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Abstract

Involvement of customers in an organization                
- How SJ AB can involve their travellers in developing
their business
Kim Johansson Hjort & Clara Pedersen Bergli

This thesis studies the involvement of customers in a complex line of
business. More specifically how SJ AB can let their travellers report
faults regarding comfort on the trains. The aim of the study is to
study how the process of reporting errors is working today and how it
preferably should be working in the future. In addition to this it will
also be studied what value this process can add to the company. To best
be able to answer the posed questions a qualitative study with elements
of a quantitative one has been used. Employees from different divisions
of the company were involved in the development of the proposal of how
the process should work in the future. The results show that the
process today has some flaws and that it is desirable to have as much
of an automated and simple process as possible in the future. To
overcome the gaps between the two processes SJ AB should focus on
different measures. Some of these include developing different digital
aids, define what a fault regarding comfort is and further
investigation of overcoming other gaps. Through analysis of the results
in relation to the theoretical framework this process may result in a
variety of values. These include an improved customer relationship,
better and more detailed statistics, more efficient business and higher
vehicle status.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Järnvägsbranschen har sedan beslutet om avregleringen 1994 blivit allt mer 

konkurrensutsatt. Målet med detta har uttryckts vara att det ska bli fler marknadsaktörer, 

större och mer varierat utbud, ökad tillgänglighet och en effektivare marknad med 

positiva effekter för konsumenterna menar Konsumentverket. I och med den ökade 

konkurrensen är det allt viktigare för de olika operatörerna på järnvägen att uppfylla sina 

kunders och resenärers behov. En av dessa aktörer är SJ AB som bedriver persontrafik på 

järnvägen. En del av företagets vision är att vara bäst på att tillgodose kundernas behov. 

För att uppnå detta vill företaget möjliggöra nya kanaler in för sina kunder och resenärer. 

Examensarbetet utförs således i samarbete med SJ AB för att studera hur de kan låta sina 

resenärer felanmäla komfortfel ombord på tågen och vilket värde detta kan skapa för 

företaget. För att utföra detta har en kvalitativ metod med kvantitativa inslag använts. För 

att kartlägga hur arbetet med komfortfel fungerar idag har intervjuer och 

observationsstudier gjorts i olika delar av verksamheten. Det kvantitativa inslaget bestod 

av en webbenkätundersökning där respondenterna fick besvara frågor om hur de gör idag 

då de påträffar ett komfortfel, vad de skulle vilja göra samt vilken återkoppling de önskar 

vi den framtida felanmälan. Förslaget till hur det borde fungera i framtiden togs sedan 

fram med hjälp av en workshopserie där deltagarna tillsammans med författarna arbetade 

med målbilder kring den framtida processen. 

Resultatet visade på en del brister i dagens process som behöver åtgärdas även för den 

framtida processen. Från webbenkäten framkom att en stor del av respondenterna inte gör 

något alls idag då de påträffar ett komfortfel men i framtiden är samma siffra inte alls 

hög. I framtiden är det mest önskvärt från respondenterna att felanmäla via 

mobilapplikationen, ombordpersonalen eller formulär på hemsidan. När det kommer till 

den framtida processen resulterade det bland annat i målen att det ska vara så enkelt som 

möjligt för både resenärer och medarbetare samt att det ska vara så automatiserat som 

möjligt. Ett förslag till hur informationen ska samlas in samt sedan hanteras togs även 

fram. 

Det resultat som detta examensarbete genererade analyserades utifrån det teoretiska 

ramverket. Detta bestod av studier och teorier kring involvering av kunder, användbarhet 

och människa datorinteraktion samt människa, teknik och organisation (MTO). Analysen 

som gjordes låg sedan till grund för de rekommendationer som tagits fram till SJ AB om 

hur de kan uppnå den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. Dessa 

rekommendationer innefattar bland annat att ta fram en definition för komfortfel för hela 

organisationen, utveckla digitala kanaler in för resenärerna, utveckla digitala verktyg för 

depå och Service Center, möjliggöra att inrapporteringen i underhållssystemen kan ske 

automatiskt samt vilken återkoppling som bör ges till resenärerna. Utöver detta 



 

 

rekommenderas även att SJ AB vidare undersöker vilka specialfall som kan uppstå och 

hur dessa bör hanteras. 

Utöver detta drogs även slutsatserna att en sådan här typ av process där resenärerna 

involveras kan ge värde på flera sätt. För det första kan det resultera i en bättre relation 

mellan SJ AB och deras resenärer. För det andra kan det resultera i mer och bättre statistik 

över vad resenärerna anser är viktigt. För det tredje kan det leda till en effektivisering av 

verksamheten och slutligen till en högre status på fordonen. 
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Begreppslista 

CRM-systemet – Ett system där alla kundärenden hanteras. 

Fordon – En vagn som kan sättas samman med flera andra vagnar som sedan utgör ett 

tågsätt. 

Fordonsledning – Del av verksamheten som har det operativa ansvaret för fordonen.  

FordonsID – Det specifika ID nummer varje fordon har.  

Komfortfel – I detta examensarbete definieras det utifrån en fordonsingenjörs egna 

definition och denna är “en skada som påverkar kundens upplevelse eller personalens 

arbetsmiljö, utan att påverka förmågan att framföra fordonet eller utgöra en ökad risk”. 

Komfortoperatör – SJ AB:s interna fordonsunderhållare som ansvarar för städningen 

av verksamhetens fordon. 

Komfortreparatör – SJ AB:s interna fordonsunderhållare som ansvarar för att reparera 

komfortfel på verksamhetens fordon. 

Komforttyp – Typ av inredning på tåget, exempelvis säte. 

Kunder – (Relaterat till SJ AB) Den som betalar resan, dock behöver det inte alltid vara 

samma person som reser. 

Mobil Rapportering – En mobilapplikation som ombordpersonalen kan använda för att 

rapportera in komfortfel. 

Ombordpersonal – Personal som arbetar ombord på tåget. 

Omlopp – Ett fordons årliga planerade färd. 

Resenär – Den som reser med något av SJ AB:s tåg. 

Symtom – Det som kännetecknar skadan, exempelvis smutsig eller trasig.  

Specialfall komfortfel – Ett fel som på sikt kan bidra till att fordon behöver tas ur bruk. 

Tågnummer – Det nummer resan har ut mot resenärerna. Kan jämföras med ett 

flightnummer i flygbranschen.  

Tågsätt – Flera sammansatta fordon utgör ett tågsätt. Kan jämföras med ett flygplan i 

flygbranschen. 

Tågsättets ID – Det specifika ID-nummer tågsättet har. 

Underhållssystem - Ett system som används för att hantera verksamhetens underhåll av 

fordon. 
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1. Inledning 

Det är en mörk vinterkväll i december. Du kliver på SJ-tåget och ska åka hem för att hälsa 

på familjen. Du har en lång resa framför dig. Som tur är har du med dig din bok och tänker 

att du ändå har det bra i värmen ombord. Du tar fram boken och ser fram emot en lugn 

stund. Du sträcker dig mot läslampan och trycker på knappen. Inget händer, lampan är 

trasig. Du försöker fälla ner ryggstödet istället för att vila en stund men det sitter fast. 

Irritationen stiger och du vill meddela ombordpersonalen men ingen syns till. Du önskar 

att du kunde meddela SJ AB om detta på något sätt så att nästa resenär slipper uppleva 

samma besvikelse men det går inte. Tankarna snurrar och du tänker att detta inte hade 

hänt om du rest med någon annan av de tågoperatörer som finns att välja på. 

Inom den svenska järnvägsbranschen har konkurrensen ökat sedan regeringen tog beslutet 

att avreglera marknaden. Under de senaste 25 åren har förvandlingen gått från det att 

regeringen kontrollerade nästan all trafik till dagens konkurrensutsatta marknad 

(Konkurrensverket, 2016). Målet med avregleringen har uttryckts vara att det ska bli fler 

marknadsaktörer, större och mer varierat utbud, ökad tillgänglighet och en effektivare 

marknad med positiva effekter för konsumenterna (Konkurrensverket, 2016). Med en 

ökande konkurrens på olika marknader är det viktigt att företag ser till att vara 

konkurrenskraftiga. En trend i världen just nu är digitalisering och det finns en rad olika 

digitala trender som påverkar företags position på marknaden. För det första handlar det 

om att behålla sina kunder genom att använda datadriven analys som kan skapa så bra 

beslutsunderlag som möjligt för företag (Dagens media, 2017). Utöver detta är det allt 

viktigare att ge kunden en så bra sammanlagd upplevelse som möjligt och detta genom 

att veta vad kunden vill ha vilket kan underlättas med ett digitaliserat företag (Dagens 

media, 2017). En annan digital trend är även att mobiltelefonen är det mest använda 

digitala verktyget och det sker nu fler sökningar på Google från telefoner än från datorer 

menar Dagens media (2017). 

För att återgå till konkurrens och marknad inom järnvägen i Sverige där monopolet har 

övergått till en konkurrensutsatt marknad. Affärsverket Statens Järnvägar (SJ) bildades år 

1856 och var då ett statligt ägt affärsverk med ett totalt ansvar för den svenska järnvägen 

och trafiken som bedrevs där (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 12). År 

2001 bolagiserades affärsverket Statens Järnvägar och delades upp i olika delar. En av 

dessa delar blev aktiebolaget SJ AB, som fortfarande ägs av den svenska staten. Dock har 

företaget inte något samhällsuppdrag från staten utan verksamheten bedrivs på helt 

affärsmässiga villkor utan statliga bidrag eller subventioner (SJ Års- och 

hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 34). År 1994 fattades beslutet om fri konkurrens av 

järnvägsmarknaden och sedan dess har marknadsandelarna förändrats. Idag 2017 

uppskattas SJ AB:s marknadsandel uppgå till 31 procent av den totala marknaden (SJ 

Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 13). 
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Med en alltmer konkurrensutsatt marknad vill SJ AB förenkla och förbättra för både 

medarbetare och resenärer ombord på tågen (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 

2017, s. 8). I företagets årsredovisning nämns det att företaget arbetar aktivt med denna 

förbättring genom att utveckla och utvärdera nya digitala kanaler som ska kunna 

möjliggöra detta (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 8). Chefen för SJ 

AB:s affärsutveckling (2017) berättade att företaget står inför en stor utveckling med sin 

vision att vara 

det mest digitaliserade företaget i Sverige. 

(Chef Affärsutveckling SJ AB, 2017) 

I Års- och hållbarhetsredovisningen för år 2016 finns företagets affärsidé som är: 

SJ ska erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi och i 

samarbete med andra. Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas 

behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand 

genom hela vår verksamhet. 

(SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017) 

För att uppnå den del av affärsidén som berör att “vara bäst på att tillgodose kundernas 

behov” menar SJ AB:s chef för affärsutveckling (2017) att företaget måste involvera och 

lyssna på sina kunder och genom detta skapa en förståelse för vad som efterfrågas. 

Varumärket SJ AB är omtalat och påverkar om resenärer överhuvudtaget väljer att resa 

med tåg samt även om resan i sådant fall sker med SJ AB eller med någon annan 

tågoperatör (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 34). Företagets ordförande 

nämner i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2016 (2017 s. 25) att  

ju fler nöjda kunder, desto bättre kommer också vårt anseende att bli. 

(SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017) 

För att följa upp detta utförs mätningar kring hur kunder och resenärer upplever 

verksamheten som SJ AB bedriver. För det första utförs detta med hjälp av ett Nöjd 

kundindex (NKI), vilket resulterar i ett “nyckeltal som anger hur nöjd en resenär är som 

kund hos företaget med hänsyn till sina samlade reseupplevelser de senaste 12 

månaderna” (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 100). Utöver detta mäts 

även verksamheten med hjälp av ett Varumärkesindex (VMI). Detta resulterar istället i 

ett “nyckeltal som anger hur företaget uppfattas hos allmänheten utifrån SJ AB:s värdeord 

pålitligt, enkelt, mänskligt och härlig” (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 

100). 

Som en del i företagets arbetet med att uppnå nöjda kunder vill SJ AB möjliggöra enkla 

kanaler som resenärer kan kontakta företaget genom. Att låta resenärer själva få felanmäla 

komfortfel som påträffas på företagets fordon är en process som utgör en del av detta 



3 

 

arbete. En av fordonsingenjörerna (2017a) som arbetar på SJ AB definierar ett komfortfel 

som 

en skada som påverkar kundens upplevelse eller personalens arbetsmiljö, utan att 

påverka förmågan att framföra fordonet eller utgöra en ökad risk. 

(Fordonsingenjörerna SJ AB, 2017a) 

Med hjälp av Varumärkesindex- och Nöjd kundindexundersökningarna har kunder och 

resenärer angett att WIFI, toaletter och ventilationen är av betydelse att fungera under 

deras resa. Utöver detta har det även framkommit att resenärer även anser att det är viktigt 

att det inte finns några fel kring sittplatserna samt att fordonens inredning ska vara intakt.  

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett företag i järnvägsbranschen kan 

involvera sina kunder och resenärer för att underlätta och förbättra verksamheten. Utöver 

detta undersöks även vilket värde detta kan skapa. Specifikt kommer 

felanmälningsprocessen av komfortfel att studeras på SJ AB. Detta från att en resenär 

felanmäler ett fel tills det att skadan har åtgärdats. Den befintliga felanmälningsprocessen 

av komfortfel kommer kartläggas för att skapa en förståelse för hur arbetet fungerar idag. 

Sedan kommer ett förslag för hur den framtida felanmälningsprocessen ska fungera tas 

fram. Slutligen kommer detta examensarbete att mynna ut i rekommendationer till 

fallföretaget SJ AB angående utmaningar som bör överkommas för att uppnå den 

fungerande framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. Följande frågeställningar 

ämnar denna studie att besvara för att uppnå syftet: 

▪ Hur kan SJ AB involvera sina resenärer i felanmälan av komfortfel för att 

utveckla verksamheten? 

o Hur fungerar den befintliga felanmälningsprocessen av komfortfel och 

vilka brister finns med den? 

o Hur bör den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel utformas för 

att samla in informationen från sina resenärer? 

o Vilka utmaningar finns kring den önskade framtida 

felanmälningsprocessen och hur kan dessa överkommas? 

 

▪ Vilket värde kan den framtida felanmälningsprocessen skapa för SJ AB? 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer fokusera på fallföretaget SJ AB:s verksamhet samt hur de 

arbetar med komfortfel. I den studerade verksamheten finns det även säkerhetsfel som 

kan uppstå på fordonen men dessa har valts att avgränsas bort i denna studie. Detta då det 

krävs teknisk kunskap om fordonen för att kunna upptäcka dessa fel och denna kunskap 

besitter inte de flesta resenärerna. I och med att denna typ av fel avgränsas bort studeras 
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inte heller Tekniskt Driftstöd som idag ansvarar för att registrera säkerhetsfel i 

underhållssystemen. Förutom de underhållssystem som kommer beröras i detta 

examensarbete finns även ett planeringssystem som används i verksamheten där en del 

mer specifika åtgärder planeras in. Detta kommer dock inte tas med i detta examensarbete 

då det kan ses som en separat intern process på företaget. De komfortfel som ska kunna 

rapporteras in i felanmälningsprocess som detta examensarbete behandlar kan åtgärdas 

av komfortreparatörer, komfortoperatörer eller externa underhållare. I detta 

examensarbete kommer de externa underhållarnas arbete inte att studeras djupare. Detta 

eftersom de komfortfel som en resenär ska kunna felanmäla huvudsakligen kommer att 

beröra SJ AB:s interna reparatörer och operatörer. I vissa delar nämns dock de externa 

underhållarna för att motivera och skapa förståelse för examensarbetets resultat och 

slutsatser. Slutligen gällande den befintliga felanmälningsprocessen så finns även 

möjligheten för resenärerna att kontakta Resebutik och Lounge för att felanmäla ett 

påträffat komfortfel. Under examensarbetets gång har det dock framkommit att detta inte 

sker och därmed har denna del av processen valts att inte studeras djupare i detta arbete. 

1.3 Disposition 

I de delar som följer nedan kommer vi att presentera examensarbetets olika avsnitt. Först 

introduceras fallföretaget SJ AB i kapitel 2. Därefter, i kapitel 3 beskrivs det studerade 

ämnet där liknande befintliga system tas upp, detta både inom tågbranschen och andra 

branscher. Sedan beskrivs en tidigare studie som studerar hur den offentliga sektorn kan 

förbättras och effektiviseras. När detta har presenterats tar nästa kapitel upp det teoretiska 

ramverk som examensarbetet har grundats på. Kapitel 6 presenterar sedan metoden och 

tar upp hur studien har genomförts. Därefter, i kapitel 7, redovisas resultatet. Dessa 

resultat sammanfattas, analyseras och diskuteras i kapitel 8. I nästkommande kapitel 

presenteras sedan rekommendationer till fallföretaget SJ AB, därefter examensarbetets 

slutsatser i kapitel 10 och i kapitel 11 ges förslag till vidare forskning. Slutligen i kapitel 

12 och 13 utvärderas arbetet och bidraget till kunskapsutvecklingen behandlas.  
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2. Fallföretaget SJ AB 

Detta avsnitt kommer ge en inledande introduktion till fallföretaget SJ AB. Avsnittet 

kommer att innefatta en bakgrund om det studerade företaget för att skapa en förståelse 

för verksamheten. Utöver detta kommer även organisationen att presenteras samt vilka 

områden av verksamheten som berörs av den studerade felanmälningsprocessen kopplat 

till komfortfel. 

2.1 Om SJ AB 

SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag som ägs av den svenska staten. Verksamhetens mål 

är att bedriva lönsam persontrafik på järnväg (SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 

2017, s. 26). Företaget kör trafik från Köpenhamn i söder till Narvik i norr samt från 

Stockholm i öst till Oslo i väst. Tågresandet ökar genom faktorer som ökad befolkning, 

ekonomisk tillväxt, mer ambitiösa klimatmål och ökad medvetenhet (SJ Års- och 

hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 12). Branschen som SJ AB verkar inom är komplex 

på flera sätt. För det första samsas all trafik som bedrivs på rälsen om den befintliga 

infrastrukturen. För det andra är företaget beroende av samarbeten med flera olika aktörer 

i den verksamma branschen. I Års- och hållbarhetsredovisningen över 2016 (2017, s. 16) 

redovisas SJ AB:s samarbeten med allt ifrån systemleverantörer till Jernhusen som 

ansvarar för väntsalar och stationsmiljöer och depåer. Trafikverket är en annan aktör som 

istället ansvarar för att infrastrukturen är säker, de tilldelar spårtid för samtliga tåg, 

ansvarar för att rätt information anges vid avgångar på plattformar och i väntsalar (SJ 

Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 16). Förutom samarbetet med Trafikverket 

så samarbetar SJ AB också med externa underhållare som reparerar trasiga fordon (SJ 

Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017, s. 16). 

2.2 Organisation SJ AB 

För att skapa en förståelse för vilka delar av SJ AB:s verksamhet som berörs av den 

studerade felanmälningsprocessen av komfortfel kommer detta att beskrivas utifrån 

företagets organisationskarta. Berörda divisioner är Fordon samt Marknad och 

Försäljning. Dessa områden kommer att beskrivas mer utförligt nedan för att skapa 

förståelse över det vardagliga arbetet som bedrivs där. Dessa divisioner är markerade i 

figur 1 nedan. 
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Figur 1.Beskriver SJ AB:s organisation i form av en karta. Markerade fält redogör för 

examensarbetets direkt berörda divisioner. (Bearbetad utifrån SJ AB:s 

organisationskarta, 2017). 

Divisionen Marknad och Försäljning innefattar SJ AB:s kundservice. Denna del av 

verksamheten består av två delar, Service Center samt Resebutik och Lounge. Det är 

dessa områden som ansvarar för att hantera samtliga kundärenden (Service Center SJ AB, 

2017). Sedan har även divisionen Fordon en betydande roll i denna felanmälningsprocess, 

där både Depåproduktion och Teknisk produktledning ingår. Delar av SJ AB:s 

depåproduktion bedrivs i Hagalunds Depå i Solna, vilket är den största underhållsdepån 

för tåg i norra Europa (Jernhusen, 2011). I Hagalunds depå är bland annat SJ AB:s 

komfortoperatörer och komfortreparatörer stationerade. Dessa utför städning samt 

komfortreparationer på fordon som företaget använder i trafik (Depå SJ AB, 2017). 
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3. Kartläggning av liknande system 

För att skapa en bild över hur kunskapsområdet ser ut i resterande delar av samhället har 

en kartläggning om kunders och resenärers möjlighet att felanmäla utförts. I följande del 

av examensarbetet redovisas möjligheter att felanmäla hos aktörer inom samma bransch 

samt hos aktörer i andra branscher i samhället. Slutligen redovisas i denna del av 

rapporten en intervju om hur information flödar och hanteras då den samlats in i 

Stockholms stads process. 

3.1 Tågbranschen 

Inom samma bransch som SJ AB verkar har operatörerna MTR Express och Stockholms 

Länstrafik (SL) studerats. Båda dessa företag erbjuder möjligheten att skicka in 

synpunkter och klagomål. Mer specifikt erbjuder MTR Express sina resenärer att skicka 

in klagomål eller ersättningsanspråk via deras hemsida (MTR Express, 2017). För att 

genomföra detta fyller resenären i ett formulär där kontaktuppgifter först anges. Förutom 

detta anges när och var händelsen inträffade samt vilket tågnummer som ärendet gäller. 

Sedan är ifyllandet av bokningsnummer valfritt. Slutligen får resenären beskriva 

händelsen som har inträffat med hjälp av fritext. På ett liknande sätt ger SL sina resenärer 

möjligheten att lämna åsikter. SL:s formulär ger även möjligheten till att bifoga en bild 

(SL, 2017). En ytterligare aspekt där dessa två formulär skiljer sig åt är att SL inte har 

något bokningsnummer att samla in utan resenärerna får istället fylla i trafikslag, linje 

samt mellan vilka stationer ärendet gällde (SL, 2017). Ingen av dessa två operatörer 

erbjuder sina resenärer att specifikt felanmäla komfortfel. 

3.2 Andra branscher 

En annan bransch som använder sig av felanmälan är fastighetsbranschen och HSB är ett 

bostadskooperativ som hanterar detta digitalt (HSB, 2017). På deras hemsida väljer 

kunden först vilken region denne tillhör för att sedan specificera adress, 

bostadsrättsförening eller hyresrättsförening samt lägenhetsnummer. När detta har fyllts 

i visas en lista på aktuella felanmälningar som finns på platsens gemensamma utrymmen, 

tidpunkt för när dessa har inkommit samt vilken status dem har (HSB, 2017). Om listan 

inte innehåller det ärende som kunden vill felanmäla fyller personen i sina 

kontaktuppgifter. Efter detta fyller personen i vad ärendet handlar om. Först väljs läge, 

exempelvis kök, sedan väljs fel, exempelvis avlopp, och sist lämnas en beskrivning av 

felet i en fritextruta. Då allt detta har fyllts i skickar kunden in sin felanmälan. Hur detta 

sedan hanteras vidare har inte utretts i detta examensarbete. 
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 Stockholms stad 

En felanmälningsprocess som däremot har studerats mer detaljerat är den som 

Trafikkontoret på Stockholms stad använder sig av. År 2010/2011 fattades ett politiskt 

beslut angående att Stockholm ska ha en 

kanal in så att medborgare ska kunna tycka till om trafik och utemiljöfrågor. 

(IT-samordnare Trafikkontoret, 2017).  

Efter detta beslut har Stockholms stad utvecklat en mobilapplikation samt ett formulär på 

hemsidan, båda med titeln “Tyck till”. Applikationen utvecklades under år 2013 för att 

sedan driftsättas under februari 2014. Formuläret släpptes dock tidigare, under september 

2013 (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). Kanalerna som idag finns in till Stockholms 

stad och mer specifikt trafikkontoret är således en mobilapplikation, ett formulär på 

hemsidan samt via telefonsamtal (Stockholms stad, 2017). 

Den mobila applikationen och formuläret på Stockholms stads hemsida har liknande 

utformning och medborgarna har samma valmöjligheter oavsett vilken av de två 

kanalerna de väljer att använda sig av. Det enda som skiljer dessa två kanaler åt är 

ordningen på information som fylls i samt att i applikationen kan bilder bifogas. Första 

steget i denna felanmälningsprocess är att medborgaren väljer vilken typ av synpunkt som 

ska lämnas. Alternativen som finns är beröm, felanmälan, fråga, idé och klagomål. När 

detta steg är klart måste sedan ett ämne som synpunkten berör väljas. Ämnen som 

medborgaren kan välja på finns i en lista som är sorterad i bokstavsordning i detta steg. 

Slutligen i denna process ska synpunkten beskrivas med fritext och i applikationen kan 

sedan bilder bifogas för att tydligare beskriva ärendet. Vid en felanmälan måste 

medborgarna även specificera en plats för felet. Därefter får medborgaren välja om denne 

vill ha vidare återkoppling eller inte på sitt ärende. Denna valmöjlighet finns i samtliga 

fall förutom vid en felanmälan eller ett beröm då de inte erbjuder någon vidare 

återkoppling. Vill personen ha vidare återkoppling måste även kontaktuppgifter fyllas i. 

I New York används även där en mobilapplikation för att medborgare ska kunna 

felanmäla och lämna klagomål. Denna applikation har liknande utformning som 

Stockholms stads med ämnen som är sorterade i en lista (NYC311, 2017). 

När Trafikkontoret hanterar informationen som kommer in från ”Tyck till”-funktionen 

sker detta med hjälp av två olika portaler som har utvecklats (IT-samordnare 

Trafikkontoret, 2017). Dessa portaler är synpunktsportalen och driftportalen. Den 

förstnämnda används för att hantera ärenden gällande beröm, fråga, idé och klagomål, det 

vill säga alla ärenden förutom felanmälningar. Den sistnämnda används istället för att 

hantera felanmälningarna menar IT-samordnaren som ansvarar för hela processen och 

systemen. IT-samordnaren berättade även om hur informationen hanteras när den kommit 

in till deras verksamhet. Ärenden som kommer in till synpunktsportalen går direkt till 

olika grupper som handlägger ärenden på Trafikkontoret beroende på vilket ämne det 

handlar om. Om den aktuella handläggargruppen anser att det inte hör till deras 

arbetsområde vidarebefordrar de ärendet till den relevanta gruppen för vidare hantering. 
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Till driftportalen kommer alla ärenden som fyllts i som felanmälan i formuläret eller Tyck 

till applikationen. Driftportalen hanteras av Trafik Stockholm och de granskar 

felanmälningar som kommer in för att se om de i själva verket bör klassas som felanmälan 

eller om de ska skickas vidare till synpunktsportalen. Anser handläggarna på Trafik 

Stockholm att det är en felanmälan så görs ärendet synligt i driftportalen där 

entreprenörerna ser vad som behöver åtgärdas (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). 

Gällande den tidigare nämnda återkopplingen till medborgarna har Trafikkontoret och 

Trafik Stockholm olika tillvägagångssätt (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). Vid 

felanmälningar har de beslutats att de inte ger någon vidare återkoppling om när ärendet 

ska vara löst (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). Dock ges en bekräftelse i form av ett 

tack för ditt ärende samt med förklaringen att felanmälan återkopplas ej mer än så genom 

ett automatgenererat mail. Förutom felanmälningar återkopplas inte heller som tidigare 

nämndes ärenden gällande beröm. För resterande ärenden skickas först ett 

automatgenererat mail om att ärendet registrerats och medborgaren får då ett 

ärendenummer. Efter detta har Trafikkontoret som mål att återkoppla inom tre dagar 

förklarar IT-samordnaren. För ärenden som kräver en utredning är målet sedan tio dagar 

och för längre utredningar ges återkoppling inom tre dagar där det förklaras att det ska 

utredas och att vidare svar ges vid senare tillfälle. Efter detta ges den slutgiltiga 

återkopplingen när ärendet utretts (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). Under år 2016 

visar statistiken att 61 procent av ärendena blev återkopplade inom tre dagar och 79 

procent inom tio dagar (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). 

För att underlätta hanteringen av återkoppling har kommunikationsavdelningen tagit fram 

mallar för återkoppling beroende på vad ärendet rör samt vilken handläggningstid som 

krävs (IT-samordnare Trafikkontoret, 2017). Utifrån Trafikkontorets statistik är det cirka 

78 procent av medborgarna som vill ha återkoppling på sitt ärende och den största kritiken 

de får är att felanmälningar inte återkopplas. IT-samordnaren (2017) menar att det som 

efterfrågas av medborgarna vid återkopplingen oavsett ärende är fakta. 
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4. Tidigare studie 

I denna del av examensarbetet beskrivs en tidigare studie för att få en förståelse för hur 

den offentliga sektorn kan utveckla och förbättra sin verksamhet. Detta är något som bör 

kunna appliceras även inom den privata sektorn och beskrivs därmed nedan för att sedan 

användas i rapportens analysdel. En aktör som skriver om detta är konsultfirman 

McKinsey & Company och det resultat de har kommit fram till beskrivs i följande del av 

examensarbetet. 

4.1 Utveckling av offentlig sektor 

Farrell och Goodman (2013) menar att det finns en rad olika punkter där den offentliga 

sektorn kan utveckla sitt arbetssätt. Några av dessa involverar att bli bättre på att använda 

sig av data, engagera medborgare samt investera i medarbetare (Farrell och Goodman, 

2013). Genom att utveckla dessa punkter kan förtroendet hos medborgarna behållas och 

sedan kan den offentliga sektorn göra mer med mindre resurser i ett samhälle som snabbt 

förändras och utvecklas menar författarna. Vidare kommer dessa punkter att beskrivas 

mer ingående nedan. 

Som första punkt tar författarna upp att ett välgrundat beslutsfattande kan göras på tre 

sätt. Dessa är att samla in trovärdiga data, utföra benchmarking kontinuerligt och slutligen 

genom att använda data för att designa och förbättra utvecklingen. Detta leder till 

regeringar där värde skapas för medborgarna genom att beslut fattas effektivt och 

rationellt (Farrell och Goodman, 2013). Den andra punkten Farrell och Goodman (2013) 

tar upp är att öka engagemanget och rättigheterna hos medborgarna. Detta menar de kan 

leda till ökad produktivitet hos regeringar samtidigt som de bättre kan tillgodose 

medborgarnas behov. Författarna menar att detta är en tydlig trend i världen som de inte 

tror kommer avta. För att tillgodose dessa behov bland medborgarna kan regeringar 

använda innovativa kanaler i större utsträckning (Farrell och Goodman, 2013). Sådana 

kanaler kan även förenkla sättet för medborgarna att göra sina röster hörda menar 

författarna. Utöver detta beskriver de hur medborgare kan spela en viktig roll i utförandet 

av tjänster. Som exempel tar de upp det system som New York använder sig av där 

medborgare har möjligheten att lämna klagomål och felanmälningar. Efter införandet av 

detta hanterar staden nu 60 procent av dessa ärenden digitalt och detta har minskat 

kostnader relaterat till detta. Vissa städer ger även medborgare möjligheten att lämna 

förbättringsförslag (Farrell och Goodman, 2013). I dessa fall är det medborgarna som 

“gör jobbet” men det är även de som gynnas i slutändan menar Farrell och Goodman 

(2013). 

Förutom att involvera medborgare är det även viktigt att investera i sina medarbetare 

vilket Farrell och Goodman (2013) tar upp som sin tredje punkt. Genom att satsa på att 

bygga upp färdigheter och expertis hos sina anställda kan de få ut mesta möjliga från dem. 

Detta var något som det svenska migrationsverket satsade på och genom 

kapacitetsuppbyggnad minskade handläggningstiden med nästan 70 procent vilket även 
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detta resulterade i minskade kostnader (Farrell och Goodman, 2013). Att utveckla 

branschspecifika färdigheter kan även det leda till framgångar menar författarna. Att 

utveckla förmågan hos medarbetarna gör att framtida förändringar kan bemötas på ett mer 

dynamiskt sätt än annars menar Farrell och Goodman (2013). Om dessa delar tas i 

beaktning kommer det leda till att mer kan göras med mindre resurser (Farrell och 

Goodman, 2013).  
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5. Teoretiskt ramverk 

I följande del av rapporten presenteras det teoretiska ramverk som använts i arbetet. Detta 

ligger till grund för den diskussion och analys som sedan utförs i de senare delarna av 

rapporten. För att kunna dra välgrundade slutsatser har olika teoretiska perspektiv valts 

ut och dessa beskrivs nedan. Först presenteras begreppet kundnöjdhet och den definition 

som har använts i detta examensarbete. Därefter redovisas en diskussion om vikten av att 

samla in åsikter från sina kunder. Detta presenteras för att sedan användas vid analysen 

om att lyssna på en verksamhets kunder. Sedan tas begreppen användbarhet och människa 

datorinteraktion upp för att skapa en förståelse för hur olika system och verktyg kan 

utformas. Slutligen i denna del av rapporten presenteras Människa, teknik och 

organisation, MTO, som innefattar en helhetssyn där dessa tre perspektiv tas i åtanke. 

Detta används för att studera framtidens felanmälningsprocess utifrån ett 

helhetsperspektiv samtidigt som varje delsystem inte får förlora fokus. 

5.1 Åsikter från kund 

Utan kunder kan ett företag inte existera menar Barlow och Møller (2008) och därmed är 

det viktigt att tillgodose kundernas behov samt efterfrågan. Barlow och Møller (2008) 

nämner även att så länge en verksamhet tillgodoser kundernas behov kommer deras 

tjänster, i flesta fall, inte att uppmärksammas. Istället ser verkligheten ut som så att det är 

först när en verksamhets service eller produkt inte tillgodoser kundernas behov som dessa 

tjänster uppmärksammas (Barlow och Møller, 2008). Företag strävar efter att ha nöjda 

kunder och Kurian (2013) beskriver definitionen av kundnöjdhet som: 

Degree to which customer expectations of a product or service are met or exceeded, 

so that customers return to the same products or services to meet their future needs. 

(Kurian, 2013) 

Detta innebär att en nöjd kund återkommer och vill använda tjänsten eller produkten igen. 

I denna uppsats kommer detta användas som en riktlinje för hur en verksamhet ska tänka 

kring att tillgodose sina kunders behov och efterfrågan. 

När en kund istället är missnöjd och vill klaga kan detta ses som att dennes förväntningar 

på en produkt eller service inte har uppfyllts (Barlow och Møller, 2008). Det är vid sådana 

tillfällen, när kunder är missnöjda, som dem oftast kontaktar företag för att framföra sitt 

missnöje menar Barlow och Møller (2008). Genom att ta tillvara och lyssna på dessa 

klagomål menar författarna att en organisation kan utveckla sin service eller produkt 

utifrån kundens behov och efterfråga. 

Klagomål från kunder kan även påverka en verksamhet både på gott och ont enligt Barlow 

och Møller (2008). Ett omtalat begrepp inom informationsspridning är “word of mouth”. 

Garver (2001) menar att detta är ett effektivt verktyg som innebär att människor pratar 

med varandra och genom detta sprider både positiva och framförallt negativa upplevelse 
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snabbt och enkelt. För att skapa en stark positiv spridning kring en verksamhet kan, enligt 

Garver (2001), en effektiv hantering av kundklagomål vara ett sätt att nå dit. Barlow och 

Møller (2008) menar att om en missnöjd kund enkelt kan föra fram sitt klagomål direkt 

till verksamheten och om detta hanteras på ett bra sätt kan den negativa word of mouth 

effekten minskas samt även missnöjdheten hos kunden. Barlow och Møller (2008) tar upp 

att det finns två typer av missnöjda kunder och dessa sammanfattas i figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Beskriver två typer av missnöjda kunder samt hur företag bör bemöta dessa. 

(Bearbetad utifrån Barlow och Møller, 2008). 

Den första typen av kunder är dem som inte för fram sina klagomål och istället endast 

slutar använda sig av företagets tjänster eller produkter. Den andra typen av missnöjda 

kunder är de som framför sitt klagomål till företaget. Dessa kunder bidrar med viktig 

information som kan användas till utveckling av företaget för att i slutändan kunna 

uppfylla kundernas efterfrågan (Barlow och Møller, 2008). De menar därmed att företag 

bör uppmana och fånga upp de kunder som inte framför sina klagomål men ändå är 

missnöjda. 

5.2 Insamling av kundåsikter 

Garver (2001) är en annan författare som har studerat hur klagomål från kunder kan 

samlas in på ett bra sätt. Detta eftersom att kundernas åsikter kan användas som 

vägledning vid beslutsfattning och en deltagare i Garvers (2001) studie medgav att 

Before I recommend improvement opportunities, I want to see convergence on what 

the customers are saying from all our sources of customer data. If all our 

measurements are saying fix this, then let’s go for it! 

(Garver, 2001) 

För att skapa en bra förståelse för vad kunder tycker om en verksamhet kan med fördel 

både kvalitativa och kvantitativa metoder användas. En kvalitativ metod med verbala 

kommentarer ger en god insikt om vad kunderna tycker att det finns för styrkor, svagheter 

samt vad som behöver förbättras enligt Garver (2001). Deltagare i författarens studie 

diskuterade hur viktigt det är att ta in feedback från försäljare och kundservice då dessa 

medarbetare är de som har den närmsta kontakten ut mot verksamhetens kunder (Garver 

2001). Den kvantitativa metoden bidrar istället med en uppfattning om företagets 

prestation. Syftet med att samla in åsikter på olika sätt från kunderna är att skapa en 
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djupare förståelse för hur företaget specifikt kan förbättra sin verksamhet menar Garver 

(2001). 

5.3 Användbarhet och Människa datorinteraktion 

När en befintlig verksamhet ska utvecklas finns det faktorer som bland annat människan 

och tekniken som ska kunna samverka i den utvecklade verksamheten (Karltun och 

Eklund, 2008). Forskning som behandlar mänskliga faktorer är inriktad på att skapa en 

förståelse för hur människor relaterar till sin omvärld och ordet ergonomi kan användas 

för att beskriva detta (IEA, 2017). Ergonomi definieras som: 

läran om människan i arbete, samspelet mellan människan och arbetsredskapen. 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

En annan definition för ergonomi har International Ergonomics Association (IEA) tagit 

fram och beskrivs som följande: 

Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the 

understanding of interactions among humans and other elements of a system, and 

the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order 

to optimize human well-being and overall system performance. 

(IEA, 2017) 

Dessa definitioner benämner interaktioner mellan människor och system vilket leder in 

på ett ytterligare begrepp, människa datorinteraktion som används för att förbättra ett 

systems faciliteter i samband med systemutveckling (Issa och Isaias 2015). Issa och Isaias 

(2015) nämner professor Preeces definition om människa datorinteraktion som är: 

Human Computer Interaction (HCI) is about designing a computer system that 

supports people so that they can carry out their activities productively and safely.  

(Issa och Isaias, 2015) 

Detta innebär att system ska utformas på ett användbart sätt för att användare ska kunna 

utföra aktiviteter på ett produktivt och säkert sätt (Issa och Isaias, 2015). För att förklara 

vad användbarhet innebär har definitionen enligt ISO 9241-11 (1998) översatts till 

svenska av Usability Partners (2017) och beskrivs som: 

Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett 

specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande 

sätt i ett givet sammanhang. 

(Usability Partners, 2017) 

Dock menar Jokela m.fl. (2003) att denna definition inte är fullständig som riktlinje för 

användbarhet. I Jokela m.fl.:s artikel tas ISO 9241-210:2010 ( ISO 2010) standarden upp 

som ett komplement till användbarhet och benämns som standard för användarcentrerad 
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utveckling för interaktiva system. Denna senare nämnda standarden tillhandahåller 

riktlinjer för användarorienterade aktiviteter som kan användas genom en utvecklings 

livscykel som uppstår i samband med interaktiva datorbaserade system (Jokela m.fl., 

2003). Den kompletterande standarden beskrivs utifrån fyra designaktiviteter och dessa 

är: att skapa förståelse samt specifikationer för användarsamanhanget, att specificera 

användarnas krav, att skapa designlösningar som möter användarnas krav och slutligen 

utvärdera designlösningar mot de ställda kraven. Dessa aktiviteter utförs iterativt i en 

utvecklingsprocess tills dess att det uppsatta målet vad gäller användbarhet har uppfyllts 

(Jokela m.fl., 2003). 

5.4 Människa, teknik och organisation 

När en befintlig process i en verksamhet ska studeras kan ett systemperspektiv användas. 

Inom systemteorins värld finns det flera olika inriktningar och en av dessa är den 

sociotekniska systemteorin. Klein (1994) beskriver denna teori genom att det finns ett 

tekniskt system och ett socialt system som är sammanlänkade och påverkar varandra. Det 

sociotekniska perspektivet innefattar relationen mellan det sociala och de tekniska 

systemen och Cooper och Foster (1971) tar upp att “joint optimization” (på svenska skulle 

detta kunna beskrivas som gemensam optimering) är eftersträvansvärt för att ha en bra 

relation mellan dessa två delsystem. I grunden sågs det tekniska som givet och inte som 

något som medvetet designats utifrån vissa val eller perspektiv (Klein, 1994). Människa, 

teknik och organisation (MTO) är ett begrepp som är besläktat med den sociotekniska 

systemteorin. Det som skiljer dem åt är att även det mänskliga perspektivet ses som ett 

delsystem på samma sätt som de tekniska och organisatoriska delarna. Detta skapar 

möjligheten att studera människor från olika perspektiv och därmed skapa en bredare 

förståelse för den studerade processen (Karltun m.fl., 2014). 

Rollenhagen (1997, s. 14) menar att ett systemperspektiv i form av MTO ger ett 

“helhetsperspektiv som betonar människa och organisation med samma kraft som 

tekniken i sig” och att “intresset är främst på relationen mellan delsystemen människan, 

teknik och organisation snarare än på delsystemen i sig själva” (Rollenhagen, 1997, s. 

14). Rollenhagen (1997, s. 35) påpekar att “om man förespråkar en helhetssyn måste man 

således på något sätt ändå veta vad helheten egentligen består av”. Med detta menas att 

delarna måste avgränsas från en bakgrund för att ordet helhetssyn ska få substans 

(Rollenhagen, 1997, s. 35). Men för att sedan kunna angripa det studerade problemet 

måste dessa olika delar sättas samman till en helhet. Genom att använda ett angreppssätt 

som MTO kommer aktiviteter i arbetsprocessen beskrivas, analyseras samt förstås på en 

systemnivå genom samverkan mellan de huvudsakliga systemen som är människan, 

tekniken och organisationen menar Karltun m.fl. (2014). Nedan kommer de olika 

interaktionerna mellan dessa tre delsystem att beskrivas. 

 Interaktioner MTO 

Inom MTO området finns, som tidigare nämnts, tre olika delsystem som interagerar med 

varandra. Dessa är människa - teknik, människa - organisation samt organisation - teknik. 
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Den förstnämnda handlar om interaktioner mellan människa och teknik som Rollenhagen 

(1997, s. 39) menar alltid sker i sociala sammanhang och i en fysiskt bestämd miljö. 

Denna form av interaktion innefattar digitala verktyg och mer specifikt kan detta handla 

om hur gränssnitt för dessa ska utformas för att användas och fungera på ett så bra sätt 

som möjligt. Kriterier för att uppnå detta är att utformningen av ett gränssnitt ska vara lätt 

att överblicka och förstå. Detta kan uppfyllas genom att utformningen blir enhetlig, 

feltolerant, har god återkoppling samt att det är transparent menar Rollenhagen (1997, s. 

23). När det istället handlar om interaktionen mellan människa och organisation menar 

Rollenhagen (1997, s. 24) att denna påverkas av administrativa system samt den aktuella 

organisationsformen som i sin tur påverkar mänskliga beteenden. Förutom dessa två finns 

interaktionen mellan organisation och teknik. Detta innefattar enligt Rollenhagen (1997, 

s. 24) administrativa och organisatoriska barriärfunktioners kvalitet, vilket motsvarar 

system som ska förebygga och även fånga upp mänskliga fel. Kvaliteten kan kontrolleras 

genom att se till att funktionaliteten är tillfredsställande gällande systems innehåll och 

utformning, att systemen är tillförlitliga och fungerar varje dag och slutligen att systemen 

är fullständiga då de ska fungera för en hel process (Rollenhagen, 1997, s. 24). 

En aspekt som Rollenhagen (1997) tar upp kring den organisatoriska delen är att skapa 

en förståelse för hur olika delar av verksamheten fungerar i praktiken. Inom stora företag 

finns det ofta osäkerheter kring vad olika verksamhetsområden arbetar med samt har för 

roller. En sådan osäkerhet kan enligt Rollenhagen (1997, s. 123) minskas genom formella 

strategier där organisationen ger god information om vad folk håller på med vilket skapar 

transparens. Sedan kan även informella kontakter användas för att skapa en bättre 

förståelse för varandras arbete och därmed även möjliggöra en effektivare 

kommunikation (Rollenhagen, 1997, s. 123). I en organisation sker interaktioner mellan 

olika grupper och kommunikationen mellan dessa beror på vilken relation de har 

sinsemellan menar Rollenhagen (1997, s. 122). För det första kan det handla om att de 

olika grupperna utför enskilda och oberoende deluppgifter vars resultat sedan ska 

sammanfogas så ett mål kan uppfyllas. Ett annat skäl kan vara att en arbetsgrupps arbete 

är en förutsättning för att en annan arbetsgrupps arbete ska vara möjligt att utföra. 

Slutligen kan skälet till interaktion mellan människor även handla om ett ömsesidigt 

arbete under hela arbetsprocessens gång (Rollenhagen, 1997, s. 122). 

Även Suchman (1995) för en diskussion kring att synliggöra olika verksamhetsområdens 

arbete. Hon menar att detta kan vara en svår uppgift att ta sig an för de olika 

arbetsgrupperna. För att lyckas med detta krävs en reflektion hos arbetarna över hur deras 

arbete i själva verket går till för att på bästa möjliga sätt kunna beskriva det för andra som 

inte har insikt i arbetssättet menar Suchman (1995). Förenklingar görs och Suchman 

(1995) menar att arbetssättet och dess representation konstrueras genom tyst och explicit 

kunskap där även sociala miljöer bidrar till konstruktionen genom att bestämma vad som 

anses vara legitimt att diskutera. Hon menar även att vid utveckling av system är det 

viktigt att involvera arbetarna då deras specifika arbetssätt är avgörande för designen. Vid 

utvecklingen av ett befintligt eller nytt system menar även Rollenhagen (1997, s. 39) att 
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det är viktigt att involvera användare redan från början för att uppnå en utveckling som 

sedan ska användas och fungera (Rollenhagen,1997, s. 39). 

Häggström och Lindroos (2016) tar upp arbetsmiljö samt att det kan finnas speciella 

förhållanden som kan ha en betydande roll för verksamheten. Dessa förhållanden kan vara 

både ändringsbara samt omöjliga att påverka eller förändra. När dessa förhållanden inte 

går att förändra eller påverka behöver dessa beaktas vid utveckling av teknik, 

arbetsmetoder samt arbetsorganisation menar Häggström och Lindroos (2016). Detta 

kommer användas för att analysera den komplexiteten som uppstår med  

“den endimensionella formen av resandet där tåg enbart kan förflytta sig i en 

dimension, framåt eller bakåt”. 

(Sandblad, 2017) 

Enligt Häggström och Lindroos (2016) är även produktionsresultat och den ekonomiska 

utvecklingen nyckelfaktorer i de flesta produktionssystem. Vid verksamhetsutveckling 

har det visats sig vara framgångsrikt att använda MTO för att öka effektivitet och förbättra 

arbetsförmågan menar Karltun och Eklund (2008). Genom att fokus på dessa tre 

delsystem (Människa, Teknik och Organisation) kan en förståelse skapas för hur dessa 

ska samverka på ett bra sätt och därmed bidra till att det totala systemet kan förbättras 

(Karltun m.fl., 2014).  
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6. Metod 

I följande kapitel redovisas uppsatsens arbetsprocess samt de metoder som har använts 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. Först beskrivs examensarbetets 

arbetsprocess för att skapa en förståelse för hur detta arbete har utförts. Därefter förs en 

diskussion om kvalitativ metod, kvalitativa intervjuer, observationsstudier, 

webbenkätundersökning och workshop med motiveringar till varför dessa metoder har 

valts att användas i denna studie. 

6.1 Arbetsprocess 

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ett företag i resebranschen kan 

involvera sina kunder och resenärer för att underlätta och förbättra arbetet kring sin 

verksamhet. Detta har studerats utifrån fallföretaget SJ AB:s felanmälningsprocess av 

komfortfel på verksamhetens fordon, från tidpunkten då en kund felanmäler ett 

komfortfel tills det att felet har åtgärdats. För att uppnå examensarbetets mål delades 

arbetsprocessen in i olika faser som redovisas i figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Beskriver examensarbetets arbetsprocess, från problemformulering till 

kartläggning av befintlig marknad, empiriska undersökningen, analys av resultat som 

tagits fram för att slutligen kunna dra slutsatser kring processen som har studerats. 

Första fasen av examensarbetets arbetsprocess bestod av att formulera vilket problem som 

skulle studeras. I nästa fas skapades en förståelse för hur SJ AB:s befintliga 

felanmälningsprocess av komfortfel fungerar idag. Detta utfördes med hjälp av 

kvantitativa intervjuer och deltagande observationer. Allteftersom mer kunskap om den 

befintliga felanmälningsprocessen av komfortfel inhämtades så bearbetades även 

problemformuleringen. Under litteraturfasen skapades det även en allmän förståelse för 

hur den befintliga marknaden, kopplat till kunders och resenärers möjlighet att kunna 

felanmäla, ser ut. Dessa möjligheter kartlades över företag som är verksamma inom 

samma bransch som fallföretaget men också över företag som inte verkar inom samma 

bransch. Kartläggningen utfördes genom en kvalitativ intervju med en systemförvaltare 

från Trafikkontoret i Stockholm som hade insikt i Stockholms stads 

felanmälningsprocess. Sedan undersöktes möjligheter till att felanmäla hos olika företag 

genom de studerade företagens hemsidor och applikationer. Den tredje fasen av 

arbetsprocessen bestod av att samla in det empiriska materialet till examensarbetet. Detta 

genomfördes med hjälp av att en grupp deltagare från fallföretaget SJ AB diskuterade 

fram en målbild som beskrev hur arbetet kring den framtida felanmälningsprocessen av 
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komfortfel skulle fungera. Diskussionerna utfördes i samband med en workshopserie som 

bestod av tre tillfällen. Det empiriska materialet som denna studie resulterade i har 

därefter analyserats med hjälp av examensarbetets teoretiska ramverk. Utifrån detta har 

sedan studiens rekommendationer och slutsatser dragits. 

6.2 Kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag 

I dagens forskarsamhälle finns en rad olika forskningsmetoder och en av dessa är den 

kvalitativa metoden. Enligt Bryman (2008) klassas denna metod som en specifik 

forskningsstrategi som kan utföras på flera olika sätt. Han tar upp att kvalitativ forskning 

består av flera skilda metoder som kan användas för informationsinsamling. Dessa 

metoder innefattar bland annat kvalitativ intervju och deltagande observation. För att 

besvara examensarbetets frågeställningar har en kvalitativ metod med kvantitativa inslag 

använts. Den kvalitativa metoden som har använts lämpade sig då det var människor som 

besatt kunskapen som har inhämtats för att skapa en uppfattning om den studerade 

processen. Mer specifikt har den kvalitativa metoden använts vid inhämtning av 

information om den befintliga felanmälningsprocessen hos fallföretaget SJ AB. Den 

kvalitativa metoden har även använts vid kartläggningen av den befintliga marknaden vad 

gäller kunders och resenärers möjlighet till att kunna felanmäla. Slutligen har den 

kvantitativa metoden använts för att skapa en uppfattning om hur människor vill kunna 

felanmäla komfortfel. Den kvalitativa forskningsmetoden menar Bryman (2008, s. 340, 

s. 371) lägger vikt på ord snarare än på siffror och det senare är istället vad den 

kvantitativa forskningen lägger sitt fokus på. Det kvantitativa inslaget i denna studie 

bestod av en webbenkätundersökning som användes för att skapa en uppfattning om hur 

individer skulle vilja vara delaktiga i den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. 

En sådan metod menar Bryman (2008, s. 150) används vid mätningar i form av 

skattningar och är fördelaktig då mätningar med ett större antal respondenter efterfrågas 

vilket var fallet vid denna undersökningen. 

Arbetsprocessen i denna kvalitativa studie är baserad på Brymans (2008, ss. 345–347) 

beskrivning av Fosters (2005) forskningsprocess som ska genomföras med hjälp av sex 

olika steg. Dessa steg består av att först formulera generella forskningsfrågeställningar 

och därefter välja ut relevanta undersökningspersoner. Från dessa relevanta 

undersökningspersoner ska sedan relevant data inhämtas från. Därefter ska data tolkas, 

bearbetas och analyseras utifrån det teoretiska ramverket som har skapats för att slutligen 

kunna formulera en forskningsrapport. När en vetenskaplig undersökning utförs finns det 

även etiska frågor att ta ställning till menar Bryman (2008, s. 131). Han tar även upp att 

när det handlar om bland annat svensk forskning finns ett informationskrav som innebär 

att forskare måste informera berörda personer om undersökningens syfte samt att deras 

deltagande är frivillig och anonymt. Detta har samtliga av studiens deltagare informerats 

om. 
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6.3 Kvalitativa intervjuer 

Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden som nämndes tidigare finns det en rad olika 

tillvägagångssätt för att samla in data (Bryman 2008). Ett av dessa tillvägagångssätt är 

den kvalitativa intervjun med en semistrukturerad karaktär på upplägget menar Bryman 

(2008, s. 206). Meningen med intervjuerna i denna studie var att både lära sig av 

respondenten och samtidigt skapa en förståelse för deras arbete (Kvale och Brinkmann, 

2009, s. 124). Genom att använda semistrukturerade intervjuer skapades en förståelse för 

SJ AB:s verksamhet i sin helhet. Detta genomfördes med syftet att skapa en bild över hur 

verksamhetens befintliga felanmälningsprocess av komfortfel ser ut. Intervjuerna med 

semistrukturerad karaktär gav relevant information samtidigt som författarna kunde vara 

öppna för nya infallsvinklar vilket Bryman (2008, s. 206) menar är en fördel. 

Den kvalitativa intervjun består enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 102–105) av steg 

som att tematisera, designa, intervjua, analysera, verifiera och slutligen rapportera. 

Tematiseringen utfördes genom att intervjuarna tog ställning till och formulerade syftet 

med examensarbetet. Detta involverade att tydliggöra varför studien var viktig samt vad 

intervjuarna behövde ha förkunskap om för att sedan tydliggöra hur intervjuerna skulle 

genomföras i nästa steg. Allt detta för att på bästa sätt få ut den kunskap som efterfrågades. 

Nästa steg, designsteget, i den kvalitativa intervjuprocessen var att planera för hur 

intervjustudien skulle genomföras och vilken kunskap som ville erhållas (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 102–109). I detta steg formulerades frågor som sedan användes vid 

de semistrukturerade intervjuerna. Frågor som ställdes vid samtliga semistrukturerade 

intervjuer berörde den studerade felanmälningsprocessen av komfortfel. De exakta frågor 

som användes varierade dock från intervju till intervju beroende på vilket område som 

den intervjuade respondenten arbetade inom. 

Utformningen av samtliga frågor var av icke ledande karaktär och med ett språk som var 

anpassat till personerna som blev intervjuade vilket Bryman (2008, s. 252–253) nämner 

är viktigt. I designstadiet menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 113) även att ett 

ställningstagande bör tas för hur många respondenter som ska intervjuas för att studien 

ska kunna genomföras. I detta examensarbete valdes detta antalet till 30 

semistrukturerade intervjuer med respondenter från olika delar av SJ AB:s verksamhet. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 113) tar upp problematiken angående antalet respondenter 

i kvalitativa intervjustudier då de menar att dessa antingen blir för få eller för många. 

Problemet med att ha för få respondenter är att det blir svårt att generalisera den 

information som har samlats in och problemet med för många är att det inte finns tid för 

djupare analys av intervjuerna (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 113). De olika 

respondenterna som har medverkat vid intervjuer i detta examensarbete hade varierande 

relevans för den studerade processen. Dock ledde den ena semistrukturerade intervjun till 

den andra då respondenter hänvisade oss vidare. Därmed var samtliga intervjuer relevanta 

för att kunna genomföra examensarbetet. De första respondenterna som valdes ut var 

baserade på rekommendationer från våra handledare och kontakter inom SJ AB. I figur 4 
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nedan redovisas respondenterna som har medverkat samt deras olika roller i 

verksamheten. 

 
Figur 4. Visar vilka medarbetare som har intervjuats på SJ AB i detta examensarbete. 

Placeringen av medarbetarnas roll beskriver vilken division som denna tillhör. 

(Bearbetad utifrån SJ AB:s organisationskarta, 2017). 

Respondenterna som intervjuades var verksamma inom Strategi och Affärsutveckling, 

IT, Kvalitet och Miljö, Marknad och Försäljning, Fordon, Trafik och Service samt 

Produkt. Vid två av intervjutillfällena medverkade även två respondenter samtidigt. 

Samtliga intervjuer spelades in med syfte att intervjuarna skulle kunna lyssna på 

informationen igen. Detta blev samtliga respondenter informerade om. Respondenterna 

blev även informerade om deras frivilliga deltagande samt anonymitet, som Bryman 

(2008, s. 131) påpekar är viktigt. Utöver detta fick respondenterna slutligen informationen 

att intervjuerna kommer refereras utifrån yrkestitel och inte namn i examensrapporten. 

Samtliga intervjuer pågick i mellan en halvtimme till en timme vardera. 

Den kvalitativa intervjumetoden med semistrukturerat upplägg användes även för att 

skapa en djupare förståelse för hur den befintliga marknaden vad gäller felanmälning ser 

ut. Respondenten var en systemförvaltare från Stockholm stad som var insatt i 

informationshanteringen samt utformningen av deras felanmälningssystem. Denna 

semistrukturerade intervjun gav även en inblick i arbetet kring återkoppling tillbaka till 

medborgarna samt eventuella problem som uppstått under projektets gång. Den befintliga 

marknaden vad gäller felanmälning kartlades både inom branschen samt i andra 

branscher. Detta utfördes vidare genom att studera hemsidor för att se vilka företag, 

organisationer, kommuner, landsting och myndigheter som ger någon form av möjlighet 
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för kunder, resenärer och medborgare att lämna in åsikter, tips, idéer och felanmälningar. 

Vidare studerades även i vilka kanaler dessa har möjlighet att lämna in sina åsikter och 

felanmälningar. Utifrån detta studerades sedan utformningen av de olika kanalerna och 

vilka möjligheter som finns då information och uppgifter ska fyllas i. 

6.4 Deltagande observationsstudie 

Den kvalitativa metoden har, förutom den kvalitativa intervjun, även deltagande 

observationsstudier som ett möjligt tillvägagångssätt för att samla in relevant information. 

Detta används i de fall då intervjuer inte ger en tillräckligt detaljerad bild av det aktuella 

ämnet (Bryman, 2008, s. 440). Observationsstudier i sig innebär en rad metoder utöver 

just observation. Exempelvis kan insamling av data ske via intervju i samband med 

observationen. En sådan metod kan användas för att studera en arbetsgrupps 

tillvägagångssätt menar Bryman (2008, s. 378). Vid fyra tillfällen under examensarbetets 

gång har deltagande observationer använts som metod för att skapa en bild för hur delar 

av SJ AB:s verksamhet fungerar i praktiken. 

För att kunna genomföra en sådan studie krävs att observatörerna får tillgång till fältet 

som ska observeras menar Bryman (2008, s. 380). Han tar upp att fält kan karaktäriseras 

i två olika delar där den ena är en sluten miljö. Ett exempel på detta kan vara en 

organisation och därmed ses den studerade miljön i detta examensarbete som sluten. 

Observatören kan även anta olika roller i den aktuella studien enligt Bryman (2008, s. 

380). Han nämner att denna roll kan karaktäriseras som öppen då det studerade fältet har 

kännedom om vilken roll observatören har, att personen är en forskare. Vid samtliga 

observationer som genomfördes i detta examensarbete hade författarna en öppen 

observatörsroll då de som observerades var medvetna om varför observationerna 

genomfördes. 

De utvalda divisionerna observerades och observatörerna lyssnade på diskussionerna 

mellan medarbetare som arbetade inom dessa områden. Utöver detta ställdes frågor för 

att få otydligheter och funderingar förklarade och besvarade. Först observerades 

Fordonsledningens arbete med koppling till felanmälningar av komfortfel. Nästa 

observation var i Ånge där delar av SJ AB:s kundservice bedrivs genom kundkontakt via 

sociala medier, mail och telefon. Sedan observerades den del av verksamhet som SJ AB 

bedriver i Hagalunds Depå vad gäller reparation av komfortfel och städning på fordonen. 

Slutligen observerades arbetet i resebutiken och loungen på Stockholm centralstation som 

dagligen bemöter och hjälper resenärer i anslutning till deras resa. 

6.5 Webbenkätundersökning 

För att skapa en uppfattning om vad människor gör idag och vad de önskar göra i 

framtiden om det stöter på ett komfortfel på något av verksamhetens fordon utfördes en 

webbenkätundersökning. En undersökning i form av en webbenkät utförs genom att 

respondenter aktivt själva får klicka sig till webbsidan för att besvara enkäten (Bryman, 

2008, ss. 598–599). Detta benämner Tourangeau m.fl. (2013) som fritt självvalda 
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undersökningar då urvalet av respondenterna rekryteras via öppna inbjudningar på en 

välbesökt webbplats och inte utifrån ett sannolikhetsurval. En sådan metod används med 

fördel då syftet är att studera en stor grupp användare menar Sheehan och Hoy (1999) 

vilket stämmer överens med målet för denna undersökning. Yun och Trumbo (2000) har 

visat att det finns belägg för att svarsfrekvensen ökar vid webbundersökningar. Bryman 

(2008) menar även att en webbenkätundersökning har fördelen att responsen av svar går 

snabbare. Detta underlättar det administrativa arbetet och bidrar till ett mer tidseffektivt 

arbete (Tourangeau m.fl., 2013). Med en webbenkätundersökning finns det förutom de 

tidigare nämnda fördelarna även begränsningar. Ett exempel på detta är att möjliga 

respondenter begränsas till individer som har tillgång till internet och därmed täcks inte 

hela populationen in menar Tourangeau m.fl. (2013). Sedan menar Bryman (2008, s. 610) 

att det även finns en risk för multipla svar vid en webbenkätundersökning då det inte går 

att kontrollera om en respondent har besvarat webbenkäten flera gånger. 

De frågor som ska besvaras vid en webbenkätundersökning kan utformas på ett slutet sätt 

genom att respondenterna får givna svarsalternativ menar Bryman (2008, s. 245). 

Fördelar med denna typ av frågor är att de ofta är lätta att både besvara samt bearbeta 

(Bryman, 2008, s. 245). Nackdelen med slutna frågor menar Bryman istället är att det inte 

kommer fram svar som respondenterna egentligen skulle vilja förmedla samt att frågorna 

kan tolkas olika. Detta kan dock kontrolleras genom att tillföra ett alternativ där 

respondenten själv kan förklara vad denne menar med hjälp av fritext (Bryman, 2008, ss. 

245–246). I webbenkäten som utfördes i detta examensarbete efterfrågades först ålder 

och kön. Vad gäller ålder fick respondenten själv skriva i detta och kön fylldes i utifrån 

förbestämda alternativ. Därefter utformades de resterande fyra frågorna som olika fall 

med förbestämda stängda svarsalternativ samt med en kompletterande fritextruta. Detta 

möjliggjorde för respondenterna att kunna komplettera sina svar med egna perspektiv 

som de ville framföra vilket Bryman (2008, ss. 245–246) även menar tillför trovärdighet 

till resultatet. 

De olika fallen som efterfrågades att besvara handlade om vad människorna gör idag vid 

upptäckten av komfortfel, vad de skulle vilja göra vid denna upptäckt, vad de vill 

felanmäla samt vilken återkoppling de önskar att få om de skulle felanmäla. Frågan om 

återkoppling kunde respondenterna endast besvara genom att välja ett av 

svarsalternativen. Dock fanns även möjligheten att författa fritext. Vid besvarande av 

resterande frågor kunde respondenterna välja så många svarsalternativ som de önskade. 

Webbenkätundersökningen besvarades av totalt 128 respondenter och urvalet bestod av 

personer som hade koppling till författarna på Facebook. Slutligen bearbetades resultatet 

i Excel för att tydliggöra skattningen om den studerade processen som framkom med 

undersökningen. Resultatet från webbenkätundersökningen har sedan använts som 

underlag för att motivera hur individer vill medverka i en felanmälningsprocess av 

komfortfel i framtiden. Detta har även använts som motivering till vilken form av 

återkoppling som människor önskar att få om det rapporterar in ett komfortfel. 
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6.6 Workshop 

För att ta fram ett förslag för ett framtida arbetssätt kan en metod som arbetar med 

målbilder användas (Sandblad och Hardenborg, 2008). Sandblad och Hardenborg (2008) 

förespråkar att arbetsmetoden, målbilder, används för att ta fram konkreta visioner om 

hur ett framtida arbete i sin helhet ska fungera. För att uppnå den framtida målbilden 

måste det framtida arbetet först specificeras och därefter ta fram krav för lämpliga och 

användbara datastöd som kan bidra till det framtida arbetet menar författarna. För att 

förbättringspotentialen sedan ska kunna utnyttjas till fullo måste arbetet ses som en helhet 

med koppling till organisationens arbetsprocesser (Sandblad och Hardenborg, 2008, s. 

23). Författarna menar att med en tydlig målsättning kan även risker och andra aspekter 

gällande det framtida arbetet diskuteras och utvärderas vid en workshop. Då detta 

examensarbete har som syfte att ta fram ett förslag för hur den framtida 

felanmälningsprocessen av komfortfel ska fungera ansågs denna metod vara lämplig att 

använda. 

Den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel kommer att beröra flera delar av SJ 

AB:s verksamhet. Utifrån dessa berörda områden valdes sedan deltagarna till 

examensarbetets workshopserie ut. Detta resulterade i att deltagarnas gemensamma 

kunskap kunde omsättas till ett konkret förslag på hur organisationen kan arbeta med och 

hantera den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. Att engagera berörda 

medarbetare i verksamheten redan från början var av betydelse för att utvecklingen skulle 

röra sig i samma riktning som den aktuella verksamheten. Detta kan även underlätta 

arbetet med den framtida felanmälningsprocess då medarbetarna redan vet vad 

förändringarna kan komma att innebära. 

Vid en workshop är det viktigt att alla som deltar vet vilket mål som eftersträvas menar 

Sandblad och Hardenborg (2008, s. 30). Förutom detta menar de även att gruppens 

kreativa villkor är det som ska leda utvecklingen av arbetet då detta kan öppna upp för 

nya infallsvinklar. En bra och lagom stor gruppsammansättning är en förutsättning för att 

det ska bli bra diskussioner menar författarna och säger att detta är mellan fem till sex 

deltagare (Sandblad och Hardenborg, 2008, ss. 31–32). Målet var därför att ha fem till 

sex deltagare vid samtliga tillfällen. Deltagarna valdes ut baserat både på 

rekommendationer från de tidigare semistrukturerade intervjuerna samt vilket område 

som deltagarna var verksamma inom. Visionen var att deltagarna skulle ha olika 

arbetsområden inom SJ AB för att skapa en förståelse för hur de olika delarna skulle 

påverkas av det framtida arbetet samt hur de skulle behöva samarbeta med den nya 

framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. 

Målbilden togs fram genom att deltagarna från SJ AB gemensamt fick arbeta med att 

beskriva och analysera arbetet som bedrivs idag, identifiera förändringsbehov samt vilka 

utrymmen som finns för förändring av felanmälningsprocessen av komfortfel. Detta 

genomfördes vid tre olika tillfällen i form av workshops där varje tillfälle var två och en 

halv timme långa. Mer specifikt utformades målbilden genom att definiera faktorer som 

ska karaktärisera det framtida arbetet kring felanmälningsprocessen samt genom att ta 
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fram scenarier som beskrev hur arbetet ska se ut i praktiken. Det sista steget i 

målbildsarbetet var sedan att utforma krav för den framtida arbetsprocessen (Sandblad 

och Hardenborg, 2008, s. 29). Samtliga tillfällen dokumenterades i varierande 

utsträckning samt spelades in för att skapa möjligheten att vid senare tillfälle kunna gå 

tillbaka till detta om några frågor uppstod. Vid samtliga tillfällen informerades även 

deltagarna om att det som framkom vid dessa tillfällen skulle refereras som deltagarnas 

gemensamma åsikter i grupp. 

Vid det första tillfället deltog sex medarbetare från divisionerna IT, kundinsikt, 

kundservice, fordon och management trainee. Workshopen hade öppna diskussioner om 

hur den framtida målbilden, vad gäller felanmälningsprocessen av komfortfel, önskades 

se ut. Målet var att tänka fritt och ta in alla tänkbara möjligheter för den framtida 

felanmälningsprocessen av komfortfel och därmed inte fundera på lösningar vid detta 

tillfället. I början av de resterande workshoparna gjordes en återblick om vad som hade 

framkommit vid tillfället innan. Mellan varje workshop fick deltagarna läsa igenom en 

sammanfattning från tillfället innan för att både granska och minnas det som framkom 

senast. Detta gav möjlighet till komplettering om deltagarna ansåg att någonting saknades 

eller om någonting inte stämde överens med deras bild. Mellan varje workshop fick 

deltagarna även en uppgift att reflektera kring kopplat till sin vardagliga verksamhet som 

sedan användes som input till kommande workshop. 

Vid den andra workshopen var det fyra deltagare och dessa hörde till avdelningarna IT, 

kundservice, fordon och management trainee. Målbilden som skapades vid första tillfället 

diskuterades och utvecklades vidare under den andra workshopen. Deltagarna förde 

diskussioner om vart resenärer ska ha möjlighet att felanmäla komfortfel samt om det ska 

vara en öppen eller stängd typ av felanmälan. Vid detta tillfälle skapades även mer 

detaljerade scenarier över de divisioner som direkt skulle påverkas av den framtida 

målbilden. 

Vid det tredje och sista tillfället deltog fem medarbetare och dessa tillhörde divisionerna 

IT, kundservice, fordon, depå samt management trainee. Även här diskuterades målbilden 

och utvecklades vidare. Vid detta tillfälle tydliggjordes också den framtida 

felanmälningsprocessen från en resenär till åtgärdat komfortfel genom att rita upp 

processens samtliga flöden. Förutom detta diskuterades det även hur specialfall av 

komfortfel ska hanteras i processen. Slutligen fördes diskussioner om återkoppling i form 

av vilken utsträckning detta bör ges till resenärerna när de har utfört en felanmälan. 

6.7 Genomförande 

Vid samtliga intervjuer, observationer och workshops har uppsatsens båda författare 

deltagit. Båda författarna har ställt frågor vid de semistrukturerade intervjuerna samt haft 

en ledande roll vid serien av workshops. Under de deltagande observationerna har båda 

författarna deltagit men med en mer passiv roll än vid intervjuerna. Dock har frågor ställts 

av båda författarna vid observationerna för att få förklaringar om otydligheter och 
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funderingar. Intervjuer och workshops har inte transkriberats ordagrant utan använts för 

att återskapa citat som framkommit vid de olika tillfällena. 
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7. Resultat 

I följande del av rapporten kommer resultat som har tagits fram under detta 

examensarbete att redovisas. Först kommer det befintliga underhållsarbetet att beskrivas 

samt även information om vad ett omlopp är med kopplingen till när fordonen befinner 

sig i depån. Detta för att skapa en förståelse för komplexiteteten i branschen. Därefter 

presenteras resultat gällande hur den befintliga felanmälningsprocessen av komfortfel 

fungerar på SJ AB idag. Sedan redogörs examensarbetets webbenkätundersökning för att 

skapa en förståelse för hur människor skulle vilja delta i den framtida 

felanmälningsprocessen av komfortfel. Efter detta kommer målbilden att presenteras med 

syftet att beskriva hur arbetet kring den framtida processen ska fungera. Slutligen i denna 

del av rapporten kommer förslaget som bearbetats fram av deltagarna från SJ AB att 

presenteras samt även de identifierade luckor som behöver fyllas ut för att uppnå den 

föreslagna processen. I anslutning till de presenterade resultaten kommer även 

diskussioner som förts av deltagarna vid workshoparna att presenteras samt även 

författarnas diskussioner som har framkommit under examensarbetets gång. 

7.1 Underhållsarbete, fordon 

Med hjälp av den deltagande observationen i Hagalunds Depå skapades en inblick i hur 

delar av SJ AB:s verksamhet bedrivs där. Idag har SJ AB totalt sex medarbetare i 

Hagalund som har titeln komfortreparatör och deras arbetstider sträcker sig över veckans 

samtliga dagar samt flertalet nätter. Fördelningen av arbetsskiften baseras på när de flesta 

fordonen finns tillgängliga i depån. Komfortreparatörerna styr själva sitt arbete utifrån 

det mål som finns gällande komfortsyner av de fordon som de ansvarar för. En 

komfortsyn innebär att en komfortreparatör utför en grundlig kontroll av inredningen på 

ett fordon (Depå SJ AB, 2017). Komfortsynerna infördes i samband med att 

komfortreparatörerna tog över det huvudsakliga ansvaret för komfortreparationer på 

fordon som används i företaget verksamhet menar en fordonsingenjör på SJ AB (2017a). 

Samma fordonsingenjör informerade om att komfortsyner utförs med olika mellanrum 

beroende på vilken typ av fordon det handlar om. Inredningen på de olika fordonen 

varierar och därmed också komfortsynerna men i grunden har de samma syfte; att åtgärda 

brister så att resenärerna får en så trevlig upplevelse av sin resa som möjligt (Depå SJ AB, 

2017 och Fordonsingenjör SJ AB 2017a). 

Underhållsarbetet av komfortfel på fordon som används i SJ AB:s verksamhet utförs 

utifrån riktlinjer om när komfortsyner ska vara genomförda. Detta utförs med varierande 

intervall beroende på vilken fordonstyp som de gäller (Fordonsingenjör SJ AB, 2017a 

och Chef Depåproduktion SJ AB, 2017). Dock är denna process under utveckling då 

ombordpersonalen ska få ett nytt digitalt verktyg i form av en mobilapplikation under året 

2017. Med denna applikation kommer ombordpersonalen själva kunna felanmäla 

komfortfel som i sin tur registreras direkt i berört underhållssystem (IT Projektledare SJ 

AB, 2017). 
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Underhållet av verksamhetens fordon hanteras i två olika underhållssystem. Fordon som 

SJ AB själva äger hanteras i ett nytt underhållssystem och de fordon som används vid den 

upphandlade trafiken, som ägs av regionala kollektivtrafikmyndigheter och Trafikverket, 

hanteras i ett äldre underhållssystem (Chef Teknik SJ AB, 2017 och Chef Team 

Dokumentation SJ AB, 2017). Tidigare hanterades även SJ AB:s fordon i det äldre 

underhållssystemet men dessa har med tiden fasats över till det nya underhållssystemet 

(Chef Teknik SJ AB, 2017 och Chef Team Dokumentation SJ AB, 2017). 

7.2 Ett fordons omlopp 

För att få en förståelse över när ett fordon befinner sig i depån beskrivs här nedan ett 

fordons omlopp. En strategisk trafikplanerare (2017) på SJ AB beskrev detta genom att 

utgå från hur de olika fordonen planeras att använda rälsen under ett år. I denna planering 

innefattas bland annat aktiviteter som ska utföras i depåer. Ett fordons hela 

omloppsplanering är komplex och utförs med hjälp av en grafisk tidtabell. Mängden trafik 

som ska planeras varierar beroende på vilken sträcka det gäller och den grafiska 

tidtabellen kontrollerar att flera tåg inte planeras nyttja samma del av rälsen samtidigt. 

När den dagliga trafiken sedan bedrivs på rälsen kan oförutsedda händelser uppstå. Dessa 

kan leda till att den planerade trafiken blir försenad eller i värsta fall även ställs in. En 

försening skapar ofta följdförseningar eftersom tågen nyttjar samma räls. Oförutsedda 

händelser kan även vara att ett fordon går sönder och inte kan fortsätta köras. En sådan 

händelse kan leda till att det ursprungligt planerade tågsättet ändras. Detta exempelvis 

genom att en del eller hela tågsättet byts ut för att sedan kunna fortsätta transportera 

resenärer. 

Dock finns det riktlinjer för hur länge olika fordonstyper får vara i trafik innan det måste 

till depå menar den strategiska trafikplaneraren (2017). För alla fordonstyper utom 

personvagnar är riktlinjerna att de ska besöka en depå inom max tre dagar. För 

personvagnar gäller istället max sju dagar (Strategisk trafikplanerare SJ AB, 2017). Dock 

kan oförutsedda händelser påverka fordons uppehåll i depåerna. När tåg är försenade in 

till depån eller då tåg uteblir helt från depån kan det leda till att komfortreparationer inte 

hinns med. 

7.3 Befintlig felanmälningsprocess 

SJ AB:s felanmälningsprocess av komfortfel på verksamhetens fordon har studerats och 

redovisas nedan i denna del av rapporten. Den studerade processen har undersökts utifrån 

vilka möjligheter en resenär har att felanmäla komfortfel på något av verksamhetens 

fordon idag. Även hur informationen som kommer in tas om hand internt av företaget har 

undersökts. I figur 5 nedan redovisas befintliga ingående kanaler till SJ AB, som resenärer 

idag använder för att felanmäla komfortfel som påträffas på något av verksamhetens tåg. 
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Figur 5. Visar en resenärers möjliga inrapporteringskanaler till SJ AB för att felanmäla 

ett komfortfel som påträffas på något av verksamhetens fordon. 

I den befintliga processen finns det två möjliga kanaler in till SJ AB för resenärer att 

felanmäla komfortfel som påträffas på något av verksamhetens tåg. Det ena alternativet 

är att en resenär tar kontakt med företagets kundservice och det andra alternativet är att 

kontakta och informera ombordpersonalen på tåget (Service Center SJ AB, 2017 och 

Fordonsledningen SJ AB, 2017). 

Nedan kommer resenärernas två möjliga inrapporteringskanaler kopplat till SJ AB:s 

felanmälningsprocess av komfortfel att redogöras mer detaljerat. Först behandlas 

inrapporteringskanalen via kundservice. Därefter presenteras den motsvarande 

inrapporteringskanalen via ombordpersonal på tåg. 

 Kundservice 

Om en resenär påträffar ett komfortfel på något av verksamhetens fordon och därmed vill 

reklamera sin resa på grund av detta kan resenärer kontakta kundservice 

(Verksamhetsutvecklare Försäljning SJ AB, 2017). SJ AB:s kundservice består som 

tidigare nämnts av två delar, Service Center samt Resebutik och Lounge (Chef 

Kundservice SJ AB, 2017). För att genomföra en felanmälan kan en resenär kontakta 

Service Center via mail, telefon eller sociala medier. Förutom detta kan en resenär även 

ta personlig kontakt med personal på tågstationerna i Stockholm, Göteborg eller Malmö, 

i företagets resebutiker och lounger (Service Center SJ AB, 2017 och Resebutik och 

Lounge SJ AB, 2017). Dock brukar den sistnämnda kontakten inte ske menar medarbetare 

vid Resebutik och Lounge (2017). Den befintliga felanmälningsprocessen av komfortfel 

via kundservice beskrivs i figur 6 nedan. 



30 

 

 
Figur 6. Beskriver processen för hur en resenär kan reklamera sin resa på grund av ett 

komfortfel via kundservice. Resebutik och Lounge är markerat då det inte kommer att 

studeras djupare i detta examensarbete. 

Ärenden kopplade till felanmälan av komfortfel som inkommer till SJ AB:s Service 

Center skrivs antingen in i ett CRM-system som företaget använder sig av eller så 

registreras det inte alls i något system enligt medarbetare på Service Center (2017). Detta 

då det saknas tydlighet om hur dessa ärenden ska hanteras vidare i företagets interna 

process gällande hantering av komfortfel (Verksamhetsutvecklare Försäljning SJ AB, 

2017 och Service Center SJ AB, 2017). Resenärer har även möjligheten att kontakta 

Service Center via SJ AB:s sociala medier, Facebook eller Twitter, för att lämna sina 

klagomål i form av felanmälning eller också synpunkter i form av åsikter. Vid klagomål 

ombeds resenärer att kontakta Service Center via mail eller telefon där ärendet istället 

hanteras vidare (Service Center SJ AB, 2017). Vid den deltagande observationen på 

Service Center gavs ett exempel på hur en felanmälan kan hanteras. Först när en 

felanmälan kommer in till Service Center registreras den i CRM-systemet där ärendet 

beskrivs. Sedan betalas det ofta ut en ersättning beroende på komfortfelets omfattning 

och påverkan på resenärens upplevelse av resan för att slutligen göra resenären nöjd. 

Ett problem som har framkommit under detta examensarbete i denna del av den befintliga 

processen är hur ärenden av dessa slag tas vidare i den interna verksamheten. Antingen 

rapporteras det in till CRM-systemet som sedan inte kontrolleras av någon eller också 

rapporteras inte felet in alls. Vid båda dessa fall når därmed aldrig komfortfelet fram till 

exempelvis komfortreparatörerna som i sin tur skulle kunna åtgärda detta och sedan 

avsluta ett sådant ärende. 

 Ombordpersonal 

Det andra alternativet som resenärer har, i den befintliga processen, är att rapportera in 

komfortfel genom att kontakta ombordpersonalen på tåget under resans gång. 

Ombordpersonalen ringer sedan in till fordonsledningen när ett komfortfel har 

uppmärksammats. Fordonsledningen rapporterar i sin tur in upptäckta komfortfel i det 
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underhållssystem som berörs (Fordonsledningen SJ AB, 2017). Denna process beskrivs 

mer utförligt i figur 7 nedan. 

 
Figur 7. Beskriver processen då en resenär väljer att felanmäla ett komfortfel via 

ombordpersonal på tåg. Externa underhåll och städ är markerat då det inte kommer att 

studeras djupare i detta examensarbete. 

En mer detaljerad beskrivning av hur ombordpersonalens inrapportering av komfortfel 

fungerar är att när samtalet från denne når fordonsledningen anges uppgifter om vilken 

fordonsindivid ärendet gäller, alltså vilket fordonsID det aktuella fordonet har, vilket inte 

är detsamma som tågnumret som resenären har på sin resa (Fordonsledningen SJ AB, 

2017). Utöver detta berättar ombordpersonalen vilket fel som har upptäckts, vilket 

symtom det har samt var felet är. Därefter kan fordonsledningen skriva in och registrera 

detta i det underhållssystem som behandlar det berörda fordonet menar en fordonsledare 

på SJ AB. 

När ett komfortfel sedan har rapporterats in i berört underhållssystem kan den berörda 

aktören som sedan ska åtgärda dessa fel se dem i samma underhållssystem fast ur deras 

perspektiv (IT Projektledare SJ AB, 2017). Aktörerna som åtgärdar komfortfel och som 

inkluderas i denna studie är de tidigare nämnda komfortreparatörerna som hanterar 

reparationer i form av exempelvis trasiga lampor eller lösa ryggstöd (Depå SJ AB, 2017). 

I den befintliga processen finns det även externa underhållare som utför reparationer på 

verksamhetens fordon (Depå SJ AB, 2017 och Fordonsingenjör SJ AB, 2017b). 

Reparationer som utförs av externa reparatörer sker utifrån avtal mellan SJ AB och de 

externa underhållarna som även tar betalt per reparation (Chef Depåproduktion SJ AB, 

2017). 

När ett ärende gällande komfortfel hamnar hos komfortreparatörerna planeras dessa in 

för att åtgärdas under deras arbetsskift. Komfortreparatörernas arbetsdag startar med att 

för hand skriva ned på ett papper vilka fordon som de ska utföra en eventuell komfortsyn 

på samt de inrapporterade komfortfel som finns på fordonen i de olika 



32 

 

underhållssystemen (Depå SJ AB, 2017). Detta tar de sedan med sig ut i depån där 

skadorna åtgärdas. En av komfortreparatörerna berättade att  

90 procent av felen är sådant vi har hittat själva. 

(Depå SJ AB, 2017) 

När en komfortreparatör sedan hittar nya fel på fordonen noteras detta manuellt på 

papperet för att i slutet av arbetspasset kunna rapportera in dessa i berört underhållssystem 

(Depå SJ AB, 2017). I de fall då komfortreparatörerna har reservdelar hemma kan de 

åtgärda felen direkt och sedan rapporterar in detta i berört underhållssystem i slutet av sitt 

arbetspass. Vid inrapporteringen markerar de även ärendet som åtgärdat direkt berättade 

en av komfortreparatörerna. När de inte har tillgång till reservdelar registreras även dessa 

ärenden in i berört underhållssystem i slutet av arbetspasset men lämnas då kvar som 

oavslutat ärende för att sedan kunna åtgärdas när reservdelarna finns att tillgå (Depå SJ 

AB, 2017). 

Divisionen Fordon (2017) på SJ AB drivs utifrån visionen att leverera 

Hela rena tåg i tid. 

(Division Fordon SJ AB, 2017) 

De som reparerar komfortfel på fordonen är som tidigare nämnts komfortreparatörerna. 

De anser att deras arbete skulle underlättas om de fick veta vart skadorna finns i förväg 

istället för att själva behöva leta efter dem. Under den deltagande observationen i depån 

berättade även en komfortreparatör att det kan vara svårt att ibland avgöra om det är de 

interna komfortreparatörerna eller externa aktörerna som ska utföra reparationer då 

gränserna ibland är svåra att dra (Depå SJ AB, 2017). I den befintliga processen besitter 

komfortreparatörerna en detaljerad kunskap om vilken aktör det är som kan åtgärda olika 

fel på fordonen. En av komfortreparatörerna nämner att det många gånger kommer andra 

medarbetare till dem för att fråga vilken aktör som ska reparera en viss skada. 

Vid inrapportering i det nya underhållssystemet finns flera valmöjligheter men i praktiken 

skulle det dock räcka med att fordonsledningen rapporterar in tågsättets ID och att 

någonting är trasigt (Fordonsingenjör SJ AB, 2017c). Men för att skapa användbar 

statistik behövs även det berörda fordonsID:t anges och sedan en beskrivning angående 

de inrapporterade felet på en mer detaljerad nivå utifrån kategorier i systemet. Detta utförs 

i praktiken genom att flera olika steg fylls i (Fordonsledningen SJ AB, 2017). Utifrån de 

observationer och intervjuer som har utförts i denna studie upplevs användbarheten olika 

utifrån vem som arbetar med det nya underhållssystemet. En del av verksamheten förstår 

innebörden av varför olika kategorier ska fyllas i medan en annan del av verksamheten 

inte vet varför det utförs. Under examensarbetets gång har det framkommit att vissa 

medarbetare anser att det är för många klick som måste utföras. Det ursprungliga 

underhållssystemet som idag endast används för SJ AB:s upphandlade trafik är många 
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medarbetare på företaget vana att använda och mer positiva till. Dock är det svårt att 

hantera och sortera information samt statistik i detta. 

Dagens möjligheter för resenärer att felanmäla är således via Service Center eller 

ombordpersonal. Om komfortfelet rapporteras in via Service Center når den inte 

reparatörerna som ska åtgärda detta utan informationen stannar hos kundservice. 

Felanmäls skadan istället via ombordpersonalen når skadan reparatörerna men 

informationsflödet behöver då passera flera steg på vägen. Att ringa in till 

fordonsledningen för att rapportera in ett komfortfel kan ses som tidskrävande för 

medarbetarna. Vid den deltagande observationen i Hagalunds depå (2017) delgavs 

informationen att till den befintliga felanmälningsprocessen kommer de flesta 

inrapporterade komfortfelen från ombordpersonalen även om mängden är begränsad. 

Denna uppfattning bör vara korrekt då de felanmälningar som inkommer via Service 

Center inte når depån. Vid webbenkätundersökningen som genomfördes i detta 

examensarbete framkom även att de flesta felanmälningar av komfortfel utförs via 

ombordpersonalen. Resultatet från denna webbenkätundersökning beskrivs mer detaljerat 

i följande del av rapporten. 
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7.4 Undersökning: felanmäla som respondent 

För att skapa en förståelse för hur respondenterna gör idag vid upptäckten av ett 

komfortfel samt vad de skulle vilja göra har en webbenkätundersökning utförts. Resultatet 

på frågan “Om du under din tågresa upptäcker ett komfortfel, vad GÖR du då?” redovisas 

i figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Redovisar enkätresultatet angående vad respondenter gör idag då det påträffar 

ett komfortfel på något av verksamhetens tåg. 

Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna inte gör något alls vid upptäckten 

av ett komfortfel idag. Förutom detta alternativ meddelar även en stor del 

ombordpersonalen om denne passerar under resans gång. Det som ingen av 

respondenterna gör är att ringa till Service Center eller meddela resebutiken vid ankomst 

till en station. 6 procent svarade att de skulle gå till bistron för att meddela 

ombordpersonal där. En av respondenterna som valt alternativet “Annat” menar att den 

inte skulle göra något speciellt på plats utan 

tar upp det vid fikabordet och klagar inför mina kollegor och vänner. 

(Webbenkätundersökning, 2017)  
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Nästa fråga som användes vid undersökningen var “Om du under din tågresa upptäcker 

ett komfortfel, vad skulle du VILJA göra då?”. Detta resultat redovisas i figur 9 nedan. 

 
Figur 9. Redovisar enkätresultatet angående vad respondenter skulle vilja göra då det 

påträffar ett komfortfel på något av verksamhetens tåg. 

Resultatet visar att det mest önskvärda utifrån respondenterna sett skulle vara att 

felanmäla via en mobilapplikation alternativt att, som idag, meddela personal ombord på 

tåget om denne går förbi under resans gång. Cirka 10 procent skulle även vilja ha 

möjligheten att anmäla via ett formulär på företaget hemsida. Precis som frågan innan 

skulle ingen respondent meddela resebutiken eller ringa till Service Center. 

Diskussionen som kan föras i förhållande till detta resultat är att respondenterna anser det 

önskvärt att få utföra sin felanmälan av komfortfel med hjälp av en mobilapplikation. 

Dock visar resultatet att det även är positivt att säga till ombordpersonalen vilket tyder på 

att detta är en viktig tillgänglig kanal in till företaget. Det som även kan diskuteras i 

samband med detta är att majoriteten av de som svarat att de idag inte gör någonting vid 

upptäckten av ett komfortfel skulle vilja meddela detta egentligen. Detta ses då 

svarsfrekvensen på alternativet “inget” sjunkit från 48 procent vid första frågan till 4 

procent vid andra frågan. Med dessa resultat leds arbetet vidare till en beskrivning över 

hur den framtida felanmälningsprocessen förslagsvis skulle kunna se ut. 

7.5 Framtida felanmälningsprocess 

I denna del av rapporten kommer ett förslag för den framtida felanmälningsprocessen av 

komfortfel att beskrivas. Förslaget har deltagare, som medverkat vid examensarbetets 

workshops, från SJ AB bearbetat fram med hjälp av målbilden som företaget ska 

eftersträva vid arbetet med den framtida felanmälningsprocessen. Först beskrivs arbetet 

kring målbilden med tillhörande diskussioner från deltagarna. Därefter presenteras 
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förslaget för den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel med tillhörande 

diskussion som deltagarna på företaget har fört. 

 Målbild 

Den framtagna målbilden beskrivs genom att arbetet kring den framtida processen ska 

vara och utföras enkelt både för medarbetare och resenärer. Företaget ska lyssna på samt 

involvera sina kunder och resenärer i verksamhetsutvecklingen. SJ AB ska skapa löften 

till sina kunder och resenärer samt belöna dem som tack för att de hjälper företaget med 

att rapportera in komfortfel. Den framtida processen ska även sträva efter att vara så 

automatiserad som möjligt med en vision om 

att det inte ska finnas några fel på tågen att anmäla i framtiden.  

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

Målbilden har illustrerats av deltagarna från SJ AB och ses i figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Visar illustrationen över SJ AB:s målbild som ska eftersträvas i arbetet med 

den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. (Deltagare från SJ AB, 2017). 

Deltagarna var överens om att det optimala vore om 

fordonsflottan var så pass bra att resenärer inte skulle behöva rapportera in 

komfortfel 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

och om detta vore uppfyllt skulle 

resenärer väldigt sällan behöva göra något. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 
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Med en hanterbar mängd av inkommande komfortfel skulle även felanmälningsprocessen 

kunna hanteras av en människa och resultera i att företaget inte skulle behöva lägga mer 

resurser på att  

få in korrekt och pålitlig information i underhållssystemet. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

Vidare diskuterade deltagarna att SJ AB ska ha som mål att fortsätta arbeta utifrån sina 

tidigare nämna värdeord 

pålitligt, enkelt, mänskligt och härligt. 

(SJ Års- och hållbarhetsredovisning 2016, 2017) 

Ett av dessa ord diskuterades mer ingående kopplat till denna process och det var ordet 

enkelt. Detta framkom vara viktigt att ta med in i den framtida felanmälningsprocessen, 

både för resenärer och medarbetare som kommer att beröras av processen. Sett utifrån ett 

resenärsperspektiv ska det vara enkelt att kunna felanmäla ett komfortfel, både vad gäller 

tillgänglighet och att utföra själva anmälan. För medarbetare ska denna process ha som 

mål att underlätta och förenkla deras vardagliga arbete. Förenklingarna ska vara i form 

av att företaget ska ha så 

automatiserade processer som möjligt 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

som även detta är en del av den framtagna målbilden. Nästa del av målbilden bestod av 

att 

SJ AB ska lyssna på sina resenärer. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

Eftersom företaget är omtalat framkom frågan kring vilka signaler som sänds ut till 

resenärerna om företaget efterfrågar hjälp att felanmäla komfortfel.  

Är det samma sak som att säga att fordonen inte håller måttet eller handlar det 

snarare om att låta resenärerna hjälp till 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

var funderingar som deltagarna diskuterade. Först diskuterades risken om att det kan bli 

ännu mer negativa kommentarer i digitala kanaler än vad det redan är idag. Som exempel 

togs att om en resenär felanmäler ett komfortfel och sedan ser att detta inte åtgärdas så 

skulle detta kunna resultera i en upplevd känsla av att inte bli hörd. Om SJ AB istället ser 

till att dessa fel repareras skulle detta kunna bidra till en god respons för resenärerna som 

därmed kan uppleva att de lyssnas på. Detta skulle även bidra till att SJ AB:s målbild, vad 

gäller att lyssna på sina resenärer uppfylls. Genom att skapa en enkel möjlighet för 
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resenärer att kunna felanmäla komfortfel visar SJ AB att företaget vill lyssna och ta in 

resenärernas åsikter menar deltagarna. Skulle det vara så att det inte kom in särskilt många 

fel att anmäla så kom deltagarna ändå fram till att företaget visar sin vilja att lyssna och 

ta in kundernas och resenärernas åsikter. En parallell som drogs vid denna diskussion var 

till arbetet som kundservice bedriver i form av att, 

vi måste ju ha en kundservice men vi vill inte att någon ska kontakta oss för allting 

ska fungera bra. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

Kopplat till kundrelationer diskuterade deltagarna att företaget borde skapa både 

kundlöften och att även belöna resenärerna som hjälper till att framföra komfortfel till 

verksamheten. Vad gäller att skapa kundlöften menar deltagarna att detta redan finns då 

fordonsdivisionens mål som tidigare nämnts är att leverera ”hela rena tåg i tid” (Division 

Fordon SJ AB, 2017). Detta kundlöfte kan egentligen redan ses som brutet när en resenär 

upptäcker ett komfortfel. Sedan vid diskussionen om att SJ AB ska belöna resenärerna 

för att de hjälper till med att anmäla komfortfel fördes en rad olika diskussioner. Ett 

alternativ skulle kunna vara att bjuda resenärer på kaffe som tack för att de hjälper till 

med att anmäla komfortfel. Deltagarna var överens om att företaget ska utgå ifrån att ha 

en positiv inställning till sina resenärer i form av att de vill hjälpa företaget. 

 Process och informationsflöde  

Med målbilden som utgångspunkt togs ett förslag för den framtida 

felanmälningsprocessen fram av deltagarna från SJ AB. Nedan kommer detta redovisas 

med processens samtliga flöden. Därefter beskrivs dessa flöden djupare med hjälp av 

exempel om hur felanmälningsprocessen ska fungera då resenärer felanmäler via de 

möjliga kanalerna in till företaget. Utöver detta kommer även luckor som har identifierats 

för att skapa en fungerande framtida process att presenteras. I detta innefattas även arbetet 

i depån samt hur informationen som kommer in till verksamheten hanteras. I anslutning 

till det som presenteras i detta avsnitt kommer även diskussioner som framkommit från 

deltagarna samt författarna att framföras. 

För att få en helhetsbild av hur den framtida felanmälningsprocessen ska fungera 

visualiserades detta av deltagarna från SJ AB. Processen ska vara så enkel och 

automatiserad som möjligt och resultatet som tagits fram gällande hur informationen ska 

samlas in och sedan hanteras internt kan ses nedan i figur 11. 
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Figur 11. Visar informationsflödet över den föreslagna framtida 

felanmälningsprocessen av komfortfel. (Deltagare från SJ AB, 2017). 

Figuren visar att det första steget i den framtida felanmälningsprocessen innebär att en 

resenär under resans gång felanmäler ett komfortfel som påträffas på tåget. Resenären har 

då möjligheten att utföra sin felanmälan genom tre olika kanaler in till SJ AB. Dessa 

kanaler består av företagets mobila applikation, att kontakta ombordpersonal samt 

slutligen via kontakt med Service Center. Nästa steg i processen innebär att resenären ska 

ange platsen som ska felanmälas. Därefter utförs felanmälan genom kategorier där val av 

komforttyp, i form av inredning, görs samt vilket symtom felet kan beskrivas med. Detta 

rapporteras sedan in i berört underhållssystem och resenären får då ett meddelande som 

visar företagets uppskattning om att resenären hjälpt till och bidragit med informationen. 

Baserat på hur resenären kategoriserar sin felanmälan kommer ärendet sedan att hamna 

hos den underhållare som ansvarar för att åtgärda det inrapporterade felet. Diskussioner 

fördes även kring hur olika varianter av filterfunktioner skulle kunna fungera och om det 

resenären skickar in ska gå direkt till underhållssystemen eller inte. När felet slutligen har 

åtgärdats kommer ärendet att avslutas och därefter kommer informationen finnas som 

statistik i underhållssystemen. 
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Exempel som beskriver processen 

Nedan kommer den framtida felanmälningsprocessen beskrivas mer utförligt med hjälp 

av fyra exempel som ska tydliggöra processens samtliga steg. Exempel 1 beskriver 

processen då en resenär väljer att felanmäla själv i SJ AB:s applikation. Därefter kommer 

exempel 2 som redovisar en felanmälan genom att en resenär ringer till Service Center. I 

exempel 3 beskrivs en felanmälan där resenären utför detta genom att informera 

ombordpersonal. Slutligen redovisas exempel 4 som tar upp felanmälan av specialfall vad 

gäller komfortfel. I anslutning till exemplen kommer även SJ AB:s föreslagna interna 

felanmälningsprocess av komfortfel beskrivas vidare tills dess att ett komfortfel har 

åtgärdats. 

Innan exemplen redovisas nedan finns ett kriterium som deltagarna från SJ AB kom fram 

till och som måste uppfyllas för att en resenär ska kunna genomföra en felanmälan av 

komfortfel. Kriteriet innebär att det måste finnas en resa kopplad till resenären för att 

denna ska kunna utföra felanmälan och på detta sätt reducera risken att det rapporteras in 

fel som inte existerar i underhållssystemen. När detta kriterium har uppfyllts har resenären 

för det första möjligheten att kunna felanmäla komfortfel genom SJ AB:s mobila 

applikation där en sådan funktion ska finnas. En annan möjlighet är att resenären 

informerar ombordpersonalen på tåget som i sin tur rapporterar in informationen via 

Mobil Rapportering. Slutligen kan resenären även ringa till Service Center vilka i sin tur 

ska kunna rapportera in informationen via ett enkelt digitalt verktyg kopplat till denna 

process. Nedan presenteras första exemplet där en resenär felanmäler ett komfortfel via 

SJ AB:s applikation. 

Exempel 1, en resenär felanmäler i SJ AB:s applikation: Kalle 65 år åker med SJ:s 

snabbtåg från Stockholm till Göteborg och vill felanmäla att han inte kan fälla sitt säte. 

Han använder en smartphone. 

Kalle felanmäler sitt säte själv genom att använda sin smartphone. Första steget i 

hans felanmälan är att han går in i SJ AB:s applikation där möjligheten att 

felanmäla komfortfel finns. Kalle har sin biljett digitalt i applikationen och får 

därmed först frågan om det är hans plats som ska felanmälas. Kalle klickar i ja. 

Därefter klickar han först i kategorin felanmäla “säte” och sedan att den har 

symtomet “går inte att fälla”. När detta sedan har slutförts får Kalle ett 

meddelande direkt i sin display där det står “Tack för din felanmälan!”. Därefter 

har Kalle bidragit med information som sedan hanteras av SJ AB:s interna 

felanmälningsprocess av komfortfel. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

I anslutning till detta diskuterade deltagarna från SJ AB att med hjälp av resenärens 

kategorisering av felanmälan ska sedan denna information automatiskt skickas in i 

underhållssystemet där komfortfel registreras. När detta har registrerats i berört 

underhållssystem ser respektive reparatör de skador som har tilldelats dem och därefter 

kan felen åtgärdas. När skadan sedan har blivit åtgärdad släcks ärendet i 

underhållssystemet av den som har åtgärdat felet och därefter avslutas ärendet. 
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Informationen som har rapporterats in i underhållssystemet kan sedan användas som 

statistik för att följa fordonens status samt upptäcka om det finns några systematiska fel 

på fordonen. 

Deltagarna från SJ AB diskuterade att den mest fördelaktiga inrapporteringskanalen för 

komfortfel skulle vara applikationen. Detta då applikationen har många användare och är 

nära kunden eftersom den används under resans gång. Applikationen har även mycket av 

den bakgrundsdata som behövs för att skapa en så enkel felanmälningsprocess som 

möjligt för resenären. Ett problem med applikationen är dock bristfällig information då 

en resenär inte har en platsbokning. Deltagarna ansåg ändå att fördelarna väger över dessa 

nackdelar då platsen som ska felanmälas skulle kunna identifieras genom exempelvis 

företagets funktion platskartan. Platskartan har funnits sedan hösten 2016 och finns 

tillgänglig vid bokning av SJ AB:s snabbtåg, vilka är X2000 och SJ 3000 (SJ AB, 2017). 

Platskartan visas i samband med en bokning och är en skiss över ett helt tågsätt (SJ AB, 

2017). En platskarta för ett X2000 kan ses i figur 12 nedan. 

 
Figur 12. Visar hur företagets funktion Platskartan ser ut. (SJ AB, 2017). 

Vad gäller SJ AB:s resterande fordonstyper som används i verksamheten finns det dock 

ingen platskarta då dessa körs med varierande vagnskombinationer från resa till resa (SJ 

AB, 2017). 

Nästa exempel som är nummer två i ordningen beskriver istället den framtida 

felanmälningsprocessen utifrån att en resenär felanmäler genom att ringa till Service 

Center: Lars 55 år åker med SJ:s snabbtåg från Stockholm till Göteborg och vill felanmäla 

att han inte kan fälla sitt säte, han använder inte en smartphone. 

Lars felanmäler sitt säte genom att ringa in till SJ AB:s Service Center. Under 

samtalet får han uppge biljettnummer, berörd vagn och plats samt även 

informationen om att sätet inte går att fälla. Därefter får Lars ett personligt tack av 

personalen som sedan för in ärendet via ett digitalt verktyg som Service Center 

använder sig av. Slutligen hanteras ärendet av SJ AB:s felanmälningsprocess av 

komfortfel. 
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(Deltagare från SJ AB, 2017) 

Det som skiljer detta exempels process åt från den som redovisades i samband med 

exempel 1 är själva inrapporteringen till underhållssystemet. I exempel 1 rapporteras 

informationen in direkt via företagets applikation. Vid detta fall är det istället en 

medarbetare på SJ AB:s Service Center som rapporterar in felanmälan i 

underhållssystemet med hjälp av informationen som resenären får uppge. Deltagarna 

förde diskussionen att Service Center bör använda sig av ett webbgränssnitt som liknar 

gränssnittet i applikationen. Efter att Service Center har rapporterat in komfortfelet till 

underhållssystemet följer processen densamma som i exempel 1 via berörd 

underhållsreparatör och när felet är åtgärdat kan informationen användas som statistik. 

Exempel 3 nedan beskriver sedan en resenär som felanmäler genom att informera 

ombordpersonal: Berit 65 år åker med SJ:s snabbtåg från Stockholm till Göteborg och 

vill felanmäla att hon inte kan fälla sitt säte, hon använder inte en smartphone. 

Berit informerar ombordpersonal på tåget att hennes säte inte går att fälla. 

Ombordpersonalen i sin tur använder Mobil Rapportering. Därefter är det den 

mobila rapporteringens interna felanmälningsprocess som hanterar ärendet vidare 

tills dess att felet har åtgärdats. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

När en resenär felanmäler att sätet inte går att fälla till ombordpersonal på tåg använder 

ombordpersonalen verktyget Mobil Rapportering av komfortfel. Detta är ett verktyg som 

ska användas av ombordpersonal på tåg för att rapportera in fel som påträffas. Ärendet 

registreras direkt i underhållssystemet och då kan berörd reparatör se informationen och 

åtgärda felet. Fördelen med att felanmälan av komfortfel går via ombordpersonal eller 

Service Center diskuterades av deltagarna från SJ AB. Det som ansågs positivt med dessa 

kanaler var att resenären bemöts personligt genom ett möte eller samtal mellan resenären 

och medarbetare på SJ AB. Detta kan resultera i att resenären känner sig hörd då företaget 

lyssnar på deras åsikter, vilket också är en av punkterna i den framtagna målbilden. Vid 

ett möte mellan en resenär och ombordpersonal finns möjligheten att vidta åtgärd direkt 

för att lösa ett problem, exempelvis kan ombordpersonal se till att resenären kan byta 

plats eller blir kompenserad med något från bistron om resenären är missnöjd med sin 

upplevelse. Kanalen in till SJ AB genom det personliga mötet mellan en resenär och 

ombordpersonal kan dock även ses som en nackdel då det kan ta lång tid att leta på 

ombordpersonalen och att resenären då väljer att inte säga till. Detta kan då resultera i att 

fel inte rapporteras in till verksamheten. En annan nackdel med att felanmälningar går via 

Service Center är att det kostar pengar varje gång som ett samtal besvaras. 

 Specialfall komfortfel 

I den framtida felanmälningsprocessen finns det även speciella komfortfel som behöver 

identifieras (Deltagare från SJ AB, 2017). Ett specialfall av komfortfel är de fel som på 

sikt kan bidra till att fordon behöver tas ur bruk (Fordonsingenjör SJ AB, 2017b). 
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Deltagarna från SJ AB diskuterade detta och kom fram till att det behövs en plan för 

hanteringen av dessa. Ett specialfall som har identifierats i detta examensarbete är om en 

toalett på ett av tågsättets fordon inte fungerar. Detta kan leda till att ett helt tågsätt inte 

kan fortsätta sin planerade resa ifall även flera av tågsättets toaletter slutar eller redan har 

slutat att fungera. På grund av detta behöver ett sådant fel uppmärksammas till rätt 

underhållare för att rätt åtgärd snabbt ska kunna planeras in vid sådana händelser. 

Exempel 4 beskriver en felanmälan av ett specialfall i den framtida 

felanmälningsprocessen: Kajsa 25 år åker med SJ:s snabbtåg från Stockholm till 

Göteborg och vill felanmäla att en av toaletterna i den anslutande vagnen inte går att 

spola. Hon använder en smartphone. 

Kajsa felanmäler att en toalett i den anslutande vagnen inte fungerar genom att 

använda sin smartphone. Först klickar hon på rätt position i “platskartan” i SJ 

AB:s applikation under fliken felanmälan för att identifiera den trasiga toaletten. 

Sedan väljer Kajsa kategorin som anger att det är en toalett som ska felanmälas. 

Därefter vilket symtom toalettens fel kan beskrivas med. Felet skickas därefter till 

avsedd funktion för analys. Därefter skickas felet till den som ansvarar för 

åtgärden. 

(Deltagare från SJ AB, 2017) 

Vid felanmälning av specialfall via applikationen med en kategorisering toalett 

diskuterade deltagarna från SJ AB att detta bör skickas som en notis till 

ombordpersonalen på tåget som sedan kan kontrollera att den felanmälda toaletten inte 

fungerar för att vidare upplysa fordonsledningen om detta. Då fordonsledningen får 

informationen om att toaletten inte fungerar kan de sedan planera in om det behövs extra 

åtgärder för detta komfortfel. Dock berättade en komfortreparatör på SJ AB att det kan 

vara svårt att veta vad felet är på en toalett som inte fungerar då det kan handla om elfel, 

vattentryck eller att den är full. I vissa fall kan ombordpersonalen bedöma vad felet är 

men i de fall då det inte kan avgöras skulle felet i underhållssystemet behöva justeras till 

det faktiska när det sedan är åtgärdat. Justeringen ska utföras i samband med släckningen 

av skadan eller i de fall då exempelvis en komfortreparatör skickar ärendet vidare till en 

extern underhållare. 

 Utmaningar med den framtida processen 

För att felanmälningsprocessen av komfortfel ska fungera på det sätt som presenterats 

ovan så finns det flertalet luckor i processen som behöver fyllas ut. Dessa luckor innefattar 

huvudsakligen avsaknad av digitala verktyg och redovisas nedan en efter en. Det första 

som tas upp nedan handlar dock om avsaknaden kring en gemensam definition angående 

komfortfel på SJ AB. 

Komfortfel 

Under examensarbetets gång har en definition om vad som innefattas under begreppet 

komfortfel i SJ AB:s organisation efterfrågats. Det har visat sig vara svårt att få fram en 
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gemensam och tydlig definition som beskriver vad som innefattas i detta begrepp. En 

fordonsingenjör (2017a) på företaget använder sig av definitionen  

en skada som påverkar kundens upplevelse eller personalens arbetsmiljö, utan att 

påverka förmågan att framföra fordonet eller utgöra en ökad risk.  

(Fordonsingenjör SJ AB, 2017a) 

Ett komplement till detta vore att företaget tar fram en definition som innefattar 

specifikationer av komfortfel som en resenär ska ha möjlighet att felanmäla. 

Formulär, Kategorisering och Plats 

När definitionen och omfattningen om vad som ska innefattas i felanmälningsprocessen 

har bestämts finns det luckor i form av digitala formulär och verktyg som behöver 

utvecklas. För det första handlar det om resenärens digitala kanaler in till verksamheten. 

Där behövs det utvecklas en funktion i SJ AB:s mobilapplikation som möjliggör att 

resenärer kan utföra sin felanmälan. Sedan utifrån den skattade mätningen som utfördes 

i detta examensarbete framkom det även att respondenterna önskar kunna felanmäla via 

företagets hemsida. Att även skapa möjlighet till felanmälning via en hemsida har genom 

Stockholms stads felanmälningsprocess visat sig fungera. Denna möjlighet skulle även 

SJ AB kunna utveckla för sina resenärer genom ett formulär som fylls i via den kanalen. 

För att möjliggöra den framtida felanmälningsprocessen där resenärer ska kunna 

felanmäla komfortfel fördes diskussioner av deltagarna från SJ AB:s om hur den digitala 

kanalen in skulle utformas. Målet framkom vara att en resenär enkelt ska kunna 

genomföra en felanmälan själv. Därmed ska formuläret utformas genom förutbestämda 

obligatoriska kategorier som resenären måste fylla i. Kategorierna ska behandla vilken 

typ av komfort som ska felanmälas och sedan vilket symtom som beskriver felet. 

Kategoriseringen av komforttyp och symtom ska programmeras så att vart och ett av de 

fel som rapporteras in via den digitala kanalen automatiskt sorteras till den underhållare 

som ska utföra reparationen. Slutligen ska resenären ha möjlighet att författa fritext samt 

bifoga ett foto för ytterligare beskrivning av felet menade deltagarna från SJ AB. Genom 

att använda ett stängt formulär vid felanmälan med förutbestämda kategorier kan en 

resenär sedan felanmäla på ett enkelt sätt så att informationen kan hamna rätt i 

underhållssystemen och motsvarar den verkliga bilden av komfortfelet på ett fordon. 

Problematiken som dock uppstår när resenären ska felanmäla ett komfortfel är att det 

finns resenärer som reser med bokad platsbiljett samt andra som reser utan platsbokning. 

När det handlar om en resenär med en platsbiljett kommer denne få en förfrågan i den 

digitala kanalen om det är den bokade platsen som ska felanmälas. Vid ett ja blir nästa 

steg i processen att kategorisera fel och symtom på felet. Om resenären istället besvarar 

frågan med ett nej får resenären identifiera berörd plats genom att klicka i detta på 

platskartan som då kommer upp i det digitala verktyget. Därefter utförs samma 

kategorisering av fel och val av symtom. Det senare alternativet kommer även att 

användas för resenärer som reser med obokad sittplats. Ett annat problem i anslutning till 

detta är att platskartan endast finns på två fordonstyper, X2000 samt SJ3000. 
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Service Center 

När en resenär istället väljer att kontakta Service Center för att reklamera sin resa på 

grund av komfortfel kommer medarbetarna ha rollen att lyssna på resenären samt få fram 

de detaljer som krävs för att de sedan ska kunna göra en felanmälan. För att medarbetarna 

på Service Center sedan ska kunna rapportera in detta till underhållssystemen behöver de 

ha ett digitalt verktyg som möjliggör deras arbete kring detta. Verktyget som behövs i 

denna del av processen ska utvecklas så att det är enkelt att hantera. Sedan bör verktyget 

även utvecklas på en teknisk nivå som passar medarbetare på Service Center kopplat till 

verksamhetens fordon. Deltagarna från SJ AB ansåg även att verktyget ska skapa en 

överblick över vad som redan är inrapporterat som komfortfel. Detta för att Service 

Centers förutsättningar att utföra sitt arbete ska vara så bra som möjligt. 

Depåproduktion 

När ett komfortfel sedan har rapporterats in i underhållssystemen ska dessa åtgärdas av 

SJ AB:s komfortreparatörer och komfortoperatörer. I denna del av processen saknas ett 

digitalt verktyg som kan användas för att planera, rapportera, dirigera samt slutligen 

avsluta ärenden som har åtgärdats. Sedan finns det flertalet aspekter som behöver tas 

hänsyn till vad gäller hur komfortfel rapporteras in i underhållssystemen. Dels handlar 

det som tidigare nämnts om att inte rapportera in komfortfel på externa underhållare när 

det inte är dem som ska åtgärda felet eftersom de externa underhållarna tar betalt per 

reparation. En komfortreparatör (Depå SJ AB, 2017) på SJ AB anser att deras 

arbetsuppgifter borde innefatta en filtrerande roll för de felanmälningar som kommer in 

till verksamheten. Dels för att felanmälningar som en resenär ska kunna utföra berör i 

huvudsak komfortfel vilket är komfortreparatörernas ansvarsområde. Men också för att 

komfortreparatörerna reparerar alla fel som de kan och sedan när det inte har möjligheten 

att åtgärda en inrapporterad felanmälan skickar de då ärendet vidare till rätt aktör. 

En annan aspekt kopplat till detta är att det inte ska kunna rapporteras in ett och samma 

komfortfel flera gånger för att undvika dubbletter i underhållssystemen. Chefen för 

Depåproduktionen (2017) menar att det är skillnad på att  

klaga och laga 

(Chef Depåproduktion SJ AB, 2017) 

samt även att 

ett fel kan man bara felanmäla och reparera en gång, klaga kan man göra flera 

gånger. 

(Chef Depåproduktion SJ AB, 2017) 

I processen behöver inte en resenär få veta att felet redan är anmält utan besvaras på 

samma sätt som om det inte redan hade rapporterats in menar chefen för 

Depåproduktionen (2017). Detta kan exempelvis bestå av ”Tack för din felanmälan!”. 
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Skillnaden vid den interna hanteringen av ett redan inrapporterat ärende menar han är att 

det inte ska skickas in som ett ytterligare ärende i underhållssystemet. 

 Återkoppling till resenär 

När en resenär har felanmält ett komfortfel som har påträffats på något av verksamhetens 

tåg bör de få återkoppling från företaget för att visa att anmälan har tagits om hand menar 

deltagarna från SJ AB. Detta diskuterades utifrån två perspektiv och dessa var vilken typ 

av återkoppling som ska ges samt vad som faktiskt ska stå i återkopplingen till resenären. 

Utöver detta fördes även diskussioner om hur resenärernas upplevelse kring hanteringen 

av informationen som rapporteras in kan påverka användandet av denna funktion. Detta 

kommer att presenteras nedan. Men innan detta kommer resultatet från examensarbetets 

webbenkätundersökning att redovisas för att skapa en förståelse för vilken grad av 

återkoppling människor önskar få. I undersökningen ställdes frågan om vad 

respondenterna önskar att få för återkoppling när de har felanmält ett komfortfel via 

digitala kanaler. Resultatet redovisas i figur 13 nedan. 

 
Figur 13. Redovisar enkätresultatet angående vilken återkoppling som respondenter 

önskas få när de har felanmält ett komfortfel som har påträffats på något av 

verksamhetens tåg. 

Alternativen som respondenterna fick välja mellan var:  

▪ Tack!  

▪ Tack! Med förklaring hur din felanmälan kommer att hanteras  

▪ Tack! Med förklaring hur din felanmälan kommer att hanteras samt när felet är 

åtgärdat 

▪ Annat 

Totalt var det 128 respondenter som deltog och av dessa önskade 50 procent att få 

återkopplingen Tack! Med förklaring om hur ärendet kommer att hanteras eller användas 

vidare i felanmälningsprocessen av komfortfel. 
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På tåget mellan Uppsala och Stockholm den 17 februari 2017 med avgångstid klockan 

7:11 intervjuades två resenärer varav den enes ryggstöd på ett säte var trasigt. Resenären 

som satt på den trasiga sittplatsen pendlade mer sällan och dennes sällskap pendlade 

oftare. Resenären som satt på den trasiga sittplatsen berättade att han 

brukar säga till ombordpersonalen när han påträffar något fel på tåget och att 

ombordpersonalen sedan för detta vidare till verksamheten. Om det inte finns 

någon ombordpersonal i anslutning anstränger vi oss inte för att kontakta någon. 

(Resenärer, 2017) 

På frågan om vilken återkoppling som de önskade att få vid en felanmälan i SJ AB:s 

mobilapplikation svarades att  

vi vill endast ha en bekräftelse på att ärendet har tagits emot och sedan struntar vi 

i om de repareras idag eller den 3:e februari. 

(Resenärer, 2017) 

Vid webbenkätundersökningen var det sedan 31 procent av respondenterna som, utöver 

ett Tack! Med förklaring om hur felanmälan kommer att hanteras, ville få information om 

när felet också har åtgärdats. Diskussioner som fördes av deltagarna från SJ AB 

resulterade i att ett sådant avtal mot resenärer i form av exakt information om när ett fel 

kommer att repareras skulle vara svårt att uppfylla med tanke på komplexiteten av 

järnvägsbranschen. Komplext i form av att produktionen i depån aldrig kan vara säker på 

när ett fordon exakt kommer att befinna sig i depån under den kommande framtiden då 

planeringar snabbt kan ändras (Depå SJ AB, 2017). 

Den andra delen som deltagarna från SJ AB diskuterade i anslutning till återkoppling och 

resenär var vad som faktiskt ska stå skrivet vid en återkoppling. Förslagen som kom fram 

redovisas i figur 14 nedan. 
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Figur 14. Visar förslag som deltagarna från SJ AB tog fram angående återkoppling till 

en resenär som har felanmält ett komfortfel som har påträffats på något av 

verksamhetens tåg. (Deltagare från SJ AB, 2017). 

Förslagen bestod av enbart enkla tack till “Tack! För att du hjälper oss att hålla våra tåg 

hela och rena samt även att “Tacket” skulle slumpas fram i form av olika kända citat som 

visar företagets uppskattning för att resenären har hjälp till att bidra med information om 

komfortfel. 

Deltagarna från SJ AB förde även diskussionen om hur användandet av funktionen kan 

påverkas beroende på hur informationen som rapporteras in hanteras. Om företaget 

åtgärdar komfortfel som rapporteras in kan det i sig bidra till en positiv återkoppling till 

resenärer då de själva kan se att ärendet har åtgärdats. Om ett komfortfel istället 

rapporteras in och sedan inte åtgärdas samt att samma resenär ser felet om och om igen 

kan det istället skapa en negativ återkoppling till resenären. Detta eftersom att resenären 

upplever att inrapporteringen inte tas om hand om, vilket i sin tur kan leda till att 

resenärerna väljer att inte felanmäla ett komfortfel alls menar deltagarna från SJ AB. 
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 Sammanfattning framtida processen 

En summering om hur den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel ska fungera i 

stora drag beskrivs med hjälp av figur 15 nedan. 

 
Figur 15. Sammanfattar hur den framtida felanmälningsprocessen kommer att gå till 

från att en resenär upptäcker ett komfortfel på ett av verksamhetens tåg till det att 

informationen som rapporteras in till SJ AB kan användas som statistik. 

Felanmälningsprocessen börjar då en resenär upptäcker ett komfortfel på något av 

verksamhetens tåg och gör valet att felanmäla. Resenären kommer då ha totalt fyra 

möjliga inrapporteringskanaler till SJ AB för att informera om det påträffade 

komfortfelet. När felanmälan har genomförts återkopplar företaget till resenären och 

tackar för hjälpen. Därefter åtgärdas felet av ansvarig underhållare. Slutligen avslutas det 

ärende som har åtgärdats. Informationen kan sedan användas som statistik för att 

återspegla fordonsflottans status. 
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8. Sammanfattande analys 

I detta avsnitt kommer examensarbetets sammanfattande diskussion att föras. 

Diskussionen baseras på examensarbetets framtagna resultat och analyseras nedan utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk, tidigare studie samt liknande studerade 

felanmälningssystem. Avsnittets är strukturerat utifrån samma följd som det tidigare 

presenterade teoretiska ramverket. Först diskuteras teorierna om kundåsikter i relation till 

nyttan av att ta in felanmälningar av komfortfel från resenärer. Efter detta diskuteras 

vikten av användbarhet i samband med utveckling av de delar som saknas för att det 

framtida förslaget ska fungera. I anslutning till detta tas sedan MTO perspektivet upp för 

att tydliggöra vikten av att alla delar i verksamheten måste fungera tillsammans. 

8.1 Resenär 

SJ AB vill ”vara bäst på att tillgodose kundernas behov” vilket Barlow och Møller menar 

är det viktigaste för ett företag. För att bättre tillgodose kundernas behov vill SJ AB låta 

sina resenärer felanmäla komfortfel under den pågående tågresan. Detta är en viktig del 

för att uppnå kundnöjdhet då Barlow och Møller menar att kunder inte hör av sig till 

företag när de är nöjda utan när de är missnöjda. Genom att då möjliggöra ett enkelt sätt 

för resenärerna att felanmäla kan SJ AB få in information om vad de kan åtgärda för att 

öka kundnöjdheten (Barlow och Møller). Att göra sina kunder nöjda är något som bör ses 

som viktigt inom järnvägsbranschen då marknaden har förändrats sedan riksdagen 

beslutade om fri konkurrens. Genom att låta resenärer felanmäla komfortfel kan statistik 

föras för att sedan kunna se vilka specifika komforttyper som värdesätts i längden. På så 

sätt kan en bild skapas för verksamhetens utvecklingsmöjligheter vilket Barlow och 

Møller menar är det viktiga med att ta in åsikter från kunder. Detta är även något som 

nämns i den tidigare studien gjord av McKinsey och Company. Där tar författarna upp att 

den offentliga sektorn kan förbättras genom att fatta beslut baserat på data och på så sätt 

skapa värde för medborgarna. Medborgarna skulle då i detta fall vara resenärer som SJ 

AB skapar värde för genom att ta beslut baserat på den statistik som tas fram efter det att 

resenärer har felanmält komfortfel. 

Med en sådan process som möjliggör för resenärer att själva kunna felanmäla komfortfel 

som påträffas på verksamhetens fordon kan SJ AB:s rykte förbättras och på så sätt även 

de olika index som företaget använder sig av för att mäta hur nöjda resenärerna är samt 

vad allmänheten tycker om varumärket. Vid webbenkätundersökningen i detta 

examensarbete framkom ett svar där en respondent menade att då ett fel upptäcks så 

klagar den inför sina vänner och kollegor. Detta kan ses som ett exempel på negativ word 

of mouth spridning vilket författaren Garver menar är ett snabbt och enkelt sätt att sprida 

negativa upplevelser på. Även att Service Center upplever fall där resenärer lämnar 

klagomål och felanmälningar på sociala medier kan ses som tydliga exempel på denna 

word of mouth spridning där många människor enkelt kan ta del av de åsikter som 

uttrycks. Genom att utveckla och möjliggöra ett enkelt sätt där resenärer själva kan 

felanmäla komfortfel skulle kunna bidra till att resenärer istället lämnar sina åsikter direkt 
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till företaget. På detta vis skulle missnöjet inte spridas vidare i lika stor utsträckning. Att 

skapa ett enkelt sätt för resenärerna att felanmäla skulle även kunna bidra till hur väl SJ 

AB uppfattas lyssna på sina resenärer, speciellt med en informationshantering som 

fungerar på ett effektivt sätt. Att företaget ska lyssna på sina resenärer stämmer väl in på 

den delen av examensarbetets målbild som berör just detta. Denna del av målbilden, att 

lyssna på sina resenärer, stämmer även överens med det Garver samt Barlow och Møller 

menar är viktigt och kan leda till en minskad spridning av den negativa word of mouth 

effekten. Detta kan sägas då Garver tar upp att ett effektivt sätt att hantera klagomål på 

kan leda till en positiv spridning av åsikter kring verksamheten. 

Förutom det ovan nämnda svaret från webbenkätundersökningen framkom det att 48 

procent av respondenterna inte gör någonting idag om de upptäckte ett komfortfel under 

resans gång. I koppling till den framtida processen visade denna siffra att endast 4 procent 

inte skulle göra någonting. Istället svarade 39 procent av respondenterna att de skulle vilja 

felanmäla via SJ AB:s applikation. Detta visar således på att genom att införa denna 

process skulle majoriteten av de som inte säger till trots missnöjdhet fångas upp. Andelen 

resenärer som är missnöjda men inte klagar skulle således minska vilket Barlow och 

Møller menar är eftersträvansvärt för ett företags verksamhet då dessa klagomål bör ses 

som utvecklingsmöjligheter. Om andelen resenärer som inte klagar istället är hög betyder 

det att företaget går miste om viktig information som skulle kunna öka deras kundnöjdhet. 

Att resenärer vill framföra sitt klagomål eller sin felanmälan bör ses som positivt från SJ 

AB:s sida då de strävar efter att öka både sitt VMI och NKI. För att fånga upp de 

missnöjda resenärerna som inte klagar menar Barlow och Møller att företag bör 

uppmuntra till att resenärer ska framföra sina klagomål. 

För att SJ AB ska få en förståelse för hur nöjda deras resenärer är utför de som sagt 

undersökningar som mäter både Varumärkesindex (VMI) och Nöjd kundindex (NKI). 

Den aktuella framtida felanmälningsprocessen av komfortfel skulle kunna bidra med ett 

komplement till dessa undersökningar. Detta genom att tillföra ett till perspektiv på vad 

resenärer tar sig tid att felanmäla och därmed kan ses som viktigt för resenären. Genom 

att använda flera olika metoder för att ta reda på vad resenärer tycker menar Garver skapar 

en djupare insikt i vad företaget kan förbättra. SJ AB skulle då kunna använda sig av både 

index och felanmälningsprocessen av komfortfel för att bli mer kundfokuserade i sin 

utveckling. Att se till att det även finns flera kanaler in till SJ AB skulle även det bidra 

till mer av ett helhetsperspektiv över vad som är viktigt för företaget att fokusera på 

(Garver). Att resenärerna kan välja på att kontakta ombordpersonal, Service Center eller 

använda sig av applikationen skulle även kunna bidra till att fler av de missnöjda 

resenärerna som vanligtvis inte skulle framföra sina klagomål fångas upp då det finns ett 

alternativ för alla (Barlow och Møller). Ytterligare en kanal in till företaget skulle kunna 

vara via företagets hemsida som används av resenärer och som kan bidra ytterligare till 

att fler missnöjda resenärer fångas upp. 

Ännu ett perspektiv på varför SJ AB ska låta sina resenärer felanmäla komfortfel är för 

att verksamheten kan effektiviseras med hjälp av detta. Idag menar en komfortreparatör 
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att majoriteten av de fel som åtgärdas är fel de själva upptäcker och säger att det skulle 

underlätta deras arbete om de redan i början av arbetspasset visste var felen finns. Detta 

nämns i studien om hur den offentliga sektorn kan bli effektivare genom att göra mer med 

mindre medel. Genom att öka engagemanget och befogenheterna hos medborgarna kan 

verksamheten bli mer produktiv samtidigt som de bättre kan uppfylla medborgarnas 

behov (Farrell och Goodman) vilket således är det resultat SJ AB bör uppnå med denna 

felanmälningsprocess. Med en effektivare process skulle komfortfel på verksamhetens 

fordon kunna åtgärdas snabbare. Denna diskussion kan även kopplas till deltagarna från 

SJ AB:s diskussion kopplat till målbilden. De tog upp att det är önskvärt att ha så bra 

status på verksamhetens fordon att det inte ska finnas några fel att anmäla. Att då införa 

denna felanmälningsprocess av komfortfel kan vara ett steg i den riktningen. Detta i sin 

tur kan leda till att verksamheten i depå blir mer effektiv och då bör fler fel kunna åtgärdas 

på samma tid som idag. 

I den befintliga verksamheten finns möjligheterna att felanmäla till ombordpersonal eller 

kundservice. SJ AB:s Service Center får in felanmälningar av komfortfel men har dock 

inget tydligt sätt att framföra detta till berörda delar av verksamheten utan informationen 

stannar hos dem. Detta kan ses som att utvecklingsmöjligheter som kommer in till 

verksamheten går till spillo. Genom att se till att Service Center har ett enkelt verktyg för 

att föra informationen vidare skulle denna utvecklingspotential bättre kunna tas omhand 

internt och i slutändan se till att bättre uppfylla resenärernas behov. Garver menar att 

företagets säljare och kundservice besitter mycket av den kunskap om 

förbättringspotential som finns. Med utgångspunkt i detta är det därför viktigt att se till 

att det finns ett enkelt sätt för SJ AB:s ombordpersonal och kundservice att meddela resten 

av organisationen om den information som de får in. Genom Mobil Rapportering 

tillgodoses detta för ombordpersonalen men inte för kundservice. Det som medarbetarna 

på Service Center registrerar i CRM-systemet förs inte vidare till berörda delar av 

verksamheten och det är därför eftersträvansvärt att se till att denna del av verksamheten 

också har ett digitalt verktyg för detta. 

Farrell och Goodman menar även att det är bra att möjliggöra nya kanaler som 

medborgare kan göra sina röster hörda genom och tar upp applikationen som New York 

City har utvecklat för att möjliggöra för medborgare att felanmäla och framföra klagomål. 

Genom införandet av denna har staden minskat sina kostnader relaterat till dessa ärenden. 

Att införa den aktuella framtida felanmälningsprocessen skulle således innebära flera 

fördelar för SJ AB. Verksamheten skulle kunna bli effektivare, bättre uppfylla 

resenärernas behov samt minska sina kostnader. Även Stockholms stad har infört ett 

liknande system i sin applikation samt på hemsidan och ser det som positivt att de får 

hjälp av sina medborgare med sådant de själva hade behövt betala för att göra annars. SJ 

AB skulle utöver applikationen även skapa möjlighet för sina resenärer att även felanmäla 

via hemsidan. Detta framkom även vara av intresse vid examensarbetets 

webbenkätundersökning där 10 procent av respondenterna önskade att få denna 

möjlighet. 
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8.2 Systemperspektiv 

För att den framtida felanmälningsprocessen ska fungera diskuterade deltagarna från SJ 

AB vilka luckor som finns i den befintliga verksamheten och således vad som behöver 

utvecklas. För att lyckas med att införa denna process på ett så bra sätt som möjligt bör 

den studeras ur ett helhetsperspektiv. Tekniken, människan och organisationen bör ses i 

relation till varandra vilket är vad författaren Rollenhagen förespråkar när han pratar om 

MTO perspektivet. Han tar även upp att för att kunna ha ett helhetsperspektiv med fokus 

på relationer mellan delsystemen så krävs det att det finns en avgränsning av vad dessa 

faktiskt innefattas. Begreppet människa kan enligt Karltun m.fl. definieras utifrån en 

medlem från en social grupp eller kultur och i denna studie innefattas medarbetare på SJ 

AB samt resenärer som åker med SJ AB:s tåg. När begreppet teknik istället nämns i denna 

studie innefattas alla tekniska verktyg som används i den befintliga verksamheten samt 

som saknas för att möjliggöra den framtida felanmälningsprocessen. Karltun m.fl. menar 

att tekniska verktyg är samtliga verktyg som kan användas för att underlätta en 

verksamhetsprocess och det är sådana typer av verktyg som behandlas i detta 

examensarbete. Slutligen under begreppet organisation innefattas SJ AB:s verksamhet då 

Karltun m.fl. menar att denna del kan definieras utifrån en samordnad social enhet med 

identifierbara gränser och som kontinuerligt arbetar för att nå gemensamma mål. 

Deltagarna från SJ AB har under examensarbetets gång diskuterat utvecklingen av den 

framtida felanmälningsprocessen kopplat till användbarhet. Diskussionen kring detta förs 

nedan med koppling till examensarbetets teoretiska ramverk om användbarhet. Därefter 

kommer vikten av ett helhetsperspektiv diskuteras utifrån MTO perspektivets olika 

interaktioner. 

 Användbarhet 

För att SJ AB ska uppnå sitt gemensamma mål i form av en fungerande framtida 

felanmälningsprocess av komfortfel måste de luckor som har identifierats åtgärdas. Flera 

av dessa luckor behöver utvecklas i form av digitala verktyg för företagets medarbetare 

samt digitala kanaler som resenärer ska kunna felanmäla genom. För att utveckla dessa 

är Preeces definition angående HCI passande. Issa och Isaias förklarar denna definition 

som att digitala verktyg bör utformas på ett användbart sätt för att användarna ska kunna 

utföra aktiviteter på ett produktivt och säkert sätt. Att utveckla användbara digitala 

verktyg skulle även bidra till att SJ AB:s värdeord samt framtagna målbild om att det ska 

vara enkelt uppfylls. 

Förutom Issa och Isaias diskuterar även Jokela m.fl. användbarhet. De menar att 

användbarheten kan uppnås på ett bättre sätt med hjälp av användarcentrerad utveckling 

av interaktiva system. Detta innefattar fyra designaktiviteter som är av betydelse vid 

utveckling av digitala verktyg och kan därför ses som av betydelse i den aktuella 

processen på SJ AB. Genom att utveckla de digitala verktygen och formulären på SJ AB 

i enlighet med dessa fyra designaktiviteter kan användbarhet uppnås i en hög 

utsträckning. Med detta följer även att definitionen av användbarhet uppnås vilket till stor 
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del beskrivs som att ett specifikt mål kan uppnås på ett ändamålsenligt, effektivt och för 

användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang (ISO, 1998 och Usability 

Partners). Att uppnå detta för de digitala verktyg som idag saknas skulle vara 

betydelsefullt för SJ AB och de bör därför lägga vikt vid detta i utvecklingen. 

Luckorna som är kopplade till den interna processen som ska användas av SJ AB:s 

medarbetare är ett digitalt verktyg till depån samt ett digitalt formulär till kundservice. 

Dessa verktyg kräver olika funktioner för att medarbetarna ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och bör därför utformas utifrån de berörda 

medarbetarnas tekniska kunskap om verksamhetens fordon. Jokela m.fl.:s fyra steg vad 

gäller designaktiviteter kan hjälpa till att skapa enkla och användbara verktyg genom 

iterativ utveckling i samverkan med berörda medarbetare. Suchmans ide om att involvera 

medarbetare i utvecklingen skulle vara speciellt användbart vid två av Jokela m.fl.:s fyra 

steg. Dessa två steg innefattar att skapa förståelse för det praktiska arbetet som det digitala 

verktyget sedan ska användas i samt för att specificera användarnas krav vad gäller detta 

digitala verktyg. För att skapa så bra verktyg och formulär som möjligt bör detta således 

tas i beaktning i ett tidigt skede i utvecklingen på SJ AB. 

När det sedan kommer till utveckling av luckor som berör resenärer är det både 

applikationen och hemsidan som det handlar om. Även vid denna utveckling är det viktigt 

att ta hänsyn till Preeces definition om HCI samt att involvera användare tidigt i 

utvecklingen som Suchman tar upp. På detta sätt kan dessa digitala kanaler skapas på ett 

användbart sätt som är anpassat till SJ AB:s resenärers kunskapsnivå om fordonen. 

Genom att utveckla en användbar digital funktion underlättas inflödet av resenärernas 

åsikter vilket Barlow och Møller betonar vikten av då företag tar in och lyssnar på sina 

kunders åsikter för att sedan kunna tillgodose deras behov. Detta skulle leda till att en del 

av syftet med denna processen vad gäller att lyssna på resenärer uppfylls. 

 MTO 

Nedan diskuteras först de olika interaktionerna mellan människa, teknik och organisation 

var och en för sig. Därefter kommer dessa slutligen att diskuteras utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

Människa Teknik 

Ett MTO-perspektiv på det tidigare diskuterade begreppet användbarhet är att 

interaktionen mellan människan och tekniken ska fungera. Vid denna relation mellan 

människan och tekniken som Rollenhagen pratar om framgår att det är av stor vikt att 

utforma ett enkelt system. Detta kan kopplas till både resenärernas och medarbetarnas 

tekniska verktyg som behöver utvecklas för att uppnå en fungerande framtida 

felanmälningsprocess. Resenärer och medarbetare på SJ AB bör dock ses som två olika 

grupper av människor i relation till tekniken då Karltun menar att människor i MTO 

perspektivet definieras av en typ av social grupp. Resenärer och medarbetare har olika 

kunskap om verksamheten och därmed bör de olika verktygen anpassas utifrån 

gruppernas separata behov. Rollenhagen menar även att tekniska verktyg ska vara enkla 
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att både förstå och använda vilket kan uppnås genom att anpassa funktionen till 

användarnas kunskap. Vikten av en fungerande människa och teknik interaktion kopplat 

till enkla digitala verktyg är även något som Issa och Isaias diskuterar. De menar att om 

det digitala verktyget inte utformas på ett användbart sätt så kommer användarna, i detta 

fall resenärer och medarbetare, inte använda verktygen. Detta påverkar i sin tur att SJ AB 

går miste om utvecklingsmöjligheterna då de inte fångar upp de missnöjda resenärerna 

som inte klagar (Barlow och Møller). 

 

Teknik Organisation 

När det sedan handlar om interaktionen mellan teknik och organisation handlar det istället 

om SJ AB:s underhållssystem och hur processen ska kunna hanteras på ett så 

automatiserat sätt som möjligt. Dessa system relateras till sambandet mellan teknik och 

organisation vilket Rollenhagen menar berör fullständiga och tillförlitliga system som ska 

fungera för en hel process. Generellt sett så är det nyare underhållssystemet ett mer 

fullständigt system för processen då information kan sorteras och sammanställas på ett 

tydligt sätt samt att mer detaljerad statistik kan tas ut. Relationen mellan organisationen 

och tekniken bör i detta fall kunna ses som tillfredsställande. Dock kan denna interaktion 

i förhållande till CRM-systemet som Service Center använder sig av inte ses som lika 

fullständigt då informationen inte når resterande delar av organisationen i detta fall. Detta 

bidrar till uppfattningen om att ett digitalt system behövs för Service Center som ska 

kunna användas vid felanmälningar. 

För att återkomma till den studerade felanmälningsprocessen kopplat till hur 

informationen som kommer in från resenärer ska hanteras menar Rollenhagen att det 

behövs en barriärfunktion som kontrollerar för mänskliga fel. De befintliga 

underhållssystemen kontrollerar inte för mänskliga fel vilket leder diskussionen vidare 

kring en filterfunktion. Med en filterfunktion som inte behöver utgöras av en människa 

skulle målbilden om en automatiserad process närmas. Om en filtrerande funktion ändå 

önskas vara en människa skulle alla ärenden kunna dirigeras till de interna underhållarna 

som sedan dirigerar om ärenden om de själva inte kan utföra reparationen. Detta förslag 

är även komfortreparatörerna mycket positiva till då de menar att de gärna åtgärdar skador 

som de kan istället för att en extern underhållare gör deras arbete eftersom detta kostar 

företaget mer. Ärenden som rapporteras in till de interna underhållarna kan även 

kontrolleras och säkerställas av dem så att statistiken sedan blir tillförlitlig. En fördel med 

att ha ett filter är att den information som registreras i systemet säkerställs så att den 

faktiskt stämmer överens med verkligheten. Detta för att sedan kunna säkerställa att den 

statistik som fås ut är korrekt. Att ha någon slags filtrerande roll med bör således ses som 

något positivt då det medför en trovärdig statistik som företaget kan grunda sina beslut 

på för att i slutändan uppfylla resenärernas krav bättre (Farrell och Goodman). 
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Människa Organisation 

För att underlätta utvecklandet av processen bör SJ AB ta i beaktning definitionen av 

komfortfel. Då det idag inte finns en tydlig definition på detta, utan endast enstaka 

anställdas egna definitioner, är det svårt att sätta gränser för vad ett komfortfel är och vad 

resenärerna ska ha möjlighet att felanmäla. Med en tydligare definition av detta skulle det 

även kunna underlätta vid bestämmandet av hur de olika felanmälningarna bör 

kategoriseras. Då det inte har tagits fram en definition på detta så kan en förvirring uppstå 

gällande vad som bör kunna felanmälas. Detta kan relateras till det Rollenhagen menar är 

relationen mellan människan och organisationen. Han diskuterar att denna relation syftar 

till hur människors beteende och arbetssätt påverkas av organisationsformen. Att det inte 

tagits fram en tydlig definition skulle därmed kunna ses som en brist i organisationen som 

i sin tur kan leda till förvirring gällande vem som ansvarar för vad. Detta kan även leda 

till otydligheter kring vilka mål som en organisation ska arbeta mot. Det bör alltså vara 

av intresse för SJ AB att ta fram en sådan definition. 

Utöver organisationsformen kan människorna även påverkas av de administrativa system 

som finns inom organisationen (Rollenhagen). Kopplat till felanmälningsprocessen skulle 

dessa system vara de underhållssystem som aktuella komfortfel registreras i och som 

underhållarna i depå använder för att se vad de ska göra. Idag används som tidigare 

nämnts ett äldre och ett nyare underhållssystem. De senare nämnda upplevs vara svårare 

att använda än det andra. Det äldre underhållssystemet har funnits en längre tid och 

användarna är vana vid att använda detta och det uttrycktes under examensarbetets gång 

att det nyare underhållssystemet uppfattas vara varierande när det kommer till 

användbarhet. Relationen mellan människan och organisation i detta fall skulle kunna 

förbättras. Detta exempelvis genom att använda sig av vad Klein beskriver som joint 

optimization där både människan och systemen bör utvecklas samtidigt. 

Helhetsperspektiv 

SJ AB bedriver sin verksamhet i en snabbt föränderlig arbetsmiljö. Detta med många 

samarbetspartners samt konkurrenter som samsas om infrastrukturen och små 

förändringar i arbetsmiljön som kan leda till stor påverkan på verksamheten. Häggström 

och Lindroos är två författare som diskuterar hur arbetsmiljön kan påverka en verksamhet 

och de tar upp att ibland är denna omöjlig att påverka. De menar att beroende på 

arbetsmiljön måste verksamheten anpassa sitt val av teknik, arbetsmetoder och 

arbetsorganisation. För att beskriva komplexiteten i den bransch som SJ AB verkar inom 

kopplat till både järnvägssystemets utformning, interaktioner med övriga aktörer samt 

yttre faktorer såsom väderförhållanden kommer ett helhetsperspektiv kopplat till MTO 

teorin att diskuteras nedan. Detta genom att diskutera hur företagets komfortreparatörer 

kommer att påverkas av den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel. 

För att uppnå den framtida processen vad gäller att resenärer ska kunna felanmäla 

komfortfel som påträffas på verksamhetens fordon kommer flera av verksamhetens 

områden att påverkas utifrån samtliga av MTO teorins olika interaktioner. 

Komfortreparatörernas vardagliga arbete är ett bra exempel som kan beskriva denna 
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process utifrån ett helhetsperspektiv genom kopplingar till MTO:s olika delar. Med den 

framtida felanmälningsprocessen är det framförallt SJ AB:s komfortreparatörer som 

kommer att förändra sitt vardagliga arbete genom att de får veta vart felen finns istället 

för att leta efter dem själva. I den tidigare studien gjord av Farrell och Goodman menar 

dem att om medborgarna själva får rapportera in fel kan detta leda till en mer effektiv 

verksamhet där företag kan minska sina kostnader då de själva slipper leta efter fel. Detta 

är något som även Stockholms stad upplever som positivt efter införandet av sin 

applikation samt formulär på hemsidan. En sådan förändring visar på relationen mellan 

organisationen och människan som Rollenhagen tar upp. 

För att komfortreparatörernas arbete ska kunna effektiviseras behövs ett digitalt verktyg 

som ska användas i depån för arbetsuppgifter som innefattar planering, inrapportering, 

dirigering och slutligen för att avsluta fel som har åtgärdats. Planeringen är av betydelse 

för att medarbetarna enkelt ska kunna ändra den dagliga planeringen om ett 

fordonsomlopp förändras under ett arbetspass i depån. Om något komfortfel sedan inte 

går att åtgärdas av komfortreparatörerna behövs de enkelt kunna dirigera ärendet vidare 

till den underhållare som ska åtgärda detta. Slutligen behövs både funktionen att även 

kunna lägga in nya skador om de påträffar sådana samt även avsluta ärenden som har 

åtgärdats. I samband med detta kan de även kontrollera att det inrapporterade felet 

stämmer överens med verkligheten för att statistiken sedan ska vara användbar. Dessa 

funktioner skulle underlätta det vardagliga arbetet för medarbetarna i depåns då arbetet 

skulle kunna utföras vart som helst i depån istället för att anteckna på papper och sedan i 

slutet av dagen utföra dess uppgifter. Detta är ett tydligt exempel på betydelsen av att ta 

relationen mellan människan och tekniken i beaktning (Rollenhagen). 

För att knyta ihop exemplet och koppla detta till interaktionen mellan teknik och 

organisationen som Rollenhagen tar upp kan en diskussion om underhållssystemen föras. 

Komfortreparatörerna anser att det nya systemet inte är lika enkelt att använda. De anser 

att det äldre systemet är effektivare då detta går på rutin för dem och inte lika många klick 

behöver göras. En annan diskussion kopplat till denna del av MTO teorin är att se till att 

det inte kan komma in dubbletter av felanmälda komfortfel till underhållssystemen. Detta 

skulle kunna undvikas genom att programmera tekniken som organisationen använder på 

ett sådant sätt. 

När processen sedan diskuteras i anslutning till ett filter som deltagarna från SJ AB har 

diskuterat kan detta ses som ett exempel på när både människa och teknik samt teknik 

och organisation måste vägas samman för att uppnå en fungerande framtida process. För 

den framtida processen diskuteras det om filtret antingen ska utföras genom en människa 

eller en automatiserad process utan en människa. Den automatiserade processen kan 

utvecklas genom att resenärernas digitala verktyg utvecklas med obligatoriska fält som 

måste fyllas i och som sedan styr den insamlade informationen vidare i processen. Med 

hjälp av en sådan utformad process kan innehållet kontrolleras för att vara tillräckligt 

detaljerad som i sin tur kan registreras och användas i underhållssystemen. Det som dock 

inte kontrolleras då är ifall det står något helt annat i en eventuell fritextruta och om det i 
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själva verket inte är en korrekt felanmälan. Det är i dessa fall som Rollenhagen menar att 

en barriärfunktion behövs för att kontrollera för mänskliga fel. 

Med ett MTO perspektiv vid utvecklingen av den framtida felanmälningsprocess där SJ 

AB:s resenärer ska kunna felanmäla komfortfel via SJ AB:s applikation, ombordpersonal, 

Service Center och hemsida menar Karltun och Eklund att verksamheten kan 

effektiviseras. En effektivare verksamhet kan sedan leda till ekonomisk utveckling för SJ 

AB vilket Häggström och Lindroos menar är en nyckelfaktor i ett produktionssystem. När 

resenärerna involveras och enkelt kan bidra med sina åsikter kan även en bättre förståelse 

för vad resenärerna värdesätter kopplat till komforten skapas. Utifrån detta kan SJ AB 

sedan utveckla sin verksamhet. Slutligen kan även resenärerna uppleva att företaget 

värdesätter deras åsikter med hjälp av den framtida processen. Genom att skapa en 

förståelse för hur dessa olika delsystem, som ingår i den framtida processen, kommer att 

samverka kan sedan den totala processen möjliggöras och sedan förbättras menar Karltun 

m.fl., vilket även bör vara SJ AB:s målsättning. 
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9. Rekommendationer 

I följande kapitel redovisas de rekommendationer som tagits fram till SJ AB gällande att 

resenärer ska kunna felanmäla komfortfel som påträffas på verksamhetens fordon. Dessa 

rekommendationer är baserade på information som har framkommit under 

examensarbetets gång och stödjs av analysen som sedan har förts kring det som har 

studerats. Rekommendationerna syftar till att företaget ska uppnå en fungerande 

felanmälningsprocess från det att en resenär felanmäler ett komfortfel till att felet har 

åtgärdats samt slutligen användbar statistik som kan fånga upp fordonens status. Samtliga 

av våra föreslagna rekommendationer, som presenteras nedan, berör utveckling av luckor 

som behöver fyllas ut för att uppnå en fungerande felanmälningsprocess av komfortfel i 

framtiden. 

Utveckla processen 

För den framtida felanmälningsprocessen har ett förslag tagits fram och presenteras nedan 

i figur 16. Detta förslag är det vi rekommenderar efter analysen av resultatet. 

 
Figur 16. Beskriver förslaget för hur flöden och kategoriseringen av den framtida 

felanmälningsprocessen av komfortfel bör se ut. 

Vår rekommendation för den framtida processen är att det finns fyra kanaler in till SJ AB. 

Dessa är via mobilapplikation, hemsida, kundservice och ombordpersonal. Om resenären 

väljer att felanmäla via applikationen eller hemsidan kan platsen identifieras via 

exempelvis platskartan om resenären inte har en platsbiljett. Efter detta väljs komforttyp 

och sedan symtom på felet. Då detta har fyllts i kan även en beskrivning av felet lämnas 

och ett foto bifogas. Ärendet bör sedan skickas till aktuell intern underhållare som sedan 

kan dirigera om, åtgärda och avsluta ärendet. 

Vid utvecklingen av SJ AB felanmälningsprocess av komfortfel bör företaget börja 

använda processen i en liten skala. Exempelvis med endast två komforttyper, sittplats och 
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belysning från början. Vid kategoriseringen rekommenderar vi att utgå från det arbete 

som redan har utförts vid utvecklingen av ombordpersonalens verktyg, Mobil 

rapportering. Dock behöver dessa smalnas av ytterligare och termerna behöver anpassas 

till resenärernas kunskapsnivå och förståelse för SJ AB:s tåg. När SJ AB sedan har 

utvärderat hur införandet av den småskaliga processen har fungerat kan processen 

vidareutvecklas till att inkludera flera komforttyper som resenärerna ska kunna felanmäla. 

Denna utveckling rekommenderas att utföras genom att låta resenärer lämna sina åsikter 

om vad de efterfrågar att kunna felanmäla. 

Definition komfortfel 

Processen som ska användas för att resenärer ska kunna felanmäla komfortfel kan 

underlättas genom att begränsa omfattningen av vad som ska inkluderas. 

Rekommendationen från oss är att skapa en felanmälningsprocess där omfattningen om 

vad som ska kunna felanmälas av resenärer är komfortfel som inte ska kunna påverka 

framförandet av ett fordon. För att bestämma i detalj vad som ska innefattas i den framtida 

processen föreslår vi först att en definition kring komfortfel kopplat till SJ AB:s 

verksamhet tas fram. Därefter smalna av denna för att skapa en ytterligare definition som 

beskriver vilka komfortfel en resenär kan beröras av. Med hjälp av dessa definitioner kan 

omfattningen om vad som ska ingå i den framtida felanmälningsprocessen av komfortfel 

kopplat till resenärer tydliggöras. För att ta fram definitionerna rekommenderas att SJ AB 

utser en grupp medarbetare från fordonsdivisionen som kan arbeta fram dessa. Inom den 

divisionen finns det fordonsingenjörer som idag arbetar med komfortfel i verksamhetens 

befintliga process kopplat till underhåll av fordon. Vid framtagandet av definitionerna 

samt även utvecklingen av den framtida felanmälningsprocessen bör även det arbete som 

redan har utförts kopplat till komfortfel i projektet Mobil Rapportering användas. 

Digitalt verktyg för Depå 

Komfortreparatörernas dagliga arbete i den befintliga processen går inte i linje med ett 

digitaliserat SJ AB. För att effektivisera arbetet i denna del av processen rekommenderar 

vi att ett användbart digitalt verktyg utvecklas. Verktyget ska vara enkelt att hantera samt 

ergonomiskt att ha med i det vardagliga arbetet. Komfortreparatörernas arbetsuppgifter 

medför att det digitala verktyget behöver bestå av funktioner som kan användas för 

planering, inrapportering, dirigering samt avslutning av ärenden som har åtgärdats. 

Förutom detta bör de även kunna ta bort felaktiga ärenden som kan inkomma. För att 

effektivisera denna del av verksamheten kopplat till processen föreslås att det digitala 

verktyget utvecklas genom att tidigt involvera berörda medarbetare. Även 

komfortoperatörerna skulle kunna använda samma digitala verktyg för att utföra deras 

vardagliga arbete. Dock bör de ha andra funktioner i verktyget och anpassas till deras 

arbetssätt som skiljer sig från komfortreparatörernas. Genom att involvera berörda 

medarbetare kan det säkerställas att funktionerna som behövs för dessa delar av 

verksamheten uppnås. Genom att involvera berörda medarbetare kommer även tid att 

vinnas då medarbetarna som ska använda verktyget redan under utvecklingsfasen får 

kunskap om hur verktyget fungerar. 
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Digitalt formulär för Service Center 

Då det framkommit att Service Center kontaktas av resenärer angående ärenden som 

berör felanmälan av komfortfel så rekommenderas att det även utvecklas ett digitalt 

verktyg för dem så att informationen kring dessa ärenden kan föras vidare i den interna 

processen. Verktyget kan med fördel utformas som ett formulär som är anpassat för 

Service Centers arbetssätt kopplat till felanmälningsprocessen av komfortfel. Då deras 

huvudsakliga arbetssysslor sköts via datorer skulle detta formulär också kunna användas 

där. Formuläret ska vara enkelt och användbart genom att ta hänsyn till Service Centers 

tekniska kunskapsnivå kopplat till verksamhetens fordon. Detta formulär rekommenderas 

även finnas till hands för SJ AB:s medarbetare i resebutiker och lounger för att möjliggöra 

denna service även där ifall det i framtiden skulle komma in ärenden gällande 

komforten på fordonen. Om de har tillgång till formuläret skulle de även kunna fånga upp 

komfortfel indirekt på samma sätt som rekommenderas för Service Center. 

Digitala kanaler in för resenär 

För att resenärer ska kunna felanmäla komfortfel rekommenderas att det möjliggörs 

tillgängliga digitala kanaler in till SJ AB:s verksamhet. Detta i form av en 

felanmälningsfunktion som placeras i företagets befintliga mobilapplikation. En kanal in 

via företagets mobilapplikation är att föredra då den används av många resenärer i 

samband med deras resa. När komfortfel rapporteras in via denna kanal kommer ärendena 

direkt skickas till den framtida processens hantering. För att möjliggöra ännu en 

tillgänglig digital kanal in till denna process föreslås även att ett formulär, liknande 

applikationen, utvecklas till SJ AB:s hemsida. Både applikationen och formuläret 

rekommenderas att utformas enkelt och användbart med förutbestämda kategorier som är 

obligatoriska att fylla i. Med förutbestämda val får resenären även hjälp att felanmäla det 

påträffade komfortfelet på ett sätt som sedan gynnar en så automatisk hantering av 

processen som möjligt. Baserat på kategorierna ska ärendet sedan automatiskt dirigeras 

till den interna underhållare som ska åtgärda ärendet. 

Säkerställa inrapportering i underhållssystemen 

När ett komfortfel ska rapporteras direkt in till underhållssystemen måste kvaliteten på 

det som rapporteras in säkerställas. Strukturen i underhållssystemen behöver även 

upprätthållas. Genom att låta resenärer felanmäla med förutbestämda kategorier kan 

risken att komfortfel rapporteras in fel minskas. Dock är det svårt att kontrollera att det 

som rapporterats in stämmer överens med verkligheten. Genom att låta berörda interna 

underhållare rensa bort ärenden som inte stämmer överens med verkligheten kan dock en 

kontroll för tillförlitlig statistik skapas. 

För att upprätthålla en hållbar struktur i underhållssystemen rekommenderar vi att ett 

komfortfel endast ska kunna rapporteras in en gång under den tiden som ärendet inte har 

avslutats. Resenären ska dock inte behöva veta att det redan är inrapporterat utan bemötas 

på samma sätt som om att det inte redan hade rapporterats in till företaget. Om det sedan 

skapas förutsättningar för att dubbletter sorteras bort och inte registreras i 

underhållssystemen kan mängden av information som behöver hanteras i depå minskas. 
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Sedan bör det som rapporteras in av resenärer hamna under en egen kategori i 

underhållssystemen för att reparatörer och underhållare ska kunna urskilja vart ett ärende 

kommer ifrån. Med hjälp av detta skulle processen där resenärer kan felanmäla komfortfel 

kunna utformas utan ett specifikt mänskligt filter. Detta skulle även bidra till en mer 

automatiserad process. 

Platskartan 

En effektiv felanmälningsprocess av komfortfel innebär att allt arbete relaterat till denna 

ska vara enkelt. För att uppfylla detta behöver den exakta platsen på fordonet som ska 

felanmälas kunna identifieras av en resenär. En lösning på detta är att använda SJ AB:s 

funktion platskartan. Funktionen används idag vid bokning av resor och har visats få 

positiv respons från resenärerna. Problemet med detta är dock att platskartan inte finns 

för samtliga av verksamhetens fordonstyper och behöver därmed utvecklas för att 

möjliggöra att resenärer ska kunna felanmälan komfortfel på samtliga av SJ AB:s resor. 

Som förslag kan den framtida felanmälningsprocessen testas på de fordonstyper där 

platskartan finns för att se hur det fungerar. Om det fungerar bra skulle det vara en fördel 

att utveckla platskartan för resterande fordonstyper. Är platskartan däremot inte det som 

anses vara den bästa lösningen på detta behövs en annan teknisk lösning som kan 

användas för att identifiera exakta platsen som ska felanmälas på fordon. 

Rekommendationen för att besluta om detta är att undersöka vilket underhåll som krävs 

för de olika teknikerna som skulle kunna användas för att uppfylla denna funktionen. 

Specialfall 

För kategoriseringen av olika komfortfel som resenärer ska kunna rapportera in så 

rekommenderar vi att SJ AB vidare undersöker om det finns flera speciella komfortfel än 

toaletter på fordonen. Då dessa har identifierats behövs en plan tas fram för hur de olika 

specialfallen ska hanteras. Planen för eventuella specialfall av komfortfel som identifieras 

utöver toaletter bör skapas på ett så automatiserat sätt som möjligt ändå. 

Återkoppling till resenär 

När företagets resenärer hjälper till att upplysa verksamheten om komfortfel som har 

påträffats på fordonen rekommenderar vi att företaget visar sin uppskattning. Detta för 

att resenärer ska uppleva att de komfortfelen som rapporterar in tas om hand. Om 

resenärer skulle uppleva att de inte lyssnas på skulle det istället kunna leda till att den 

framtida felanmälningsprocessen inte används och då skulle inte målet med processen 

uppfyllas. Vår rekommendation är att en resenär återkopplas med ett tack och fakta om 

hur ärendet kommer att hanteras vidare. Att skapa vidare löften ut mot resenärerna anser 

vi vara svårt eftersom verksamheten bedriver sin trafik på räls och detta är en komplex 

bransch som är svår att påverka enbart från SJ AB:s sida. Rekommendationen kring 

detta är därmed att inte skapa avtal ut mot resenärerna angående att ett komfortfel som 

rapporteras in ska vara reparerat inom en viss tid då företaget inte själv kan påverka 

förseningar och stopp i deras trafik. Genom att inte avge sådana avtal riskeras dem inte 

att brytas. Internt i organisationen finns det riktlinjer om hur ofta fordon ska ses över i 

depån och dessa planeras in i samband med att omloppet planeras. Detta anser vi är 
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tillräckliga ambitioner idag. Ett långsiktigt mål kan dock vara att internt försöka minska 

tiden mellan stoppen i depåerna. 

För att SJ AB ska uppnå en fungerande framtida felanmälningsprocess rekommenderar 

vi slutligen att utvecklingen av de olika luckorna, som presenterats ovan, sker parallellt 

för att spara in tid till lansering. Dock bör de interna verktygen vara testade och väl 

fungerande innan resenärerna får möjligheten att felanmäla själva för att SJ AB ska kunna 

hantera informationen i samtliga av processens led. Förslagsvis bör även den framtagna 

processen vid lansering införas på enskilda sträckor och sedan successivt låta fler och fler 

resenärer få möjligheten att genomföra felanmälningar av komfortfel. Detta för att kunna 

utvärdera hur väl processens samtliga steg fungerar och även fånga upp vad som behöver 

vidareutvecklas för att uppnå målet med en fungerande felanmälningsprocess av 

komfortfel i samtliga led. En sammanfattning av rekommendationerna presenteras i tabell 

1 nedan. 

Tabell 1. Sammanfattning av rekommendationer till SJ AB där vad som bör göras och 

nyttan med det beskrivs. 

VAD? VARFÖR? 

UTVECKLA PROCESSEN Få en så effektiv process som möjligt där 

informationen som inkommer kan tas om 

hand på ett bra sätt 

DEFINITION KOMFORTFEL Tydligt veta vad som är ett komfortfel 

samt vad resenärerna bör kunna 

felanmäla 

DIGITALT VERKTYG DEPÅ Effektivisera och digitalisera arbetet i 

depå 

DIGITALT FORMULÄR SERVICE 

CENTER 

Fånga upp och inte gå miste om den 

information Service Center får in 

DIGITALA KANALER IN FÖR 

RESENÄR 

Möjliggöra enkla kanaler in för 

resenärerna och på så sätt få in 

utvecklingsmöjligheter till företaget 

SÄKERTSÄLLA INRAPPORTERING 

I UNDERHÅLLSSYSTEMEN 

Minska risken att felaktig information 

registreras i underhållsystemen och för 

att ha en så automatiserad och effektiv 

process som möjligt 

PLATSKARTAN Möjliggöra enkel identifiering av plats 

som ska felanmälas på tåget 

SPECIALFALL Säkerställa att viktig information når de 

som berörs 

ÅTERKOPPLING TILL RESENÄR Visa att företaget lyssnar på resenärerna 
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10. Slutsatser 

I följande avsnitt presenteras slutsatser som detta examensarbete har genererat. 

Slutsatserna är baserade på resultat som samlats in under studiens gång genom intervjuer, 

deltagande observationer, webbenkätundersökningen och en workshopserie samt de 

analyser som gjorts med hjälp av teorin, tidigare studier samt liknande system. 

Konkurrensen inom järnvägsbranschen har de senaste åren ökat och för att behålla sin 

konkurrenskraft är det viktigt för ett företag som SJ AB att uppfylla sina resenärers behov. 

Ett sätt att göra detta på är genom att låta sina kunder felanmäla komfortfel som de 

upptäcker på tågen under resans gång. Att lyssna på sina resenärer kan leda till att 

relationen till företaget stärks då de bättre kan tillgodose de behov som finns. I och med 

detta kan även de index som företaget använder sig av förbättrats i slutändan. Statistiken 

som fås fram gällande vad resenärer felanmäler kan användas för att se vad de anser är 

viktigt under resans gång samt om det finns något specifikt som det ofta är fel på som 

borde bytas ut. Genom att göra detta kan det även leda till en effektivisering av 

verksamheten då de anställda i depån själva slipper leta rätt på alla fel och i slutändan 

reparera fler fel och upprätthålla en högre status på fordonen. 

I dagens process har resenärerna begränsade möjligheter att felanmäla. De kan antingen 

kontakta ombordpersonalen på tåget eller Service Center. När resenärerna kontaktar 

Service Center når dock informationen inte vidare till resterande delar av verksamheten 

som skulle kunna åtgärda felet. Om resenärer istället kontaktar ombordpersonalen måste 

de senare nämnda ringa fordonsledningen som i sin tur skriver in skadorna i 

underhållssystemet. Först därefter kan underhållarna i depå se de skador som de ska 

åtgärda. I dagsläget drivs således SJ AB:s egna interna underhållsarbete utifrån de 

komfortsyner som görs och därmed drivs det inte i stor utsträckning av felanmälan 

kopplat till komfortfel. Den aktuella framtida felanmälningsprocessen för resenärer skulle 

således kunna leda till att vid de tillfällen inga komfortsyner ska utföras drivs arbetet till 

större del av felanmälan. 

I framtiden bör SJ AB:s kanal in för resenärer när det gäller felanmälan av komfortfel 

utökas till att även finnas digitalt i applikationen samt via ett formulär på hemsidan. Detta 

för att göra det så enkelt som möjligt för resenärerna att felanmäla. Då de har skickat in 

en felanmälan bör resenären få återkoppling i form av ett tack samt information om hur 

felanmälan kommer att hanteras. Skadan kontrolleras sedan mot redan inlagda ärenden 

så det inte kommer in dubbletter i underhållssystemen. Finns inte skadan redan inlagd bör 

den registreras som ett ärende och sorteras till företagets interna underhållare. De interna 

underhållarna i depån kan sedan kontrollera om skadan finns och om den stämmer 

överens med det som har rapporterats in. Gör det inte det kan de antingen ändra 

informationen eller dirigera om ärendet till rätt instans som faktiskt bör åtgärda skadan. 

Om allt stämmer åtgärdar de själva skadan och avslutar ärendet. Detta bör de kunna göra 

i ett enkelt digitalt verktyg som de kan ha med sig då de är på fordonen. Väljer resenären 

istället att felanmäla via Service Center måste det även där finnas ett enkelt sätt för 



65 

 

medarbetarna att registrera skadan som är anpassad till just deras arbete och kunskap. 

Utöver detta bör den interna processen se likadan ut som då resenären själv felanmäler i 

applikationen eller på hemsida. 

Det finns dock flera utmaningar med denna process. Först finns ett problem med att 

identifiera platser på alla olika typer av verksamhetens fordon. På de fordon där 

platskartan finns är inte detta ett problem men på de resterande fordonstyperna är detta 

en utmaning. För att överkomma denna kan platskartan utvecklas till samtliga 

fordonstyper eller så behövs en annan teknisk lösning tas fram. Internt finns istället 

utmaningen att det inte finns någon definition om vad ett komfortfel är. Som lösning på 

problemet skulle företaget behöva arbeta fram en gemensam definition som tydliggör 

detta och på så sätt lättare kunna identifiera vad resenärerna ska ha möjlighet att 

felanmäla. 

Slutligen finns en annan utmaning kopplat till att denna process ska kunna fungera 

effektivt och smidigt. Detta är att järnvägsbranschen är en komplex bransch. Många olika 

faktorer påverkar hur väl planeringen följs och en liten förändring kan leda till stora 

konsekvenser. Denna faktor är något som är svår att påverka och är inget som kan 

överkommas idag. Lyckas de andra utmaningarna överkommas bör dock den framtida 

felanmälningsprocessen för resenärer fungera bra och resultera i en effektivare 

verksamhet med nöjdare resenärer. 
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11. Förslag till vidare forskning 

För att fortsätta arbetet med att uppfylla SJ AB:s målbild som har tagits fram i detta 

examensarbetet har vi några förslag på vad som skulle behöva undersökas vidare. 

För att uppnå SJ AB:s mål att involvera och lyssna på sina resenärer skulle en utredning 

behöva utföras kring hur företaget ska kunna hantera icke kategoriserade åsikter och 

klagomål från sina resenärer. Förslagsvis skulle ett sådant arbete kunna utföras på 

liknande sätt som detta examensarbete men med skillnaden att istället undersöka samt ta 

fram ett förslag för hur en icke kategoriserad process skulle hanteras av SJ AB. 

Ett annat förslag till vidare studie är att undersöka vilka framtida tekniker som skulle 

kunna användas för att effektivisera den studerade felanmälningsprocessen av komfortfel. 

Tekniker som kan lösa problemet kring att både identifiera platsen på ett tågsätt men 

också för att sortera information i form av både kvalitativa och kvantitativa data. 
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12. Utvärdering av arbetet 

I följande del av rapporten utvärderas detta examensarbete. Först i form av vårt arbete 

och sedan examensarbetets resultat 

För att utföra detta examensarbete studerades först liknande system och processer, både i 

samma och andra branscher. Troligen finns ytterligare system som inte tagits upp i detta 

arbete men de som valdes ut anser vi vara relevanta i detta sammanhang. För att dessutom 

få en djupare insikt i hur de bakomliggande processerna fungerar utfördes en intervju med 

den ansvariga för ett av systemen. Detta bidrog till författarnas förståelse för hur detta 

område ser ut i dagsläget och en bra grund till det fortsatta arbetet. 

För att samla in information användes kvalitativa metoder i störst utsträckning. Detta 

valdes då informationen som behövdes inte fanns att tillgå på annat sätt än genom att 

prata med de anställda på SJ AB. För att säkerställa att informationen var korrekt utfördes 

ett 30-tal intervjuer. Detta bidrog till att ge författarna en tydlig bild av hur verksamheten 

fungerar relaterat till det studerade ämnet. Som komplement till intervjuerna och för att 

få en praktisk bild av det mer operativa arbetet utfördes deltagande observationer och på 

så sätt säkerställdes informationen ytterligare och vi anser följaktligen att resultatet från 

den kvalitativa undersökningen är tillförlitligt. Utöver detta användes även en kvantitativ 

metod för att få en inblick i hur respondenterna felanmäler idag, hur man vill felanmäla i 

framtiden samt vilken återkoppling som önskas. Den webbenkätundersökning som 

genomfördes i detta examensarbete publicerades online och ingen kontroll gjordes över 

hur ofta respondenterna reser med SJ AB:s tåg. Resultatet hade eventuellt kunnat ge ett 

annat utfall om målgruppen för enkäten endast varit exempelvis frekventa resenärer. 

Dock var målet med denna kvantitativa del att få en uppskattning om hur den generella 

uppfattningen är. 

Förutom detta hölls workshops för att arbeta med målbilder och den framtida processen. 

Dessa gav olika perspektiv på vad som är viktigt att tänka på med den framtida processen. 

Det som dock kan diskuteras här är att resultatet hade kunnat variera beroende på om 

andra områden eller personer hade deltagit vid dessa tillfällen. Exempelvis om en 

representant från depå hade deltagit vid de två första tillfällena kan det tänkas att resultatet 

blivit mer detaljerat gällande depås verktyg. Dock kan spridningen av deltagande ändå 

ses som tillräckligt då anställda från olika berörda divisioner deltagit vid varje tillfälle 

och lett till ett tillförlitligt resultat. 

Genom att använda de valda metoderna och teorierna har frågeställningarna lyckats 

besvaras på ett adekvat sätt. Hade andra metoder valts skulle detta antagligen inte varit 

fallet och resultatet hade inte kunnat användas för att uppfylla syftet. Kvaliteten på 

resultatet bör ses som tillfredsställande med tanke på examensarbetets omfattning. Vissa 

delar av resultatet rekommenderas att undersökas vidare då tiden inte funnits till att 

studera allt som berörs i detalj vilket anges i rapporten. Författarnas arbete har under 

arbetets gång fortskridit i jämn takt. Från början var dock syftet bredare än det slutgiltiga 

i denna rapport. Författarna insåg tidigt att det som efterfrågades från företaget behövde 
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avgränsas för att rymmas inom omfattningen av examensarbetet. Detta bidrog till att 

syftet i slutändan kunde uppfyllas och frågeställningarna besvaras. 
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13. Bidrag till kunskapsutvecklingen 

I denna del av rapporten kommer examensarbetets bidrag till kunskapsområdet att 

diskuteras. 

Examensarbetet har bidragit till att identifiera brister i SJ AB:s befintliga 

felanmälningsprocess av komfortfel och underhållsarbete samt till nya infallsvinklar på 

hur de kan effektivisera denna process och låta resenärerna delta i större utsträckning. 

Den studerade felanmälningsprocessen av komfortfel är inte en utbredd process inom den 

aktuella branschen. Arbetet har därmed lett till nya kunskaper kring hur en sådan process 

kan appliceras med hänsyn till de utmaningar som följer med en så pass komplex bransch 

som SJ AB verkar inom. Genom att arbeta med målbilder genom worshopserien har 

denna process kunnat arbetats fram med hjälp av de olika divisionernas perspektiv och 

mål. Detta har även lett till att projektet redan från början fått en förankring i olika delar 

av verksamheten. Denna metod anser vi är av stor nytta i liknande projekt där många olika 

delar behöver involveras för att nå en fullständig lösning. Deltagarna från SJ AB var även 

positivt inställda till arbetssättet då de fick samarbeta och skapa fungerande lösningar för 

hela organisationen. 

Mer generellt har detta arbete bidragit med förståelse för hur kunder och resenärer kan 

involveras i kvalitetsarbetet på företag, vilket värde det kan skapa samt vilka utmaningar 

som finns med detta. Kunskap har sammanställts gällande hur denna bransch samt andra 

branscher hanterar insamlandet av information från kunder. Arbetet har även bidragit till 

att se detta ur ett helhetsperspektiv med fokus på samband mellan människor, teknik och 

organisation för att säkerställa en fungerande process.  
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