beslut från avgående VD hösten 2011. EFQM-modellen för 

verksamhetsutveckling bygger på följande grundläggande värderingar: 

 Kundorientering 

 Engagerat ledarskap 

 Allas delaktighet 

 Kompetensutveckling 

 Långsiktighet 

 Samhällsansvar 

 Processorientering 

 Förebyggande åtgärder 

 Ständiga förbättringar 

 Lära av andra 

 Snabbare reaktioner 

 Faktabaserade beslut 

 Samverkan 
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EFQM-modellen används för att kvalitetssäkra ledningssystemet och förbättringsarbetet med ett 

helhetsbetyg. Betyget är baserat på procentsatser för nio olika kvalitetsaspekter. Varje aspekt 

utvärderas i en beslutsmatris, RADAR, som baseras på förbättringscykeln. RADAR innehåller 

dimensionerna Resultat (Result), Angreppssätt (Approach), Tillämpning (Deployment) Utvärdering 

och Förbättring (Assessment and Review). Helhetsbetyget kan jämföras med andra företags betyg 

och företag med årets bästa betyg får ett pris, EFQM-Quality Award.  

Referens: ([7] SJ AB)  
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5 Genomförande 
  

5.1 Fältarbetet 

  

Intervjuer på cirka en timme genomfördes med mer än 100 personer som verkar i 

felhanteringsprocessen eller med planering och styrning av denna process. Dessa personer utgör 

också en representativ del av de roller som arbetar i hanteringen av fordonssystem, det vill säga drift, 

förvaltning, styrning och planering av samtliga spårfordon som SJ förvaltar. Därför kan 

examensarbetet vara värdefullt även för hanteringen av fordonssystemen och är även till nytta för 

andra delar av SJ. 

Intervjuerna är baserade på kvalitativ metodik med öppna frågor om ämnesområdet där 

intervjupersonen uppmuntrats att ge svar av berättande karaktär för att lättare kunna minnas och 

beskriva omständigheter och situationer som svarar på frågorna. Frågor har ställts under intervjuns 

gång för att återkoppla till ämnesområdet eller med följdfrågor och för att klargöra problem och 

möjligheter som berättats om, samt frågor av motsatskaraktär för att förstå omfattningen av problem 

och möjligheter. På så sätt har intervjuer lett till, för projektets utförare, oväntade perspektiv och nya 

aspekter av felhanteringsprocessen från det som intervjupersonen upplever i sin yrkesroll och dennes 

tidigare erfarenheter. Den kvalitativa undersökningsmetodiken har varit avgörande för utfallet då 

projektets utförare saknat erfarenhet av fordonssystemens hantering innan examensarbetets påbörjan. 

I efterhand har även ytterligare frågor om oklarheter eller detaljer ställts muntligt eller via E-post till 

intervjuade personer. 

I intervjufasen har sökande efter rotorsaker till problembilden skett med hjälp av TQM-metodik, där 

frågan ”Varför?” ställts i cirka fem led. Detta har lett till sökande av information både brett i 

organisationen och djupt ner i detaljer.  

Tre olika workshops har genomförts med fokusgrupper på mellan fem till nio personer, för 

fordonsteam, enhet Fordonsplanering samt litteraansvariga lokförare. Workshops har genomförts för 

att verifiera om insamlad data är gemensam eller unik, samt för att få ny information med 

fokusgruppens gemensamma perspektiv. 

Ytterligare data har insamlats från intranätet, underhållsavtal och observationer. Utöver intern 

information har även extern information insamlats, dels från en arbetstagarorganisation och dels från 

dokumentärer i tv och radio samt artiklar i tidningar. 

Under datainsamlingen samlades totalt 920 indikationer på förbättringsmöjligheter in med problem 

eller förbättringsförslag, varav 886 stycken rader är baserade på intervjuer. 
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5.2 Analysarbetet 

  

En processkarta över felhanteringsprocessen sammanställdes under datainsamlingen med hjälp av 

kreativ brainstorming, reflektion och följdfrågor till intervjupersoner. 

Listan med 920 rader har utföraren valt att analysera  med stöd av en tidskrävande textdataanalys till 

stöd för analys av nuläget och förbättringsmöjligheter. Felhanteringsprocessen innefattar 3600 

processdeltagare som deltar i hantering av en mängd fordonsfel på 1000 fordonsindivider vilka 

100 000 resenärer dagligen reser med. Den intuitiva bilden av insamlad data indikerade att möjliga 

förbättringar kan minska kvalitetsbristkostnader, öka kundnyttan med högre kvalitet och spara tid i 

processens värdeflöde.  

Datamängden som insamlats under examensarbetet är värdefull för SJ först när den utreds till ett fåtal 

konkreta förbättringsområden. Undersökaren behövde därför ett beslutsstöd med mätbarhet och 

överskådlighet för att möjliggöra en resulterande syntes från insamlad data.  

Ett enkelt beslutsdiagram från kvalitetsverktyg i LEAN Production visade sig inte vara en lämplig 

metod för att analysera listan på grund av antalet rader i listan och antalet värderingskategorier 

(business intelligence faktorer), se bilaga 1. Eftersom insamlad data består av kvalitativ 

textinformation valdes därför en textdataanalys, från området kvalitativ dataanalys, som metod. 

Textdataanalysresultatet tillsammans med processkartläggningen samt övrig insamlad information 

från intervjuer och dokument användes för att skapa en intuitiv faktaunderstödd helhetsbild av 

nuläget. Baserat på helhetsbilden har tre förbättringsområden utarbetats, ”Fordonens planering”, 

”Strukturerat förbättringsarbete” samt ”Årlig styrning och projektprioritering” som presenteras i 

kapitel 7. 

  

5.2.1 Genomförande av textdataanalys 
  

Varje förbättringsmöjlighet analyserades först för sig utifrån utförarens kunskap om listans helhet 

och processkartan.  

Textdataanalysen mäter värderingskategoriers frekvens som är möjliga att söka efter med hjälp av 

sökord. De individuellt analyserade raderna med indikation på förbättringsmöjligheter kunde på så 

sätt analyseras som en helhet. Kostnader eller tid kan inte mätas med denna metod. Listan med 920 

indikationer på förbättringsmöjligheter har strukturerats i flera steg för att kunna analyseras som en 

helhet.  

Alla rader granskades för att kontrollera språk, stavning och kritiskt granska egna kommentarer till 

varje rad. Sedan utfördes en ordfrekvensanalys för att se vilka sökbara nyckelord som förekommer. 

Programmet ”RankWords” användes, det tar hänsyn till versaler och gemener för listans mer än 

sjutusen ord. Se bilaga 2 för ett utdrag av ordfrekvensanalysen. För att intuitivt, snabbt skapa 

förbättringsområden hade en ordfrekvensanalys varit tillräcklig, men det ger en låg kvalitet och 

validitet i resultatet på två sätt. Dels skulle det vara svårt att övertyga personal och chefer om behovet 



 

17 

 

av förbättringsåtgärder utan möjlighet att kunna uppvisa bakomliggande fakta. Ett andra problem är 

att med hjälp av intuition kunna skapa och tolka en rättvisande bild av verkligheten med tillräckligt 

hög giltighet från den stora datamängden och komplexiteten i uppgiften. Denna nulägesbild behövs 

för att prioritera tydligt definierade förbättringsområden som löser rotorsaker eller skapar störst 

förbättrande effekt för att leverera hela och rena tåg i tid. 

”Microsoft Excel” valdes som verktyg för behandling av textdata. Sökmetoder programmerades av 

undersökaren med hjälp av Macro-programmering i Excel. Sökfunktionerna möjliggör sökning av ett 

sökord eller summering av flera sökord relaterade till en värderingskategori. Funktioner skapades 

också för värderingskategoriers relation, skillnad eller summering för att skapa relationsdiagram och 

för värderingskategoriers summering.  

Tack vare noggranna förberedelser inför textdataanalysen kunde en majoritet av önskade 

värderingskategorier som sammanställts tidigare i projektet analyseras, förutom kronor, tid och 

måttenheter, se bilaga 1. Varje sökresultat från sökfunktionerna visas i en separat lista med hittade 

rader. Sökresultatet innehåller frekvensen (antalet rader), sökord som använts och rader med källor. 

Utförandet av textdataanalysen ledde till 44 Megabyte Excel-listor som sedan sammanställdes i 14 

stycken frekvensdiagram för överskådlighet. 

 

 

Diagram 1. Övergripande frekvenser från textdataanalys.  

  

I diagram 1 visas översiktligt värderingskategoriers resulterande frekvenser från textdataanalysen. 

Staplar representerar i flera fall en sammanslagning av ett antal underkategorier som exempelvis för 

IT-system som innehåller tio olika IT-system. 
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Frekvensen betyder antalet träffade rader av totalt 920 stycken, med hjälp av relevanta sökord för 

värderingskategorin. Staplarna i diagrammet kan innehålla korrelationer med andra staplar då raderna 

ofta innehåller flera nyckelord. Samband mellan möjliga sökord förklaras av exemplet med rad 609 

nedan. 

Ett sökord kan utgöra problemorsaken, det som drabbas av problemet eller det som kan lösa 

problemet. Sökordet kan även innebära en kombination av dessa tre innebörder. En sökträff innebär 

alltså en indikation på möjlighet till förbättring. Om det finns hindrande orsaker bakom möjligheten 

betyder det att ordet utgör ett verksamhetsbehov. Till exempel presenteras rad nummer 609  nedan, se 

bild 3.  

Källa: TL Vattugatan 

Rad nummer: 609 

Indikation på 

förbättringsmöjlighet: 

Om en Personvagn skall Kastas (ersättas av annat vagn) borde 

systemet förstå att vagnsnumret också byts ut och att det då är en 

tillfällig sammansättning. 

Lösningsförslag: NiklasL: Vissa saker i RPS borde skötas automatiskt, inte manuellt. 

Tillfällig sammansättning bör förstås automatiskt av RPS. Loktåg är 

dessutom mer komplicerat än Motorvagnar. 

Mer info: FL (fordonsledare) har inte fått delta i utvecklingen av 

Motorvagnars användning i RPS. RPS fungerar bra i Schweiz där 

det utvecklades, där finns enbart en typ av littera och personal, SJ 

har en mer komplex verksamhet. 

           Bild 3. Exempel på rad 609 av 920 rader från listan med indikationer på förbättringsmöjligheter. 

  

I rad 609 har intervjupersonen inte känt till något förlag på lösning av indikationen på 

förbättringsmöjlighet, därför har undersökarens analys av varje rad för sig lett till ett lösningsförslag 

markerat med referensen ”NiklasL:”. Flera sökord i raden har med ordfrekvensanalysen anpassats 

med stora bokstäver för att underlätta sökning.  

I rad 609 beskriver intervjupersonen att fordonsledares arbete drabbas av RPS-systemets brister. Att 

utförandet av kast med personvagnar i IT-systemet har brister beror på den ursprungliga 

anpassningen av IT-systemet.  

Fordonsledare är en yrkesroll som ofta kan bli överbelastad av arbetsuppgifter och då systematiskt 

tvingas bortprioritera delar av sitt arbete. Fordonsledaren påverkas av den här IT-systembristen. 

Bristen är därför en direkt systematisk kvalitetsbristkostnad. Andra roller i den operativa hanteringen 

av fordonssystem riskerar att indirekt drabbas av fordonsledarens bortprioritering av arbete. 

Följderna från den operativa hanteringen kan leda till flera andra diffusa brister i kärnprocessen som 

resenärerna riskerar att drabbas av.  
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Fordonsledaren ingår i en orsakskedja med symptom på möjlig rotorsak ”Anpassning av IT-

systemet”. Om bristen åtgärdas kan ett flertal sammanlänkade brister elimineras i kedjan efter 

fordonsledaren, se bild 4.  

 

Bild 4. Beskrivet orsaks verkan samband för relevanta sökord i exemplet med rad 609. 

  

Textdataanalysens frekvens för kategorier kan inte mäta kvalitetsbristkostnader eller kostnad för 

förbättringars genomförande. Frekvensen är inte heller balanserad mot komplexitet, antal personer 

eller fordonsindivider som påverkas av en förbättringsmöjlighet. Frekvensen mäter vad samtliga 

roller som deltar i, påverkar eller påverkas av felhanteringsprocessen tillsammans ser för brister, 

förbättringsbehov, möjligheter och åtgärdande kan öka kundvärdet.  

En uppmätt hög frekvens ger indikation på ett stort antal systematiska brister. Ett stort antal är en 

avvikelse i sig och bör därför anses vara viktig att åtgärda. En låg frekvens behöver däremot inte 

innebära att något är oviktigt, det kan ligga stora kvalitetsbristkostnader bakom,  ett stort antal 

människor kan drabbas, någon brist som upprepas mycket ofta eller något som förbrukar mycket tid. 

Tolkning av listan med 920 rader och analysresultatet underlättas av kunskaper om 

felhanteringsprocessen, till exempel: rollers arbetsrutiner, antal personer inom varje roll, 

organisationsstruktur, processteg, geografisk spridning samt kunskap om externa processdeltagare. 

Vidare underlättas förståelsen av felhanteringsprocessens historia, förutsättningar och utveckling i 

nuläget samt framtida mål och vision. Förståelse behövs också för ledning, styrning och planering i 

processen samt styrning av felhanteringsprocessen ur koncernperspektivet. Undersökaren har byggt 

upp dessa kunskaper under datainsamlingen, speciellt under fältarbetet.  
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5.3 Framtagande av förbättringsområden 

  

Resultatet av arbetet skall presenteras i ett fåtal områden med maximalt förbättrande effekt. 

Områdena får inte vara alltför omfattande, kostsamma eller komplexa. De skall kunna utföras i 

projektform av SJ.  

Insamlad data indikerade att det finns förbättringsmöjligheter för punktinsatser, processförbättringar 

och i övergripande områden. Undersökaren insåg att punktinsatser bäst åtgärdas med KAIZEN och 

att vissa effektfulla processförbättringar kan genomföras om övergripande områden först förbättras. 

Därför valdes övergripande förbättringsområden ut till resultatet för att effektivare kunna arbeta med 

förbättringsarbete i processer och för detaljers punktinsatser. 

Förbättringsområdena som valdes ut är fokuserade på att lösa rotorsaker som har indirekta symptom i 

flera led. Om implementering av förbättringsområden sker, kan ett flertal existerande indirekta 

problem lösas, med möjlighet till en positiv synergisk effekt även för hantering av fordonssystem och 

SJ i övrigt.  

I valet av förbättringsområden var kunskaper om hanteringen av fordonssystemen i nuläget, ”As is” 

och SJ:s kommande förändringar mot framtida mål och vision ”To be” viktiga att ta hänsyn till för att 

inte bygga in nya problem eller skapa dubbelarbete i organisationssystemet. Även kunskap om 

lessons learned från tidigare projekt och liknande förbättringsåtgärder i SJ minskar risker för 

problem.  

Förbättringsförslagens tidsåtgång, kostnad och personalåtgång kalkylerades inte, dessa har istället 

intuitivt uppskattats för att vara realistiska, enligt McKinseys rekommendation ”in the ballpark”, i 

förhållande till uppskattad förbättrande effekt. Alternativkostnader är tidskrävande att utreda och 

kalkylera, det lämnas därför till förbättringsprojekts förundersökningar. Hänsyn har tagits till interna 

kunder, till arbetsgrupper, funktioner och felhanteringens delprocesser. Förbättringsområdena är 

tänkta att på lång sikt i flera små steg med projekt, strategiskt förbättra helheten mot kundnyttan, 

främst för felhanteringsprocessen med planering och styrning.  

Förbättringsområdena baserades på kunskaper från datainsamlingens kvalitativa information med 

listan, textdataanalysens resultat och processkartläggningen. Brainstorming och intuition med 

metoden induktion har itererat fram resultatet, syntesen, som presenteras i kapitel 7. Tre olika 

förbättringsområden har utarbetats, ”Fordonens planering”, ”Strukturerat förbättringsarbete” samt 

”Årlig styrning och projektprioritering”. 
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6 Analys och resultat 
6.1 Processkartläggning 

6.1.1 Felhanteringsprocessen 
  

Den kartlagda processen som döpts till felhanteringsprocessen utgår ifrån skadeprocessens 

perspektiv.  

Samband finns mellan skadeprocessens förebyggande och underhållsprocessens avhjälpande 

underhåll. Till exempel befinner sig det avhjälpande underhållet i det förebyggande underhållets 

planerade situation. Dels med fordonens planerade omlopp (trafikintervall mellan förebyggande 

underhåll) och depåplanering (med utrymme för underhållsåtgärder) i planeringssystemet RPS. Dels 

med fordonens ”kända skador” (registrerade fordonsfel) och ”splitpunkter” (underhållsintervall) i 

FORD som är fordonens dokumentationssystem.  

Viktiga säkerhetsavvikelsefel på fordon eller frekvent förekommande fordonsfel som hanterats med 

avhjälpande underhåll bidrar till förbättring i  den förebyggande underhållsplanen. Underhållsplanen 

i FORD innehåller kilometer- och tidsintervall (splitpunkter) för förebyggande verkstadsåtgärder. Om 

en ny typ av fordonsfel upptäckts vid  avhjälpande underhåll kan underhållsplanen förbättras av 

fordonsteamen, till exempel med en ny förebyggande underhållsåtgärd och kilometerintervall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Felhanteringsprocessen nivå 2. 
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Resultatet från kartläggningen av felhanteringsprocessen visas översiktligt i bild 5, med processens 

huvuddelar, från att ett fordonsfel uppstår (till vänster) till dess att felet åtgärdats (till höger). 

Upptäckt av fordonsfel kan ske vid siffrorna 1,2,4 och 7 i bilden. Nummer 1 är ombord under 

tågresor, nummer 2 är i depåer. Nummer 4 är ett fordonsteam som med hjälp av nummer 3 

fjärrdiagnostik eller från rapporterade felsymptom kan upptäcka nya fordonsfel. Vid nummer 7 kan 

en reparatör upptäcka nya fordonsfel vid underhåll.  

Om ett fordonsfel har med en säkerhetsavvikelse att göra, startas vid nummer 5 en utredning. Vid 

nummer 6 planeras och styrs fordonet till depå och verkstad. I nummer 7 felsöks och åtgärdas 

felsymptom i verkstad. I steget sker också efterföljande klargörning av SJ:s personal inför trafik. 

Felhanteringsprocessen är tvärfunktionell vilket betyder att flera funktioner och externa leverantörer 

ingår i processen. Till exempel hör ombordpersonal, lokförare och driftstöd till divisionen Trafik & 

Service i processteg nummer 1. Trafik & Service ansvarar här för upptäckt och registrering av 

felsymptom ombord på tågen. I processteg 5, deltar stab Trafiksäkerhet i processen. I processteg 

nummer 2 deltar flera externa leverantörer vid upptäckt av felsymptom i depå. Till exempel Sodexo 

som är städleverantör, ISS Trafficare som sköter fekalietömning och CQ-Correct AB som utför 

säkerhetssyn.  

I processteg nummer 6 deltar Ställverket som sköts av ISS Trafficare på uppdrag av Jernhusen i 

Hagalund och i steg nummer 6 och 7 deltar underhållsleverantörer, exempelvis Euromaint och 

Bombardier Transportation. 

 

6.1.2 Kopplingen till kärnprocessen 
  

  

 

Bild 6. SJ:s officiella kärnprocesskarta, nivå 1. 

  

SJ koncernens huvuduppgift är att leverera en reseprodukt till slutkunden, resenärerna, det beskrivs 

med hjälp av den officiella kärnprocesskartan i bild 6. 
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Bild 7. Av utföraren skissad uppdelning av reseproduktens tre olika ”leveransobjekt”, grönt representerar operativt 

utförande av resetjänsten med fordonsledning och kundservice. 

  

Ett ”leveransobjekt” är en term som normalt beskriver vad ett projekt skall leverera till sin kund. I 

den här rapporten används termen för att beskriva vad kärnprocessen i SJ AB levererar till 

resenärerna.  

Kärnprocessens reseprodukt kan i princip ses som tre separata leveransobjekt och en operativ del som 

visas i bild 7. För att leverera en komplett resetjänstprodukt till slutkunden behövs de tre delarna: 

biljetter (orange kärnprocess), personal ombord på tåget (röd kärnprocess) och ett tåg med flera 

vagnar som kallas för fordonssystem (blå kärnprocess) med eventuell furnering (mat och dryck). De 

tre leveransobjekten tillsammans är nödvändiga för att kunna utföra den operativa leveransen av 

resetjänsten (det gröna fältet). I den operativa resetjänsten ingår trafikledningars fordonsledning, 

lokförarens tågkörande samt ombordpersonalens kundservice och felrapportering under resan. 

I leveransobjektet fordonssystem, blått fält, ingår felhanteringsprocessen. Tågtrafiken planeras i 

omlopp innehållande en eller flera resor. Till resan behövs ett trafikdugligt tågset som har kapacitet 

att köra det antal kilometer som skall presteras. Därför är det själva resan som är 

felhanteringsprocessens ”kund”. Eftersom resenärerna som deltar i resan är slutkunder och avgör om 

resan uppfyller kundbehovet, är det möjligt att relatera felhanteringsprocessen till kundbehovet. 

Kundens behov av felhanteringsprocessen uppstår då ett fordonsfel inträffar. Ett allvarligt fordonsfel 

blir då avgörande för kunden och ett mindre allvarligt fel kan orsaka missnöje. För att tillfredsställa 

kundbehovet på bästa sätt behöver felsymptom upptäckas och rapporteras så fort som möjligt. Ju 

tidigare desto bättre förutsättningar skapas för att kunna optimera planering och styrning till depå och 

verkstad på ett flexibelt sätt med minimal risk för indirekta följdverkningar av felet. 
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Bild 8. Felhanteringsprocessens del markerad i kärnprocessens leveransobjekt fordonssystem. Bilden är en beskrivande 

skiss skapad av utföraren. 

  

I bild 8 har felhanteringsprocessens placering i kärnprocessen markerats. Ett fordonsfel kan 

upptäckas i depå eller verkstad i steget ”förbereda resa”. Fel kan också upptäckas ombord på tåg i 

processteget ”genomföra resa”. I bild 9 nedan är perspektivet det omvända, med kärnprocessens delar 

relaterade i felhanteringsprocessen för tydlighets skull.  

 

Bild 9. Felhanteringsprocessen, nivå 2, relaterad till kärnprocessens delsteg (röd text) från nivå 1. 

  

Felhanteringsprocessens ”planering och styrning” av ett tåg till depå med beredning i verkstad för 

reparation hör till steget ”planera resa” i kärnprocessen. ”Fordonsteamens” arbete och 
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trafiksäkerhetsutredningar relateras till stödprocessen ”trafiksäkerhet” i kärnprocessen. Med kunskap 

om felhanteringsprocessens plats i kärnprocessen är det lättare att diskutera ändringar i processteg på 

nivå tre i felhanteringsprocessen. Det är också möjligt att utforma nyckeltal som kan mäta och 

förbättra värdeskapandet för slutkunden ur flödesperspektivet. Kundnyttan kan med dessa metoder 

bibehållas och förbättras kontinuerligt. Till exempel kan processteg förenklas, kvalitet i rapportering 

höjas eller genomloppstider förkortas.  

 

6.1.3 Förbättringar i processflödet 
  

I examensarbetet har felhanteringsprocessens delprocesser på nivå tre kartlagts. På nivå tre har 

möjliga framtida processförbättringar mot kundnyttan upptäckts. Till exempel för processteget i bild 

10 nedan. Bilden beskriver upptäckt och rapportering av ett fordonsfel med kallande på reparatör vid 

klargörning av ett fordon. Klargörning sker relativt nära inpå ett fordons trafiksättning, exempelvis i 

depåer. Här finns en möjlighet att utarbeta tidseffektivare rutiner för deltagande roller och för 

processteget. 

  

Bild 10. Processteg för upptäckt och rapportering av fordonsfel vid klargörning av fordon. Tidigast tre timmar innan 

avgång i felhanteringsprocessens ”Reparation och avregistrering” som hör till kärnprocessens ”Förberedande av resa”. 

En tidskrävande kedja av telefonsamtal krävs för att kalla på en verkstadsreparatör ibland bara tio minuter innan 

avgång.  

 

Fyra liknande delprocesser som i bild 10 kan också förbättras, till exempel: 

1 Rapportering av fordonsfel från lokförare via telefonsamtal till driftstöd med 

felavhjälpning och registrering i EAM 
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2 Rapporteringen av fordonsfel från ombordpersonal (lok&vagn till driftstöd och EAM via 

datastött telefonsamtal 

3 Rapporteringen av fordonsfel från ombordpersonal (motorvagn) till driftstöd och EAM 

via datastött telefonsamtal 

4 Rapporteringen av fordonsfel från all intern/extern personal som hanterar fordonssystem 

direkt till EAM via mobil SJapp enhet  

 

Dessa tvärfunktionella processförbättringar kan genomföras i projekt som leds av en tvärfunktionellt 

ansvarig person. Möjliga projektdeltagare är representanter för deltagande funktioner, 

underhållsleverantörer och andra nödvändiga kompetenser i samverkan med deltagare i aktuellt 

processteg. Förbättringsarbete av denna typ beskrivs i detalj i förbättringsområde två och tre. 

För att de ovanstående konkreta processförbättringarna med effektivare kommunikation och 

kvalitetssäkrande ska möjliggöra att genomföra, behöver IT-stödet och underhållsavtal förbättras. 

Förbättring av IT-stödet är införande av EAM och koppling till en mobil ”SJapp”. Förbättring av 

underhållsavtal är inriktning mot samarbete och för att införa ”markpersonal” för felsökning och 

möjliga underhållsåtgärder ute i depå. 

 

Bild 11. Målande bild av det upptäckta förbättringsbehovet för felhanteringsprocessen med 920 indikationer. 

  

Det finns också möjligheter att med punktinsatser förbättra felhanteringsprocessen med hjälp av en 

eller ett par rader i listan med 920 indikationer på förbättringsmöjligheter. I bild 11 har en 

representation av radernas förbättringsmöjligheter ritats som pratbubblor för att beskriva mängden. 

Ett exempel är rad 75:  
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En möjlig tidsbesparing finns vid överlämningen av ett X2000 tåg från svarvverkstaden till SJ. Det 

tar tid att starta upp fordonsdatorn (FIS) och fylla på tryckluft i X2000-tåget. Idag (juni 2012) lämnar 

svarvverkstaden ut tåget avstängt och meddelar SJ att det är klart. Det tar tid cirka 10 minuter för SJ 

personal att ta sig till svarvverkstaden och dessutom tid att starta upp tåget, minst 20 minuter. Om 

svarvpersonalen också startar upp tåget vid överlämningen kan tågets uppstartstid elimineras ur 

processflödet vid svarvåtgärd på X2000-tåg.  

 

6.2 Identifiering av förbättringsområden 

  

Bortsett från att fordonsfel uppstår har en del oönskad variation som i princip kan vara antingen 

systematisk (urskiljbar) eller slumpmässig upptäckts i felhanteringsprocessens flöde. Oönskad 

variation i felhanteringsprocessen stör ibland utfallet och därför finns möjlighet att förbättrar 

reseproduktens kundnytta från förbättringar av felhanteringsprocessen.  

Slumpmässig variation finns alltid närvarande i en process och är något som alltid måste accepteras. 

Med hjälp av statistisk processtyrning (SPS) kan känd slumpmässighet styras mot toleransgränser för 

utfallet. Systematisk variation däremot är urskiljbar vid undersökning och har orsaker som kan 

elimineras med hjälp av förbättringsåtgärder. 

Om rotorsakerna till en systematisk variation kan urskiljas och förebyggas fås en större förbättrande 

effekt av åtgärden än  med åtgärdande av symptom. När en rotorsak åtgärdas finns också möjligheter 

med att viss indirekt slumpmässig variation kan minska i omfattning som en positiv synergisk 

följdeffekt. 

I felhanteringsprocessen har tre sorters variation upptäckts. Dessa kommer beror på ”IT- och 

processbrister”, ”Fordonsfel och säkerhetsavvikelser” samt ”övriga brister”, se bild 12. Övriga brister 

representerar de variationstyper som inte kunde upptäckas i denna undersökning. 
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Bild 12. Möjliga systematiska och slumpmässiga avvikelser i felhanteringsprocessen. 

  

Tre förbättringsområden har utformats i examensarbetet för att förebygga flera upptäckta rotorsaker 

till felhanteringsprocessens systematiska variation,  utöver förbättringar för att underlätta kontinuerlig 

kvalitetssäkring av processen. Förbättringsområdena är anpassade till processrollers 

förbättringsbehov, SJ:s pågående förbättringsprojekt och i linje med division Fordons 

verksamhetsplan med långsiktiga mål aktiviteter och vision.  

Visionen för hantering av fordonssystem är ”noll fordonsfel i trafik”. Långsiktiga mål finns för högre 

effektivitet, kvalitet, ytterligare expansion och förbättringar för medarbetare (juni 2012). Aktiviteter 

pågår i SJ för att på sikt optimera fordonsflottans hantering.  

Upptäckta  rotorsaker för felhanteringsprocessen kan ses som kritiska framgångsfaktorer i 

utvecklingen mot visionen ”noll fordonsfel i trafik”.  
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Diagram 2. Relationsdiagram över totalt resultat, en bild av förbättringsområdena för felhanteringsprocessen, 

relationskopplingar och faktorer så som IT-system, organisationsdelar och människor. Relationskopplingarna i 

diagrammet har numrerats för att förklara betydelsen av dessa i ett index i bilaga 3. 

  

Diagram 2 är ett relationsdiagram som beskriver den totala förbättringsbilden där de tre 

förbättringsområdena ingår, diagrammet har en ”trädstruktur” och  bygger på visionen för 

förbättringsförslagen i grunden vilken länkas till de tre förbättringsområdena ovanför: ”Fordonens 

planering”, ”Strukturerat förbättringsarbete” samt ”Årlig styrning och projektprioritering”. 

Förbättringsområdena utgör länken  mellan visionen i ”grunden” och förbättringsområdenas innehåll 

ovanför i ”grenverket” med faktorer (ellipser) och relationer (kopplingar mellan ellipserna). 

Faktorerna har olika färger: grönt för terminologi som används av deltagare i kärnprocessen, ljusblått 

är människor och funktioner i kärnprocessen, mörkgrått är IT-system och gult är människor i 

funktioner för process- och förbättringsarbete.  
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”Grenverket” i diagrammet kan verka stökigt vid en första anblick, men tvärt om, representerar det 

resultatets noga genomtänkta och logiska struktur. Relationskopplingarna i diagrammet har numrerats 

för att förklara betydelsen av dessa i ett index i bilaga 3. Varje förbättringsområde utgörs av ett urval 

av diagrammets delar med enbart det som berör områdets perspektiv.  

 

Diagram 3. Gemensamma delar i förbättringsområdena. En teckenförklaring finns i bilaga 3. 

  

I diagram 3 visas de delar som är gemensamma för samtliga områden  i diagram 2. Gemensamt för 

områdena är funktioner internt och externt med människor som utför arbetet i felhanteringsprocessen. 

Föreslagen SJapp, med möjlighet till mobilt bruk, som är ett IT-stöd för kommunikation och 

information till och från deltagare i felhanteringsprocessen.  

Diagram 2 ritades upp för att få överblick över den intuitiva bilden och skisser med 

förbättringsförslag för att dela upp bilden i lämpliga förbättringsområden. All insamlad och 

analyserad data har jämförts med den teoretiska referensramen och utförarens erfarenheter till 

skapandet av förbättringsområdena. Jämförelsen genomfördes med hjälp av induktion i flera 

iterationer med kreativt tänkande och kritiskt granskande. Förbättringsområdena beskrivs kort här: 

Fordonens planering 

En del diffusa brister i hanteringen av fordonssystem beror på rotorsaker i fordonens planering. 

Operativa planeringsroller samt depåverksamhet med underhåll, städning, fekalietömning och 

avisning skall kompensera för störningar i trafik och åtgärda oväntade fordonsfel i 

felhanteringsprocessen. I nuläget måste rollerna dessutom kompensera för planeringsbrister. Det 

leder till tvingad bortprioritering av arbete för att hinna med. Flera indirekta diffusa följdproblem 

som upptäckts kan undvikas med en förbättrad fordonsplanering. 

Strukturerat förbättringsarbete 

Förbättringsarbete för hanteringen av fordonssystem och felhanteringsprocessen kan bestå av större 

åtgärder, ”innovation”, som innebär ändring av processers flöden eller IT-struktur. SJ och division 

Fordon använder effektiva strukturer och metoder för arbete med innovation. Vid en innovation tas 

hänsyn till processernas flöden med processdeltagarnas samverkan. Innovation av IT-system kan till 

exempel innebära byte av systemet beroende på att den tekniska livslängden är slut.  
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Det finns däremot ett behov av att kunna genomföra flera mindre förbättringsåtgärder, som inte kan 

genomföras i det dagliga arbetet av anställda själva och inte heller är tillräckligt omfattande för att 

drivas som innovations-projekt. Arbete med ”Kaizen” tillhörande kvalitetsområdets ständiga 

förbättringar kan användas till att åtgärda de mindre förbättringsmöjligheterna. Behov av Kaizen i en 

verksamhet finns ständigt, för att bibehålla konkurrenskraft och maximera kundnyttan. 

Organisationssystemets omvärld och beståndsdelar förändras ständigt och därför behöver också 

organisationssystemet kontinuerligt och om möjligt snabbt kunna anpassas och förbättras när 

förändringar upptäcks, till exempel för vinteråtgärder.  

Årlig styrning och projektprioritering 

Förbättringsmöjligheter finns i årlig central styrning för bättre processtyrning och projektprioritering 

med sammanställd kunskap från processdeltagarnas rapporterade verksamhetsbehov i kärnprocessen 

där felhanteringsprocessen ingår. Med stöd av sammanställningen kan den centrala styrningen i 

verksamhetsplanen få en ökad effekt för förbättringsarbetet och processtyrning. En målnedbrytning 

av processägare tillsammans med förbättringsteamet kan underlätta styrningen av tvärfunktionellt 

förbättringsarbete. Förbättrad processtyrning och projektprioritering baseras på en strategi för 

värdesättande och tillvaratagande av den samlade kunskapen från människorna i systemet. 
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7 Förbättringsområden 
  

7.1 Förbättringsområde 1: Fordonens planering 

 

 

Diagram 4. IT-systemens relation till 920 indikationer på förbättringsmöjligheter. 

  

I felhanteringsprocessen ingår flera IT-system för till exempel planering, ärendehantering och 

underhåll. Dagligen hanteras stora mängder information i koncernen via IT-systemen. Möjligheter för 

ytterligare strömlinjeformning av felhanteringsprocessen för ”att göra det vi gör bättre”,  har 

upptäckts från intervjuer, en förutsättning för detta är att brister i IT-strukturen förbättras. Möjligheter 

finns bland annat med anpassningar av rollers IT-stöd i felhanteringsprocessen. Frekvenser från 

textdataanalysen av listan med 920 rader visar att över hälften av raderna påverkas av IT-systemen, 

se diagram 4. Det tyder på ett behov av förbättringar i felhanteringsprocessens IT-systemstöd. 

Majoriteten av IT-bristerna är relativt kända och flera förbättringar pågår i dagsläget eller är 

planerade.  

  

451 469 
Ej påverkade av IT-system

Påverkas av IT-system (FORD, RPS,
Webbdepå, Synergi, Plats 93, mm.)
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Diagram 5. Frekvens för IT-system i felhanteringsprocessen. 

  

Diagram 5 visar frekvenser för de IT-system som stödjer hanteringen av fordonssystem och 

felhanteringsprocessen. Förbättringar och generationsskiften av IT-system utförs i projekt vars 

omfattning och prioritet till stor del är en budgetfråga. Underhållssystemet FORD har störst behov av 

förbättringar enligt diagram 5 och håller dessutom på att ersättas av EAM-systemet. 

Planeringssystemet RPS på andra plats genomgår löpande små förbättringar och fixande av buggar då 

systemet infördes relativt nyligen, år 2011, för planering av fordon. Examensarbetet har upptäckt ett 

behov av och möjligheter med en mobil SJapp, en vidareutveckling av Trappen som idag används av 

flera roller. Webbdepå i diagrammet har behov av att trafiksättas officiellt i en 2.0 version till stöd för 

arbetet i depå Hagalund. SYNERGI-systemet behöver rutiner och en organisation för att samla all 

SJ:s avvikelserapportering i ett system. Telefoni och mailkommunikation kan höja vissa nyckelrollers 

tidseffektivitet genom ökat IT-stöd med Telefonmjukvara, SJapp, videosamtal och virtuellt 

samarbete. 
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IT-systemens frekvens i relation till 920 problem i hanteringen av 
fordonssystem. 
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Diagram 6. Planeringen av spårfordons delar i relationsdiagrammet med den total förbättringsbilden. 

Relationskopplingarna i diagrammet har numrerats för att förklara betydelsen av dessa i ett index i bilaga 3. 

I diagram 6 visas relationsdiagrammet med de delar som ingår i förbättringsområde ”fordonens 

planering”. Diagrammet innehåller flera IT-system (gråa cirklar), FORD/EAM används som 

dokumentationssystem med grundplan för fordonsunderhållet. RPS används för trafik-, personal- och 

depåplanering. Webbdepå används för att operativt koordinera depåarbete i Hagalund. SJappen finns 

inte i nuläget, men efterfrågan finns. Det finns också behov av information och förbättrat IT-stöd för 

telefonsamtal. 

  

7.1.1 FORD /EAM, fordonens dokumentation med SJapp  
  

IT-systemet FORD används av både SJ, underhållsleverantörer och städleverantörer. FORD-systemet 

utgör kärnan i förvaltningen av spårfordonen med dokumentation av rapporterade felsymptom i listan 

”kända skador” och förebyggande underhållsbehov baserat på ”grundplanen”. För SJ:s fordonsflotta 

med runt 1000 fordonsindivider felsöks ungefär 70 000 felsymptom per månad av 
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underhållsleverantörer vid avhjälpande och förebyggande underhåll (AU och FU). I FORD finns 

grundplanen för förebyggande underhållsåtgärder med kilometer och tidsintervall. Trafikplanering 

kan i RPS-systemet ske i fordonsindividers luckor mellan planerade förebyggande underhåll. 

Felsymptom som registreras i kända skador i FORD kan dessutom tvinga fordonet ur trafik för AU. 

Informationen i FORD påverkar direkt planeringen för trafik och för underhåll.  

För planerare, depåpersonal och resenärer är det därför viktigt att hanteringen av kända skador och 

underhåll fungerar effektivt. Nya felsymptom behöver rapporteras så fort som möjligt för att effektivt 

kunna göra en eventuell omplanering och beredning i depå. Depåer med verkstad behöver kunna 

bereda underhållet och eventuellt växla ett ersättningsfordon innan skadat fordon ankommer till 

depån. Detta ställer krav på en tidseffektiv och tydlig i informationshantering i FORD, som stödjer 

processdeltagares arbete. Det finns förbättringsmöjligheter i FORD (juni 2012).  

Just nu pågår ett omfattande projekt med EAM-systemet, som skall ersätta FORD år 2014, då en 

uppgradering behövs. EAM är ett standardiserat system som anpassas för SJ, leveransen av EAM 

kommer däremot inte lösa alla önskemål i kärnprocessen, därför finns möjligheter till ytterligare 

uppgraderingar efter införandet. Exempel på en ytterligare förbättring i EAM är listan med 

fordonsindividers ”kända skador” som också används i fordonslistor. Det behövs en indelning i fem 

kategorier för att redovisa status på den kända skadan. Dessa fem kategorier behöver kunna läsas av 

all personal som hanterar spårfordon för att kunna arbeta effektivare:  

1. Permanenta skador som inte kommer att åtgärdas, som ingår i ”fordonets personlighet” 

2. Kända skador som inte åtgärdats ännu, vilka väntar på reservdelar från underleverantör med 

planerat datum för åtgärd 

3. Kända skador vars åtgärd inte prioriterats vid underhåll och som därför ”släpar efter”, med 

datum för planerad återkomstreparation eller med styrning till en annan verkstad 

4. Kända skador som ingår i en pågående säkerhetsrelaterad utredning, med länk till ett 

SYNERGI-ärende, så att synergiärendets fortlöpande information och resultat kan läsas 

5. Åtgärdade skador, historik  

  

Utöver dessa framtida uppgraderingar av EAM, finns det behov av ett mobilt app-gränssnitt som 

också behöver kunna användas av roller med stationära datorer. Användare i flera processteg har 

fördel av att mobilt kunna interagera med EAM och vissa andra IT-system i felhanteringsprocessen, 

för att tidseffektivt kunna registrera eller hämta behövd information.  
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Diagram 7. Relationsdiagram för interaktion med tre IT system, relaterat till behovet av en mobil SJapp, rapportering 

och ärendehantering. Frekvenser presenteras med siffror, som cirklars diameter och som relationskopplingars bredd. 

  

Ett flertal förbättringsbehov i kopplingen mellan människa och datasystem har samlats in från 

intervjuerna. I diagram 7 visas ett relationsdiagram som visualiserar frekvenser från textdataanalysen 

av listan med 920 rader. Cirklars diameter och relationskopplingars bredd är proportionella mot 

frekvensen. Diagrammet visar att roller i felhanteringsprocessen har behov av förbättringar för alla 

sorters rapportering och återkoppling. Det visar också att förbättringar behövs av FORD/EAM och 

även möjligheten för rapportering med en SJapp.  

 

Ledare styr mot att personalen skall rapportera in alla symptom på fordonsfel som upptäcks, det sker 

inte i önskad omfattning, en inställningsproblematik mot att rapportera felsymptom finns. Från 

intervjuer framkom att inställningsproblemen med rapportering beror på att rapportören behöver få 

återkoppling om skadan och att den behöver skötas likt ett ärende, på liknande sätt som avvikelser i 

SYNERGI, för generellt bättre hantering av kända skador. Rapportörer får idag, juni 2012, enbart 

återkoppling på spårfordons säkerhetsavvikelser. Om återkoppling också införs för rapportering av 

fordonsfels symptom, skulle skadeärenden kunna följas, kontinuerlig förbättring av rapporteringens 

kvalitet, lärande av symptomets felorsak och dessutom möjlighet till uppföljning av verkstadens 

underhållsåtgärd. Ärendehantering för fordonsfel kan höja kvaliteten i felhanteringsprocessen och 

öka förståelsen för verksamheten, skapa ökad mening med arbetet, motverka risken för konflikter, 

möjliggöra kontinuerligt lärande med positiv effekt för företagskulturen. 

Diagram 7 visar också på att SJappen skulle kunna underlätta användares interagerande med 

avvikelsehanteringssystemet SYNERGI och det operativa planeringssystemet Webbdepå. Webbdepå 

behöver koppling till en mobil app för effektiv interaktion med personal ute i depåproduktionen i 

Hagalund. Idag används VHF- och telefonsamtal till operativ planerare (OP) som därför kan bli 
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belastad av kommunikationen, med risk för bortprioritering av arbete. Till exempel kan fel tåg städas 

eller fel fordonsindivid avgå i ett tåg. Kopplingen till SJappen är möjlig vid uppgradering av 

Webbdepå till trafiksatt version 2.0. 

All fel- och avvikelserapportering med möjlighet att följa och följa upp ärenden kan standardiseras i 

SJapp-gränssnittet och därför underlätta arbete för all personal i kärnprocessen. Rapportering av 

felsymptom i SJappen kopplat till EAM kan bidra till att förbättra kvaliteten för hanteringen av 

fordonssystem. I diagram 8 visas behovet av en anpassad funktionalitet för olika roller i SJappen, för 

SJ-personal och även externa leverantörer.  

 

 

Diagram 8. Möjlig tillämpning av  SJappen för olika roller internt och externt genom standardisering för bland annat 

tidseffektivisering och lärande. Koppling bör finnas till systemen EAM (blått) för fordonsfel, SYNERGI (rött) för 

avvikelser och för koordinering i depå Webbdepå 2.0 (grönt). 

   

En orsak till behovet av SJapp-gränssnittet är att ett antal nyckelroller som deltar i 

informationskedjan i felhanteringsprocessen idag kan bli överbelastade av arbete. Personal har fördel 

av ett systemstöd som är användarvänligare med tidsbesparande inmatning, rapportering och sökning 

av information.  
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Exempelvis finns fördelar med ett bättre gränssnitt än FORD-systemets för rollen ”tekniskt driftstöd” 

i SJ Trafikledning. Samma förbättring kan även användas av verkstadsreparatörers deltagande i 

felhanteringsprocessen, direkt på plats vid reparationen via en bärbar dator, även utanför verkstaden 

(för Markpersonal). För underhåll av komfortfel har komfortoperatörer och komfortsynare också 

nytta av ett sådant gränssnitt. 

Ett annat exempel på fördelar med SJappen är den tid det tar för felrapportering av starka och svaga 

komfortfel för ombordpersonal på tåg. Ombordpersonalen skall hinna med att ge service till cirka 300 

passagerare och dessutom hinna rapportera och eventuellt avhjälpa felsymptom på fordon. Det tar 

lång tid att skriva in fel i personalens handdator eller att stå i telefonkö till driftstöd. Därför tvingas de 

ibland att bortprioritera rapportering av felsymptom. Med en användarvänlig SJapp i 

ombordpersonalens mobiltelefoner kan rapportering underlättas, ständigt förbättras med feedback 

och tidseffektiviseras.  

En möjlighet är också att i SJappen utforma speciellt anpassad funktionalitet för vissa kritiska 

moment i hanteringen av fordonssystem. Till exempel för förenkling av informationskedjan vid 

kallandet på reparatör vid upptäckt fordonsfel i depå, då information skulle kunna skickas till flera 

roller samtidigt. Ett annat exempel på specialanpassning är funktion för lokförare med stoppat tåg ute 

på linjen, för att direkt kunna meddela parterna Trafikverkets Trafikledning, SJ Trafikledning och 

ombordpersonalen med viktig information om att tåget är stoppat med orsakstyp, vilket annars är ett 

stressande moment för lokföraren. 

Personal i felhanteringsprocessen har också behov av information om nuläget med tillgång till bland 

annat fordonslistor och OC-rapporten. Till exempel behöver depåer med verkstäder få reda på 

händelser i trafik direkt för att kunna utföra produktionsberedning.  

Om videosamtal införs kan felsökning och felavhjälpning underlättas vid rapporteringen av starka 

och säkerhetsklassade fordonsfel, då det blir lättare att orientera sig i fordonet för rollen driftstöd så 

att samtalstiden kan kortas med underlättad kommunikation. 

  

7.1.2 RPS-systemet, planeringens kärna 
  

Planeringssystemet RPS är ett avancerat reglertekniskt planeringssystem som planerar fordonens 

rörelser i realtid och framtid samtidigt. Det finns idag (juni 2012) brister som gör att det kan ta extra 

tid i anspråk att planera för fordonsledare, depåfordonsledare och depåplanerare. Rollerna kan 

tvingas bortprioritera arbetsuppgifter eller kan inte uppdatera planeringen. Följden blir ett flertal 

diffusa indirekta följdverkningar i operativ styrning och hantering av fordonssystemen.  

RPS är ett grafiskt planeringssystem som är anpassat speciellt för SJ. RPS skapades från en 

standardversion och skräddarsyddes sedan till stor del, med gammal klassik specificering, med vissa 

brister i anpassningen till användare. Enstaka brister byggdes därför in i planeringsprocessen. RPS är 

ett komplext system som skulle ta minst fyra år att ersätta.  

RPS består av tre areor, Personalplanerings-, Depå- och Fordon&Förare-modulerna. Järnvägsfordons 

trafik planeras tillsammans med lokförare i Fordon&Förare-modulen. Ombordpersonal har planerats i 
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RPS sedan år 2008 och fordonsplaneringen sedan april år 2011. RPS slutlevererades under våren 

2012 men det finns fortfarande behov av förbättring i systemet. Efter slutleveransen kommer 

uppdateringar ske i projektform och som buggfixar. Depåmodulen är ett fokusområde för buggfixar 

(juni 2012). 

  

Bild 14. Förenklad schematisk bild över fordonsplaneringen som kaskaderas ner till depå, ställverk och verkstad som 

primärt kan drabbas av brister i RPS-modulerna. RPS-moduler i bilden är Fordon&förare (blå pil), Depåmodulen (grön 

pil). Planeringsflödets alla brister ger dessutom sekundära negativa följder för fordonsflottans skick och 

trafiksituationen. De primära tillsammans med de sekundära bristerna kan till slut tertiärt drabba resenärerna. I ett 

fjärde led kan SJ drabbas av lägre lönsamhet från färre resenärer.  

Bild 14 beskriver planeringsflödet från periodens tidtabell ut till verkstad ur tidsaspekten. Den blå 

pilen är trafikplanering och utgår från tabeller för perioden, med förutbestämd tursättning. Cirka en 

vecka före avgång (längst till väster på blå pil) planeras lämpliga fordonsindivider in på turerna. 

Cirka tre dygn före avgång använder depå Hagalund individplaneringen för att skapa en grundplan 

för depåverksamheten, grön pils början. Depåns grundplan används därefter av verkstadsplanerare för 

att utarbeta en underhållsplaneringsgrund, röd pils början. Dygnet före skapar trafikplanerare, 

depåplanerare och verkstadsplanerare var sin dagplan/dygnsplan som är den slutgiltiga planeringen. 

Därefter går dessa planeringar över till operativ verksamhet, där det som inte följer planeringen får 

lösas ”ad hoc”. Om inget oväntat i trafik händer bör planeringen stämma helt. Om det dyker upp en 

trafikstörning eller ett säkerhetsklassat fordonsfel skall de operativa rollerna kompensera för detta. 

Fordons felsymptom registreras i kända skador i FORD, gul pil, där förebyggande underhållsplan är 

en del av underlaget till tågtrafikens tabeller.  
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Det finns brister i det beskrivna planeringsflödet som slutligen drabbar det operativa och hanteringen 

av fordonssystem. Bristerna är systematiska där planerande roller i vissa fall får bortprioritera arbete 

för att kompensera dem.  

Brister i planeringen behöver förbättras genom programmering av leverantören. Det är ett komplext 

arbete då alla delar av RPS är integrerade med varandra. Justeras ett tågs ankomsttid i 

Fordon&Förare modulen, ändras andra moduler automatiskt, bland annat i modulerna med 

ombordpersonal och depåplanering. Det gör att systemet belastas när någon gör en åtgärd, 

belastningen från flera planerare kan skapa prestandaproblem. Det är inte hårdvaran som blir 

överbelastad, den klarar väl av mjukvaran. Behov av mer än 50 förbättringsåtgärder i RPS har 

samlats in från intervjuer under våren 2012, sex av dessa följer här: 

1. RPS är utformad med en liberal konflikthantering (kluven) för att kunna användas för 

planering. Det är tillåtet att lägga in konflikter så som dubbla avgångar för ett fordon, men 

som måste lösas av planerare i tid för att inte fel kilometerantal skall sparas. RPS innebär 

ett nytt sätt att arbeta med planering. Innan gjordes planeringen med papper och penna, 

därefter matades rätt information in i ett dataprogram, SIFO, där slutresultatet alltid var 

rätt. RPS som helhet är bättre än SIFO och mer avancerat men där komplexiteten i 

mjukvaran med buggar och prestandaproblem är dess svaghet. 

2. Hagalund är den största depån med mest fordon och har full beläggning. På grund av RPS, 

stämmer depå Hagalunds spårplan och grundplan bara till 50 procent (juni 2012). Det 

försvårar arbetet med att koordinera depåproduktionen, underhållsproduktionen i verkstad 

och med att sköta växling av fordon från ställverket. Depåers spårplanering planeras i 

RPS Depåmodulen som hämtar information från RPS Fordon&Förare-modulen. Depå 

Hagalund är hårt belastad. Det är vid vissa tider på dygnet fullt med järnvägsfordon på 

bangården, om det inte finns en relativt uppdaterad spårplanering är det mycket svårt att 

ad hoc koordinera depåarbetet med risk för försenade avgångar ut i trafik. 

Depåproduktionen i Hagalundsdepån är ett stafettliknande teamarbete, om ett misstag sker 

i koordineringen riskerar det att påverka produktionsutfallet med förseningar eller 

fordonskast som följd då depån är fullbelagd med fordon. Hela depåproduktionen drabbas 

idag av brister i planeringsflödet med RPS-systemet och depåerna är de som får 

kompensera för dessa planeringsbrister utöver störningarna i tågtrafiken. 

Underhållsleverantörer med verkstadsplanering har nytta av att SJ:s planeringar stämmer 

och hålls upp. RPS Depåmodul som används för depå Hagalunds spårplanering har en del 

buggar (juni 2012). Fokus i förvaltningen av RPS ligger just nu på dessa buggar.  

3. RPS tillåter att man matar in felaktigheter men varnar bara för vissa. Även om det är fel 

registrerar RPS det man matat in om en avgång och lägger på dessa km samt att det 

förflyttas geografiskt till andra system om det inte rättas till i tid. Man kan ta en vagn som 

är planerat till ett tåg och sätta in det i ett annat tåg som avgår två timmar innan. Men för 

att det inte skall bli fel, med för mycket kilometer i systemet, måste man ta bort vagnen ur 

det andra tåget helst innan avgång och absolut senast innan det når ankomstort. Det sker 

oftast då till exempel lokföraren upptäcker att det saknas en vagn i kontrollen innan 

avgång. Denne ringer planeringen som får korrigera detta.  
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4. Lok och vagnars hantering är idag krångligt att arbeta med då det kräver många delsteg i 

programmet. Om FL vill lägga på ett fordon finns det två olika kategorier; Lok&Vagnar. 

Idag kan man lägga in Lok bland vagnar utan att systemet säger ifrån. Det skall vara solitt, 

hindra/fråga vid användarfel, idag är det inte bra. 

5. RPS användare vill kunna se och söka på brister som att säkert söka på alla B7 som finns 

på en ort i sitt arbete, inte behöva söka på först B7a sedan B7b, B7c. 

6. Det är ett detektivarbete i RPS att hitta dubbla avgångar, inmatningsfel kan också göras av 

Depåplanerare/DFL/ODC eller FL på SJ Trafikledning (utöver Enhet Fordonsplanering 

själva). RPS borde varna eller hindra att dubbelbokning av ett fordon kan ske. 

Vid en jämförelse mellan en tillverkande industri med taktad produktionslina jämfört med 

underhållsproduktionen till SJ:s trafikala järnvägsverksamhet finns det för den trafikala 

verksamheten större osäkerhet i ingående faktorer. Osäkerhet finns till exempel i inkommande 

materialkvalitet som är spårfordon från trafik, tid för inleverans när fordonet anländer. Det finns 

också osäkerhet i åtgärder med olika reparationer för olika typer av fordonsfel, genomloppstid och 

utleveranstid. Produktionstakten är då svårare att förutbestämma. Underhållsproduktion för spårtrafik 

är därför ett relativt stört förlopp i jämförelse med en tillverkande industris stabila takthållning. 

Underhållsproduktionen behöver stöd av en rättvisande, uppdaterad planering för att flexibelt kunna 

ändra sin planering efter behovet av avgångar med tåg ut i trafik till kunderna. 

Om resurser läggs på förbättringar i RPS kan kvalitetsbristkostnader reduceras under datasystemets 

återstående objektslivslängd. Förslagsvis genom ett uppsamlingsprojekt för planeringens processer 

med budget för att beställa mjukvaruförbättringar. Projektet bör utföras och följas upp i samverkan 

med personal i planeringsrollerna från SJ trafikledning, depåer med ställverk och 

underhållsleverantörer. Under hösten 2012 startades ett förbättringsprojekt, RAPID, som eventuellt 

kan genomföra förbättringarna i RPS.  

Beskrivna förbättringsbehov för planeringen av fordon är inte att den skall automatiseras med 

datorer. Det viktiga är att systemstödet underlättar arbetet med planeringsbeslut och att behålla 

flexibiliteten i trafikplaneringen.   
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7.2 Förbättringsområde 2: Strukturerat förbättringsarbete 

  

Den totala förbättringsbildens delar som hör till strukturerat förbättringsarbete, visas i diagram 9. 

Strukturen länkar samman alla deltagare i kärnprocessen med hanteringen av alla avvikelsetyper och 

implementeringen av förbättringsärenden. Områdets utformning bygger på ett pågående projekt för 

avvikelsers hantering inom SJ. 

 

Diagram 9. Förbättringsarbetets del av relationsdiagrammet med den total förbättringsbilden. Relationskopplingarna i 

diagrammet har numrerats för att förklara betydelsen av dessa i ett index i bilaga 3.  

Förbättringar i en verksamhet kan ske i form av stora och små åtgärder även kallat innovation 

(kaikaku) och KAIZEN, se bild 15.  
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Bild 15. Övre bilden: Traditionellt förbättringsarbete med innovation och förvaltning. Nedre bilden: Arbete med ständiga 

förbättringar innehållande innovation (kaikaku), KAIZEN och förvaltning. Källa: Imai M., "Kaizen", 1986 

 

  

Företag som Toyota och Scania har nått framgångar med hjälp av KAIZEN som strategi utöver 

traditionell förvaltning. I examensarbetet har ett antal mindre förbättringsbehov upptäckts i processer 

och IT-system från intervjuer, utöver förbättringsområdens  innovationer. En enhetlig struktur för att 

underlätta arbete med KAIZEN i kärnprocessen saknas idag, förslag på en struktur presenteras i detta 

förbättringsområde.  

SJ:s järnvägsverksamhet är hårt styrd av lagar och säkerhetskrav. Verksamheten innehåller också 

flera direkta beroenden som måste fungera:  

 Stabil trafikal drift med tekniska delar: infrastruktur, spårfordon och trafikplanering  

 Depå och underhåll med: underhåll, depåproduktion, växling och depåplanering  

 Tre leveransobjekt till reseprodukten: biljettbokning, personal och spårfordon    

En förändring på detaljnivå måste anpassas till lagar och ovanstående beroenden för att uppnå en 

förbättring. Därför behövs kontroll över förändringar av ansvariga på området. Utformning av en 

förbättring kan kräva att berörda ansvarsområden deltar för godkännande av den. Det finns idag (juni 

2012) hinder som behöver överkommas för att kunna arbeta effektivare med dessa små förbättringar. 

Ett projekt, "SJ avvikelse- och förbättringshantering" pågår i SJ. Projektet innehåller ett delprojekt, 

HMSQ (hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet), som syftar till att samla avvikelser från samtliga 

deltagare i kärnprocessen till ett system som är tänkt att hanteras av en organisation. HMSQ-projektet 

är vilande, (november 2012), på grund av andra prioriteringar. 

Tidigare har tio olika system använts för olika typer av avvikelser. Alla deltagare som bidrar till 

resetjänstprodukten har fördel av ett standardiserat sätt att rapportera förbättringsförslag, 
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förbättringsbehov och flera avvikelsetyper i stället för flera olika rapporteringsvägar. För att 

rapportörerna skall känna mening med, motiveras att förbättra kvaliteten behövs feedback på 

rapporteringen samt även delaktighet i ärendet och möjlighet till uppföljning av ärendet. Över 3600 

personer i felhanteringsprocessen kan rapportera värdeskapande avvikelser, en mängd rapporteringar 

behöver kunna tas emot, granskas och prioriteras av en central organisation. 

För att ta emot all rapportering och implementera effektfulla förbättringar, behövs en standardiserad 

struktur vilket även HMSQ-projektets förundersökning kommit fram till. Ett förslag på struktur 

beskrivs i bild 16a och 16b. Strukturen hanterar avvikelserapportering från alla deltagare i 

kärnprocessen med förbättringshantering. Strukturen skapades baserat på behov och förutsättningar 

för roller i felhanteringsprocessen i kombination med kunskapen om resultatet från HMSQ-projektets 

förstudie.  

Rapportering av fordonsfels symptom sköts i EAM-systemet och ingår därför inte i strukturen för 

avvikelser. Säkerhetsavvikelser kan däremot vara kopplade till fordonsfel och bör därför kunna 

länkas från SYNERGI-systemet till felcase i EAM-systemet och fordonslistor för att personal som 

hanterar spårfordon skall kunna få information om ärendets status. 

 

 

Bild 16a. Struktur för arbete med ständiga förbättringar med hjälp av avvikelser. ”Delegering” kopplar samman 

rapporteringen med förbättringsarbetet. 
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Bild 16b. Struktur för arbete med ständiga förbättringar med hjälp av avvikelser. ”Delegering” kopplar samman 

rapporteringen med förbättringsarbetet. 

Rapportering av alla avvikelsetyper behöver kunna utföras korrekt, tidseffektivt och enkelt med hjälp 

av en SJapp som skickar rapportering till SYNERGI-systemet. Rapporterande bör också kunna ske 

via IT-stödda telefonsamtal eller telefonmeddelanden. Rapportören bör alternativt kunna delge 

rapporteringsärendet till en fackförening för att undvika dubbelarbete med rapportering.  

SYNERGI-organisationen behöver administrera alla inkommande avvikelser. Organisationen 

behöver registrera, analysera, prioritera och delegera avvikelseärenden för implementering till en 

ärendeansvarig samt involvera lämpliga roller vid behov.  

 Möjliga deltagare vid implementering av förbättringsärenden är processägare (för 

processförbättringar), funktionsutvecklare/chefer (för funktionsförbättring) eller externa 

leverantörer (för samarbetsförbättringar). Förbättringsteamet bör delta när speciella 

kompetenser behövs för ärendet. Rapportören och dennes chef bör vara delaktiga under 

ärendet och uppföljningen, förutom om rapporteringen skett anonymt. En förutsättning är att 

rapporteringen hanteras moraliskt och objektivt med respekt för individen av alla inblandade 

parter i strukturen enligt riktlinjerna i standarden ISO  26000 "Socialt ansvar och företags 

samhällsansvar" som SJ har certifierats för. 

  

Ärenden utgör en del av KAIZEN-arbetet, men är tänkt att även kunna resultera i projektidéer till 

innovationsprojekt. Det vill säga idéer till större projekt centralt i SJ, för stab IT eller i division 

Fordon. Strukturen i förslaget syftar till att kontinuerligt anpassa kärnprocessen till en ständigt 

föränderlig omvärld, för ökad konkurrenskraft och kundnöjdhet. 
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Den föreslagna strukturen kan på lång sikt möjliggöra en snabbare företagsutveckling då 

förbättringar kan utföras aktivt med KAIZEN i tidsintervallet mellan större innovationer. Företagets 

situation kan då bibehållas och vidareutvecklas. En teoretisk motsats är helt passiv förvaltning som 

leder till avmattning/nedbrytning av situationen mellan innovationer, det kan bromsa 

verksamhetsutvecklingshastigheten på sikt, se bild 17 för en jämförelse.  

 

Bild 17. Övre bilden: Traditionellt förbättringsarbete med innovation och förvaltning. Nedre bilden: Arbete med ständiga 

förbättringar innehållande innovation, KAIZEN och förvaltning. Källa: Imai M., "Kaizen", 1986 

  

Fördelar för SJ med strukturen för KAIZEN är: 

 Både stora och små förbättringar kan få större effekt om de svarar på behovet från 

rapporterade avvikelser.  

 Med standardisering för kontinuerligt förbättringsarbete i SJ är det möjligt att gemensamt 

komma till rätta med brister i tvärfunktionella processer och i fogar mellan funktioner.  

 Med en struktur för KAIZEN kan förbättringsbehov snabbt upptäckas och åtgärdas innan 

bristerna blir synliga i den ekonomiska redovisningen eller som kundklagomål alternativt 

ökad sjukfrånvaro. 

 Personalens kompetens och kunnande om verksamheten kan bättre tas tillvara med 

standardiserad rapportering av bland annat kvalitets- och processavvikelser.  

 Personalens motivation, kunskap och företagskultur kan förbättras om processdeltagare är 

delaktiga i förbättringsarbetet från upptäckt, till implementerad förbättring. En lärande 
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organisation möjliggörs. Processdeltagare får då motiv till att vilja fortsätta bidra till bättre 

rapportering och förbättra kundnyttan i kärnprocessen.  

 Om externa leverantörer deltar i förbättringsarbete med stöd av samarbetsavtal kan 

försörjningskedjans processflöden förbättras ytterligare. 

 Samarbetet med fackföreningar kan ändra huvudfokus från att påvisa verksamhetsproblem till 

att bidra i utformningen av proaktiva förbättringar, då insamling av verksamhetsrelaterade 

problem löses effektivt av SJ. 

 Verksamhetsbehov från avvikelserapporteringen kan sammanställas för underlag till årliga 

verksamhetsutvecklingsmål.  

  

I följande kapitel beskrivs ingående delar i den föreslagna standardiserade strukturen. 

  

7.2.1 SJappen 
  

Stab IT utför en förstudie (juni 2012) om en SJapp för effektivare rapportering till FORD/EAM som 

beskrivs i föregående förbättringsområde. SJappen är en IT-lösning som kan förenkla och 

standardisera användargränssnittet mot IT-system, speciellt för interaktion med EAM, SYNERGI, 

Webbdepå 2.0.  

Med SJappen kan alla roller som har en mobiltelefon eller stationär dator ha möjlighet att enklare och 

med lämplig information rapportera alla sorters avvikelser, både för interna och externa roller som 

deltar i skapandet av reseprodukten.  

Rapporteringar med eventuella ärenden skulle kunna följas i SJappen med hjälp av en lista där 

användarens alla rapporterade avvikelser samlas. Rapporteringar som sker anonymt av all personal 

bör istället visas i en lista på intranätet.   

Ett tangentbord är fördelaktigt vid skrivande av utförliga rapporter, men det går till viss del att 

förenkla skrivandet i mobila enheter som saknar tangentbord med SJappen. Ett ergonomiskt 

interaktivt formulär kan utformas för att efterfråga önskad information för olika avvikelsetyper, 

möjlighet kan skapas för att bifoga foto/videoklipp/fil/röstmeddelande. Redan känd information som 

namn, roll, tåg, tur och GPS-position med mera kan automatiskt bifogas rapporteringen för att spara 

tid. Rapporteringen skulle sedan kunna automatiskt registreras som en ny post direkt i SYNERGI. 

SYNERGI-administratören slipper då skapa och skriva in nya ärenden manuellt varje gång för att 

förenkla administrationen till viss del.  

Rapportering via telefonsamtal/röstbrevlåda skulle också kunna tidseffektiviseras i SJappen genom 

att känd information skulle kunna bifogas telefonsamtalet eller röstmeddelandet som sedan 

automatiskt läggs till som ett inkommande ärende i SYNERGI där administratören i efterhand kan 

skriva ned informationen. 

SJappen är en utveckling av dagens Trapp, en mobil-app. Dagens Trapp är kompatibel med stationära 

datorer vilket också SJappen behöver för roller med kontorsarbete så som driftstöd, fordonsledare, 
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depåfordonsledare, operativ planerare, underhållsplanerare med flera. Trappen visar anpassad 

information till olika rollers arbete i SJ. Till exempel används fordonslistorna i Trappen med fordons 

"kända skador" från FORD-systemet, till hjälp för lokförare och ombordpersonal.  

Ett exempel på förbättring i hanteringen av fordonssystem med Trappen är att ombordpersonalen förr 

behövde ringa till SJ Trafikledning för att fråga om passagerares byte till ett annat tåg hinns med 

eventuell telefonkö. Nu, tack vare Tydahl, kan ombordpersonalen se information om båda tågen i 

Trappen och behöver därför inte ringa.  

Trappen som från början utformats för lokförare är skapad av Thomas Tydahl som själv är lokförare. 

Skapandet av Trappen var ett av de första lysande exemplen på arbete med ständiga förbättringar där 

en roll som är verksamhetsexpert på sitt eget område ser behovet och sedan kan delta i skapandet av 

förbättringen. Även om det då tog viss tid innan förbättringen godkändes av SJ. Förbättringsförslag 

och åtgärder kan tillvaratas och uppmuntras för ökad konkurrenskraft på lång sikt. 

  

7.2.2 SYNERGI 
  

I SYNERGI-systemet har säkerhetsavvikelser hanterats i flera år. Funktionalitet för fler 

avvikelsetyper är tillgänglig i SYNERGI. De avvikelsetyper som hanteras på annat sätt och inte 

införts i SYNERGI ännu är arbetsmiljöavvikelser (flyttas över från LISA systemet), process- och 

kvalitetsavvikelser, trafikplanerings- och cateringavvikelser. 

Funktionalitet i SYNERGI som behövs för effektiv hantering av flera avvikelsetyper är: 

 Möjlighet att skapa ett samlingsärende baserat på flera rapporteringar med flera rapportörers 

delaktighet. 

 Möjlighet att klassificera en rapportering eller ett ärende som hörande till flera avvikelsetyper 

med flera ansvarsområdens delaktighet. 

 Möjlighet för ärendeansvarig funktionsutvecklare, processägare, förbättringsteams medlem 

eller extern leverantör att kunna administrera de tilldelade ärendena i en ärendelista för 

ansvarsområdet. 

 Möjlighet för rapportörer att rapportera brister och buggar i rapporteringsförfarandet, därför 

behövs en kategori för rapporteringsavvikelser. Rapporteringsavvikelser kan  användas för att 

förbättra det strukturerade förbättringsarbetets process och IT-stöd. 

 

Husqvarna är ett företag som har infört ett liknande system, ”CANEA Improof 2012”, för 

avvikelsehantering. Systemet är en helhetslösning lik SYNERGI och SJappen tillsammans. 

Examensarbetets förslag kan benchmarkas mot Husqvarnas system för utvärdering.  

 

7.2.3 Rapportören och inställningsproblem 
  

Hantering av förbättringsbehov 
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Roller i felhanteringsprocessen är engagerade i sitt arbete och fokuserade på att utföra en god 

arbetsinsats för resenärerna. I examensarbetet har behov av förbättringar upptäckts som kan öka 

processdeltagares värdeskapande och förbättra utfallet från delprocesserna. Behövda förbättringar i 

hanteringen av fordonssystem kan inte utföras av processdeltagare själva då krav kan finns för 

speciella kompetenser, förundersökningar om förbättringars effekt, eller skapande underlag till 

säkerhetsbedömningar. Kraven beror på att en förbättring måste vara anpassad till järnvägsbranchens 

säkerhetskrav och lagar, speciellt för förändringar ombord på tåg, ute på bangård eller i verkstad.  

Till exempel byte av färg på plastdetalj ombord på en fordonstyp kräver en säkerhetsutredning för att 

säkerställa att inga nya risker uppstår så som brand, giftiga kemikalier, risk för personskada, om 

fordonens viktfördelning påverkas, eller om fordonsprofilen kan påverkas. I mer komplicerade fall 

måste dessutom pilotversioner prövas i ett halvår innan implementering kan ske. Detaljerade 

utredningar med rapporter behövs i vissa fall med remisstider hos statliga beslutande organ på flera 

månader för godkännande. 

Förbättringar kan bli implementerade med avvikelseärenden, projekt, att chefer driver 

förbättringsåtgärder eller att anställda själva driver igenom förbättringar. 

Processdeltagare som upptäcker ett behov har olika alternativ att uppnå en förbättring vilka beskrivs 

som ett förbättringsansvar. Enligt ansvaret ska en processdeltagare ansvara för förbättringens 

genomförande och kan kontakta sin chef som bör hjälpa till med problemet och eventuellt kontakta 

ansvarsområden som behöver konsulteras. Vid personalmöten ett par gånger per år kan 

förbättringsförslag diskuteras tillsammans med chefen. (Om inget hjälpt kan ett mail skickas till VD.) 

Vid rapportering av förbättringsbehov till närmaste chef muntligt eller via mail finns risk att förslaget 

bortprioriteras eftersom chefer kan ha mycket annat arbete. Förslaget kan också oavsiktligt 

bortprioriteras, till exempel om chefen får in många förslag och förslaget försvinner i mängden. I 

utredandet om vems ansvarsområde förbättringsärendet hör till kan ärendet också oavsiktligt 

bortprioriteras i telefon- eller mailkommunikationen. 

Flera av dessa behov skulle i stället kunna rapporteras som kvalitets- och processavvikelser till 

SYNERGI-organisationen för att hanteras i den föreslagen struktur med KAIZEN-ärenden. På så sätt 

undviks oavsiktlig bortprioritering och den anställde och dennes chef avlastas från huvudansvaret för 

ärendet, de kan i stället fokusera på dagligt processarbete, följa ärendets fortskridande och delta i 

ärendet vid behov. Rapporteringen, delaktigheten och uppföljningen kan underlättas med SJappen. 

Chefer över stora personalgrupper kan få ont om tid att diskutera förbättringsförslag på 

personalmöten. Diskussioner om förbättringsförslag för chefer med stora personalgrupper skulle 

kunna underlättas med metodiken ”work out”. Work out är ett koncept som utvecklades i företaget 

General Electric och baseras på argumentet att personer närmast arbetet vet mest om arbetet. När 

idéer från personalen kan dikuteras och används till förbättringar kan positiv energi, kreativitet, 

produktivitet och ansvarstagande spridas i organisationen. Om metoden används regelbundet kan den 

också påverka ett företags kultur positivt. 

En person som utför arbete i kärnprocessen är en sensor för brister eller avvikande förändringar. 

Personens kompetens, erfarenhet och kreativitet kan bidra till fler förbättringar, dels vid 

personalmöten och dels med avvikelserapportering via SJappen. 
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Rapportörers inställningsproblem 

SJ styr mot att personal skall rapportera in alla säkerhetsavvikelser som upptäcks, eftersom det inte 

sker i önskad omfattning. Att det inte rapporteras tillräckligt beror på inställningsproblem som beror 

på flera bakomliggande orsaker:  

 Bristande feedback på avvikelserapporter 

 Möjlighet att följa ärendens fortskridande 

 Möjlighet att följa upp ärenden 

 Införandet av säkerhetsavvikelsers rapportering då få förbättringsåtgärder implementerades 

 Införandet av säkerhetsavvikelsers rapportering då rapporteringsbrister inte kunde rapporteras 

 

Bild 18. Antalet processdeltagare i felhanteringsprocessen ombord på tåg och i depåer. 
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I bild 18 har antalet deltagare i felhanteringsprocessen ritats ut vilka med rätt förutsättningar kan 

motiveras till att bidra ytterligare till förbättringsarbetet. Personal finns till exempel ombord på tåg 

och i depåer, även konsulter och extern personal kan bidra. 

För att lyckas med en standardiserad struktur för rapportering och ärendehantering behöver 

riskfaktorerna till inställningsproblem förebyggas. Processdeltagares motivation att rapportera är 

viktig för att bibehålla rapporteringsmängd och för att förbättra rapporters innehåll och kvalitet 

kontinuerligt. 

Inställningsproblem till rapportering beror delvis på behovet av feedback på rapporterade avvikelser. 

Feedback behövs oavsett om rapporteringen är relevant och tas om hand, klassificeras om till annan 

ärendetyp eller är ”dålig” på något sätt.  

Återkoppling om ärendens fortlöpande till rapportören skapar mening och ger möjlighet till lärande, 

ökar förståelsen och kompetensen. Idag ges feedback på ärenden bara för fordonsrelaterade 

säkerhetsavvikelser. 

Med möjlighet till uppföljning från rapportören kan ett ärendes utförda åtgärder kvalitetssäkras på ett 

enkelt sätt. Om rapportören själv drabbas av avvikelsen är denne också kund till ärendet, och kan bli 

motiverad av att kunna delta i uppföljningen.  

Inställningsproblem idag har också orsakats historiskt från införandet av säkerhetsavvikelsers 

rapportering till SYNERGI (via mail och telefonsvarare). Många avvikelser rapporterades vid 

införandet in på kort tid, administrerande organisation var inte dimensionerad för det stora antalet 

rapporteringar. Rapportörerna fick heller inte feedback på rapporteringen, det saknades möjlighet att 

rapportera problem om rapporteringen av avvikelser. Rapportörerna visste därför inte om 

rapporteringen var rätt utformad, om den mottagits, om åtgärd utförts eller om den avfärdats. Få 

avvikelser kunde behandlas på grund av uppstartens stora rapporteringsmängd. Då rapportörerna inte 

kunde se några tecken på förbättringar eller få någon feedback från rapporteringen ledde det till ett 

utbrett missnöje hos personalen. Det resulterade i inställningsproblem till att vilja rapportera enklare 

avvikelser. Händelser i helt andra branscher har lett till liknande problematik. 

För att undvika risk för inställningsproblem behövs möjlighet till rapportering av 

rapporteringsavvikelser samt förbättringsåtgärder för processen för "avvikelse- och 

förbättringshantering" med IT-system.  

Ett exempel på ett inställningsproblem är ”lokförares tid för rapportskrivning” med flera 

bakomliggande faktorer. Effekten är att ett antal mindre kritiska avvikelser förblir okända.  

Problem ”lokförares tid för rapportskrivning” 

Det saknas tid i lokförarnas avtal för att skriva rapporter. För att skriva rapporter behövs 20 minuter 

schemalagt per dag i avtal och med föreskrifter. En del brister förblir okända eftersom ingen 

rapporterar om dem. Problem med rapportering behöver lösas med rapportörers delaktighet. 

Lokförarens arbete är hårt tidsstyrt på grund av säkerhetsansvaret, tider styrs av turlistan och 

tidtabellen samt aktiviteter runt detta. Det finns regler som styr rast och arbetstids längder. Det finns 

olika former av uppehåll, en del är betalda raster helt/delvis eller inte alls betald. Vanligt är 8 timmars 



 

53 

 

arbete samt 1 timmes lunch obetald (fritid). Annars finns 4-5 timmar tvingad rast med exempelvis 15 

minuters lön per timme.  

I RPS modul Fordon&Förare finns ännu ingen kategori rapportskrivning eller övertid för lokförare. 

All extra arbetstid administreras manuellt utanför RPS-systemet, till exempel vid förseningar av tåg. 

Luckor finns i turlistor som lokförare i någon mån kan tänkas använda för rapportskrivning. Dessa 

luckor tecknas in av planeringsavdelningen för att uppfylla lagkrav på pauser. ”Tågkörande” och 

”paus” på samma tid går inte.  

En rapportskrivare förlorade för ett antal år sedan jobbet i trafiksäkerhetstjänst på grund av skriven 

rapportering. Lokförare känner därför på grund liknande risker en osäkerhet inför att skriva rapporter. 

Ingen feedback fås av skrivna rapporter och inga lärdomar kan dras, förutom från fordonsavvikelser. 

Förare känner en rädsla för och hinner inte skriva rapporter.  

Det behövs en struktur (som förbättringsområdet beskriver) för rapporthantering i SJ så att ärenden 

kan följas av lokförare och åtgärder redovisas. Med en struktur kan lokförare lära sig av och även 

följa upp utförda åtgärder. Att ingen åtgärd kommer utföras eller behov av fakta i rapporteringen är 

också viktig information för rapportören. Dessutom behöver etisk hänsyn tas till risken för 

ofördelaktiga konsekvenser för rapportören och möjlighet till anonymitet. Eventuellt kan en 

planeringskategori i RPS för lokförares ”rapportskrivning” lösa problemet. 

  

7.2.4 Synergiorganisationen och ärendeprioritering 
  

Det finns ännu inte en samlad organisation för alla avvikelsetyper, idag (juni 2012) arbetar 

administratörer i olika system avskilt från varandra. HMSQ projektet utreder hur organisationen ska 

vara uppbyggd och arbeta. 

Med den nya standardiserade strukturen möjliggörs rapportering av alla avvikelsetyper för alla i SJ. 

Etablerade avvikelsetyper kommer kunna få större tillgänglighet och nya avvikelsetyper kommer 

introduceras. Det kommer att resultera i en ökad mängd rapporteringar, speciellt vid uppstartsfasen. 

SYNERGI-organisationen kommer behöva fler administrerande människor än den tidigare 

avvikelsehanteringen för att inte rapporteringen skall drabbas av inställningsproblem. 

Organisationen behöver kunna ge feedback till rapportörerna om dåliga idéer eller för önskemål om 

mer information behövs för att förbättra rapporteringen kontinuerligt. För att spara handläggningstid 

behöver de delmoment i administrationen som är lämpliga för det automatiseras med hjälp av IT-

stödet. Med automatisk delaktighet i ärendens förlopp till rapportören kan missnöje och 

inställningsproblem undvikas. Om ärendet är anonymt, kan återkoppling finnas på intranätet. 

SYNERGI-organisationen behöver alltså ha tillräckliga resurser för att kunna ta emot alla avvikelser. 

För att jämna ut arbetsbördan i uppstartsfasen till viss del kan rapporteringen introduceras stegvis 

med en avvikelsetyp i taget.  

Rapportörer kan ha svårt att veta vilken typ av avvikelse som upptäckts, en rapporterad avvikelse kan 

dessutom tillhöra flera avvikelsetyper samtidigt. Administratörer behöver därför kunna klassificera 
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en mottagen avvikelse till en eller flera avvikelsetyper för underlättande av efterföljande analys och 

prioritering. Exempel på avvikelsetyper är: arbetsmiljö, miljö, säkerhet, kvalitet och 

förbättringsförslag, process, telefoni, IT, dokumentation samt rapporteringsavvikelser. 

Synergiorganisationen behöver analysera inkommande rapporter för att prioritera ärenden. En fråga 

som kan behöva utredas är hur prioriteringen ska gå till. Kärnprocessens deltagare kan rapportera en 

mängd avvikelserapporter som behöver tas emot, kategoriseras, prioriteras och eventuellt delegeras ut 

som ärenden. Litteraansvariga lokförare tog på ett halvår emot över 3000 kvalitetsavvikelser från 

lokförare till exempel. Prioriteringen av ärenden kan underlättas med beslutsstöd exempelvis med 

analysmetoder för big data.  

Prioritering av ärenden behövs för att minska belastningen på de implementerande rollerna. Till 

exempel har chefer i allmänhet tid att hantera listor på cirka 100 blandade problem. Prioriteringen av 

problemen sker i sådana fall till exempel på ledningsmöten där problem delegeras till rätt person 

(exempelvis enhetschefer). För att kunna delegera en lista med 100 problem krävs att lösningsförslag 

finns. Om en chef skulle ställas inför en lista på 1000 stycken problem med lösningsförslag behöver 

dessa först grupperas så att de kan delas ut till lägre nivå annars drunknar chefen i arbete om denne 

skall göra grupperingen själv. Därför behöver SYNERGI-organisationen kunna sortera, gruppera och 

prioritera ärenden. Examensarbetets textdataanalys har skapat sorterade listor för faktorer, det är ett 

exempel på gruppering av möjliga rapporteringar. Hur analys och prioritering av olika rapporterade 

avvikelser kan ske bör utvärderas och testas. 

SYNERGI-organisationen behöver kunna delegera förbättringsärenden till en eller flera roller i 

organisationssystemet till exempel funktionsutvecklare, processägare, förbättringsteam och eventuellt 

externa leverantörer med samarbetsavtal. Varje ansvarig roll behöver därför en separat SYNERGI-

lista för att administrera ansvarsområdets ärenden. 

SYNERGI-organisationen bör ha möjligheten att kunna föreslå projektidéer baserat på kunskaper 

från avvikelserapporteringen eller ärendens uppföljning. SYNERGI-organisationen bör också kunna 

sammanställa verksamhetsbehovet till den årliga uppföljningen i SJ. Sammanställningen och 

projektidéer beskrivs detaljerat i nästa förbättringsområde. 

  

7.2.5 Ärendeansvariga och deltagande roller 
  

En processdeltagares möjlighet att på egen hand skapa förbättringar kan behöva stöd av lämpliga 

kompetenser. Ett förbättringsärendes genomförande behöver en ärendeansvarig och även roller från 

nödvändiga ansvarsområden. Den roll som delegeras ärendets ansvar med utredning och 

implementering av en förbättring kan ta över administrationsansvaret från SYNERGI-organisationen 

med skriv- och läsrättigheter för ärendet fram till uppföljningen efter implementering. 

Tvärfunktionella kostnader 

En förbättringsmöjlighet idag är att kostnader fördelas i funktioner, förbättringsarbete i fogar mellan 

funktionerna i tvärfunktionella processteg vilket kan underlättas med möjlighet till en 

aktivitetsbaserad kostnadsfördelning för dessa aktiviteter. I systemet SJ Projects finns existerande 



 

55 

 

funktionalitet för tidrapportering och debitering. Genom att använda tidrapportering för 

tvärfunktionellt förbättringsarbete kan funktionens kostnad i stället fördelas till aktiviteten. På så sätt 

kan inte kostnadsfrågan utgöra ett hinder för gränsöverskridande förbättringsarbete. Tidrapportering 

används inte ännu, men funktionaliteten finns. På så sätt underlättas en optimering av processflödet 

på lång sikt. 

Processägare 

Processägare ansvarar för processers förbättringsarbete och uppföljning, speciellt när flera funktioner 

tillsammans och eventuellt externa samarbetspartners är involverade. Det ingår i en processägares 

ansvar att se till att processflödet genom alla funktioner och delprocesser fungerar så bra som möjligt. 

Produktionen av varor och tjänster ska relateras till kundbehovet. Det ingår därför i processägarens 

ansvar att skapa sig en bild av vad kunden har för behov av processen jämfört med processens 

resulterande kundtillfredställelse. Resenärens (kundens) och medarbetarens (den interna kundens) 

behov skall tillfredställas med hjälp av processen. Förbättringsområde tre årlig styrning beskriver mer 

om processtyrningen. 

Förbättringsteam 

Förbättringsbehovs implementering behöver på grund av exempelvis lag och säkerhetskrav stöd av 

ett virtuellt förbättringsteam för kärnprocessens deltagare och även externa leverantörer. Speciellt för 

förbättringar av typen KAIZEN som kan bli för små för att drivas som ett innovationsprojekt. Ett 

förbättringsteam finns lokalt i depå Hagalund, det lokala teamet kan bidra och även ha nytta av att 

vara en del av ett virtuellt förbättringsteam för hela koncernen. Teamet är en kritisk framgångsfaktor 

för arbetet med ständiga förbättringar i SJ. 

Likt förbättringsteamen vid produktionslinor på Scania kan SJ:s team få en uppgift baserad på 

processdeltagares rapportering. Berörda delar av teamet rycker ut för att hitta en lösning på problemet 

så att en störning i produktionen blir så liten som möjligt och för att undvika återkommande problem. 

Teamet i SJ behöver arbeta virtuellt då förbättringsåtgärder kan vara geografiskt avlägsna, en 

representant kan behöva resa till platsen för teamets räkning. Den virtuella organisationen får startas 

upp av rapporterade avvikelser i SYNERGI, som kan vara av mycket varierande förbättringsbehov 

och antagligen på heltid. Representanter från alla ansvarsområden behövs i teamet. För varje 

förbättringsåtgärd behövs bara de teammedlemmar som representerar aktuella ansvarsområden. 

Specialister på olika områden behöver ingå i förbättringsteamet. Det blir i princip ett SJ i miniatyr 

som snabbt kan reagera på upptäckta behov, speciellt för arbete med KAIZEN. 

Förbättringsteamet skulle kunna arbeta virtuellt när det är möjligt, exempelvis med hjälp av Skype 

kombinerat med Hyper Office, eftersom platsen för förbättringsåtgärden kan finnas var som helst i 

landet. 

Ansvarsområden som bör ingå i förbättringsteamet är: 

 Trafiksäkerhet - Säkerhetsbedömning och remisser och pilotversioner 

 Juridik  - Lagar, AML, MBL, Avtalsrätt, Järnvägsregler 
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 Fordonsteam  - Konstruktion, långsiktig lösning, EU standarder 

 Dokumentationsteam  - Rapporter, ritningar och dokumentation 

 Underhållsrepresentant  - Tillfällig lösning, reparationer 

 HR  - Rekrytering, utbildning samt uppföljning 

 Kvalitetsutveckling, miljö - ISO dokumentation och kvalitetsbristkostnader 

 IT - Projekterare, uppgraderingar, buggfixande 

 Ekonomi  - Budgetering, NVP-kalkyl, alternativkostnader 

 Processägare  - Logistik, flödesanalyser 

 Arbetsmiljö och Fack  - Hälsa, motivation, kompletta arbetsuppgifter 

  

Exempel på uppdrag för förbättringsteamet är: 

 Att ordna vinställ ombord på bland annat X2 tågen för rödvinsflaskor som behöver säljas och 

serveras rumstempererade till resenärerna, inte kalla direkt från kylen. 

 Att ordna med inköp av (kanske 20 stycken) röda plastbackar för att ersätta hälften av de blåa 

backar i X2 tågen i syfte att förenkla och tidseffektivisera servering ombord. 

 Perronger i depå Hagalund är idag inte helt anpassade för de eldrivna golfbilar som används 

där. Värmeposter blockerar vägen på vissa ställen så att personalen får köra omvägar på 1400 

meter för att komma fram, vilket tar tid. Om dessa värmeposter försänks i marken skulle de 

inte hindra Golfbilarna, tid skulle då sparas i depåers arbete.  

 Värmeposter har för svag säkring som riskerar att slå ifrån om det är -10 grader ute, i stället 

för att just på vinterhalvåret då skydda mot frysning av vattentankar och värma upp kupéer. 

På sommaren används de för att driva AC-anläggningar i Motorvagnar som annars kan bli 

mycket varma inuti. 

 I depå Hagalund parkerar cirka 35 tåg över natten, ungefär sju av dessa underhålls i 

verkstaden, resterande 28 tåg står på bangården. Dessa 28 tåg skulle till exempel kunna 

underhållas av speciellt avtalad Markpersonal (för arbeten ute på bangården) som dessutom 

snabbt kan rycka ut för att själva registrera och felavhjälpa upptäckt fordonsfel (AU, 

avhjälpande underhåll) som en fordonsoperatör upptäckt vid klargörning (en ”flight check”) 

nära avgångstid för tåget. 

  

7.2.6 Externa processdeltagares delaktighet 
  

En extern part, till exempel en underhållsleverantör och SJ ”sitter i varandras knä” i skapandet av 

resetjänstprodukten till slutkunden. SJ:s RPS-planering och rapportering av "kända skador" i FORD-
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systemet är indata till underhållsplaneringen. Åtgärdande av "kända skador" och utleveranstiden från 

verkstad är indata för SJ:s trafikplanering. Ju tillförlitligare den ena partens indata är, desto bättre är 

förutsättningarna för leveransen av indata till den andra parten. Utfallet från samarbetet levereras till 

resenären i form av resetjänsten. Resenärer i efterföljande reseomlopp avgör därför om samarbetet 

tillsammans med alla andra faktorer i kärnprocessen är tillfredställande eller inte. 

I diagram 10 visas resultatet från textdataanalysen av listan med 920 rader. Diagrammet visar att 

både interna och externa indikationer på förbättringsmöjligheter har betydelse för 

felhanteringsprocessens roller i depå Hagalund. 

 

Diagram 10. Stapeldiagram med antal indikationer på förbättringsmöjligheter som har koppling till depåers delar, från 

textdataanalysen av listan med 920 rader. 

Externa leverantörers personal och konsulter skulle kunna bidra med rapportering av 

förbättringsförslag, kvalitets- och processavvikelser angående samarbetet och delandet av 

information. På så sätt undviks risken för oavsiktlig bortprioritering i ärendehanteringen. Exempel på 

felhanteringsprocessens externa leverantörer är underhållsleverantörer, ställverket, städleverantörer 

och fekalietömmare. 

Externa processdeltagares avvikelserapportering kan utgöra ett delsteg i leverantörers övergång till 

att bli samarbetspartners. För att möjliggöra detta krävs att parter kan komma överens om ett 

kvalitetsstyrande samarbetsavtal för arbete med ständiga förbättringar.  Samarbetet kan skapa ”vinna 

vinna” effekter för både SJ och den externa parten. Exempel på en möjlig effekt av samarbetet är ett 

ökat rättidande, både ut till trafik och in till underhållsproduktion. 

  

7.2.7 Standardisering av Termer 
  

Termers betydelse i dagligt tal skiljer sig för olika funktioner, ords betydelser bör samlas in till en 

ordlista för att underlätta förståelse mellan funktioner. Med en officiell ordlista kan missförstånd och 

motsättningar undvikas, speciellt vid tvärfunktionellt förbättringsarbete och för ett förbättringsteam. 
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Det finns en risk för konflikter på grund av missförstånd i kommunikation då termer kan tolkas olika 

mellan funktioner och även till andra företag. SJ:s ”SJF 017.10.61 Terminologi för 

fordonsdokumentation utg2”, innehåller en ordlista med ett fåtal definitioner för termer, men den 

saknar flera ord som kan förekomma vid kommunikation. 

Det finns exempel historiskt på andra branscher med långdragna konflikter mellan parter, där 

rotorsaken visat sig bero på ords tolkning. SJ har en officiell ordlista, Trafikverket har också en egen 

ordlista. Tack vare dessa är det enklare att undvika risk för problem i kommunikationen. En utförlig 

och standardiserad ordlista för hela SJ som harmoniserar med Trafikverkets och ISO-standarders 

terminologi kan underlätta förståelse mellan divisioner, enheter och staber samt externa leverantörer 

och konsulter.   

Det finns en engelskspråkig europeisk standard för hantering av fordonsfel med termer som behöver 

översättas till svenska. Standarden innehåller definitioner för ords betydelse. SJ eller Trafikverket 

kan översätta dessa till svenska för standardisering av ord. Exempel på möjliga missförstånd av 

termer beskrivs här: 

Olika termer för ett ”fel” finns, till exempel skada, avvikelse, komfortrelaterad skada, svagt och 

starkt komfortfel/-skada, säkerhetsklassat fel/skada, ej säkerhetsklassat fel/skada. Skada är ett ord 

som används av många inom SJ. För exempelvis Enhet fordonsplanering innebär skada ett 

försäkringsärende gällande utsidan av fordonen, som kan ha uppstått vid påkörning, exempelvis 

viltpåkörning och kan därför ingå i ett försäkringsärende.  

Vid utbildningar av personal som arbetar med fordonen behövs kunskaper om ”stark” och ”svag” 

komfort. Exempelvis för ombordpersonal, fordonsoperatörer, komfortoperatörer, städare med flera 

för att de skall kunna förstå skillnaden vid klargörning och för prioritet vid felrapportering. 

Det finns fyra ärendetyper med nummer som är lätta att blanda ihop i dagligt tal: Ärendenummer 

(ITRL), Ärendenummer (SYNERGI), Skadenummer (Excel skadesamordning) och Ärendenummer (i 

kommande ärendehanteringssystemet för större ärenden centralt i SJ). Förslag på nya namn är: 

”Synerginummer” och ”ITRL-nummer”.  

Det finns förkortningar som används internt till exempel i SJ:s processkartor, så som TL 

(Trafikledare/SJ Trafikledning), FL (Fordonsledare), DFL (Depåfordonsledare), OP (Operativ 

planerare), DT (division Trafik och Service), DF (division Fordon), FF (Enhet fordonsplanering), 

TSS (Trafiksäkerhetssamordnare) med mera, dessa behöver också finnas i den generella SJF.  

Det är oklart om säkerhetssyn är en syning för personvagn (enligt SJF) eller en syning av tågset efter 

olycka/påkörning.  

SJ har idag en ”Trafikledning” och Trafikverket har en ”Trafikledningen” där enbart ”-en” officiellt 

skiljer dessa åt. I dagligt tal kan dessa två trafikledningar förväxlas eftersom de har snarlika namn, 

vilket kan leda till missförstånd. Exempelvis på SJ:s webbsida står det idag ”fakta om SJ 

Trafikledning” som på samma sida också benämns ”Trafikledningen”. Eftersom SJ idag är mer 

öppen för förbättringsarbete skulle kanske namnet på SJ ”Trafikledning” förslagsvis kunna ändras till 

"Trafikkontoret" eller "Trafiksamordning". Missförstånd kan då undvikas, till exempel vid 
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telefonsamtal om evakuering av tåg ute på linjen vilket bara kan beordras av Trafikverkets 

trafikledning. 

Ytterligare ord som behöver definieras i SJF beskrivs nedan: 

 Tidtabell, tågfärd, resandetåg, tur, omlopp 

 Tåg är en del av en tur 

 Tur är en del av ett Omlopp 

 Tåg är tid och rutt, det vill säga tidtabell som också heter tågfärd (från JTF enligt 

Trafikverket) 

 Resandetåg har passagerare ombord 

 Tågset/tågsätt 

 Brist 

 Skadenummer 

 Yield 

 Driven och drivenheten (lok på X2, RC lok samt alla fordonsindivider i moderna 

motorvagnståg) 

 Produktionsledare  

 Depåurvalet  (prioritering av spårfordon för åtgärder i depå och verkstad)  

 Förare och lokförare (finns motorvagnsförare?) 

 ”Norsk reset” 

 ”Akut underhåll” jämfört avhjälpande underhåll (AU) 

 Tillståndsbaserat underhåll 

 Högvärdeskomponent (samma som högkostnadskomponent?) 

 Syningssorter (Komfortsyn, Säkerhetssyn mm. förutom tillsyn och översyn) 

 Komfortkontroll (avtalat för bara X2), Fordonslista och Vagnslista 

 Markpersonal (Euromaint) 

 Komfortsynare och komfortoperatör 

 Depåproduktion och terminaltjänst 
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 Depåpersonal, operatör, ”terminaltjänstpersonal” och bangårdspersonal  

 Fordonsindivid, Fordon, Vagn, Personvagn, Motorvagnsvagn, Reservvagnar, 

Vinterreservvagnar, Vinterreservlok, Vinterrisk, Reparationsbokade vagnar/lok, 

Förstärkningsvagn, Regionaltågsvagn, Restaurangvagn, Bistrovagn 

  

7.2.8 Forum 
  

Idag går det bättre att skriva text i mobiltelefoner med pekskärm jämfört med tidigare knapptelefoner. 

Foruminlägg, mail och kortare meddelanden är möjliga att skriva idag.  

Nulägesinformation och arbetsinstruktioner kan göras tillgängliga i kommande SJapp. Om dessutom 

ett forum skapas kan behovet av telefonsamtal minskas i organisationen då personalen kan välja att 

själva söka efter information från dessa källor först. 

Med ett forum kan också geografiskt spridd personal delta i diskussioner om förbättringar, till 

exempel delaktighet vid förbättring av arbetsinstruktioner i SJF för ökad motivation att följa väl 

anpassade instruktioner. Inställningsproblem i att följa arbetsinstruktioner hos personal kan orsaka 

olyckor och mindre personskador. Regler kan åsidosättas, övertro på egna beslut kan då förekomma. 

I stället för inträffande av en personskada skulle en proaktivt rapporterad arbetsmiljöavvikelse eller 

dokumentationsavvikelse kunna starta en ny tråd i forumet för användaranpassning av SJF genom 

diskussion med personalgruppen och stab Trafiksäkerhet. Därför ingår forum som förslag i arbetet 

med ständiga förbättringar. Ett forum kan höja säkerheten, kvaliteten och förbättra lärandet i 

organisationen.  

I forumet kan kunskap eller erfarenhet delas och förbättras av alla intresserade, videoklipp och bilder 

kan bifogas för ökad tydlighet. Oerfarna anställda kan söka efter kunskap eller ställa frågor istället 

för att en fråga ställs och svaras på, kanske 100 gånger på ett år (dubbelarbete) via telefonsamtal eller 

mail. Kärnprocessens deltagare är många och dessutom geografiskt spridda, ett forum kan därför 

underlätta kommunikationen. I vissa fall kan fysiska mötens innehåll förbättras då kunskap har 

diskuterats eller lästs in från forumet.  

Det kommer behövas administration av forumet, för att kontrollera att trafiksäkerhetskrav följs och 

att arbetsinstruktioner inte ignoreras. Även trakasserier, hot och risk för ofördelaktiga konsekvenser 

måste bevakas av en administratör. Ett forumet behöver därför pilottestas. En del personer kan ha 

viss svårighet med mobiltelefoners pekskärmar och vara i behov av läsglasögon. Då SJappen är tänkt 

att vara tillgänglig i stationära datorer finns den alternativa möjligheten för dessa personer. 

Exempel på IT-lösning för ovanstående fördelar är Snapcomms ”Internal Social Media”.  



 

61 

 

7.3 Förbättringsområde 3: Årlig styrning och 

projektprioritering 

Genom att följa orsaks verkan kedjor i felhanteringsprocesen har möjliga förbättringar upptäckts i 

felhanteringsprocessens årliga styrning och prioritering av projekt. Området bygger delvis på 

föregående områdes avvikelserapportering, SYNERGI-organisation och processägare. Områdets 

delar ur den totala förbättringsbilden visas i diagram 11.  

 

 

Diagram 11. Den tvärfunktionella årliga styrningens och projektprioriteringens delar av relationsdiagrammet med den 

totala förbättringsbilden. Relationskopplingarna i diagrammet har numrerats för att förklara betydelsen av dessa i bilaga 

3. 

  

Syftet med området är att ytterligare underlätta dagens verksamhetsutveckling av kärnprocessen i 

önskad riktning från central nivå. SJ:s årliga uppföljning, tillsammans med årlig styrning, utgör 

tillsammans en holistisk förbättringscykel för hela kärnprocessen, se bild 19. SJ:s funktioner 
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tillammans med externa parter kan genom den årliga förbättringscykeln underlättas att ”dra åt samma 

håll” mot gemensamma mål. 

 

Bild 19. SJ:s årliga styrning med uppföljning (till vänster) och styrning (till höger) utgör en förbättringscykel (cirkeln i 

mitten) för hela kärnprocessen.  

  

Nedan beskrivs tre informationskällor som kan bidra ytterligare till den årliga uppföljningen som 

används för att skapa SJ:s affärsplan: 

1. En årlig sammanställning av inrapporterat verksamhetsbehov kan sammanställas av 

SYNERGI-organisationen baserat på processdeltagares avvikelserapportering från den 

föreslagna strukturen för KAIZEN i förbättringsområde 2 "Strukturerat förbättringsarbete". 

Verksamhetsbehovet kan sammanställas med hjälp av metoder för analys som beskrivs i 

område 2. Sammanställningen av all rapportering från kärnprocessen under året kan bidra till 

kännedom om processdeltagares övergripande verksamhetsbehov till stöd för prioritering mål 

och strategier. 

2. Processägare ansvariga för SJ:s kundorienterade ”end to end” affärsprocesser, från att 

kundbehov uppstår till att det är uppfyllt, skulle kunna sammanställa sin kunskap om 

tvärfunktionella verksamhetsbehov för övergripande tvärfunktionella mål och projekt.  

3. Nyckeltalet "medarbetarindex" från den årliga personalundersökningen mäter SJ-anställdas 

personliga motivation. Om externa leverantörer och konsulter inkluderas i 

medarbetarundersökningen som används för att skapa medarbetarindex, kan motivation mätas 

för hela kärnprocessen. Med inkluderande av samtliga deltagare i kärnprocessen blir 
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nyckeltalet medarbetarindex kundorienterat för att kvalitetssäkra förutsättningarna för 

kärnprocessens deltagare. Motivationspåverkande brister i kärnprocessen kan upptäckas 

genom medarbetarindex, till exempel förändringar i arbetsbörda eller arbetsmiljö. 

  

Informationskällorna ovan kan även användas som beslutsstöd för prioritering av projekt i division 

Fordon, för Stab-IT och för SJ centralt.  

  

7.3.1 Samverkan med externa leverantörer 
  

De tre föreslagna informationskällorna till den årliga styrningen bygger på fördelarna med att utöka 

samarbetet med externa deltagare i kärnprocessen, för ökad kundorientering. Samarbetet kan 

betraktas som en integrering av kvalitetsledningssystemet ISO-9001 i avtalen. Leverantörer kan då 

övergå till att bli samarbetspartners. Ett sådant samarbetsavtal för kvalitetsarbetet är möjligt om båda 

parter kan komma överens om detta samt om lagar och bestämmelser följs. 

För införandet av de tre informationskällorna rekommenderas samarbetsavtalet innehålla: 

1. Avvikelser 

 Att ge leverantörens anställda och inhyrda processdeltagare möjlighet att rapportera kvalitets- 

och processavvikelser som har med SJ att göra med SJappen.  

 Att leverantören kan bli delaktig i förbättringsärenden och får tillgång till administration av 

sin lista med ärenden i SYNERGI. 

 

2. Processägare med kundorienterade ”end to end” affärsprocesser 

 

 Att tvärfunktionella förbättringar och processtyrning sker i samarbete mellan processsägaren, 

processledare och den externa leverantören med hänsyn till resenärers behov. 

 Att tidrapportering kan användas vid tvärfunktionellt samarbete mellan SJ och leverantören 

för underlättad kostnadsfördelning. 

 

3. Medarbetarindex 

 Att externa parter inför SJ:s medarbetarundersökning som standard i det interna 

kvalitetsarbetet eller inför undersökningens frågor i sin egen medarbetarundersökning. 

Undersökningen med de standardiserade frågorna används för att mäta ett medarbetarindex 

för kärnprocessens kvalitetsarbete. Kvaliteten i kärnprocessen inverkar på reseproduktens 

kvalitet.   
  

Avtalet med leverantörer för övergången till samarbetspartners kan hjälpa till att ”riva barriärerna” 

mellan de externa leverantörerna och SJ för att kunna utöka det tvärfunktionella samarbetet, se grönt 

färgade delar i bild 20. 
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Bild 20. Årlig central uppföljning och styrning, med alla deltagande parter i hela kärnprocessen. Röda pilar och svart 

text finns idag. Grönt färgade delar är de nya förbättringarna som föreslås.  

  

I felhanteringsprocessen ingår följande möjliga externa samarbetspartners: 

Externa leverantörer i felhanteringsprocessen med egen personal är underhållsleverantörer 

(Euromaint, Bombardier Transportation och Alstom), ställverket och fekalietömning (ISS-Trafficare 

anlitade av Jernhusen), städleverantör (Sodexo).  

Externa konsulter som är inhyrda av andra företag vilka hyr ut arbetskraften under lång tid är 

(Addeco, CQ Correct, Railers, Semcon, Interfleet, med flera).  

  

7.3.2 Processägare, processorientering och matrisorganisation 
  

Division Fordon har en processponsor som är ansvarig över processerna för hanteringen av 

fordonssystem inom divisionens gränser. Processponsorn ger riktlinjer för processtyrningen och 

arbetar med att dela idéer, ge råd, riva barriärer och säkerställer att det finns tillräckliga resurser för 

att utveckla processerna.  
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Felhanteringsprocessen börjar där kundbehovet uppstår med upptäckt av fordonsfel och slutar där det 

är tillfredställt efter reparation. Felhanteringsprocessen är därför en kundorienterad ”end to end”-

process. Den är en sammansatt process som innehåller flera delprocesser, även utanför divisionens 

gränser och kan därför definieras som en affärsprocess.  

Alternativt kan en ny affärsprocess definieras som  sammanslagningen av felhanterings-processen, 

processen för säkerhetsavvikelser, städning, fekalietömning, avisning och övriga depååtgärder. En 

sådan affärsprocess för hanteringen av fordonssystem,  som tar ett problem till sin lösning (enligt 

Davis R.), kan döpas till ”förbereda resa” som redan finns representerad i kärnprocessen. ”Förbereda 

resa” kompletterar då affärsprocessen ”genomföra resa” där den operativa produktionen av kundens 

resetjänst utförs. Med denna indelning ökar abstraktionsnivån på kärnprocesskartan då 

felhanteringsprocessen tidigare i rapporten har beskrivits överskrida gränserna för ”förbereda resa”. 

Abstraktions nivåhöjningen nödvändig på gott och ont, vilket en processägare bör vara medveten om. 

Det finns också processer som inte kan relateras direkt till skapandet av kundernas resa i 

kärnprocessen men som stödjer dessa. Ett förslag är att samla dessa processer i en ny stödprocess i 

kärnprocessen med namnet ”Fordon” (juni 2012). Stödprocessen Fordon kan samla de processer som 

inte ingår i skapandet av resan, till exempel stödprocessen "Förvalta dokumentation".  

En affärsprocess bör ledas av en processägare som är underställd processponsorn (enligt DTI). En 

processägares ansvar är att leda affärsprocessen och se till att flödesanalyser, ledtidsmätningar utförs 

och att rättmätande nyckeltal mot kundnyttan i processerna används, före och efter förbättringar. 

Processägare ansvarar för att kundbehov och  uppfyllandet av kundbehovet i utfallet från 

affärsprocessen jämförs.  

Processägaren kan i sin tur ha behov av att ansvara för flera processledare. Processledare är en roll 

som behöver ha god kännedom om processen. Processledare arbetar dagligen med processutveckling, 

förbättringsärenden, mäter nyckeltal och samlar även in förbättringsidéer. Processledare arbetar 

coachande med processdeltagare, arbetsledningar och med relationer till leverantörer.  

Processägare kan med stöd av processledare bidra med kunskap om verksamhetsbehov till den årliga 

uppföljningen för att underlätta den centrala styrningen för processorienterade affärsmål och 

resultatkrav. Uppföljningen kan också hjälpa till att ”riva barriärerna” mellan externa leverantörer 

och SJ, med det utökade tvärfunktionella samarbetet. 

Det förekommer att begreppen ”processponsor” och ”processägare” blandas ihop då mindre företag 

inte har behov av båda rollerna. I SJ:s fall med en större koncern bedömer utföraren att båda rollerna 

behövs. Undersökaren  bedömer att det kan finnas ytterligare tvärfunktionella kundorienterade 

affärsprocesser innehållande flera delprocesser med behov av en processägare. Utföraren bedömer att 

processponsorn som en följd av detta behöver befogenhet till processtyrning även utanför division 

Fordons gränser, för till exempel felhanteringsprocessen. Sponsoransvaret kan därför utökas till att 

gälla både ”delprocesserna inom divisionen” och de ”tvärfunktionella affärsprocesserna” som tillhör 

hanteringen av fordonssystem.  

Viktigt att nämna här är att förslagen som nämns i detta kapitel beskriver ett möjligt naturligt steg i 

utvecklingen av processorientering som upptäckts vid inventering av felhanteringsprocessen.  
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Bild 21. Funktionsroller samarbetar med processroller i styrning för hanteringen av fordonssystem. 

  

Eftersom affärsprocesserna är tvärfunktionella arbetar processponsor, processägare och processledare 

i matris med divisionschefer, stabschefer, enhetschefer och externa leverantörer. Dessa utgör en 

separat processdel och en funktionsdel i matris, se bild 21. Processägare och funktionschefer 

samarbetar här i styrningen. På så sätt kan funktioners resurseffektivitet relateras till kundnyttan i 

balans med alla föregående och efterliggande processteg. 

 

Bild 22. Informationens processflöde eller ”väg” i funktionsorganisationen och IT-strukturen, till exempel i 

felhanteringsprocessen. 

  

Till exempel rör sig informationsflödet i felhanteringsprocessen mellan divisioner, staber, 

leverantörer och IT-strukturen, se bild 22. Ett processägarskap i samarbete med funktioner kan 

underlätta förbättringar av processen och IT-stödet då resurseffektiviteten kan balanseras mot 

flödeseffektiviten och kundbehovet. 

Funktionschefers ansvar är att organisera resurser och förse de processer som behöver funktionens 

deltagande. Funktioners resurser är personal i arbetslag, kompetenser, utrustning och anläggningar.. 
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I SJ:s funktioner finns arbetsledningar som ser till att personalen uppnår önskade arbetsresultat som 

kravställts funktionerna. Arbetsledningarna passar väl in i en processorganisation där de kan se till att 

processers mål uppfylls. 

Ett exempel på en möjlig förbättring av flödeseffektiviteten och resurseffektiviteten relaterat till 

kundnyttan beskrivs här. I exemplet nedan ingår också  matrissamarbetet mellan en processägare och 

en funktionschef samt stödprocessens roll. 

  

 

Bild 23. Ombordpersonalens roll (röd kärnprocess) vid skapandet av kundnytta (röda pilar) för de två övriga 

leveransobjekten vid genomförandet av resa. Bilden är en beskrivande skiss skapad av utföraren. 

  

Ombordpersonalen deltar med både resehantering och fordonssystem. Bild 23 visar en tänkt 

uppdelning av reseproduktens leveransobjekt till kund i SJ:s kärnprocess. Resehantering överst 

(orange), med biljett och platsbokning. Personal på tåg i mitten (rött). Tåget som kunden skall resa i 

nederst, fordonssystemet (blått). Det gröna området representerar utförandet av transporttjänsten, de 

röda pilarna representerar här de kundbehov som ombordpersonalen skall tillfredsställa. 

Ombordpersonalen arbetar under färd i leveransobjekt resehantering med kundservice och 

biljettkontroll. De förväntas också delta i leveransobjekt fordonssystem med felrapportering och 

avhjälpning av fordonsfel för felhanteringsprocessens räkning.  

Nyanställd ombordpersonal får idag (juni 2012) begränsat eller ingen utbildning om typiska 

fordonsfel och felavhjälpning, de kan därför inte avhjälpa fel under färd. En del omlopp är mycket 

långa och då kan saker gå sönder, exempelvis toalettspolning eller ventilation vilka kan påverka 

kvaliteten för resenärerna. Servicepersonal ombord kan uppehålla resekvaliteten om de kan avhjälpa 

dessa typer av fel. En ansvarig processägare för felhanteringsprocessen kan i detta fall beställa ett 

utbildningsbehov av funktionschefen för ombordpersonal, som kan beställa bättre utbildning av 

resursägaren i stödprocessen HR. 

På så sätt kan nyanställd personal få tillräcklig kompetens för att som processdeltagare i 

felhanteringsprocessen  kunna kvalitetssäkra reseproduktens fordonssystem.  
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7.3.3 Nyckeltal  
  

Flera nyckeltal används i dagligt arbete i SJ. Nyckeltal används också långsiktigt till affärsplanen 

som förmedlas ut i hela organisationen och målnedbryts till varje funktion. Funktioner använder 

också interna nyckeltal i årlig verksamhetsplan. Mål och resultatkrav i de årliga planerna baseras till 

viss del på nyckeltal för styrning och mätning av förbättringsarbetet. Nyckeltalen mäter i vissa fall 

funktionsinterna processers prestation, en förbättring optimerar då i första hand funktionen. 

Processponsorer och processägare bör ansvara för att nyckeltalen relateras till kundnyttan. För 

resurseffektivitet kan det räcka med funktionsprocessens prestation i andra fall är det bättre att mäta 

kundnyttan i flödeseffektiviteten. Speciellt för processtyrning och tvärfunktionellt förbättringsarbete 

är kundnyttan av betydelse. Mätning av kundvärdet underlättas om aktuellt processteg är relaterat till 

kärnprocessen och kundnyttan i den. Då kan en positiv trend för nyckeltalet också innebära en 

förbättring i kvalitet, tidseffektivitet eller kostnadseffektivitet för slutkunden.  

Nedan följer två exempel på mätbarhet och förbättringsförslag. 

Fordonstillgången 

Enhet Fordonsplanering ser en risk i att fordonstillgången och andra situationssiffror används vid 

långsiktiga beslut av beslutsfattare i SJ, då det kan leda till felaktiga irrationella beslut. 

Situationssiffror fluktuerar mycket med tiden, de är därför inte lämpade som långsiktiga nyckeltal.  

Fordonstillgången används för dagligt arbete, den förändras hela tiden ofrånkomligt upp eller ner, 

beroende på ett stort antal faktorer. Trenden i tillgång är ett kvitto på hur bra hanteringen av 

fordonssystemen som helhet fungerar just nu, för stunden. 

Hur stor andel fordon som kan vara trafiksatta beror på hur instabil fordonstillgången är. Om 

maximalt antal fordon i fordonstillgången skulle trafiksättas skulle det inte finnas reservfordon. Då 

behöver till exempel fordonsunderhållet utföras noga så att inte eftersläpande fel kan leda till haveri 

eller stoppat fordon ute på linjen. Det gäller både förebyggande underhåll (FU) och avhjälpande 

underhåll (AU) för alla sorters feltyper. Det behövs reservfordon på grund av att fordonsfel inte går 

att förutse, fordon behövs till avgångar spritt över landet samt att transport till och åtgärd i verkstad 

kan vara tidskrävande. En pålagd marginal i jämförelse med medeltalet i fordonstillgång behövs 

därför för flexibilitet. Flexibiliteten behövs för att ett flertal orsaker kan inverka på tillgången utöver 

fordonsfel, till exempel störningar i trafik, infrastrukturfel, fordon som blockeras av andra fordon 

eller haveri av hjulsvarv.  

En förbättring av nyckeltalet är att anpassa det till långsiktiga beslut med grafer för tidsperspektivet 

för varje fordonstyps fordonstillgång jämfört med kritisk fordonstillgång och säkerhetsmarginal. 

Fordonstillgång vid olika situationer eller säsonger kan då undersökas statistiskt för beslut med 

flexibel optimering. 

Medarbetarindex 

Kärnprocessdeltagares kompetens och erfarenhet kan tas till vara i högre utsträckning till central nivå 

i SJ. Nyckeltalet medarbetarindex från medarbetarundersökningen används för målstyrning i den 
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årlig affärsplanen. Flera fördelar kan skapas om medarbetarindex användas till förbättring av 

kärnprocessen. Medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenhet påverkar hela företaget och 

processernas värdeskapande.  

Medarbetarindex mäts enbart för SJ:s egen personal i divisioner, enheter, staber och arbetsgrupper 

idag. I princip mäts förutsättningen för processdeltagarnas möjlighet att utföra en god arbetsinsats. I 

skapandet och utförandet av reseprodukten deltar även flera avtalsstyrda konsulter och leverantörer 

som inte är inkluderade i medarbetarindex. Dessa företag skulle kunna använda samma 

medarbetarundersökning för sina anställda genom avtal för detta. Medarbetarindex kan då förmedlas 

till SJ för kvalitetsäkring av kärnprocessen och för mätbarhet vid förbättringsarbete. Detta kan 

underlätta till samarbete vid tvärfunktionella förbättringar då alla parter kan ”dra åt samma håll” i 

kärnprocessen.  

Aktuella frågeställningar om olika beslutsalternativ kan också ställas i medarbetarundersökningen, 

likt demokratisk röstning, för att ytterligare ta till vara alla processdeltagares kunskap och erfarenhet 

till verksamhetsutvecklingen. Till exempel ställdes år 2012 en sådan frågeställning till SJ:s 

depåpersonal i Hagalund, se bild 24.  
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Information     
Här följer några frågor som rör Division Fordon i Hagalund. Vissa frågor berör inte samtliga 

personalgrupper. Svara på de frågor som du känner är relevanta för dig och hoppa över de som du inte 

kan svara på.     

Vilka tycker du är de allra viktigaste punkterna att förbättra? Du får välja högst fem alternativ!      

(Om du får ett felmeddelande betyder det att du kryssat i för många rutor, dvs fler än fem.)     

1. Säkerställa att den information man behöver för att utföra sitt arbete är tillgänglig o 1 

2. Att vi tydliggör vem som ansvarar för vad och vem som ska göra vad på platskontrollen. o 2 

3. Förtydliga informations/kommunikationsvägarna mellan 

Skiftesledare/OperativPlanerare/Fordonsledare/Fordonsoperatörer/Komfortoperatörer/Gruppsamordnare o 3 

4. Hur vi fördelar arbetsuppgifter så att det blir bra för verksamheten och medarbetarna o 4 

5. Återkoppling på rapporter och förslag som kommer från medarbetarna o 5 

6. Informationen om ändringar, t.ex. spårändringar o 6 

7. Information från personalplaneringen, t.ex. information om ändrade turer o 7 

8. Möjligheten att byta arbetspass o 8 

9. Stressen på arbetsplatsen o 9 

10. Kompetensutveckling för att vi skall klara av våra förändrade arbetsuppgifter/roller. o 10 

11. Tillräckligt med tid för att äta sin mat o 11 

12. Ljudnivå i matrummet o 12 

13. Radiokommunikationen o 13 

14. Personalsituationen, fylla vakanser o 14 

15. Öka skiftesledarnas närvaro ute o 15 

16. Förtydliga gruppsamordnarens roll och ansvar o 16 

Bild 24. Utdrag ur Medarbetarundersökningen 2012. 

Om samtliga deltagare från depåproduktionen hade inkluderats i frågeställningen skulle frågan 

kunnat få ett svar med högre validitet för kärnprocessen. Möjliga externa parter med kunskap om 

förbättringsbehov skulle i detta fall kunnat vara säkerhetssynare från CQ-konsult, personal från 

Euromaint, fekalietömmare från ISS-Trafficare samt städare från Sodexo. 

Leverantörer kan också ha nytta av medarbetarundersökningen till internt förbättringsarbete. 

Standardiseringen av medarbetarundersökningen är en förbättring som både leverantörer och SJ kan 

få ut något av, en möjlig "vinna-vinna" effekt finns. 
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7.4 Totalt resultat 

  

Resultatet i rapporten innehåller rådgivande processförbättringar och förbättringsområden vilka är 

baserade på processdeltagares kunskap. Resultatet har utarbetats med hänsyn till visionen "noll 

fordonsfel i trafik" och bör därför kunna ta felhanteringsprocessen med styrning och planering ett 

steg framåt i verksamhetsutvecklingen. I de två förbättringsspiralerna nedan uppdelade på IT-system 

och processer, se bild 25 och 26, beskrivs hur förbättringar kan lyfta felhanteringsprocessen mot 

visionen "noll fordonsfel i trafik". Spiralerna beskriver hur felhanteringsprocessen i nuläget befinner 

sig på en viss prestationsnivå. Om spiralernas innehåll implementeras, är det möjligt att bli av med 

upptäckta hinder som i nuläget motverkar utvecklingen mot den långsiktiga visionen.  

  

 

Bild 25. Positiv förbättringsspiral för IT-system från nuläget till visionen för hanteringen av fordonsfel. 
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Bild 26. Positiv förbättringsspiral för processer från nuläget till visionen för hanteringen av fordonsfel.  
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8  Diskussion 
  

Examensarbetets intervjufas ledde tidigt till en omfattande mängd insamlad data om nuläget med 

angelägna förbättringsbehov från varje intervjuperson. Därför valdes en utförlig analys av helheten 

som metod med möjlighet till ett värdeskapande resultat för alla parter. Dessa fynd under projektet 

ledde till att leveranskraven förenklades till leverans av väl utformade förbättringsförslag och en 

processkarta, men också en förlängning av utförandetiden.  

Utföraren har av detta projekt lärt sig att ett uppdrags omfattning kan behöva avgränsas ytterligare 

under ett projekts gång. Avgränsning av uppdrag bör ske så fort som uppdraget visar sig vara mer 

komplext än vad tidsbudgeten räcker till, tillsammans med intressenter. För en tidsbudget på 10 

veckor bör till exempel antalet en timmes intervjuer begränsas till 20-30 stycken då tiden, för 

verifiering och analys av informationen, ökar nästan exponentiellt med antalet intervjuer.  

Kommunikationen med uppdragsgivaren är viktig under ett projekt för att råd om var information 

kan finnas. Delande av insikter under projektets fortlöpande är också viktig i kommunikationen med 

kunden, speciellt för diskussion om hinder eller olika handlingsalternativ. 

Nivån på projektet är högt satt av utföraren med förhoppning om att det kan leda till ett 

värdeskapande resultat och intressanta lärdomar. Tidsåtgången för nivån har underskattas, då okända 

svårigheter dykt upp som skiljer projekt i arbetslivet från projekt i skolan.  

I skolprojekt hinner sällan en student samla in ”för mycket” information. Skolprojekt är ofta intuitivt 

enkla avgränsa till innehållet för kursen med ett ämnesområde. Under skolprojekt dyker det inte upp 

helt nya okända ämnesområden som behöver förstås för att kvalitetssäkra resultatet, som 

textdataanalysmetoden för analysen av informationsmängden. Det kan också vara tufft att hålla 

prestationen på toppnivå under en betydlig förlängning av ett projekt. 

Vid projektstarten bestämdes avgränsningar och leveranskrav för att arbetets resultat skulle svara på 

problemställningen. Till processkartläggningen ställdes krav på intervjuer med minst en person från 

varje processroll som deltar i felhanteringsprocessen med planering och styrning. Det visade sig vara 

40 olika roller i processen, 80 intervjuer genomfördes med dessa roller. Även 20 chefer och 

specialister intervjuades. Enbart processdeltagare i depå Hagalund intervjuades, andra depåer kan ha 

information att bidra med då depåers arbetsflöden skiljer sig. För att spara tid intervjuades enbart 

underhållsleverantören Euromaints roller. 

En farhåga var att felhanteringsprocessens datasystem skulle få för lite fokus i uppdraget. Det visade 

sig vara en ogrundad farhåga då processdeltagare under intervjuerna beskrev flera behov av 

förbättringar för IT-strukturen. 

Detaljer om specifika fordonsindivider sorterades under huvudsakliga fordonstyper. Ett par 

skadetyper upptäcktes i examensarbetet, dessa kunde undersökas och sorteras i separata listor utan 

problem.  
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8.1 Intern validitet 

  

I undersökarens förförståelse ingår teoretiska kunskaper från KTH-utbildningen och kunskaper som 

lästs in under projektet. Undersökaren har yrkeserfarenheter från kundservice, lager, produktion, 

inköp, redovisning, arbetsmiljö och coachande med mera. Teori och arbetslivserfarenheter har 

underlättat förståelsen för olika rollers arbete och för att se förbättringsmöjligheter. 

I förförståelsen till projektet har undersökaren tagit hänsyn till Einsteins citat: “The problems of 

today cannot be solved with the thinking that created them” och citatet ”If I had one hour to save the 

world, I would spend fifty-five minutes defining the problem and only five minutes finding the 

solution”. Citaten har använts som utgångspunkt för arbetet, då uppdragets innehåll med 

organisation, processer, problembild och rotorsaker från början var okända för undersökaren. Dessa 

tankeprinciper användes tillsammans med McKinseys och handledare Erika Bellanders 

rekommendationer för lösning av komplexa organisationsproblem.  

Examensarbetets utförare Niklas har ett allmänt socialt intresse av att lära känna människor, en 

sökande personlighet och reflekterar gärna över tillvaron. Niklas har också intresse för segelsporten 

där han har arbetat både ideellt, professionellt och deltagit i olika typer av tävlingar. Intresset har 

varit att förstå vad som krävs för att vinna inom sport, företagande och livet i allmänhet både i 

praktiken och i teorin. Intresset har skapat insikter i betydelsen av individen, teamet, utrustningen och 

säkerheten, med fokus på prestation mot en utmanande vision. Examensarbetet är på sätt och vis en 

del i denna strävan med uppdragets undersökande och lösningsinriktade karaktär där praktiska 

erfarenheter och insikter från teori kunde tillämpas. Både från utövandet av och från forskning inom 

idrott som vinnande kultur, mental träning, personal management och positiv psykologi för till 

exempel stresshantering, välmående och coping.  

Niklas i har under projektet upptäckt flera samband mellan segling som sport och företagande med 

konkurrens. Till exempel är vinden fri i segling och kvaliteten ”fri” i företagande, de kostar 

ingenting. Det som avgör om en tävlings- eller företagsprestation är vinnande eller inte, är förmågan 

att nyttja vinden/kvaliteten så effektivt som möjligt. Det går till ett exempel att segla mycket fort men 

åt fel håll, eller med något lägre fart i ”rätt” riktning. Företag kan producera produkter mycket 

effektivt, eller producera med ”vinnande” kvalitet för kunden. Det gäller att ständigt känna och 

anpassa kursen efter vinden i segling, motsvarande att lyssna på kundens behov och ständigt anpassa 

verksamheten efter den uppfattade produktkvaliteten i företagande. I båda fallen är det avgörande att 

med stöd av mätbarhet kunna balansera fokus på prestation, teamet och helheten i riktningen mot en 

vinnande vision.  

  

8.1.1 Diskussion om datainsamling  
  

Datainsamling utfördes under två månader, mars och maj, våren 2012.  

En hermeneutisk undersökningsmetodik valdes, beroende på uppdraget, som till största del utfördes 

med intervjuer, för att skapa förståelse för och en bild av nuläget i felhanteringsprocessen i syfte att 

sammansmälta alla processdeltagande rollers förståelsehorisont tillsammans med undersökarens egen 
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förståelsehorisont. Förståelsen av nuläget byggdes successivt upp genom den hermeneutiska spiralen. 

Den utgår från en förförståelse vilken förändras kontinuerligt under tolkningsarbetets gång. 

Testimplikationer falsifieras eller verifieras och nya hypoteser skapas iterativt i spiralen. Först efter 

många turer,  frågor och händelser kan sammanhanget framstå klart. Då delen påverkas av helheten 

och helheten påverkas av delen, kan ny detaljkunskap förändra helhetsbilden.  

Under hela datainsamlingen och analysen valde undersökaren därför en öppen förhållning till 

helheten med acceptans för nya okända påverkande faktorer som kan upptäckas och att undersöka 

dessa. På grund av problembildens komplexitet och insamlad datamängd, bedömdes testimplikationer 

under datainsamlingsfasen till stor del intuitivt genom ”magkänsla” och ur förståelse från omedvetna 

tankeprocesser (unconcious neural reactivation).  

Under datainsamlingen och analysfasen följdes orsaks-verkan samband upp med metoden att fråga 

”varför” i fem led enligt Total Quality Management. På så sätt erhölls indikationer på kopplingen 

mellan grundläggande rotorsaker och deras följdverkningar. 

Tre workshops genomfördes också för processkartläggning och gemensamma uppfattningar om 

förbättringsmöjligheter. Workshops utfördes med fordonsteamen, fordonsplanerare samt 

litteraansvariga lokförare. 

Intranät, föreskrifter, dokumentation och avtal lästes löpande under arbetet, delvis vid 

informationssökning men också med hänvisning från intervjupersoner. På så sätt kunde kvalitativ 

information från intervjuer verifieras med fakta och bidra till ytterligare kunskaper. 

  

8.1.2 Diskussion om urval 
  

Ett stickprov med 100 intervjupersoner har valts ut med hänsyn till hierarkier, organisationens 

funktioner och felhanteringsprocessens roller. Både unga och gamla, kvinnor och män, chefer och 

medarbetare, externa parter, konsulter och fast anställda har intervjuats för att erhålla ett så 

representativt helhetsperspektiv som möjligt. Intervjuade personer representerar en population på 

cirka 3600 deltagare i felhanteringsprocessen med planering, styrning.  

Till att börja med intervjuades division Fordons enhetschefer som sedan hänvisade till lämpliga 

mellanchefer vilka meddelades om mitt uppdrag. Det skedde sedan successivt vidare i hierarkin till 

de roller som utför konkreta arbetsmoment i felhanteringsprocessen. Genom detta snöbollsurval, där 

urvalet börjar med en intervju och i och med att fler intervjuer genomförs ökar intervjuantalet. På så 

sätt kunde undersökaren komma i kontakt med samtliga deltagande roller i felhanteringsprocessen 

vilka varit informerade om uppdraget.  

Undersökningen av depåer förenklades till att studera enbart Hagalundsdepån som är den största depå 

som SJ nyttjar. Hagalundsdepån har också den mest komplexa planeringen och styrningen av 

depåerna. Externa leverantörer undersöktes i mindre utsträckning då intervjutid är en kostnad för 

dessa. För intervjuer med underhållsleverantörer valdes enbart roller från Euromaint.  
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I slutet av datainsamlingen skedde intervjuer mer eller mindre ad hoc, dels för uppföljningsfrågor och 

dels för sökande efter rotorsaker genom ett därför ändamålsenligt urval eller tillfällighetsurval. På så 

sätt erhölls också ytterligare förstahandskunskap om historik, pågående förbättringsåtgärder samt 

begränsande förutsättningar och ramverk (till exempel lagar, standarder och säkerhetsrutiner).  

Undersökaren har prioriterat att skapa en tillförlitlig förståelsehorisont för varje processroll och om 

möjligt tagit hänsyn till flera personers perspektiv i rollerna.  

   

8.1.3 Diskussion om analysprocessen  
  

Under mitten av datainsamlingsfasen, när undersökaren erhållit en intuitiv bild av nuläget och skapat 

en processkarta, hade också en oväntat stor mängd förbättringsbehov, fler än 700 stycken, upptäckts i 

felhanteringsprocessen.  

En del roller har beskrivit symptom på ”mjuka” svårmätta faktorer som indikationer på 

processförbättringsmöjligheter. Att ”mjuka” och ”hårda” faktorer har betydelse för prestationen i 

organisationssystem definierades av McKinsey på 80-talet med 7S modellen, se bild 27. 

 

Bild 27. McKinseys 7S-modell med faktorer som inverkar på en organisations prestanda. Den är uppdelad i hårda 

element (strategy, structure och systems) samt mjuka element (shared values, skills, staff och style). (Källa: Mindtools) 

  

För att kunna förstå problembildens komplexitet och skapa förbättringsförslag togs hänsyn till 

organisationssystemets ”mjuka” svårmätta, diffusa faktorer så som företagskultur, arbetsmiljö, 

arbetsbelastning, kommunikation, medarbetarskap, anställdas och interna kunders uppfattning om 

organisationens sätt att arbeta. I bild 28 visas en jämförelse mellan skillnader i att prioritera enbart 

effektivitet mot att även inkludera ”mjuka” faktorer som utföraren reflekterat över vid metodval i 

arbetet. 
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Bild 28. Av undersökaren symboliskt skissad beskrivning av skillnaden på beslut fattande med bara ”hårda” faktorer 

(mätbara) jämfört med beslut med både ”hårda” och ”mjuka” (diffusa) faktorer. I bilden tillämpad på en påhittad 

fördelning av faktorers förbättringspotential, polariserat uppdelad på ”hårda” och ”mjuka” faktorer. Beskrivningen 

syftar till att visa skillnaden i effekt av en organisations beslutsfattande och styrning, dels i kortsiktig rationellt finansiell 

effektivitetsstyrning (IQ) och dels i trans-rationellt, offensiv kvalitetsutveckling för hållbar utveckling (IQ och EQ). 
”Hårda” faktorer är direkta kostnader, mantimmar och liknande. 

  

Det förekom också att intervjupersoner berättade om indikationer på förbättringsmöjligheter från 

okända rotorsaker. Rotorsaker refererades istället till rykten eller spekulationer. Dessa indikationer på 

förbättringsmöjligheter kunde bli värdefulla om all data, helhetsperspektivet studerades i analysen, 

viktiga symptom skulle då kunna härledas till rotorsaken med förslag på åtgärder till 

förbättringsområden. Undersökaren valde att förlänga projektet för att kunna förstå och kommunicera 

nulägesbilden samt leverera förbättringsförslag med maximal effekt. 

Behovet av helhetsperspektiv i analysen krävde att försöka se djupare än en förenklad och polariserad 

bilden av verkligheten som reduktionistiskt, förenklande, tänkande annars tenderar till. 

Förhållningssättets syfte var att undvika misstag från förhastade slutsatser om att något är ”gott eller 

ont”, ”positivt eller negativt”. Istället behövde undersökaren hela tiden acceptera att något kan vara 

osäkert, att försöka nå fram till bilden ”kanske”, i stället för att till en bestämd tidpunkt förenkla 

verkligheten till ett flatland, som Ken Wilber kallar det.  

I varje steg av arbetet har undersökaren därför fokuserat på att minimera antalet reduktionistiskt 

förhastade, irrationella beslut som annars lätt inträffar med krav på att passa in i modern tids 

institutionaliserade normer om att ”allt skall gå fortare”. Till exempel fanns det risk för låg validitet 

på grund av ursprungliga deadlines och agendors självbegränsande krav. Tidskrav kan uppmana till 



78 

 

ett individuellt risktagande, som att helt hoppa över delsteg eller att tänka linjärt förenklande om 

verklighetens komplexa problem. Risken är då att resultaten kan leda till suboptimerande eller i 

värsta fall försämringar. Arbetet har givits denna omfattning för att undvika detta, även om det 

medfört en kraftig förlängning av tiden för arbetet. 

Utan mätbarhet och möjligheten att i efterhand kunna följa upp mängden insamlade data, skulle 

objektiviteten och tillämpbarheten av projektets resultat varit tvivelaktigt. Därför valdes statistiska 

analysmetoder tillsammans med trans-rationellt integrativt tänkande med kreativitet och intuition 

som metod för hållbar utveckling av felhanteringsprocessen. Alternativt skulle enkla modeller 

använts för beslut tillsammans med reduktionistiskt särskiljande tänkande med följder som brist på 

överblick, påverkan av eget tyckande och brist på möjlighet att bevisa resultatets validitet.  

Arbetet har skett genom en strukturerad organisationsanalys baserad på en kvalitativ-dataanalys 

innehållande en textdataanalys, enligt principen ”Simple-Complex-Simple”, se bild 29. Principen 

används för analys inom finansområdet för att beskriva arbetsgången vid lösning av komplexa 

problem genom att transcendera problemet. En enkel lösning blir möjlig först när komplexiteten 

förstås helt av undersökaren med lämpliga analysmetoder. Om undersökaren inte förstått problemets 

komplexitet blir resultatet en stor mängd data som mer förvirrar än löser problemet. 

Detta har lett undersökaren till att gå ner på djupet i detaljer för att hitta rotorsaker och brett för att få 

en överblick av helheten. Att gå ner ”på djupet” gäller både för arbetsmetoder och mentala 

tankeprocesser, där ”ytan” vid projektstarten inte nåtts igen förrän förbättringsförslag utarbetats. 

Arbetsmetoder valdes därför efter hand beroende på möjligheter och behov. 

  

 

 Bild 29. “Simple-Complex-Simple”-principen tillämpad i projektet. I divergenta faser ökar komplexiteten i den 

hermenuetiska metodiken. I den konvergenta fasen minskas komplexiteten med induktiv metodik. 

  

Uppdragets beskrivning utgör steget ”Simple”. Under den ”divergenta fasen” samlas data in och 

analyseras,  komplexiteten ökar då succesivt. I steget ”Complex” har komplexiteten i problembilden 

accepterats och transcenderats då en holistisk lösning med hög validitet inte enbart kan tas fram  
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genom rationellt reduktionistiskt tänkande eller enkla teoretiska modeller. Under den ”konvergenta 

fasen” pågår kreativt arbete med förbättringsförslag. Resultatet av arbetet blir presenterbart det sista 

steget ”Simple”. 

Utöver processkartan, uppnåddes verifierbarheten och mätbarheten i analysen genom en strukturering 

av intervjupersoners förståelsehorisont i en lista med 920 rader där 886 rader kommer direkt från 

intervjuer. I raderna strukturerades hypoteser i form av indikationer på förbättringsmöjligheter med 

förlag på lösning och även ytterligare information. På så sätt kan deltagare i processen och 

förbättringsprojekt i efterhand förbättra sin förståelse och granska giltigheten i hypoteser från 

datainsamlingen som även sorterats i relevanta business intelligence faktorer i analysen.  

Den hermeneutiska spiralens förändring av förförståelsen från datainsamlingsfasen fortsatte även 

under analysfasen. Varje hypotes analyserades för sig av undersökaren baserat på kunskap om 

samtliga hypoteser. Efter en triangulerande jämförelse mellan analysen i varje hypotes i listan med 

920 rader, textdataanalysens kvantitativa frekvensmått, läsning i skapade listor med business 

intelligence-faktorer och jämförande med processkartan, var det möjligt att verifiera eller falsifiera 

den intuitiva ”magkänslan” för att skapa sammansmältningen av över 100 personers olika 

förståelsehorisonter om felhanteringsprocessen. Det var ett tidskrävande arbete som möjliggjorde för 

undersökaren att erhålla en klar bild av nuläget. Den holistiska nulägesbilden utgör underlag till 

framtagande av resultatets förbättringsområden. 

Bilden som förbättringsförslagen baseras på innehåller en allmän förståelse för hanteringen av 

fordonssystem och specifik kunskap om felhanteringsprocessen från datainsamlingen och analyserad, 

kvantifierad och sorterad kvalitativ data från analysfasen. Ytterligare en viktig källa för att utarbeta 

förbättringsförslag var undersökarens egna separata anteckningar, skisser och idéer från både 

medvetet och omedvetet (unconcious neural reactivation) reflekterande. Förbättringsförslagen har 

sedan härletts ur ett induktivt resonemang eftersom innehållet i förbättringsförslags framtida 

handlingsalternativ säger mer än nulägets premisser. Att skapa förbättringsförslag innebär att iterativt 

arbeta fram strategier med hjälp av intuition, kreativitet och fantasi vid brainstorming, antecknande 

och skissande på idéer, följt av kritiskt tänkande och justering av förbättringsförslag. Strategierna är 

kvalificerade gissningar vars kvalitet beror på tidsåtgång, validiteten i understödjande fakta, 

undersökningsmetoder, handledning samt undersökarens objektiva förmåga, noggrannhet (reabilitet), 

intuition, kreativitet och fantasi. 

Förbättringsområdena är framtagna med hänsyn och respekt för att verkligheten i 

organisationssystemet utgörs av en flerfaktoriellt beroende komplexitet (bilaga 1), som ständigt 

förändras och att det för undersökaren kan finnas okända faktorer. De utformades för att ge positiv 

holistisk effekt, vara realistiska att genomföra och kostnadsmässigt rimliga. Förslagen anpassades 

med hänsyn till pågående förändringar och projekt i SJ. 

Förbättringsbehovet visade sig till stor del vara att skapa förutsättningar för ett bättre klimat och 

kultur, så att alla som deltar i skapandet och utförandet av reseprodukten skall kunna ”dra åt samma 

håll”, förstå syftet med sitt och andras arbete och känna motivation till att vilja göra en god 

arbetsinsats.  
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Förslagen är anpassade för att underlätta långsiktigt kvalitetshöjande arbete, till exempel för 

möjlighet till förbättrad reaktionssnabbhet, från att en indikation på förbättringsmöjlighet upptäcks, 

skapandet av förståelse för möjligheten och till genomförandet av proaktiv åtgärd. Det är en struktur 

som åtgärdar systematisk variation för att underlätta det kontinuerliga proaktiva arbetet med 

slumpmässig variation som inverkar på järnvägstrafik. Exempel på tre slumpmässiga variationer som 

behöver gynnsamma förutsättningar för kontinuerlig och flexibel optimering är: fordonsfel, 

säkerhetsavvikelser och infrastrukturfel.  

  

8.1.4 Deltagarkontroll 
  

Motfrågor och uppmuntrande att fritt berätta mer har ställts under intervjuer vid oklarheter eller 

viktiga detaljer, dialogisk validering, i stället för att intervjupersonen granskar intervjun i efterhand.  

Det är möjligt att i efterhand verifiera validiteten och reabiliteten i arbetet genom att respektive 

funktion granskar funktionens bidragande till listan med 920 rader eller granskar utsorterade listor 

från textdataanalysen. På så sätt kan eventuellt missförstånd eller felaktigheter från intervjuers 

kvalitativa information upptäckas.  

På grund av risk för ofördelaktiga konsekvenser för enskilda individer, vilket inte är syftet med 

arbetet, hålls alla källor anonyma i all resulterande dokumentation. Endast funktioner nämns, för 

möjlighet till validering av arbetet med deltagarkontroll samt som stödjande underlag för 

implementering av förbättringsmöjligheter.  

Problem och kvalitetsbrister i processer försvinner inte av sig själva, med acceptans för brister är det 

möjligt att åtgärda dem, genom inställningen att ”älska avvikelser”. Till exempel kan 

förbättringsförslagen i rapporten effektivt lösa systematiska brister och kritiska framgångsfaktorer på 

grund av den insamlade kunskapen om dem. 

  

8.1.5 Triangulering 
  

Eftersom de bakomliggande problem var okända för undersökaren, syftade den största delen av 

arbetet till att ”ringa in”, triangulera, de viktigaste problemen och ta hänsyn till dessa i resultatet. 

Triangulering betyder att kunna se ett problem ur olika perspektiv. Genom ett hundra intervjuer på en 

timme vardera med alla roller i felhanteringsprocessen, berättade olika roller och om möjligt flera 

personer inom samma roll, sitt perspektiv på felhanteringsprocessen, där flera källor beskrev samma 

företeelse ur olika perspektiv, så kallad källtriangulering. Den skedde genom reflekterande och 

intuition under arbetet. 

Felhanteringen kartlades som en process relaterad till kärnprocessen med kundbehovet. En lista med 

920 indikationer på förbättringsmöjligheter från intervjuer och dokumentation skapades. En 

textdataanalys med kvantitativa frekvenser och sortering på faktorer genomfördes. Dessa tre 

perspektiv utgjorde tillsammans en teoritriangulering som kunde verifiera eller korrigera 

undersökarens intuitiva bild från källtrianguleringen.  
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Alla intervjupersoners förståelsehorisont har på så vis sammansmälts till en interbedömarreliabilitet, 

vilket betyder att det i den resulterande holistiska bilden finns samstämmighet mellan 

intervjupersoners bedömningar av felhanteringsprocessen. Helhetsbilden som är multifaktoriell, 

kunde sedan utgöra grunden för det induktiva arbetet som med intuition, fantasi och kreativitet 

slutligen resulterat i förbättringsförslag. Tre förbättringsområden möjliggjordes tack vare de tre 

delarna; allmän förståelse om hanteringen av fordonssystem, strukturerad analyserad data om 

felhanteringsprocessen med planering och styrning samt undersökarens teoretiska kunskaper och 

övrig förförståelse.  

  

8.2 Yttre validitet 

  

Yttre validitet innebär generaliserbarheten av undersökningens metoder och resultat till andra grupper 

eller situationer. 

Eftersom examensarbetet till största del är en kvalitativ studie är det läsaren, inte undersökaren, som 

avgör hur väl resultaten lämpas för implementering eller överförbarhet. Undersökaren har, så som 

teori och praxis förespråkar, presenterat vägen och de fynd som gjordes vid slutet av projektet.  

Undersökarens intention är att fynden, förbättringsförslagen i denna rapport, skall erbjuda en 

innebörd som överskrider sin egen horisont. Eftersom förbättringsförslagen är tänkta att kunna 

implementeras som projekt för att uppnå konkreta förbättringar, finns det alltså en uttänkt möjlig 

tillämpbarhet för SJ AB.  De är tänkta att ta organisationen ett steg mot visionen ”hela och rena tåg i 

tid”, främst för felhanteringsprocessen med dess planering, styrning och kommunikation. Resultatet 

är tänkt att kunna tillämpas med nytta för arbetsgrupper, enheter, divisioner, staber samt externa 

konsulter och samarbetspartners (leverantörer).  

Förutsättningar för tillämpbarheten av förbättringsförslag är att tillräckligt med tid, resurser och 

personal tilldelas implementeringen. Dessutom behövs motivation baserad insikter om fördelar med 

att investera i kvalitet, långsiktighet, fokus på kundnytta och konkurrenskraft. En annan förutsättning 

är beslutsfattares engagemang och kunskap om kvalitetsarbete och vetskap om att både tid och 

resurser kontinuerligt går åt till att investera i kvalitet, vilket först efter ett par år indirekt leder till 

förbättrad lönsamhet. En jämförelse av andelen arbetstid som ägnas åt förbättringsarbete på Scania är 

cirka tjugo procent för den industriella produktionen, andelen behövd tid för SJ:s trafikala 

verksamhet kan vara något lägre, gissningsvis mellan tre till tio procent av arbetstiden. Med officiellt 

avsatt tid till förbättringsarbete minskas risken för att personal drabbas av negativ stress från 

belastande obetalt övertidsarbete. 

Utförandet, valda metoder och förbättringsområden skulle även kunna användas som inspiration till 

andra organisationer för arbete med kvalitet och processorientering. 
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8.3 Reliabilitet 

  

Reabilitet innebär pålitlighet i hur noggrant undersökaren utfört arbetet, speciellt vid kvantitativa 

mätningar. En konsult som utför en utredning behöver se till att den håller tillräckligt hög reabilitet i 

förhållande till uppdraget. Om reabiliteten inte är tillräckligt hög blir resultatets validitet låg på grund 

av osäkerheten i resultatet. Men en överdriven noggrannhet i arbetets metoder leder inte till att 

resultatets validitet blir högre, det finns alltså en ”rimlig” kvalitetsnivå på reabilitet, som beror på 

omständigheterna och vilket resultat som önskas.    

Eftersom arbetet till största delen baseras på kvalitativa intervjuer har slutsatser dragits baserat på 

påståenden om observationer och upplevelser. Det finns en risk att undersökaren missförstått 

intervjupersonen. Felaktigheter i intervjupersonens berättade kan förekomma om intervjupersonen 

oavsiktligt sagt något felaktigt. Dessa risker har förebyggts på flera sätt, till exempel med 

uppföljande frågor, intervjua fler personer med samma roll samt genom att jämföra med 

dokumentation. 

25 % av intervjuerna antecknades med papper och penna av undersökaren, felaktigheter kan då 

uppstått på grund av slarviga anteckningar eller bristande uppmärksamhet vid samtidigt skrivande 

och lyssnande. För att motverka dessa felaktigheter följdes flera intervjuer upp med detaljfrågor om 

oklarheter i efterhand.  

Diktafon användes till 75 % av intervjuerna, i dessa minimerades fel i överföringen från lyssnande 

till antecknande, då hela intervjun lyssnades igenom i efterhand för intervjuantecknande. Inspelningar 

raderades för anonymitet direkt efter att de antecknats. 

Kompletterande intervjuer från flera personer med samma roll genomfördes om möjligt, för att få en 

mer heltäckande förståelsehorisont samt för att minska risken för feltolkning.  

Arbetet syftar i första hand till att skapa ett för felhanteringen första objektivt tolkat 

helhetsperspektiv. Om en specifik mätning av enbart en eller två faktorer genomförts, skulle det lett 

till en begränsad och skev tolkning av organisationssystemets flerfaktoriella verklighet. Risken med 

en skev tolkning är att rekommenderade förändringar skulle kunna göra mer skada än nytta, till 

exempel om inte hänsyn tas till cirka 3600 personers arbete i processen. Undersökning av specifika 

parametrar är bättre lämpat i föreslagna förbättringsprojekt, till exempel alternativkostnader och 

arbetstimmar eller effekter på kultur och motivation. 

Textdataanalysens sökmetoder som skapats med Macro programmering i Excel har byggts upp steg 

för steg med buggfixande av varje del, där halva tiden gått åt till programmering och andra halvan till 

test av kod och buggfixande. Den färdiga koden är därför fri från buggar och lämplig till skapande av 

listor, frekvenser och för jämförelser. 

Textdataanalysen kvantifierar kvalitativ information i faktorer genom att söka på flera nyckelord. 

Därför mäts i hur många rader som ett eller en samling nyckelord nämns. Textdataanalysen mäter 

därför de ”kvantitativt mest förekommande faktorerna som rollerna i processen upplever”, en sorts 

mängdavvikelse. Därför kan även ett nyckelord med låg kvantitet ha en stor betydelse, till exempel 

en stor kostnadsbesparing eller en enstaka radikal förbättring för anställda eller kunderna. 
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Genomförda sökningar till faktorer är en förenklad tolkning genom sortering av de kvalitativa 

hypoteserna om verkligheten. Förbättringsmöjligheter kan därför finnas i andra dimensioner och ej 

mätta faktorer. Undersökarens intuitiva förståelse och insamlade material om felhanteringsprocessen 

är därför av vikt för tolkningen av den kvantitativa textdataanalysens validitet även om den 

genomförts med hög reabilitet. Den kvantitativa mätningen är av betydelse för att stödja 

undersökarens intuitiva bild av förbättringsmöjligheter och för att kunna kommunicera arbetets 

reabilitet i hantering av kvalitativ information, för styrkande av validiteten i resultatets 

förbättringsområden.  

Det holistiska analysarbetet med kvalitativa data kräver noggrannhet i varje delsteg för att uppnå hög 

validitet och reabilitet. Resultatet kan ha låg validitet om analysmetoder inte leder fram till ett svar på 

uppdragets problemställning. Resultatet får låg reabilitet om arbetet inte utförs noggrant. Hänsyn till 

validitet och reabilitet i examensarbetet togs därför särskilt i dessa tio delmoment: 

1. Valet av metod till varje steg under analysen  

2. Struktureringen till en tydlig och logiskt uppbyggd lista  

3. Utprövning av datorprogram för ordfrekvensanalys 

4. Struktureringen i listan av enhetliga nyckelord baserad på ordfrekvensanalysen  

5. Macro-programmering i Excel för olika sökmetoder utan buggar  

6. Att välja lämpliga nyckelord till sökningar för business intelligence faktorer  

7. Att faktorers sorterade listor leder till bättre förståelse, intuitiv bild för läsaren 

8. Att det måste vara mänskligt möjligt att ta till sig den slutliga mängden nulägesinformation 

9. Att utforma lösningsförslag som löser viktiga rotorsaker och är rimliga att genomföra  

10. Att undersökaren efteråt kan förstå arbetets reabilitet och resultatets validitet 

11. Att sammanställa arbetet i en vetenskapligt korrekt rapport med formalia 

 

8.4 Objektivitet 

 

Objektivitet innebär undersökarens förmåga till saklighet och opartiskhet i förhållningssätt. 

Objektivitet kan undersökas till exempel genom att ett par kunniga personer läser rapporten och 

jämför vad de anser.  

Förbättringsförslagens validitet är direkt beroende av undersökarens objektiva förmåga att interagera 

med andra personer samt förmågan att observera och tolka verkligheten i organisationssystemet på ett 

systematiskt sätt inom rimlig tid.  

Undersökaren har ett ansvar mot företaget att definiera organisationens verklighet på ett så korrekt 

sätt som möjligt. Om resultatet håller tillräckligt hög kvalitet finns möjlighet att en implementering 

kan ge högre konkurrenskraft, ökad lönsamhet, nöjdare kunder och medarbetare samt ökning av 

kundantal. 

Det är svårt att, som utomstående undersökare som i detta fall, på kort tid uppfatta politiska intressen, 

konflikter, mobbing samt konkurrens om karriärmöjligheter och resurser i denna typ av 
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undersökning. Det är också svårt att förutspå hur förutsättningarna kommer att se ut i framtiden för 

förbättringars genomförande och felhanteringsprocessen. 

Enligt utförarens förmåga till bedömning av arbetsprocessen, har examensarbetet genomförts på ett 

systematiskt sätt i syfte att kunna tillämpas i verksamheten. Undersökaren kände ett personligt 

engagemang mot 100 intervjupersoner, 3600 processdeltagare och 100 000 resenärer att behandla all 

insamlad kunskap för att leverera ett objektivt och användbart resultat för SJ.  

Det finns trots engagemanget risk för att en del detaljer kan ha låg validitet på grund av den 

mänskliga faktorn och den individuella ”lins” som verkligheten uppfattas genom av undersökaren 

och intervjupersonerna. ”Linsen” påverkar tolkningen i förståelsehorisonten då individer själva 

omedvetet överskattar sin förmåga till objektivitet. Utföraren och intervjupersoner kan även 

omedvetet i efterhand konstruera logiska förklaringar till beslut och skeenden som skett mer eller 

mindre slumpmässigt. Examensarbetet som främst är baserat på kvalitativ information och tolkat av 

en enda person bör granskas för validering av andra nyckelpersoner med kunskap om 

felhanteringsprocessen. 

Examensarbetet syftar till att utreda de mest effektfulla förbättringsförslagen för hanteringen av 

fordonsfel, utföraren anser att noggrannhet och objektivitet i projektets hantering av information har 

varit tillräcklig, tack vare käll- och teori-trianguleringarna. 

Undersökaren har utgått från att förbättringsförslag skall kunna genomföras i projekt. Rapporten, 

listor och processkarta är då tänkta att användas som underlag. I projekten bör relevanta faktorer 

mätas för möjliga åtgärder samt ta hänsyn till svårmätta faktorer. Mätningar kan göras med 

flödesanalys och alternativkostnadskalkyler för kvalitetsbristkostnader jämfört med 

förändringskostnader. Processdeltagare är tänkta att vara delaktiga under förbättringsprojekt för en 

processanpassad implementering. 
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9 Slutsats och rekommendationer 
   

Målet med examensarbetet har varit att leverera en processkartläggning och  förbättringsförslag för 

fordonsskadors hantering och fordonsunderhåll åt division Fordon i SJ AB.  

Felhanteringsprocessen har kartlagts från att felsymptom upptäcks till att reparation utförs med 

planering och styrning. Kartläggningen är baserad på en timmes intervjuer och workshops med 100 

processdeltagare.  

Felhanteringsprocessen och processens förbättringsmöjligheter har från början varit oklara, därför har 

en omfattande holistisk organisationsanalys utförts för att kartlägga och förstå felhanteringsprocessen 

med nulägets förbättringsmöjligheter, juni 2012.  

Nulägets förbättringsmöjligheter har analyserats baserat på all insamlad information i en kvalitativ 

dataanalys. En lista med 920 indikationer på förbättringsmöjligheter med förbättringsförslag har 

sammanställts från intervjuer och analyserats med stöd av en textdataanalys. 

Projektet förlängdes på grund av upptäckta möjligheter och med hänsyn till komplexiteten i 

processen. Det stora antalet förbättringsindikationer och den rådande situationen gjorde att utföraren 

valde en mer genomgripande undersökning och en tyngre analys för att ge ett bättre och mer resultat 

med högre kvalitet för att ta tillvara på de fynd som upptäckts.  Resultatet är baserat på nuläget juni 

år 2012 och levereras i maj år 2013, läsaren bör vara medveten om att nuläget kan ha förändrats. 

Förbättringsförslag har utarbetats baserat på den kvalitativa dataanalysen och den teoretiska 

referensramen. Resultatet är tre förbättringsområden utformade med hänsyn till hela 

felhanteringsprocessen och dess sammanhang i hanteringen av fordonssystem. Tre utformade 

områden innehåller detaljerade förbättringsförslag för till exempel nya aktiviteter, avdelningar och 

samarbeten. Förbättringsområdena med innehåll är: 

  

Område 1. Fordonens planering: 

 FORD/EAM och felrapportering med SJapp 

 Planering i RPS-moduler och Webbdepå 2.0 

Område 2. Strukturerat förbättringsarbete: 

 KAIZEN-struktur för kvalitet och snabbare företagsutveckling 

 SJapp för enklare kommunikation med rapportörer 

 SYNERGI-systemet  

 SYNERGI-organisationens roll med feedback, analys och delegering  

 Förbättringsåtgärder av förbättringsteam, processägare och funktionsutvecklare  

 Externa processdeltagares deltagande i KAIZEN-strukturen 

 Officiell terminologi och forum för underlättad kommunikation 
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Område 3. Årlig styrning och projektprioritering:  

 Årlig uppföljning från alla deltagare i kärnprocessen 

 Årlig uppföljning och styrning av kärnprocessens processer och förbättringsarbetet 

 Kund- och processorientering av nyckeltal 
  

9.1 Rekommendationer 

 

 Förbättringsområdena eller ingående delar är tänkta att kunna implementeras i projektform med en 

begränsad mängd projekt samtidigt, exempelvis två till tre projekt parallellt, för att förbättringar ska 

uppnå önskade effekter med rätt kvalitet. Förbättringsområdena kan ta felhanteringsprocessen till en 

ny nivå i verksamhetsutvecklingen med hänsyn på processorientering och kvalitetsstyrning.  

Examensarbetets levererade material utgörs av rapporten, processkartan och ett antal sorterade listor 

med indikationer på förbättringsmöjligheter för relevanta faktorer. Materialet är tänkt att användas 

för beslutsstöd till förbättringsprojekt och direkta processförbättringar.  

Rapporten kan med fördel också förmedlas till kärnprocessdeltagare både internt och externt för att 

öka förståelse om kundnyttan, processrollen, kvalitetsarbetet och framtida förbättringsmöjligheter. 

Levererat material kan användas av ledningen som beslutsstöd i arbetet med verksamhetsutveckling, 

planering, förbättringsarbete, motivation och processorientering. 

 

Till studenter och företag med examensarbeten på 400 timmar rekommenderas att tänka på följande:  

1. Omfattningen på projekt eller processkartläggning av en person, bör begränsas till max 30 

stycken en timmes intervjuer.  

2. Studenten måste ha insikter om skillnaden mellan agil och traditionell projektledning, det 

borde ingå i KTH-utbildningar.  

3. Vid uppstarten bör parter diskutera ekonomisk ersättning om behov av förlängning av 

projektet från studentens sida uppstår, om ett motsvarande extra värde levereras av studenten.  

4. Ekonomisk ersättning bör också diskuteras ifall uppdragets omfattning kommer visa sig kräva 

mer tid än utbildningens krav, förutsatt att studenten utför en rimlig prestation och levererar 

kvalitetssäkrade resultat. 
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Bilaga 1 
Värderingskategorier (business intelligence faktorer) för tänkt beslutsdiagram till listan med 920 punkter: 

Organisation: Roller i trafikledning: IT-system: 

Division Fordon FL RPS 

EnhetTekniskProduktledning DS FORD/EAM 

Enhet Fordonsplanering TL SYNERGI 

Enhet Depåproduktion 
 

Webbdepå 

Enhet Teknik&Projekt Roller på tåg: SJapp/Trapp 

Enhet Leverantörsstyrning Förare övrig IT 

Division Trafik&Service Ombordpersonal   

Division 

Verksamhetsutveckling 
  Division 

Marknad&Kommunikation Depåkontor med platskontroll: ISO standard/ 

Kvalitet DFL EFQM/McKinsey 7S: 

Miljö OP Strategy 

Arbetsmiljö ODC Structure 

Trafiksäkerhet Depåplanerare Systems 

Stab IT 

 

Shared Values 

Control/Ekonomi Roller i depåproduktion: Style 

Affärsutveckling Operatörer Staff 

HR Fordonsoperatör Skills 

Juridik Vattentryckare 

 VD/Styrelseledningsgrupp Städning   

Fackorganisationer 
 

Förbättringstyper: 

  Externa leverantörer i depå: Redesign/Större förändring 

Littera: Underhållsleverantörer TQM/Ständiga förbättringar 

Lok Ställverket Dubbelpunktsfel 

Psv Fekalie Enkelpunktsfel 

X2 Städning   

X12 Säksynare Helhetsaspekter: 

X50 Avtal med leverantörer SJ 

X40 
 

Hantering av fordonssystem 

X55 Planering: Felhanteringsprocessen 

  Korttid Konkurrensfaktorer/KAS-projektet 

Fel och avvikelsetyper: Närtid Kund Resenär 

Säkavvikelse Långtid 

 Säkerhetsklassat fel 
  Ej säkerhetsklassat fel Kommunikation: Nyckeltal (ej mätta i projektet): 

Starkt komfortfel Listor/rapporter Tid 

Svagt komfortfel Växlingsorder Kronor 

Kvalitetsavvikelse OC-rapporten Parametrar med måttenheter 

Avhjälpande Underhåll ITRL 

 Förebyggande Underhåll   

 



 

 

Bilaga 2 De 80 vanligast förekommande orden av totalt 7940 st från listan med 920 rader. 

Ordfrekvensanalys med hjälp av programmet RankWords. 

 

RPS (IT system) 291 

Fordon (Divsion) 226 

DS (driftstöd) 215 

EAM (IT system) 210 

tid 190 

EM (Euromaint) 165 

tåg 161 

SJapp (IT lösning) 161 

Hgl (Hagalund) 152 

depå 136 

Lokförare 132 

FORD (IT system) 130 

X2 (fordonstyp) 129 

Webbdepå 126 

X40 (fordonstyp) 111 

Lok 107 

information 107 

DFL (Depåfordonsledare) 104 

UH (Underhållsleverantör) 96 

FL (Fordonsledare) 96 

AU (Avhjälpande underhåll) 88 

komfortfel 78 

SYNERGI (IT system) 77 

personal 76 

Personvagnar  74 

Lokföraren 71 

Kast (att byta ut ett fordon) 67 

OP (Operativ planerare) 63 

Säkerhetsklassade (fel/symptom-typ) 62 

rapportering 62 

rapportera 62 

littera (fordonsslag t.ex. X2) 62 

underhållet 60 

skador 60 

fordonen 57 

planering 55 

vagnar (personvagnar) 53 

Verkstad (Underhållsverkstad) 52 

underhållsavtal 51 

problemet 51 

roller 49 

Ombordpersonalen 49 

FU (Förebyggande underhåll) 49 

fordonet 49 

Depåmodul (del av RPS) 49 

Kända skador 48 

FF (Enhet fordonsplanering) 48 

anställda 48 

trafik 47 

Spår 47 

Fordonsoperatörer 47 

Underhåll 46 

Vagn 44 

Ställverket 43 

SJs 43 

Säk (”säkerhetsklassad”) 43 

Verkstaden 42 

Klargörning 42 

N (Ej säkerhetsklassad) 41 

J (Säkerhetsklassad) 41 

störningar 40 

ständiga (förbättringar) 40 

operativa 40 

Ombordpersonal 40 

Gränssnitt (i datorsystem) 40 

ringer 39 

förbättringsförslag 39 

tågen 38 

omlopp 38 

avvikelser 38 

roll 37 

linjen 37 

ringa 36 

Personalen 36 

IT 36 

TV (Trafikverket) 35 

rapporteras 35 

Feedback 35 

ärenden 34 

vintern 33  



 

 

 

Bilaga 3  

Förklaring av relationsdiagrammet med trädstruktur, diagram 2:  

Diagram 2.  

Diagramdelar: Förklaring:   

Långsiktig flexibel optimering av felhanteringsprocessen Examensarbetets och SJ:s vision 

Förbättringsområde 1: Fordonens planering Område baserat på all insamlad data 

Förbättringsområde 2: Strukturerat förbättringsarbete Område baserat på all insamlad data 

Förbättringsområde 3: Årlig styrning och projektprioritering Område baserat på all insamlad data 

Förbättringsteam (Virtuellt) Förslag på en ny virtuell organisation 

EAM (FORD) Fordons-åtgärder Förslag på förbättringar i datasystem 

RPS-moduler, Webbdepå, depåurval (prioritering för åtgärder)Förbättringsförslag i planeringssystem  

SYNERGI med organisation Förslag på struktur för alla avvikelser 

Samarbetspartners: EM, BT, Alstom Ställverket... Externa leverantörer med avtal 

SJAPP och gränssnitt även för datorer Förslag på ny användning av mobil app 

Processägare med kundrelaterade processer /processponsor Förslag på utökad processorganisation 

IT-stödda telefonsamtal Förslag på mjukvaruförbättring-telefoni 

All SJ-personal och konsulter Anställda i SJ och inhyrda konsulter 



 

 

Forum för  virtuellt kunskapsutbyte Förslag på nytt datasystem 

Terminologi, ensad eller med flera översättningar Förslag på standardisering av termer 

Funktioner inom SJ SJ:s organisation med divisoner mm 

Information om nuläget anpassad för varje roll Anpassad för information till mobil app 

 

 

 

 

 

 

 

Relationskopplingar: 

Diagram 3.  

Nr:  Förklaring: 

G.1 Gemensam för alla områden. Rapportering och information för externa samarbetsparters  

G.2 Gemensam för alla områden. Rapportering, information och kunskapsutbyte för personal 

G.3 Gemensam för alla områden. Reservdelsförvaltning, tvärfunktionella ärenden och projekt 

G.4 Gemensam för alla områden. Engagerat ledarskap för kvalitetsarbete och medarbetarskap 

  



 

 

 

Diagram 6.  

Nr:  Förklaring: 

1.1 Examensarbetets insamlade data har behandlats och utifrån visionen resulterat i område 1 

1.2 Analysen har visat på förbättringsbehov från FORD som kan implementeras till EAM-systemet 

1.3 Analysen har visat på förbättringsbehov för RPS-systemet, Webbdepå 

1.4 Registrering och felavhjälpning av symptom med hjälp av känd information och videosamtal  

1.5 Verkstadsreparatörers tillgång till EAM mobilt i bärbara datorer för administration av kända skador 

1.6 Mobilt användarvänligt gränssnitt i SJappen för mobil administration av kända skador i EAM 

1.7 Telefondator och RPS visning av både fordonets och lokförarens telefonnummer till fordonsledare 

1.8 Eventuell RPS-version för underhållsleverantör. Uppdaterad spår- och depåplanering till ställverket    

1.9 Koppling SJapp-Webbdepå 2.0 för depåpersonales koordinering. RPS-SJapp för mobil information  

1.10 Virtuellt samarbete för operativa planerare i depå 

1.11 Virtuellt samarbete för operativa planerare i depå 

1.12 Rapportering av felsymptom till driftstöd med bifogad information, videosamtal 

1.13 SJappen för intelligenta telefonsamtal till bland annat driftstöd med bifogad känd information 

1.14 Databas med nulägesinformation mobilt till alla roller internt/externt. Fordonstillgång, störningar... 

  



 

 

Diagram 9.  

Nr:  Förklaring: 

2.1 Examensarbetets insamlade data har behandlats och utifrån visionen  resulterat i område 2 

2.2 Analysen har visat på förbättringsbehov av arbete med KAIZEN med stöd av ett förbättringsteam 

2.3 Tvärfunktionellt samarbete vid arbete med ständiga förbättringar med externa parters deltagande  

2.4 Översättning av termers betydelse för olika funktioner för färre missförstånd för förbättringsteamet 

2.5 Tvärfunktionellt samarbete vid ständiga förbättringar med representanter för SJ:s funktioner  

2.6 Delegering av ärenden till förbättringsteam, ärendens uppföljning till SYNERGI-organisationen 

2.7 Tvärfunktionellt samarbete vid ständiga förbättringar i samarbete med SJ:s personal och konsulter  

2.8 Tvärfunktionellt samarbete för flödesrelaterade förbättringsärenden med processägare/-sponsor  

2.9 Delegering av ärenden till externa leverantörer, uppföljning till SYNERGI-organisationen 

2.10 Delegering av ärenden till SJ:s funktioner, uppföljning till SYNERGI-organisationen 

2.11 Gemensam för område 2 & 3. Avvikelserapportering från alla i resetjänstproduktionen 

2.12 Delegering av ärenden till processponsor/processägare, processledare, samt uppföljning av ärenden 

2.13 Översättning av termers betydelse för SJ:s funktioner och externa parter för färre missförstånd  

2.14 Tvärfunktionellt samarbete vid förbättringar för flödesrelaterade ärenden med externa parter  

2.15 Tillgång på aktuell information som nyckeltal, händelser i trafik till nytta för processdeltagare 

2.16 Översättning av termers betydelse för SJ:s funktioner för färre missförstånd åt processägare/sponsor 

2.17 Gemensam för område 2 & 3. Tvärfunktionell målstyrning och samarbete med SJ:s funktioner  

2.18 Översättning av termers betydelse i samverkan med SJ:s personal och externa konsulter  

2.19 Översättning av termers betydelse för SJ:s funktioner och externa parter för färre missförstånd  

  



 

 

 

Diagram 11.  

Nr:  Förklaring: 

3.1 Examensarbetets insamlade data har behandlats och utifrån visionen resulterat i område 3 

3.2 Analysen har visat på förbättringsmöjlighet i årlig uppföljning med förbättringsteamets information  

3.3 Analysen har visat på förbättringsmöjlighet i årlig uppföljning i samarbetet med externa parter 

3.4 Analysen har visat på förbättringsmöjlighet i nyckeltal till förbättringsarbetet från SJ:s funktioner 

3.5 Analysen har visat på förbättringsmöjlighet i årlig uppföljning med processbehov från processägare 

3.6 Flödesorienterad målstyrning, uppföljning kan avtalas med externa parter till förbättringsarbetet 
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Bilaga 6  Referensmaterial från www.sj.se 

 

[1] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=538&a=2192&l=sv 

 

Historiska fakta 

En vanligt förekommande missuppfattning är att SJ är en förkortning av Statens järnvägar. Sedan 

2001 är SJ inte längre en förkortning utan ett namn. 

Statens järnvägar är ett affärsverk som äger och förvaltar lok och vagnar för tågtrafik till Rikstrafikens operatörer av tågtrafik. 

Nedan följer viktiga milstolpar i SJs historia:  

1856  
Statens Järnvägar, SJ, bildas 

1871  
Stockholms Central invigs 

1894 
Sverige får sin första restaurangvagn. Det är resenärerna på sträckan Uppsala - Gävle som får pröva nyheten först. 

1939  
Riksdagen fattar beslut om att alla enskilda järnvägar ska övertas av staten. Frivilliga överenskommelser görs med de olika bolagen. 

1988 
Statens Järnvägar delas upp i Banverket och affärsverket Statens Järnvägar, SJ. Samma år inleds miljöarbetet och den första 
miljöpolicyn antas. 

1990 
Premiär för snabbtåget X 2000. 

1991 
Rocktåget rullar ut i Sverige. Thomas Ledin, Niklas Strömstedt och Lena Philipsson är de första artisterna. 

1995 
Ett riksdagsbeslut från föregående år öppnar för fri konkurrens. Bara ett par procent av trafiken går till andra operatörer. Först flera år 
senare börjar SJ förlora avtal i större omfattning. 

1996 
SJ tilldelas Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen, världens mest krävande miljömärkning. 

1997 
Det blir möjligt att boka sin SJ-biljett via Internet. 

1999 
SJ ser att efterfrågan på regionala tågresor ökar, främst inom Mälardalen. Det fattas beslut om investeringar i nya snabba tåg. 

2000 
Affärsverket SJ delas upp i sex olika bolag. Det nya SJ AB får ansvar för persontrafiken. De andra bolagen är godstransportören SJ 
Green Cargo, fastighetsförvaltaren Jernhusen, serviceoperatören TraffiCare, system- och underhållsföretaget EuroMaint och IT-
företaget Unigrid. Öresundstågen sätts i trafik under året. Nu svarar SJ bara för 40 procent av persontrafiken i landet.  
 
Den verksamhet som inte flyttades över till något av de sex nya bolagen finns kvar i affärsverket Statens järnvägar. 

2002 
Akut ekonomisk kris för SJ. 

2004  
SJ visar vinst för första gången på länge. 

2005 
De nya snabba regionaltågen och de renoverade X 2000-tågen sätts i drift. 

2006 
Resandet ökar med 9 procent. 

2007 
SJ börjar med biljettauktioner på nätet under devisen ”stolarna ska fyllas”. 

2008 
20 stycken av det nya snabbtåget SJ 3000 beställs. 

2010 
Drift och underhållskostnaden för X 2000 passerar 350 miljoner kronor per år. Ytterligare en miljard satsas på teknik och 
komfortupprustning i SJ:s tågflotta. 

2011 
Nya snabbtåget, SJ 3000, börjar testköras i Sverige. Varje tåg ska rulla 2500 kilometer felfritt innan det sätts i trafik. 

2012 
SJ 3000 sattes i trafik. 

 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=538&a=2192&l=sv


 

 

 

 
 [2] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&a=150125&l=sv&l=sv&intcmp=1150125 

Avreglering och konkurrens 

SJ bedriver tågtrafik på affärsmässiga grunder. Det har vi gjort sedan 2001 då Statens järnvägar delades 

upp i sex olika bolag och SJ AB bildades. 

För att kunna erbjuda våra kunder de produkter och den service de efterfrågar och för att behålla vår konkurrenskraft på sikt, har SJ i 
uppdrag att sköta persontrafiken på ett sådant sätt att vi kan generera vinst. Det ger oss en ekonomi som tillåter investeringar och nya 
satsningar. 
 

Konkurrensutsatt tågtrafik 
Idag råder konkurrens på hela tågmarknaden. SJ har länge haft ensamrätt på den interregionala järnvägstrafiken, till exempel trafiken 
med SJ Snabbtåg Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. I och med avregleringen av persontrafiken på järnväg har denna 
tågtrafik också öppnats för andra järnvägsföretag. 

 
 

 [3] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=730&l=sv 

Bolagsstyrning 

Här finns information om vilka som är våra ägare och annan bolagsinformation.  

SJ ägs av staten. Ansvaret för SJ (och andra statliga bolag) har Finansdepartementet. 
Ansvaret för Trafikverket och hela järnvägssektorn som sådan vilar på Näringsdepartementet. 
 
Ägarens vision och målsättning är att SJ ska vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och med uthållighet agerar 
affärsmässigt och kommersiellt.  
 
Sidan är uppdaterad 31 mars 2012. 

 
 
[4] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&l=sv 

Om SJ 

SJ är ett statligt bolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag reser 100 000 människor 

med SJ, Sveriges största tågoperatör. 

 

[5] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=18243&a=150113&l=sv&l=sv&intcmp=1150113 

Vår trafik  

SJ kör tåg både i egen regi och på uppdrag av andra, så kallad avtalad trafik. 

Egentrafik 
Egentrafiken är järnvägstrafik som SJ kör helt på affärsmässiga grunder och i första hand för kunder med ett resbehov över längre 
sträckor, till exempel trafiken med SJ Snabbtåg Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. SJ har tidigare haft ensamrätt på att 
köra den lönsamma, interregionala trafiken. Riksdagen har beslutat att avreglera den interregionala trafiken, vilket nu skett under 2011. 
Det betyder att även andra järnvägsföretag på kommersiella villkor kan köra den här typen av trafik och på samma sträckor som SJ. 

Avtalad trafik 
Avtalad trafik är tågtrafik som helt eller delvis körs på uppdrag av någon offentlig beställare, till exempel de regionala länstrafikföretagen 
eller andra regionala sammanslutningar som svarar för upphandlad trafik. Uppdrag från länstrafikbolagen avser lokal och regional trafik. 
Pendeltågen i Stockholm, som körs av SJs dotterbolag Stockholmståg, är ett exempel på en sådan trafik som upphandlats.  
 
Även den statliga myndigheten Trafikverket upphandlar viss långväga trafik som annars inte skulle komma till stånd på kommersiella 
villkor . Ett exempel på sådan trafik som upphandlas av Trafikverket är nattågstrafiken på övre Norrland, som idag sköts av SJs 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&a=150125&l=sv&l=sv&intcmp=1150125
http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=730&l=sv
http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&l=sv
http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=18243&a=150113&l=sv&l=sv&intcmp=1150113


 

 

dotterbolag Norrlandståg. Avtalstrafiken är sedan flera år tillbaka avreglerad och öppen för konkurrens mellan olika 
järnvägstrafikoperatörer. 

 
 
 [6] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=18217&a=150216&l=sv 

Organisation 

SJ är uppdelat uppdelat i fyra divisioner och fem staber. 

Divisionerna "Affär & Service", "Planering & Trafikledning", "Fordon" och "Försäljning" arbetar främst med produktion och har det 
operativa ansvaret. 
 
Division Affär & Service har drygt 2000 anställda, bland andra ombordmedarbetare och lokförare. 
 
I division Fordon finns allt från anskaffning och underhåll av fordon till växling. 
 
Division Försäljning omfattar såväl SJ Resebutik som kundtjänst och telefonförsäljning. Divisionen har också hand om externa 
säljkontakter som exempelvis resebyråer. 
 
Staberna "Marknad & Kommunikation", "Ekonomi", "Trafiksäkerhet, Kvalitet & Miljö", "HR", och "IT" ansvarar bland annat för den 
strategiska styrningen och samordningen av verksamheten. 
 
En juridisk avdelning med registratur är kopplad till VD-sekretariatet. 

 
 

[7] http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=18221&l=sv 

 

Policyer och certifikat 

SJs verksamhet berör många. Detta ställer höga krav på att SJ uppträder etiskt och ansvarsfullt på alla 

nivåer i organisationen och gentemot våra intressenter. 

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på väl inarbetade värderingar, riktlinjer och instruktioner till våra medarbetare. Vi är bland annat 
medlemmar i Globalt Ansvar och åtar oss därmed att verka enligt FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. 
Självklart är vi också certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och OHSAS 18001 (Arbetsmiljö). 

 

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/ 
 

Korta fakta om Trafikverket 

 

 Generaldirektör Gunnar Malm. 

 Huvudkontoret ligger i Borlänge. 

 Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. 

 Trafikverket har cirka 6 500 anställda. 

 Trafikverket bildades den 1 april 2010. 

 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt 

för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt 

bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat 

upphandling av avtal. 

 Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den 

långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för 

kommunikationsanalys) finns i dag hos Trafikverket. 

 I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Sveriges Järnvägsmuseum, 

Sveriges Vägmuseum, SweRoad AB och Förvaltning järnvägsfordon. 

Senast uppdaterad/granskad 2013-04-30 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=18217&a=150216&l=sv
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