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I

Sammanfattning
I det här examensarbetet har vi studerat Trafikverkets huvudprocess Planera åtgärder och
gått på djupet i delprocessen Tidig planering med andra. Syftet med studien var att kartlägga hur
arbetet utförs i verkligheten kopplat till processen Tidig planering med andra. Utifrån
kartläggningen av problemet är studien ämnad att ta fram ett lösningsförslag till Trafikverket.
Genom tio intervjuer, två observationer och 35 mottagna frågeformulär har vi kunnat skapa oss
en djupare bild och förståelse över förbättringsområdet För omfattande process. För omfattande
process innebär att processen i sig beskriver i stora drag hur en samhällsplanerare arbetar men
lämnar utrymme till egen tolkning, vilket i sin tur leder till att kommuner får olika bemötanden.
Med hjälp av verktygen paretodiagram, histogram och korrelationsmatris kunde vi tydliggöra
nuläget. I analysen framkom det att grundorsaken till att förbättringsområdet För omfattande
process uppstått är på grund av avsaknad av kunskap om ämnena process och processledning.
Genom teorikoppling har vi tagit fram ett lämpligt lösningsförslag för att ta tag i grundorsaken.
Lösningsförslaget innefattar kompetensutveckling inom offensiv kvalitetsutveckling. Till
lösningsförslaget tillkommer en implementeringsplan för att underlätta framtida förbättringar i
Trafikverket. Slutsatsen som tagits är att Trafikverket har svaga kunskaper om processer och för
att kunna arbeta med processer samt ständigt utveckla processerna behöver de genomgå en
utbildning. Utbildningen kan lägga grunden för att Trafikverket i framtiden ska kunna ta fram en
önskvärd process som alla i enheterna Samhällsplanering kan arbeta efter och känner för.
Nyckelord: Förbättring, Hörnstensmodellen, Kompetensutveckling, Motivation, Offensiv
kvalitetsutveckling, Process och Processledning

II

Förord
Vi vill börja med att tacka Trafikverket för att vi fått äran att skriva vårt examensarbete
hos dem. Vi vill rikta ett extra tack till våra handledare Mikael Gotthardsson och Karin Bergenås
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1. Introduktion

1.1. Inledning
I Sverige finns det en myndighet som förvaltar och tar hand om all infrastruktur.
Myndigheten som det handlar om är Trafikverket. Trafikverket har idag en omfattande
huvudprocesskarta som heter Planera åtgärder (se bilaga 1, s. A). Processen Planera
åtgärder, har i syfte att fånga upp behov och brister i transportsystemet. Processen tar fram
åtgärdsförslag och planer för Trafikverket och transportsystemet samt lämnar över till
genomförandeprocesserna Investera och Underhålla. Huvudprocesskartan innehåller i sin
tur ett flertal delprocesser och däribland en delprocess som heter Tidig planering med
andra (se bilaga 2, s. B). Delprocessen Tidig planering med andra saknar idag en verbal
processbeskrivning vilket gör att beställningarna inte är tydliga då processen är en
interaktion mellan människor.
1.2. Bakgrundsbeskrivning
Nedan följer en beskrivning över myndigheten Trafikverket. Därefter kommer en
viktning över de olika förbättringsområden som framkom i förstudien (se tabell 1, s. 8). Det
valda området har prioriteringssiffran 1 framför sig.
1.2.3. Information om Trafikverket.
Organisationens verksamhetsområde och verksamhetsidé: Trafikverket är
samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur tillsammans
med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket inledde sin
verksamhet den 1 april år 2010 och har sitt huvudkontor i Borlänge och resterande sex
regionkontor är utspridda i hela landet. Verksamheten ansvarar för långsiktig planering av
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande av
drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket omfattar
verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken, Rederinämnden samt den
långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Verksamheten prövar
också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den
kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. Trafikverket ingår
också i resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Sveriges
Järnvägsmuseum, Sveriges Vägmuseum, SweRoad AB och Förvaltning järnvägsfordon.
Organisationen förvaltar 51 miljarder kronor.
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Visioner och värderingar: Trafikverkets vision är att alla ska komma fram
smidigt, grönt och tryggt. Det innebär i praktiken att transportsystemet ska fungera för alla,
både medborgarna och näringslivet. För att underlätta livet i Sverige ska det vara enkelt att
ta sig till jobb och skola, träffa släkt och vänner, resa på semester samt göra affärer.
Trafikverket vill bidra till ett miljövänligt transportsystem som i största möjliga
utsträckning bidrar till ökad hälsa. Med nollvisionen som ledstjärna arbetar de för att ingen
ska omkomma eller skadas i trafiken. Trafikverkets värderingar är: pålitliga, engagerade
och modiga.
Viktigaste kundkategorier: Det är inte lätt för en myndighet att bestämma
kundgrupp. En myndighet kan inte välja bort någon kundgrupp och använder därför
kundbegreppet i de fall där det finns en avtalad/betalad kund. I övrigt utgår Trafikverket
från sorteringar som medborgare och näringsliv.
Viktigaste varor och tjänster: Trafikverkets viktigaste varor och tjänster är att få
till ett pålitligt transportsystem. Resor och transporter är nödvändiga för att vårt samhälle
ska fungera. Trafikverkets uppgift är att se till att våra vägar är framkomliga,
trafikinformationen är aktuell och tillsammans med operatörerna se till att tågen kommer i
tid. Resorna och transporterna ska ske så säkert som möjligt och med minsta möjliga
miljöpåverkan. Allt det bidrar till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för
tillväxt och välfärd som utvecklar samhället. Regioner utvecklas när arbetspendlingen
fungerar. Både stadsmiljöer och landsbygd kan utvecklas när transportmöjligheterna är
anpassade till människors behov. Näringslivets transporter blir effektivare när alla
trafikslag utnyttjas tillsammans.
Viktigaste marknader: Trafikverkets viktigaste marknad är Sverige och dess
samhälle som vi bor och lever i.
Konkurrenssituation och marknadsposition: Trafikverket är som tidigare nämnt
en statlig myndighet och har därför ingen konkurrens. De samverkar med kommuner och
privata aktörer för att tillsammans bygga en så bra infrastruktur som möjligt. Deras position
på marknaden är stark då de verkar för hela Sverige och påverkar alla Sveriges invånare
mer eller mindre.
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Verksamhetens framgångsfaktorer samt hot och möjligheter: Med
Trafikverkets verksamhet följer stora möjligheter men även hot för kunder,
samarbetspartners, leverantörer, uppdragsgivare och anställda. Trafikverket tillämpar
riskbaserad verksamhetsstyrning och därigenom identifieras och hanteras dessa hot och
möjligheter. Rapportering av allvarliga inträffade händelser till myndighetsledningen enligt
styrande kriterierna sker löpande månadsvis och sammanfattas varje tertial. Regeringen har
beslutat att rusta Sverige igen vad gäller försvaret, där de har lagt uppdraget till flera
myndigheter, bland annat MSB och Försvarsmakten. Trafikverket har fått ansvar för
infrastrukturen gällande transporter. Det är ofta hot och skadegörelse mot Sverige och dess
infrastruktur.
Vad gäller framgångsfaktorer så har Trafikverket satt upp strategier i en
strategikarta. I strategikartan finns det utpekat de förmågor som behöver förbättras för att
verksamheten ska fungera och för att uppnå önskad effekt i transportsystemet. Styrningen
bygger sedan på tre grundpelare med förmågor, verksamhet som ska fungera och effekter
som ska uppnås. Mål sätts i de tre dimensionerna: förmåga, verksamhet och effekter.
Verksamhetens huvudprocesser och stödjande processer: Trafikverket har sex
huvudprocesser som kallas nivå 1 processer och därefter finns det nivå 2 och nivå 3
processer osv. Huvudprocesserna är:
● Planera åtgärder innehåller fyra nivå 2 processer
● Planera trafik innehåller tre nivå 2 processer
● Underhålla innehåller två nivå 2 processer
● Investera innehåller fyra nivå 2 processer
● Trafikleda och trafikinformera innehåller två nivå 2 processer
● Genomföra förarprov
Trafikverket har 13 stycken stödprocesser och en styrprocess som heter Leda och
Styra. Styrprocessen innehåller olika regler om bland annat ekonomisk styrning. I juni 2017
kommer en ny huvudprocesskarta implementeras vilket gör att sorteringen kommer bli ny.
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Organisationsschema: Verksamheten är uppbyggd som en marknadsbaserad
indelning med en styrelse, internrevision och en generaldirektör, överdirektör, GD Kansli,
inkl. säkerhetsfunktionen i toppen. Under dem funktionerna finns sedan sju centrala
funktioner: Ekonomi och Styrning, Strategisk Utveckling, HR, Kommunikation, Inköp och
Logistik, Juridik och Planprövning samt IT. I de centrala funktionerna finns det även
resultatenheter som är: Förarprov, Trafikverksskolan, Färjerederiet, Sweroad och
Fordonresurser. Under de centrala funktionerna delas verksamheten in i sex
verksamhetsområden: Planering, Trafikledning, Underhåll, Investering och Stora Projekt.
(Se bilaga 3, s. C)
Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer, befattningar/professioner,
mm): Organisationen har idag 6500 anställda varav 1000 personer jobbar under
verksamhetsområde Planering. Trafikverket har 150 olika yrken och finns utspridda i hela
landet. Trafikverket har 154 olika befattningar, allt ifrån miljöspecialist till
kalkylsamordnare. Beroende på vilken tjänst du söker så finns möjligheten att få jobb direkt
efter gymnasiet men i många fall krävs vidareutbildning.
Struktur och sammansättning på leverantörer och återförsäljare: Trafikverket
genomför underhåll och byggande av vägar och järnvägar med olika entreprenörer.
Entreprenadmarknad och projekteringskonsulter blir därför Trafikverkets största
leverantörstyper.
Viktigaste anläggning och deras ändamål: Trafikverkets viktigaste anläggning är
att skapa infrastruktur för väg och järnväg som i sin tur leder till framkomlighet för såväl
medborgare och näringsliv.
Ägarförhållande: Trafikverket är en styrelsemyndighet och leds av sin styrelse.
Styrelsen ansvarar inför regeringen för myndighetens verksamhet och ska se till att den
bedrivs effektivt i enlighet med gällande författningar och att den redovisas på ett korrekt
sätt. Styrelseledamöterna bestäms av regeringen, som även utser ordförande i styrelsen.
Vice ordförande utses dock av styrelsen. Generaldirektören ingår i styrelsen. Utöver
generaldirektören och de ledamöter som regeringen utser deltar tre personalföreträdare i
styrelsen. De har rätt att yttra sig vid all handläggning i styrelsen, men har inte rätt att delta
i besluten. Generaldirektören rapporterar kontinuerligt till näringsdepartementet och
infrastrukturministern.
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Lagar och förordningar som har speciell betydelse för verksamheten:
Trafikverket genomför upphandlingar enligt de lagar som finns på området för statliga
myndigheter. Trafikverket verkar inom den klassiska sektorn (vägrelaterad verksamhet) och
försörjningssektorerna (järnvägsrelaterad verksamhet). Det medför att de kommer att
genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Vilken av
lagarna som kommer att användas beror på om det är väg- eller järnvägsrelaterad
verksamhet som ska upphandlas.
Övriga lagar som har betydelse för Trafikverkets upphandlingsverksamhet är:
Offentlighet och sekretesslagen (2009:400), Konkurrenslagen (2008:579), Förordning om
antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt (2006:260), Förordning om statlig
inköpssamordning (1998:796), Diskrimineringslagen (2008:567), Förvaltningslag
(1986:223). Förvaltningslagen, järnvägslagen och väglagen är de lagar som skapar struktur
för verksamheten. Upphandlingslagarna är viktiga i samarbetet med leverantörerna.
Hur företaget arbetat med kvalitet: Inom Trafikverket finns olika sakområden
och chefer samt projektledare. De har behov av stöd för att verksamheten ska fungera och
därför finns det olika styrdokument som beskriver arbetet med kvaliteten och säkerställer
den för alla olika verksamhetsområden. Trafikverket har ett integrerat ledningssystem som
är sorterat genom en process. Systemets fokus är risk, säkerhet och kvalitet. Exakt hur
Trafikverket arbetar med kvalitet finns inte beskrivet.
Annat av intresse för beskrivningen av företaget: Idag är det cirka 60-70
Samhällsplanerare på Trafikverket och ca 110 anställda som tillhör enheterna
Samhällsplanering.
1.2.4. Förbättringsområde.
Tidig planering med andra är den process som anses vara för omfattande för att
kunna skapa någon nytta som verktyg och få samhällsplanerarna att arbeta på likartade sätt.
Idag är processkartan i sig inget visualiserat verktyg som underlättar arbetet. För att hitta ett
valt förbättringsområde till processen Tidig planering med andra som examensarbetet
skulle grunda sig utifrån genomfördes en förstudie. Förstudien var en inledande del av
studenternas examensarbete.
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Syftet med förstudien var att identifiera olika förbättringsområden där ett specifikt
förbättringsområde valdes som inledning till examensarbetet. Genom intervjuer och
observation framkom det att det fanns en del problem kring processen. Med hjälp av Bergs
(2000) analysmetod och innehållsanalys kunde olika förbättringsområden analyseras. Det
var totalt åtta olika förbättringsområden som identifierades (se tabell 1, s. 8):
1. För omfattande process (processkarta)
Samhällsplanerarna vet i vissa fall hur processkartan ser ut men menade på att den
inte är visualiserad och att processen är för övergripande. Processen i sig beskriver i stora
drag hur en samhällsplanerare arbetar men lämnar ett större utrymme till egen tolkning,
vilket i sin tur leder till att kommuner får olika bemötanden. Det resulterar i att det bildas
små Trafikverk i hela Sverige. För omfattande process bidrar till att det inte finns en
gemensam ram för arbetssättet.
2. Interna problem - skillnad på nationell och regional nivå
Det är svårt för samhällsplanerarna att veta hur arbetet ser ut på en nationell nivå.
Samhällsplanerarna förstår inte varandras roller.
3. Samhällsplanerarnas arbetsbefattning
Samhällsplanerarens arbetsbefattning skiljer sig en del beroende på vilken funktion i
befattningen de har, vilket gör att synen på processen skiljer sig och det kan vara fel
namngiven befattning. De olika rollerna kan i sin tur bidra till att målbilden ändras och
styrningen ser olika ut.
4. Samhällsplanerarna arbetar på olika sätt
Det är svårt för samhällsplanerare i olika regioner att arbeta på samma sätt vilket
inte underlättar internt eller externt. Det skapar bland annat ett problem i att kommuner får
olika bemötanden men även att nya samhällsplanerare kan ha svårt att ta efter.
5. Kommunikation och samarbete med kommun
Inför varje nytt samarbete ska det upprättas ett nytt samarbetsavtal, men det är inte
garanterat att ett sådant avtal upprättas. Kommunerna är även mindre bra på att informera
Trafikverket om nya planer eller brister. Det uppstår även konflikter mellan kommuner och
samhällsplanerare då de har olika syn och är inte medvetna om varandras processer, roller
och styrning. Det är svårt för kommunerna att förstå hur Trafikverket arbetar.
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6. Saknas struktur på vilka som ska delta på kommunmöten
Det finns ett problem i att det inte är rätt personer på rätt plats vilket gör att viktig
information inte förmedlas. De flesta mötena driver arbetet framåt men inte alla.
7. Val av namn på processen
Ingen av samhällsplanerarna pratar naturligt om processen namn Tidig planering
med andra. De pratar enbart om det tidiga skedet. Problemet blir då vart tidiga skeden
börjar, det tidiga skedet kan starta och sträcka sig olika långt för olika personer. Ett
problem är att de pratar om olika saker då de inte använder sig av ett gemensamt namn.
8. Avsaknad av styrdokument till process
Ett problem till att kommunerna blir behandlade olika är att det inte finns en
förutsättning till att samhällsplanerare ska kunna behandla dem lika. Trafikverket gör
subjektiva bedömningar på kommunernas ärenden. Det saknas även riktlinjer för
framställningen av åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilket även det bidrar till att kommunerna blir
behandlade olika.
För att kunna göra en värdering av de åtta olika förbättringsområdena gjordes en
riskanalys för att se vilket förbättringsområde som fick högst riskvärde baserat på
medelvärdet. Därefter gjordes en djupare analys med hjälp av verktyget orsak-verkan för att
för att se vilka områden som påverkade varandra utifrån kategorierna Process,
Samhällsplanerare och Samarbete med kommun. Slutligen gjordes ett relationsdiagram för
att se vilka relationer respektive förbättringsområde hade till varandra. Vi kunde se att det
var förbättringsområdet Avsaknad av styrdokument till process som fick flest pilar på sig
och även skickade flest pilar i relationsdiagrammet. Däremot behövdes en viktning göras
tillsammans med handledare och ämnesgranskare för att besluta om vilket det slutliga
området skulle bli till examensarbetet. Genom viktningen (se tabell 1, s. 8) var det totalt
fyra områden som fick summan elva. Det var däremot bara ett område av dem fyra som
fick en hög siffra, d.v.s. fyra för värde för organisationen. Det var området För omfattande
process. Förbättringsområdet För omfattande process ansågs även vara ett bra område att
studera utifrån tidsaspekten och utifrån den kunskap som vi besitter. Tillsammans med våra
handledare prioriterades förbättringsområdet För omfattande process till det lämpligaste
området att lyfta in i examensarbetet.
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Tabell 1
Viktning av förbättringsområden
Prioritering

1

Område

Tid
1-5

Avsaknad av
styrdokument till
process

3

För omfattande
Process

4

Kommunikation
och samarbete
med kommun
Samhällsplanerarna
arbetar på olika
sätt

Komplexitet/
Kunskap
1-5
2

Värde för org.
1-5

Summa

5

10

3

4

11

3

2

3

8

2

4

4

10

Interna problem5
Skillnad på nationell
och regional nivå

3

3

11

Samhällsplanerarnas 4
arbetsbefattning

4

3

11

Saknas struktur
4
för vilka som ska delta
på kommunmöten

2

4

10

Val av namn på
processen

5

1

11

5

Not: Tid 1–5 där 1=för lite tid finns, 5= tillräckligt med tid finns. Komplexitet/kunskap 1–5 där 1= för låg
eller för hög komplexitet kontra kunskap, 5=rätt nivå komplexitet kontra kunskap. Värde för organisationen
1–5 där 1=lågt värde för organisation, 5=mycket högt värde för organisationen. Summan är en summering av
tid, komplexitet/kunskap och värde för org.

1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att hjälpa Trafikverket att kartlägga processen Tidig
planering med andra. Studien ska på djupet kartlägga vidare problem med För omfattande
process och verkligheten ska beskriva. Därefter hitta förbättringsmöjligheter och
lösningsförslag på hur de kan förbättra sin process Tidig planering med andra.
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Följande frågeställningar kommer att användas:
1. Hur ser det verkliga arbetet ut i processen Tidig planering med andra?
2. Vad är problematiken i processkartan Tidig planering med andra?
3. Hur kan problematiken i processen Tidig planering med andra lösas?
1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar
Antaganden som vi gjorde innan studien påbörjades var att vi antog att det enbart är
samhällsplanerare som arbetar i processen Tidig planering med andra.
Avgränsningar som gjorts för examensarbetet:
•

Projektet kommer endast omfatta processen Planera åtgärder, Extern dialog
och samhällsplanering, Tidig planering med andra.

•

Projektet kommer endast omfatta verksamhetsområde planering och
enheterna Samhällsplanering.

•

Projektet kommer enbart kartlägga och studera lösningsförslag som berör
processen Tidig planering med andra samt förbättringsområdet För
omfattande process.

•

Projektet kommer inte kunna observera en person tillhörande varje region, få
fulltaliga respondenter samt intervjua alla individer som tillhör
samhällsplaneringsenheter.

Begränsningar som uppstått med antagandet att det enbart är samhällsplanerare som
tillhör processen är att vi inte lagt ner tid på att sätta oss in i benämningarna
åtgärdsplanerare och strategiska planerare. Det var av en slump att vi fick reda på att de
också tillhör processen Tidig planering med andra. En annan begränsning är avgränsningen
till Tidig planering med andra. I övrigt har examensarbetet en tidsbegränsning vilket gör att
våra avgränsningar behövdes för att kunna göra ett kvalitativt arbete.
2. Teori
Studien är av induktiv ansats vilket gör att teorierna är framtagna efter genomförd
datainsamling. Det som presenteras i resultatet har vi i analysen kopplat till relevant teori
utifrån begreppet offensiv kvalitetsutveckling med fokus på processarbete. De uttagna
teorierna som återfinns under teorikapitlet underlättar analysen så att det går att se om det
är nödvändigt med processer och hur ett processtänk kan underlätta arbetet med bland annat
ständiga förbättringar.
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Resultatet redogör att Trafikverket har dålig koll på processer och kunskapen om ämnet är
låg, därför finns det teorier om begreppet process, arbeta med processer, systemtänk,
motstånd, motivation, utbildning, förändring och engagerat ledarskap. Slutligen finns det
teorier om processledning och offensiv kvalitetsutveckling tillsammans med
hörnstensmodellen för att visa på att det är den typen av kunskapsinhämtning som behövs
för att lösa problemet till Tidig planering med andra. De valda teorierna är även ett
underlag till Trafikverket när de ska framställa utbildningen utifrån vårt lösningsförslag.
2.1. Den teoretiska bakgrunden
2.1.1. Offensiv kvalitetsutveckling.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 38ff) skrev att offensiv kvalitetsutveckling innefattar
att organisationen ska till lägsta möjliga kostnad överträffa kundernas behov och
förväntningar genom engagemang från hela organisationen samt ett ständigt
förbättringsarbete på organisationens processer. Offensiv kvalitetsutveckling är en svensk
översättning på det engelska Total Quality Management som har förkortningen TQM.
Offensiv kvalitetsutveckling har i huvudsyfte att förbättra, förebygga och förändra
processer och inte fokusera på att reparera och kontrollera. Det är viktigt att inte bara se
utveckling utifrån en process utan även titta på utvecklingen hos människorna som arbetar i
processen. Grunden för att företag ska kunna jobba med offensiv kvalitetsutveckling ligger
i att de måste ha ett engagerat ledarskap och värderingar som ligger fördelade i hörnstenens
fem hörnstenar (se figur 1, s. 20).
Bergman och Klefsjö (2012, s. 40ff) skrev om hörnstensmodellen (figur 1, s. 20)
som består av olika hörnstenar innefattar värderingar och som är till hjälp för att arbeta med
offensiv kvalitetsutveckling. Ett engagerat ledarskap ligger till grunden för att uppnå en
kultur av offensiv kvalitetsutveckling och generellt för förändringsarbete.
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Figur 1: Egenritad figur utifrån Bergman och Klefsjös (2012, s. 40)
hörnstensmodell
Inom Offensiv kvalitetsutveckling finns en modell (se figur 2, s. 12) som
sammanfattar vilka värderingar, verktyg och arbetssätt som tillhör ledningssystemet
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423ff). Genom att sätta in sina värderingar, verktyg och
arbetssätt i rätt cirkel kan både företaget och intressenter få en bättre förståelse över
organisationen. Bergman och Klefsjö skrev att det är effektivt för den offensiva
kvalitetsutvecklingen om arbetssätt stödjer många värderingar.
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Figur 2: Egenritad figur över värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv
kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423)
2.1.2. Basera beslut på fakta och sätt kunderna i centrum.
Basera beslut på fakta är viktigt för att inte låta slumpen ha en avgörande betydelse
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42ff). Organisationen måste kunna skilja verkliga orsaker
från brus. För att kunna basera beslut på fakta måste det ske en datainsamling, strukturering
och dataanalys. Efter dataanalysen ska slutsatser dras för att kunna ta beslut om förändring.
För att lyckas med sina beslut måste det ske en noggrann insamling om kundernas behov,
önskemål, reaktioner och tyckande. Liker (2009, s. 268ff) skrev om Leans princip tolv som
innebär att individen ska gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen, det
arbetssättet kallas genchi genbusut. Det första steget som ska göras när ett problem ska
lösas är att sätta sig in i den faktiska situationen för att basera besluten på sann information.
Att sätta kunderna i centrum innebär att se till deras behov och önskemål (Bergman
& Klefsjö, 2012, s. 40ff). Kvalitet är ett relativt begrepp, som kan bestämmas utifrån
kunden och därför är det viktigt att ha kunden i centrum. Att sätta kunderna i centrum
innefattar både interna och externa kunder. De interna kunderna, medarbetarna får inte
glömmas bort. Medarbetarna har interna kunder i organisationen. Medarbetarnas behov och
önskemål måste också uppfyllas.
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2.1.3. Arbeta med processer.
“En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden.
Den transformerar vissa resurser till resultat som ska tillfredsställa processens kunder med
så lite resursåtgång som möjligt.” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44) För att tillfredsställa
processens kunder och minimera resursåtgången krävs kontinuerlig kommunikation mellan
leverantörer, process och kund. Leverantörerna till processen måste identifieras så att de
kan informeras om vad processen kräver och förväntas från dem. För att hela tiden se hur
bra processen är och hur den kan förbättras kan organisationen ta hjälp av statistiska
verktyg och modeller (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44ff). Enligt Bergman och Klefsjö
(2012, s. 456) är det utifrån fokus på processerna som vi kan genomföra förbättringar i
verksamheten. "En process (...) vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern
kund.” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 456). En process har ett definierat input och output
samt består av ett nätverk av ingående aktiviteter, producerar ett värdeskapande resultat och
den upprepas gång efter gång. För att definiera en process behövs det göras en beskrivning
som karaktäriserar den. En process består av en början och ett slut där början består av en
första aktivitet och slutet utgörs av en sista aktivitet. En process har en kund och en
leverantör och slutligen ska den producera ett resultat. (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 457ff).
Leverantörerna till processen kan utgöras av en process eller organisation som levererar till
den aktuella processen med inobjekt. Inobjekt (input) kan bestå av t.ex. råmaterial,
uppgifter eller problem. Ett viktigt sätt att kartlägga kunskapen på är genom att placera
aktiviteterna i ett flödesschema. Processens flödesschema illustrerar en gemensam bild av
vad som inte sker och sker idag. Processen illustrerar vad kunden kommer tillhandahålla för
resultat från processen. Bergman och Klefsjö (2012, s.44) menade på att Inobjekt till
processen utgörs av resurser i form av material och information. Utobjekt från processen
utgörs av ett resultat i form av information och tjänster. Output är ett resultat från processen
(Isaksson, 2015, s. 782).
Bergman och Klefsjö (2012, s. 460ff) menade på att energi ska läggas på att
förebygga och ständigt utveckla processförbättringar och inte sikta på kortsiktiga lösningar.
Att reagera på enstaka företeelser hämmar kreativiteten och utvecklingen av förbättringar.
Däremot är det viktigt att se över varje fel eller avvikelser från det förväntade resultatet för
att sedan kunna utvärdera och ta lärdom av dem.
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Utvärderingen hjälper till att förbättra kunskapen om skälen till varför det finns variation i
processresultatet. Processen kan förbättras genom att variationer elimineras och reduceras
som därefter leder till ökad kundtillfredsställelse. Det är däremot lätt att det skapas en
förvirring runt begrepp som är kopplade till processer och processförbättringar.
Förvirringen kan leda till att projekt med processer misslyckats och som i sin tur medför
negativa aspekter för styrning och ledning samt vilken påverkan det nya synsättet får hos
berörd personal. Bergman och Klefsjö menade på att allt inte är processer, ett projekt är inte
en process eftersom ett projekt innefattar unika beslutsfrågor och aktivitetskedjan är unik.
Med begreppet process medföljer arbetssättet processledning som enligt Bergman
och Klefsjö (2012, s. 463) innefattar fyra olika steg:
Organisera för förbättringar
Förstå processen
Observera processen
Förbättra processen kontinuerligt
För att kunna arbeta med förbättringar måste det först skapas en förståelse för
•
•
•
•

processen. Det behöver även utses processägare och processförbättringsgrupp för att se till
att någon har ansvaret för att processen förbättras och utvecklas (Bergman & Klefsjö, 2012,
s. 464ff). Många processer har ett behov av förbättringar. Det är därför värt att låta det ta tid
och systematiskt beskriva den nuvarande processen. Genom att arbeta systematiskt skapas
en förståelse och utifrån den förståelsen kan förbättringsmöjligheter fångas upp. Ett sätt för
att skapa en förståelse är genom att kartlägga processen i t.ex. ett flödesschema där alla
olika aktiviteter identifieras. I en del fall klargörs var i organisationen de olika aktiviteterna
genomförs. Att observera, definiera och kartlägga en process har ett stort värde i form av att
det ger kunskap samt skapar en gemensam bild av vad som sker och inte sker idag. Det ger
även ett bra underlag till förbättringsarbete. Processledning innefattar också att ständigt
förbättra processerna utifrån ett helhetsperspektiv. Ett sätt att förbättra processerna är
genom att titta på kvaliteten, hur väl organisationen tillfredsställer kundernas behov och
förväntningar. Utöver att titta på kvaliteten är det också viktigt att titta på effektiviteten, hur
bra processerna använder organisationens resurser för att få fram resultatet. Vidare är det
värdefullt vid förbättring av processen att se över sin anpassningsförmåga, hur bra
processerna kan anpassas till förändrade förutsättningar. Många av processerna som finns
idag är onödigt komplexa. En orsak till det kan vara förändringar som gjorts över tiden där
gamla rutiner lever kvar.
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Processförbättring kan innebära både mindre justeringar av den befintliga processen eller
också större avancerade förändringar som innebär nyskapande av processen. Inom varje
process är det viktigt att öka den så kallade flödeseffektiviteten. Flödeseffektivitet innebär
att finna flaskhalsar och minska variation för att få ett jämnare flöde samt plocka bort
onödiga väntetider (Bergman & Klefsjö). Liker (2009, s. 61ff) skrev om Leans princip två
som handlar om att rätt process ger rätt resultat som innefattar att skapa kontinuerliga
processflöden som för upp problem till ytan. Det hela bygger på att processerna ska
förändras för att skapa ett starkt värdehöjande och kontinuerligt flöde. Organisationen ska
alltid sträva efter att eliminera tiden då alla arbetsprojekt är vilande eller står och väntar på
att någon annan ska ta hand om dem. Vidare skrev Liker att det handlar om att föra upp
problem till ytan. Det gäller att motivera personalen och få dem att vilja lösa problem då
processen kommer stanna om ingen gör något åt problemet.
I offensiv kvalitetsutveckling är det viktigt att inte glömma att processerna är
beroende av varandra (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 51ff). Det handlar även om att ha ett
systemtänk utöver att se varje process för sig. Systemtänkande utgör en viktig del av den
offensiva kvalitetsutvecklingen. Bildande av olika nätverk är ett resultat av ökat
systemtänkande. Sammanfattningsvis visar det på att processerna hänger ihop och tydliggör
vad varje process levererar till nästa process.
2.1.4. Arbeta med förbättringar.
Arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten till offensiv
kvalitetsutveckling. “Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 46). Det gäller att hänga med i utvecklingen som sker och att alltid försöka
förbättra kvaliteten på verksamhetens processer och produkter. För att bli bättre krävs det
förändringar och med förändringar kan misslyckanden tillkomma. Ett misslyckande ska ses
som en tillgång och en lärdom till förbättringsmöjligheter och kunskap. Därför ska
organisationer ständigt sträva efter att bli bättre och till hjälp kan företaget använda sig av
PDSA-cykeln som är en symbol för ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, s.
46ff). För att söka orsaker till ett problem är det viktigt att angripa problemen systematiskt
och noggrant. Det finns ofta flera problem som är orsaken och då gäller det att angripa det
problemet som har störst besparingspotential, d.v.s. det som är mest lönsamt.
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För att kunna identifiera och prioritera bland de olika problemen kan exempelvis ett
träddiagram eller släktskapsdiagram vara till hjälp. För att bryta ned ett centralt problem
eller en idé är ett systematiskt sätt att skapa ett träddiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, s.
490). Ett träddiagram skapas genom att skaparen fokuserar på ett problem och ställer sig
frågan varför. För varje gång frågan ställs går personen eller gruppen en nivå djupare. Det
här upprepas tills grundorsakerna till problemet är funna. Ett verktyg som används för att
basera beslut på fakta. När identifieringen av problemen är löst är nästa steg att arbeta med
förbättringar till problemet. Till hjälp kan den så kallade förbättringscykeln användas (se
figur 3, s. 26) (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). PDSA handlar om att planera arbetet,
genomföra arbetet, studera det utförda arbetet, analysera det och ta lärdom av arbetet. I
samband med att arbeta med ständiga förbättringar medför det större eller mindre
förändringar i organisationen. Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 14ff) skrev att när
personer läser om organisationsförändring har de ofta avsikten att utveckla
förändringskompetensen och vill därför veta hur de ska gå tillväga för att lyckas. De vill ha
recepten och verktygen för framgång. Det är svårt att formulera recept för hur en förändring
ska genomföras i växlande, sociala och kulturella fenomen som organisationer.
Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 221ff) poängterade att det är viktigt att inte låta
förändringsarbetet utvecklas till ett abstrakt skrivbordsprojekt, avlägset från chefers och
andra medarbetares lokala verklighet utan sätta projektet i det sammanhang som det tillhör.
Trots att chefer får kännedom om en modell och känsla av kontroll för förändringsprocesser
kan det resultera i att företaget följer sin egen komplexa och svårstyrda dynamik. Det är
viktigt att betrakta alla inblandade som aktiva meningsskapare, även om de motverkar eller
förhåller sig passiva till förändringsarbetet. Det är viktigt att det inte blir en sträng
uppdelning mellan dem som planerar och dem som implementerar. Sveningsson och
Sörgärde (2015, s. 77) skrev att det centrala i förändringsarbete är att först identifiera
gruppdynamiken, d.v.s. roller, normer, värderingar, socialisationsprocesser och åtföljande
beteenden och utifrån det kan påbörjandet av förändringsarbetet börja. Arbetet innebär en
växling mellan reflektion och handling vilket stöds av de som omfattas av förändringarna.
Det är inte ovanligt att arbetssätt och metoder ändras under själva förändringsarbetet men
som sedan återgår till tidigare arbetssätt när arbetet är slutfört.
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Figur 3: Egenritad figur utifrån Bergman och Klefsjös (2012, s.46) PDSA-cykel
2.1.5. Skapa förutsättningar för delaktighet och utveckla engagerat ledarskap.
Det är svårt att få personerna som berörs av förändringar att verkligen sätta sig in i
tänkandet och handling (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 77). För att uppnå ett lyckat
kvalitetsarbete och för att de anställda ska göra ett bra arbete gäller det att öppna upp och
skapa delaktighet för medarbetarna att kunna vara med och påverka beslut (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 48). Organisationen behöver skapa själva förutsättningen för delaktighet i
arbetet. Det gäller för ledningen och chefer att kunna skapa ett engagemang samt ge
medarbetarna ansvar och befogenheter genom delegering. Det gäller dock att alla individer
tar sitt ansvar och engagerar sig. Om de anställda motiveras och blir sedda för deras goda
arbete kommer det leda till att de engagerar sig och bidrar till förbättringar i processerna.
För att kunna skapa delaktiga medarbetare menade Liker (2009, s. 176ff) att Leans princip
sex kan användas. Princip sex innefattar att lägga standardisera arbetssätt till grund för
ständiga förbättringar och personalens delaktighet. För att kunna skriva en standardiserad
arbetsinstruktion måste personen som skriver den ha en hög kunskap om ämnet. För att
bibehålla en hög produktionseffektivitet måste organisationen förhindra att upprepning av
felaktiga produkter, arbetssätt och olyckor sker, det görs genom att ta vara på anställdas
idéer. Enligt Liker är standardiserade arbetssätt grunden till ständiga förbättringar och
kvalitet. Det är omöjligt att förbättra en process om den inte stabiliseras. Om processen
ändras på grund av en förändring kommer en förbättring bli en ytterligare process variant
som sällan kommer användas och ignoreras. Det handlar om att först standardisera den och
därefter stabilisera processen innan ständiga förbättringar kan göras.
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Standardiserade arbetssätt utgör en nyckelfaktor om organisationen vill bygga in kvalitet.
Det är däremot en konst för organisationen att hitta balansen mellan att ge dem anställda
strikta procedurer att följa och ge dem frihet att förbättra och vara kreativa. Nyckeln till att
lyckas med att ta fram bra och fungerade standarder ligger i hur standarderna är skrivna
men även att medarbetarna är delaktiga vid framtagningen av dem. Bergman och Klefsjö
(2012, s. 50) skrev att om chefer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation
samt ett föredöme påverkar det medarbetarna positivt genom ökat engagemang och
delaktighet. Engagerat ledarskap och engagerade medarbetare hör ihop.
Ett bra ledarskap får medarbetare att känna sig uppskattade (självkänsla) och känner
uppskattning för det producerade (självförtroende). För offensiv kvalitetsutveckling vilar ett
engagerat ledarskap på synlighet, tydlighet och det personliga engagemanget. För att det
ska lyckas krävs det en övertygelse om att offensiv kvalitetsutveckling kan bidra till
förbättring. Den övertygelsen kan enbart uppstå genom egen kunskap och insikt,
övertygelsen måste finnas hos individen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50).
Även Lean förespråkar ledare som har en uppnådd övertygelse. Princip nio
behandlar ledare och utvecklingen av ledare som lever efter Toyota filosofin (Liker, 2009,
s. 210ff). Toyotas ledare beskrivs som Byggare av lärande organisationer. Ledarstilen
enligt Lean går ut på att agera vägvisare och styra underifrån (Bottom-up). När det sker en
styrning underifrån kan medarbetarnas tankeförmåga utnyttjas och de kan själva fatta
beslut. Ledarskap kräver en förmåga att involvera och engagera medarbetarna för det
gemensamma projektet (Sandahl, Falkenström & Von knorring, 2010, s. 17). En positiv
attityd, stöd och uppmuntran, gärna i kombination med förmåga att entusiasmera var
viktiga ingredienser i det transformativa ledarskapet.
Enligt Magnusson, Kroslid, Bergman, Häyhänen och Mills (2003, s. 81ff) innebär
det i Six Sigma att cheferna ska ha en övertygelse kring ämnet för att engagera
medarbetare. VD rollen måste se till att locka medarbetarnas entusiasm. VDn måste tro på
Six Sigma och ta rollen som den troende (Believers). Det andra steget handlar om att hitta
en mästare (Drivers) som delar målen, önskningarna och kravet på förbättringarna.
Individen måste dessutom ha expertkunskap om sex sigma.
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2.1.6. Utbildning och motivation.
När någon pratar om förändring kan det begreppet lätt kopplas ihop med motstånd
men ibland kan det vara så att personerna i fråga inte förstår meningen och syftet bakom
förändringen samt tvingas ägna tid åt att utreda vad som konkret ska förändras
(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 15). Det är därför viktigt med en mer teknisk och
receptorienterad kunskap om förändring men även utveckla en känsla och förståelse för vad
som sker i organisationsförändring. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 427ff) skrev att en
orsak till att motstånd uppstår är på grund av rädsla för det okända, individen går från ett
säkert tillstånd till ett osäkert. För många är det en trygghet att hålla på det som jag redan
kan. De allra flesta förändringar möter motstånd och oftast desto större och omfattande
förändringen är, desto starkare kan motståndet bli eftersom fler grupper blir påverkade av
den. Genom att noga välja valet av förändringsstrategi minimerar det motståndet eller
alternativt att hitta en strategi där organisationen kan genomföra förändring trots motstånd.
För att se till att medarbetarna är mottagliga för förändringen behöver de känna
motivation (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 41). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s.
277ff) behöver medarbetaren förmågan och färdigheterna som krävs för uppgiften,
uppgiften måste kännas meningsfull i sin helhet och att medarbetaren kan delta från början
till slutet och där se ett resultat. Det är även viktigt att se uppgiftens betydelse för individen,
organisationen och i sin helhet. För att motivera medarbetare behöver de känna
delaktighet. Jansson och Ljung (2012, s. 70) skrev att varje individ vill uppleva sig som
unik, vara väl integrerad i omgivningen och att utveckla sig själv. När individen upplever
det skapas en inre motivation. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 282ff) menade på för att
kunna öka medarbetarnas motivation är målsättning en god motivationsteknik. Utformning
av mål kan användas för att enkelt motivera de anställda. En grundläggande förutsättning
för att målen ska kunna motivera de anställda är genom att de anställda accepterar och
sluter upp kring dem. Medarbetarna ska bli bemyndigande istället för kontrollerande
(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 41). Organisationen ska istället för att styra och
kontrollera förändringen se till att medarbetarna är mottagliga för förändringen och besitter
avgörande kunskaper, motivationen och makten att själva driva förändringen framåt.
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Det snabbaste sättet att hämta in kunskap som individen saknar är genom utbildning
(Tonnquist, 2014, s. 355). Utbildningen bör föregås av en behovsanalys. Behovsanalysen
ska vara till hjälp för att identifiera kunskapsgapet mellan den kompetens som individen
besitter och det behov som finns. Det är viktigt att utbildningen dokumenterar behov och
tar fram en plan som visar på hur gapet ska fyllas.
För att på bästa sätt få förändringsarbetet att långsiktigt fastna i tänkande och
handling utvecklade Lewin en känd förändringsmodell med en isbitsmetafor som grund
(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 77). Den beskrivs i tre steg:
1. Upptining
2. Förändring
3. Återfrysning
Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 77ff) skrev att upptining handlar om att
förbereda och skapa en förståelse för förändringen hos medarbetarna samt varför
förändringen är nödvändig. Det handlar också om att motivera, tydliggöra behovet och
skapar en psykologisk säkerhet hos medarbetarna. Det andra steget som är förändring
innefattar själva förändringsarbetet. Det handlar om agerande, tänkande, rutiner, procedurer
eller andra organisationsförhållanden. Så fort organisationen ser att de fått till en vilja av
förändring är det viktigt att påbörja förändringsarbetet, t.ex. genom workshops, seminarier
eller möten, trots att riktningen kan vara lite oklar. Det bygger på att få till god
kommunikation, stöd och uppmuntran. I det här steget experimenteras nya arbetssätt och
idéer. Det sista steget som är återfrysning innebär att nya metoder, arbetssätt och rutiner får
fäste och stabiliseras i organisationen. Återfrysningssteget är viktigt för det är här det är lätt
att förändringsarbetet stannar vid ritbordet eller i ändlösa workshops. För att inte få det att
stanna måste gruppens normer och agerande förändras för att nya arbetssätt harmonierar
med gruppnormer och praktik. Det är viktigt att komma ihåg att alla tre stegen överlappar
varandra. Isbitsmetaforen är en viktig bas för hur många ser på planerad förändring.
Magnusson et al. (2003, s. 80ff) skrev om 12-stegsmodellen som utgör en plan för
införandet av sex sigma som en strategi för hela företaget. Första steget i införandeplanen
är att VDn måste vara fullt engagerad i Six Sigma implementeringen och det engagemanget
måste vara helt synligt i organisationen. Målen med Six Sigma måste summeras och
förklaras. Efter att kunskapen om Six Sigma och gemensamma åsikter uppstått ska olika
nivåer på bälten väljas ut och därefter bli tränade/utbildade.
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2.2. Tidigare forskning/arbeten
Det finns mängder av tidigare arbeten som relaterar till processer och förbättring av
processer. Däremot vad gäller liknande arbeten som gjorts inom samma organisation, d.v.s.
Trafikverket var inte lika många. Det fanns två arbeten som hade samma innebörd som det
här arbetet - processer.
Det första arbetet handlade om brister i Trafikverkets inköpsprocess och
materialförsörjningsprocess. Det fanns otydlighet i ansvar och beslutsvägar inom
processerna. Det var även skillnader i arbetssätt i olika delar av landet samt ett stuprörstänk
som resulterade i dåligt samarbete och samordning. För att komma fram till resultatet valde
Lückner (2016) att dela upp studien i två delar. Först gjordes en kvalitativ studie i form av
intervjuer och observationer för att identifiera problemområdena inom processerna. Utifrån
problemområdena genomfördes en litteraturstudie som mynnade ut i förbättringsförslag för
att effektivisera processerna samt vilka nyckeltal som skulle finnas med i
nyckeltalsanalysen. Nyckeltalsanalys bestod av kvantitativ data. Problemen som Lückner
identifierade var brister i förståelsen för hela processflödet hos funktionen Inköp och
Logistik. Vidare fanns det brister i gemensamt arbetssätt inom befattningarna. Det fanns
också brister i samarbete och kommunikation mellan processerna samt låg grad av utrymme
för diskussion. Det resultat som forskaren kom fram till var att Trafikverket måste
identifiera kunden i varje delprocess och sedan skapa befattningar samt roller som stöttar
processerna. Förbättringsförslaget innefattade att få medarbetarna mer delaktiga i
utvecklingsarbetet och skapa utrymme för förbättringsarbetet. Vidare behövdes även
tydligare kommunikationsvägar och beslut om ett mer standardiserat arbetssätt vilket leder
till effektivare processer.
Det andra arbetet handlade om förbättring inom järnvägen av ombordavdelningens
arbetsprocess. Alsharifis (2014) arbete innefattade att hitta förbättringsförslag till
arbetsprocessen med hjälp av The Toyota Production System och The Toyota Way samt
standardiserat arbetssätt. Alsharifi har använt sig av intervjuer, observationer, frågeformulär
samt en fallstudie på ombordsavdelningen för att hitta problemområden inom
arbetsprocessen. En litteraturstudie av Lean Production och Standardiserad arbetsprocess
har utförts för att finna ett arbetssätt som förbättrar och effektiviserar fordonsanpassarnas
arbete.
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Lean Management filosofin hjälpte forskaren att få fram ett flertal aspekter som behöver
implementeras i arbetsprocessen. Resultatet visade att det är tre huvudorsaker till lång
stilleståndstid bland tågen; dålig kommunikation mellan de inblandade avdelningarna i
processen, hög arbetsbelastning och försening av material. Förbättringsförslagen som
Alsharifi kom fram till var att det behövdes en nätverkskarta där alla anställda ska kunna se
vilka befogenheter, roller och projekt de och deras medarbetare har. Vidare behövs det
noggranna fordonundersökningar i ett tidigt skede samt en till process enligt
löpandeprocessen där dokumentationen skickas in löpande för godkännande.
3. Arbetets genomförande - metod
Patel och Davidson (2011, s. 23) skrev att forskarens arbete går ut på att koppla
samman relevant teori och verkligheten till varandra. Vi har valt att börja med att kartlägga
nuläget vilket är det större arbetet i vår forskningsprocess. Vårt arbete har gått ut på att
kartlägga nuläget i processen Tidig planering med andra då processen inte stämmer
överens med verkligheten. För att vi ska kunna se hur arbetet kan förbättras behövde vi
göra en fördjupning hos medarbetarna inom enheterna Samhällsplanering. Efter
kartläggningen av verkligheten har vi med hjälp av teori och av insamlad data tagit fram
lösningsförslag. Patel och Davidson (2011, ss. 23ff) menade på att induktiv forskning är när
forskaren följer upptäckandets väg utan att ha förankrat det i någon teori och att upptäckten
slutligen kan stödjas av en teori. Den här studien lutar sig åt en induktiv forskning.
3.0.1. Metodkombination
Denscombe (2016, s. 216) skrev om metodkombination som innefattar att forskaren
kombinerar olika komponenter. Komponenterna visar vilka metoder som är bäst lämpliga
för den forskningsfråga som undersöks och hur de olika metoderna kan kopplas samman på
bästa sätt. I den här forskningen har en kvalitativ studie gjorts och en fallstudie av en
process. I den kvalitativa studien har vi både samlat in kvalitativ data och kvantitativ data.
Den kvalitativa datan har använts till att samla in och analysera intervjuer samt
observationer och den kvantitativa datan har använts till att samla in och analysera
frågeformulär. Denscombe (2015, ss. 216ff) menade på att skiljelinjen mellan kvalitativa
och kvantitativa tillvägagångssätt är i praktiken inte alltid lika entydig och enkel.
Vid användning av metodkombination måste forskaren förklara tre grundläggande saker om
sin forskning:
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•

Ordningsföljden för inslagen av kvalitativ och kvantitativ forskning

•

Den relativa vikt som läggs vid inslagen av kvalitativ och kvantitativ
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forskning
•

Syftet med att kombinera inslag av kvalitativ och kvantitativ forskning

3.0.1.1. Ordningsföljd.
Metodernas eller strategiernas ordningsföljd är viktig vid användning av flera
metoder eller strategier som hämtas från olika bilder. Ordningsföljden bygger på forskarens
övertygelse om hur kombinationen av metoder och strategier fungerar bäst. I vissa fall kan
det vara bättre att låta kvantitativ forskning följas av den kvalitativa forskningen men i
andra fall kan det vara tvärtom (Denscombe 2016, s. 217). I det här fallet valde vi att börja
samla in kvalitativ data i form av observationer. Den information och fakta vi fick från
observationerna valde vi sedan att använda till att utforma frågor i frågeformuläret för att
testa en typ av hypotes och därefter kunna se om det finns samband mellan variablerna.
Anledningen till varför vi valde att först samla in kvalitativ data (observationer) var för att
kunna veta vilka frågor vi exakt skulle ställa i frågeformuläret. Genom att vi först gjorde en
observation kunde vi skapa oss en bild över det verkliga arbetet och vad problemet var,
samt smalna av och ställa mer konkreta frågor. Området För omfattande process är ett brett
och komplext område, därav behövde vi avgränsa oss och för att kunna veta de bästa
avgränsningarna gjordes en observation. Efter att observationerna genomförts,
frågeformuläret sammanställts och skickats ut påbörjade vi intervjuerna.
Denscombe (2016, s. 217) skrev att kvalitativ metod kan följas upp med en
kvantitativ metod och då kallas den metodkombinationen för sekventiella studier. Vi
började med att genomföra en sekventiell studie som sedan övergick i simultana studier.
Sekventiella studier innebär att forskaren genomför en kvalitativ eller kvantitativ metod
först och som sedan följs av motsatsen. Simultana studier innebär att metodkombinationen
pågår samtidigt, alltså parallellt. Vi har i den här studien valt att genomföra en kombination
av de två kombinationerna (sekventiella studier och simultana studier), då vi börjat med att
följa ordningsföljden kvalitativ och sedan kvantitativ studie men att vi därefter låtit
frågeformuläret pågå samtidigt som vi genomfört våra intervjuer. Vi valde att göra så då
frågeformuläret är ett test av vad vi såg genom observationerna.

Tidig planering med andra

24(110)

Vi ville att alla medarbetare till enheterna Samhällsplanering skulle besvara frågorna för att
kunna se om det fanns samband inom regioner, mellan regioner eller om ålder, befattning
eller erfarenhet påverkar åsikterna eller synen på arbetet. Den kvantitativa datainsamlingen
påverkade inte ordningsföljden av den kvalitativa intervjumetoden och därför kunde de två
löpa på samtidigt. Intervjuerna hölls för att vi skulle kunna komma ännu djupare in på
medarbetarnas verklighet och gräva efter sanningen. Frågorna har däremot varit likartade
då det fortfarande rör sig om samma sak som studerades.
3.0.1.2. Relativ vikt.
När en forskare använder sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning behöver
hen nödvändigtvis inte lägga samma vikt vid båda två. Forskaren kan betrakta den ena som
huvudsaklig och den andra som en underordnad motvikt eller kontroll. Forskarna kan börja
med en utredande fas av undersökningen i form av insamling av en relativt liten mängd
kvalitativ data. Insamlingen av den kvalitativa datan kan bestå av intervjuer eller
fokusgrupper för att få en tolkning om de relevanta frågorna och för att undersöka hur saker
och ting uppfattas. Av den kunskapen kan de sedan utforma ett frågeformulär som bygger
på den information som samlats in tidigare (Denscombe 2016, s. 218). Som beskrivits ovan
bygger den kvantitativa datan på den kvalitativa datan. Däremot går det enligt Denscombe
(2016) att välja vilken insamlad data som forskaren ska lägga störst vikt på, alltså vilken
datainsamling som ska vara den dominerande. I vårt fall har vi både gjort observationer
men vi har även intervjuat 10 personer vilket har gjort att den kvalitativa datan utgör en
större mängd av informationen. Den kvantitativa datan består av frågeformulär utskickat till
111 personer varav 35 personer har svarat på frågeformuläret. Av den anledningen kom den
största vikten att ligga på den kvalitativa insamlade datan då den utgör störst insamlat
material. Den kvantitativa datan kan ses som enligt Denscombe (2016, s. 218) en kontroll
av fynden från fallstudien, alltså den kvantitativa studien utgör en understödjande roll till
den kvalitativa studien. Däremot anser vi inte att frågeformuläret är mindre viktigt utan där
spelar all insamlad data stor roll.
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3.0.1.3. Syftet med kombinationen.
Syftet med metodkombination innefattar mer än att bara låta kvalitativ och
kvantitativ studie samexistera. För att åstadkomma en god forskning med
metodkombination måste forskaren sammankoppla kvalitativ data med kvantitativ data på
ett vis som är gynnsam för forskningen och det som den försöker åstadkomma.
När forskaren använder sig av metodkombination måste hen titta på vad varje komponent
bidrar med till de andra (Denscombe, 2016, s. 219). För att göra det finns några
huvudsakliga möjligheter enligt Denscombe:
•

Jämföra fynd: En jämförelse av fynd från olika kvalitativa och kvantitativa
komponenter, ett sätt att kontrollera resultaten och bekräfta fyndens
träffsäkerhet.

•

Bygga upp fynd: Innebär att en komponent bygger på fynden från en annan.
Varje ytterligare inslag i forskningen ger en ny dimension till det som redan
är märkt om ämnet. Det gör att ett nytt perspektiv läggs till och producerar
andra typer av information.

•

Utveckla från fynd: Kombinationen kan byggas på att forskaren använder
fynd från specifika komponenter för att förklara fynd från en annan del av
forskningen. Särskilda delar av forskningen används för att formulera de
frågor som forskaren ska titta på med hjälp av efterföljande komponenter
och för att forma den riktningen forskningen ska ta.

Alla tre alternativen är fördelar vid användning av metodkombination. Uppbyggnad
av fynden hjälper till för att kontrollera fyndens träffsäkerhet. Jämföra fynd är till hjälp för
att få en mer fullständig bild och att utveckla fynden är viktigt för att ta analysen vidare
(Denscombe 2016, ss. 219ff). Den här studien går ut på att kartlägga arbetet i processen
Tidig planering med andra och på så sätt kan vi säga att vi berör alla tre syften. Grunden
ligger i att utveckla bilden av nuläget vilket lutar sig åt bygga upp fynd och utveckla fynden
men att vi även valt att jämföra datainsamlingen för att säkerställa träffsäkerheten
(triangulering).
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3.1. Datainsamlingsmetod
3.1.1. Observation.
Vi började med att genomföra observationer för att samla in kvalitativ data och
lägga observationen till grund för kartläggningen av hur verkligheten i processen Tidig
planering med andra ser ut. Denscombe (2016, s. 293) menade på att deltagande
observation ingår som metod för kvalitativ forskning. Vi valde att befinna oss i
samhällsplanerarens naturliga miljö och skugga hen en till två arbetsdagar. Enligt
Denscombe (2016, s. 307) är det en typ av deltagande som observatör, där forskarens
identitet är känd för deltagaren och kan på så sätt få deltagarens samtycke. Innan vi
genomförde observationerna skapade vi ett mail, en form av följdebrev för att informera
och förklara vad observationen går ut på och hur vi tänkt genomföra den (se bilaga 4, s. D).
På så sätt såg vi till att samhällsplaneraren hade förutsättningen till att ta ställning om hen
ville delta. Vi informerade även om hur vi tar ställning till etiken genom observationen och
att vår handledare hjälpte oss få fram en samhällsplanerare som skulle bidra till nytta (läs
mer om det under urval till observation, s. 27).
När själva observationen hölls så hade observatören med sig en utskriven
processkarta på Tidig planering med andra, för att kunna följa upp och återkoppla till
processkartan vart i den som samhällsplaneraren befann sig just då. Vi valde att göra på det
viset för att vi i förstudien hade sett att det är svårt att dra tydliga gränser mellan dem
informella och formella processerna till Extern dialog och samhällsplanering. För att säkra
upp att vi förstod vart i processen samhällsplaneraren befann sig och hur det faktiska
arbetet ser ut i jämförelse med processkartan, valde vi att bära med oss en bild på den. Det
underlättade även arbete för att se till att vi kunde göra anteckningar eller skissa på nya
aktivitetspilar till den befintliga processkartan som kom upp under observationen. Det
visade sig vara ett bra verktyg att ha med i en observation då det lätt kan bli en svår och
otydlig kommunikation som i sin tur kan leda till felaktiga antaganden. Det fanns en fördel
i att genomföra en deltagande som observatör observation då vi fick befinna oss i deras
verklighet.
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Denscombe (2016, s. 307) skrev att holistisk observation går ut på att få en översikt
för situationen och att det är en bra metod för att sedan kunna gå över till en mer fokuserad
observation. I förstudien när vi skulle ta fram förbättringsområden genomförde vi en
observation där vi var delvis dolda och på så sätt har vi redan skapat oss en bild av hur
processens arbete kan se ut på ett visst plan. Det bidrog till att vi inte börjar från ett tomt
blad utan att vi kan göra observationen med en bakgrund från tidigare studie till processen
Tidig planering med andra. Det leder oss in på en kombination av en holistisk observation
och en fokuserad observation. Eftersom det blev aktuellt för oss att kombinera dem,
genomförde vi en variant på deltagande som observatör. När vi genomförde observationen
hade vi med oss fyra grundfrågor som vi ville närma oss ett svar på, men vi var även öppna
för andra infallsvinklar. Frågorna var:
− Hur ser verkligheten ut i processen Tidig planering med andra?
− Hur ser input ut (vad är det som utgör input)?
− Vilka är aktiviteterna mellan input och output?
− Vilka aktiviteter är värdeskapande?
− Hur ser output ut (vad är det som utgör output)?
De frågorna ovan bar vi med oss under observationerna samtidigt som vi förde
fältanteckningar. Vi beslutade oss att skriva fältanteckningar som typ av dokumentation till
observationerna. Fältanteckningar innebär ett strategiskt sätt som gör att forskaren kan ta
anteckningar direkt efter avslutad observation (Denscombe, 2016, s. 308). Under själva
observationen skrevs inga längre anteckningar. Denscombe menade på att den naturliga
miljön kan bli rubbad om forskarna sitter och skriver under observationen. Det kan även
göra så att forskarna missar någon viktig händelse. Vi skrev ner kortare meningar för att
säkra upp minnet under observationen och därefter satte sig observatören ner efter avslutad
observation för att dokumentera intrycken. Vi tog beslutet om att skriva kortare meningar
istället för nyckelord då vi genomförde observationerna själva. Anledningen till det var att
vi inte ville förlora viktig information som berörde frågorna. Det beslutet grundade sig även
i att vi ville återkoppla till processkartan.
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3.1.2. Observation Urval.
I grunden rör det sig om en observation som ska samla in kvalitativ information. För
oss var det viktigt att se en verklighet av hur arbetet i processen Tidig planering med andra
ser ut för en samhällsplanerare. Därför kan det röra sig om att urvalet av samhällsplanerare
som skulle observeras gjordes utifrån hens expertis och normalfall, att den
samhällsplaneraren faktiskt befann sig i den processen när hen skulle observeras. Det kunde
även finnas en fördel med att observera en utvald samhällsplanerare som kan på en nivå stå
för hur deras region arbetade. Därför blev det aktuellt för oss att använda ickesannolikhetsurval. Ett sådant urval ger forskaren en bestämmanderätt eller en valfrihet
(Denscombe, 2016, s. 64ff). Därav har vi gjort valet att vända oss till ickesannolikhetsurval för att kunna se till att vi samlade in värdeskapande data. Denscombe
(2016) skrev att det urvalet görs när forskaren anser att det är svårt att få tillräcklig
information om urvalsgruppen, det är inte tillräckligt att inkludera ett tillräckligt stort urval
till undersökningen samt att det visar sig vara svårt att komma i kontakt med urvalet. Det
var svårt för oss att känna till alla medarbetare i varje region som har titeln
samhällsplanerare och arbetar i processen Tidig planering med andra. Det rör sig alltså om
ca 70 anställda samhällsplanerare som utgör en slags urvalsgrupp, vilket gjorde det svårt för
oss att veta vem som var mest lämpad till att observera och vart hen fanns tillgänglig för att
observeras i Sverige. Det skulle helt enkelt kunna dra ner på informationens
användningsområde om det visade sig att vi valde en samhällsplanerare som inte arbetade
tillräckligt mycket i just den processen som vi ville observera, det levererar även fel data.
För att säkra upp kvaliteten och nyttan i informationen som vi ville samla in gjorde vi ett
val kring vem vi vill observera.
Denscombe (2016, s. 73) skrev att urvalet med icke-sannolikenligt kan göras utifrån
vem det är som finns till hands. Vi bestämde oss för att genomföra observationen under v.
15 och valde ut två samhällsplanerare från olika regioner som var tillgängliga just den
veckan. Vi tog även beslut om att urvalet skulle vara av typen representativt urval.
Denscombe (2016, s. 65) menade att representativt urval kan vara målet med ickesannolikhetsurval för att få en överensstämmande bild med den övriga populationen i
regionen.
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För oss var det viktigaste att vi fick komma i kontakt med en samhällsplanerare som kunde
anses vara representativ för undersökningen av förbättringsområdet För omfattande process
till processen Tidig planering med andra. För oss var det även av betydelse att få
möjligheten att välja ut samhällsplaneraren som skulle observeras så att det inte var en
nyanställd som blev utvald. Personen i fråga behöver kunskaper om processens verklighet
för att kunna skapa nytta i vår undersökning. Vi har gjort valet att göra ett subjektivt urval
av dem som vi vill observera för att få tag på värdefull data. Denscombe (2016, s. 74ff)
skrev att individerna kan handplockas utifrån sin relevans kopplat till ämnet som ska
undersökas samt utifrån sin fördelaktiga kunskap eller erfarenhet om ämnet. Det var av stor
vikt att vi fick observera en samhällsplanerare under en till två dagar som besatt kunskap
och hade en betydelse om ämnet studien belyser. Det ena valet gjorde vi helt utan någon
individs påverkan då vi hade information om vem hen var. Det andra valet av
samhällsplanerare kunde vi inte göra utan hjälp. Där fick vi komma i kontakt med chefen
för regionen som i sin tur kunde leda oss vidare till en samhällsplanerare som under v.15
skulle arbeta i processen Tidig planering med andra och hade tid med att ta emot en av oss
för att medverka på observationen.
3.1.3. Intervju.
Vi gjorde valet att delvis använda oss av den semistrukturerade intervjun som
innefattar enligt Denscombe (2016, s. 266) att det är intervjuarens uppgift att starta igång
intervjun genom att introducera ett ämne, men att sedan ingripa så lite som möjligt.
Meningen med den semistrukturerade intervjumetoden är att låta intervjukandidaten
utveckla sina egna tankar och idéer men att intervjuaren är redo på att vara flexibel att styra
intervjukandidaten när det rör sig om ämnenas ordningsföljd. Det är dock viktigt att
forskaren inte styr diskussionen med frågor som hen har i åtanke utan låter
intervjukandidaten tala fritt och öppet. Vi valde även att använda oss av en öppen
strukturerad intervjumetod som lutar sig mot den semistrukturerade intervjun och den
kvalitativa intervjumetoden. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 81) innebär den kvalitativa
intervjumetoden en låg grad av strukturering. En låg grad av strukturering menas med att
intervjukandidaten får utrymme till att svara på frågorna med egna ord. Patel och Davidson
(2011, s. 14) menade att när forskningen är av kvalitativ typ så är det även en ostrukturerad
intervjumetod som används.
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Vi har använt oss av den typen av intervjumetod för att ge intervjuobjektet fritt utrymme till
att svara på frågorna. Vi ville inte styra intervjukandidaterna för mycket så att viktig
information undgicks. Vi har använt oss av både den semistrukturerade intervjumetoden
(Denscombe, 2016, s. 266) och öppen strukturerad intervjumetod (Patel & Davidsson,
2011, s. 14, 81). Vi hämtade inspiration från båda metoderna till samtliga intervjuer som i
intervjuplanen presenteras som semistrukturerad, öppen riktad (se bilaga 6, s. F).
Patel och Davison (2011, s. 83) skrev att intervjuaren kan ha gjort en förberedelse
innan intervjun hålls för att förstå vissa termer och om vilket område som
intervjukandidaten pratar om för att förstå vad hen säger. Det gjorde vi genom vår förstudie
där vi kartlade bilden över Trafikverket som organisation och vilka förbättringsområden det
finns till processen Tidig planering med andra. Vi har innan den första intervjun studerat
processkartan för att vara så insatta som möjligt i den och kunna få en bild över vart i
processkartan intervjuobjektet befann sig när hen berättade om sitt arbete. Det ställdes ett
fåtal följdfrågor för att klargöra att intervjuaren förstått den intervjuades svar, på så sätt
minskas utrymmet för missförstånd. Innan intervjun genomfördes sammanställdes en
intervjuplan (se bilaga 6, s. F) för att formulera vad det är vi vill med intervjun.
Intervjufrågorna baserades på det vi bland annat fick fram från observationen, men även
syftet som var att kartlägga verkligheten och därför skrevs följande frågor ner:
− Vart börjar Tidig planering för dig?
− Hur börjar Tidig planering för dig?
− Vilka aktiviteter genomför du efter att du påbörjat Tidig planering?
− Vilka aktiviteter tycker du är värdeskapande?
− Vart slutar tidig planering för dig?
− Vad lämnar du ifrån dig?
De blev informerade om att det skulle ske en semistrukturerad, öppen riktad
intervjumetod och när de förstod metodvalen av intervjun blev det inget problem i att få
fram information. I intervjuplanen framgick det även att det är en telefonintervju samt att
det rör sig om öppen riktad intervju. Patel och Davidson (2011, s. 84) menade på att ett
intervjuformulär kan innehålla öppna frågor eller teman för att underlätta och påminna
intervjuaren att hålla sig till ämnet. Därför valde vi att använda oss av en intervjuplan (se
bilaga 6, s. F), för att säkra upp intervjuerna.
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Det som skilde intervjutillfällena från varandra var att ibland var vi två intervjuare som
intervjuade medan ibland var det enbart en person som höll i intervjun. Anledningen till det
var för att ge intervjuobjektet en större möjligt att hitta en ledig intervjutid som passade hen
och därför kunde vissa intervjuer krocka med varandra vilket gjorde att vi som skulle hålla i
intervjun fick dela upp oss. Vid de tillfällena som vi var två personer som intervjuade tog
en av oss anteckningar på det intervjukandidaten sade och den andre valde att ställa
frågorna samt fylla i med följdfrågor om det behövdes förtydliga något som hen inte
förstod. Vid de intervjutillfällena som vi delade upp oss på togs endast korta
minnesanteckningar för att ha största fokus på det intervjuobjektet sade och för att kunna
säkra upp med fler frågor om det blev otydligt. I intervjuplanen blev vi även påminda om
att fråga intervjukandidaten om hen ville vara anonym eller inte och om vi fick banda
intervjun. Ingen behövde vara anonym och alla intervjukandidater godkände att vi fick
spela in samtalen vilket underlättade enormt vid de tillfällena då det endast var en
intervjuare. Alla intervjuer spelades in för att kunna säkra upp att ingen viktig information
undgicks. Vi gick tillbaka till de inspelade intervjuerna när vi skulle sammanfatta intervjun.
Denscombe (2016, s. 384) skrev att det är viktigt att göra säkerhetskopior av den
ursprungliga datan, vilket vi även hade gjort med våra bandade intervjuer. Det
ljudinspelade materialet är säkerhetskopierat på ett USB och finns på två datorer.
Vi valde även att det var personliga intervjuer som skulle genomföras, då vi ansåg
att en gruppintervju inte skulle gå att få ihop samt att det inte skulle underlätta arbetet.
Denscombe (2016, s. 267) menade att det blir lättare för forskaren att få ihop intervjutider
när det enbart rör sig om personlig intervju och att intervjudatan då kommer ifrån enbart en
källa som är från den intervjuade. Denscombe (2016) menade även på att det finns
ytterligare en fördel med att enbart intervjua en person, det blir enklare att lyssna av
inspelade intervjuer då forskaren bara har en röst att lyssna på. Det är ett val som vi gjort i
det här arbetet. Fördelen med att vi valde personliga intervjuer blev även att det gick lättare
att jämföra dem sammanfattade intervjuerna med varandra.
Valet av intervjukandidater och från vilken region i Sverige de arbetar i grundades
utifrån vilken information vi ville fånga. Nästan alla samhällsplaneringschefer från
respektive region intervjuades för att kunna jämföra och få en bild över hur respektive chef
i regionen arbetar.
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Sedan intervjuades totalt 5 samhällsplanerare fördelat över vilken region de tillhör. Valet av
vilka samhällsplanerare vi intervjuade skedde helt slumpartat (se beskrivning under urval
till intervju, s. 33). På grund av att vi inte kunde få tag på någon samhällsplanerare från en
region kunde vi inte jämföra intervjusvaren med chefen i regionen. Likaså kunde vi inte
jämföra vad samhällsplaneraren från en region sade med chefen från samma region då vi
inte fick tag på hen. Alla regionchefer förutom en intervjuades då vi inte kunde få tag på
hen. Orsaken till att två intervjuobjekt inte deltog kan ha en påverkan på resultatet. Däremot
går det inte att göra något åt det och vi kan därför dra en slutsats i att intervjuobjekten kan
ha backat och inte ville bli intervjuade på grund av rubriken Intervju Examensarbete Tidig
planering med andra då det kan vara ett jobbigt ämne.
Alla intervjuer skedde över telefon på grund av resurs- och tidsbrist. Vi ansåg inte
att informationen kunde bli annorlunda över telefonen än om den skedde fysiskt. Det som
är nackdelen med telefonintervjuer var att vi inte kunde ta del av kroppsspråket som kan i
vissa fall underlätta för intervjuaren då det är lättare att känna av intervjukandidaten.
Telefonintervju kan i det fallet anses vara svårare att genomföra men då vi fick genomföra
ett par intervjuer i förstudien varav en bestod av en telefonintervju, kan vi ses som mer
vana intervjuare nu än vad vi var då.
Den avsatta tiden för respektive personlig intervju var max en timme varav någon
blev lite längre och någon lite kortare. Det berodde helt på intervjukandidaten, hur mycket
hen hade att berätta. Eftersom intervjun bestod av en semistrukturerad, öppen riktad
intervju så kunde vi inte påverka samtalstiden alltför mycket.
Innan det insamlade materialet (intervjudata) kunde börja bearbetas blev datan
tvungen att genomgå en förberedelse. Meningen med förberedelserna är att göra rådatan
tillgänglig för analys och det görs genom att transkribera intervjumaterialet. Denscombe
(2016, s. 384ff) skrev att transkribering gör datan lättare att jämföra med annan data, dock
är det väldigt tidskrävande och en timmes inspelning kan ta från tre timmar och uppåt att
transkribera. Vi gjorde därför valet att noggrant sammanfatta de 10 intervjuerna utifrån dem
anteckningar som hann tas under intervjun och ljudinspelningarna för att spara på
transkriberingstiden. För att få våra intervjuer nedskrivna valde vi att sammanfatta dem
relativt ordagrant, men mummel och pauser antecknades inte. Efter att datan var nedskriven
kategoriserades den efter serienummer eller en kod för att kunna användas i referenssyfte.
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Denscombe (2016, s. 384) gav ett exempel på hur data kan kategoriseras genom att ge
skolan en kod bestående av en bokstav och en siffra beroende på hur många skolor som
deltar samt ge den intervjuade läraren en bokstav och siffra. Ex. L05 (lärare nr. 5) och 12:s
(skola nr 12), så det blir koden L05:12:s.Vi har valt att följa den metoden för att ge
intervjukandidaterna en individuell kod, vilket även underlättar vårt arbete då det lätt går att
blanda ihop intervjukandidaterna. Vi gav respektive intervjukandidat en kod och fick fram
koderna C01:5:r, S04:5:r, C03:6:r, S06:6:r, S08:4:r, C02:1:r, S05:1:r, C10:2:r, S07:3:r,
C09:3:r. S står för samhällsplanerare och C för chef samt R för region. De koderna kom
sedan att underlätta vårt arbete under dataanalysen.
3.1.4. Intervju Urval.
Intervjun kan liknas vid ett stickprov. Vi har jämfört informationen vi fick ut från
varje regionchef med informationen vi fick från varje samhällsplanerare som tillhör samma
region som hens chef. Stickprovet grundas utifrån ett stratifierat urval av intervjukandidater
utifrån urvalsramen som är en sammanställd maillista av medarbetare som arbetar i
processen Tidig planering med andra. Denscombe (2016, s. 70) skrev att stratifierat urval
är en variant på slumpmässigt urval men att forskaren har ett visst inflytande över
urvalsprocessen. Vi har slumpmässigt valt ut samhällsplanerare som blev våra
intervjukandidater. Denscombe (2016) menade på att det stratifierade urvalet gör en
nödvändig uppdelning i form av olika undergrupper utifrån undersökningspopulationen. Vi
gjorde en uppdelning i form av en sortering utifrån vilken region respektive
samhällsplanerare arbetar i. Sorteringen gjordes för att det inte slumpmässigt skulle råka bli
t.ex. sex samhällsplanerare som tillhörde samma region. Tanken var som sagt att jämföra
samhällsplanerarna mot varandra men även mot respektive chef. Vi fick en lista av vår
handledare över medarbetare och chefer som var uppdelad efter respektive region. Efter
mottagen lista blundade vi och pekade på varsin mailadress och de intervjukandidater som
vi pekade på fick bli de utvalda intervjuobjekten.
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Enligt Descombe (2016, s. 70) måste forskaren stratifiera urvalsprocessen för att
kunna garantera att viktiga delar av populationen sammanförs på ett lämpligt sätt i urvalet.
Det är viktigt att undergrupperna är relativt enhetliga i form av att de har någonting
gemensamt samt att den gemensamma faktorn är relevant och signifikant när det rör sig om
vad som redan är bekant om ämnesområdet. I det här fallet har alla samma yrke
(samhällsplanerare) och arbetsuppgiften är ungefär densamma.
När det rör sig om ett stratifierat urval som är en variant av ett slumpmässigt urval
så landar det även under ett representativt urval enligt Denscombe (2016, s. 65).
För att få fram ett representativt urval på bästa sätt måste forskaren intyga sig själv om att
det inte finns något som har ett inflytande på utväljandet av de saker eller människor som
ska ingå i urvalet. Av den anledningen skedde valet av intervjupersoner helt slumpmässigt.
Vi ville inte att chefen skulle kunna kontakta intervjupersonen innan och påverka svaren.
Risken fanns även att om chefen väljer ut intervjukandidat kan hen välja en person som hen
arbetar väldigt tätt med och är säker på att allt chefen informerar om kommer stämma
överens med den informationen intervjukandidaten informerar om. Det fanns även en risk i
att chefen inte skulle prioritera att intervjun med en samhällsplanerare genomfördes. Vi
ville få fram en så trovärdig och sanningsenlig data som möjligt.
3.1.5. Frågeformulär.
Efter att vi genomfört observationerna började vi formulera frågeformuläret. Först
skrev vi ner syftet med varför vi skulle skicka ut frågeformulär för att vara säkra på att vi
fick reda på det som vi ville ta reda på. Innan vi kom fram till vilka frågor som vi ville ta
med bestämde vi oss för att frågeformuläret skulle grunda sig på det som vi såg i
observationerna. Vi ville beröra input, aktiviteter och output. Denscombe (2016, s. 252)
skrev att det finns två sätt att formulera sina frågor på och det är öppna och fasta frågor.
Med öppna frågor låter forskaren respondenten själv formulera svaret, längden på svaret
och innehållet som svaret tar upp. Fördelen med öppna frågor är att respondenten själv får
besvara med egna ord och att svaret kan beröra all väsentlig information. Nackdelen med
öppna frågor är att det blir mer tidskrävande att svara och att forskaren får mer rådata att
analysera (Denscombe, 2016, s. 252ff).
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Vi bestämde oss för att det skulle bli svårt med öppna frågor då medarbetarna inte är
bekanta med processen/processnamnet och har svårt att dra gränsen vart processen slutar.
Öppna frågor skulle kunna ge oss fel data och påverka studien negativt.
Denscombe (2016, s. 252ff) skrev att med fasta frågor betyder det att forskaren ger
respondenten färdiga svarsalternativ att kryssa i eller ringa in. Fördelen med fasta frågor är
att det är lättare för forskaren att jämföra svaren med varandra. Nackdelen är att
respondenten har mindre utrymme att ge ett svar som reflekterar verkligheten. Det kan i sin
tur leda till att respondenten blir irriterad då hen inte får uttrycka sina synpunkter. Vi valde
att använda oss av fasta frågor med svarsalternativ. Svarsalternativen valde vi utifrån vad vi
hört i observationerna ex. vilka aktiviteter som genomförs. Däremot valde vi att lämna en
öppen fråga i slutet av frågeformuläret för att ge respondenten möjlighet att uttrycka sig om
något som inte gick i de fasta frågorna. På så sätt försökte vi se till att minska irritationen
hos respondenten och få med viktigt information som vi annars kunde ha missat med att
enbart ha fasta frågor. Efter att vi bestämt oss för fasta frågor så skrev vi ner de relevanta
frågorna och lät vår handledare och ämnesgranskare läsa igenom frågorna i samband med
att se syftet. Efter att de gett sina åsikter kom vi fram till att frågorna skulle leda till det vi
ville få svar på. Vi skrev ner frågorna och tog fram alla relevanta svarsalternativ.
Denscombe (2016, s. 245) skrev att det är viktigt att skriva med instruktioner till
respondenten om hur hen ska gå tillväga när hen ska besvara frågorna. Efter varje ställd
fråga följde en instruktion med i hur de skulle svara på frågan, om de kunde kryssa i en
eller flera rutor etc (se bilaga 8, s. H).
Vi tog även hänsyn till Denscombe (2016, s. 250) tips om frågornas ordalydelse och
gav konkreta tips på hur forskaren kan göra för att undvika att frågorna är irriterande eller
besvärande för respondenten:
•

Försäkra dig om att formuleringen är omöjlig att missförstå

•

Undvik oklara frågor

•

Använd bara ett minimum av fackuttryck

•

Använd formuleringar som är lämpade för den specifika målgruppen

•

Gör frågorna så korta och okomplicerade som möjligt

•

Undvik att ställa samma fråga två gånger fast på olika sätt

•

Undvik ledande frågor
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•

Se till att ge tillräckligt många svarsalternativ

•

Var uppmärksam på hur frågorna numreras, t.ex. vid delfrågor (4a, 4,b osv).

•

Undvik ord eller uttryck som kan vara chockerande

Att ta fram rätt frågor var väldigt tidskrävande men eftersom det är fasta frågor och
vi inte kunde vara med respondenten när hen fyller i frågeformuläret är det viktigt att det är
så tydligt som möjligt och att det inte skapade någon förvirring. Vi analyserade inte enbart
frågorna utan även ordningsföljden av frågorna. Frågornas ordningsföljd har enligt
Denscombe (2016, s. 251) en betydelse i hur fullständigt besvarade svaren blir och hur
respondenten kan bli påverkad av tidigare ställda frågor.
Innan vi skickade iväg frågeformuläret sammanställde vi ett följdebrev (se bilaga 7).
Denscombe (2016, s. 242) skrev att det ligger i respondentens intresse i att bli motiverad att
svara på frågeformuläret. För oss forskare var det viktigt att vi fick samhällsplanerarna till
att bli motiverade och svara på enkäten, så att vi kunde få en bra svarsfrekvens. Denscombe
(2016) skrev att motivationen kan påverkas av intresse, entusiasm, välvilja och
omständigheterna för att svara (tid och bekvämlighet). Om vi kortfattat kunde förklara att vi
gjort en förstudie kring förbättringsområden till delprocessen Tidig planering med andra
och varför vi valt ett visst område (För omfattande process), samt hur en lösning på det
förbättringsområdet kan underlätta deras arbete, kunde vi försöka motivera dem till att
svara på enkäten. När medarbetarna får vara med att utveckla något i deras vardag ökar
även motivationen till att delta i en undersökning. Denscombe (2016, s. 248) skrev att det
finns två faktorer som har en betydelse för hur svarstrött en respondent upplever sig. De två
faktorerna som påverkar om respondenterna är svarströtta har forskaren egentligen ingen
större påverkan på. Det forskaren kan försöka är att i sitt följdebrev motivera och
uppmuntra till att dem ska fylla i frågeformuläret. De två faktorerna är:
•

Ämnets betydelse, följebrevet ska försöka belysa varför ämnet kan vara
intressant för respondenten. Om ämnet är intressant kan det öka
motivationen till att respondenten fullföljer frågeformuläret och gör en
ansträngning till att ge ärliga svar.

•

Respondenternas ansvar, om respondenten ser att hen har ett ansvar i att
svara och att svaren kommer att leda till någon form av skillnad ökar det
chansen för att få fullständiga och uppriktiga svar.
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I följdebrevet skrev vi vem som är arrangören, syftet, bakgrunden till studien, hur
många frågor, tiden att besvara frågorna, etik och frivillighet samt vår kontaktinformation.
Utöver det som vi tydliggjorde i följdebrevet skrev vi till information i frågeformuläret. I
frågeformuläret tydliggjorde vi vilken process vi studerade, svarsadressen, svarsdatum och
ett tack till deras medverkan.
3.1.6. Frågeformulär urval.
Urvalet till frågeformuläret gjordes utifrån alla de medarbetare som befinner sig i
processen Tidig planering med andra. Där fanns det ingen tid för oss att personligen ta reda
på alla som arbetar utifrån processen. Vi tog därför hjälp av vår handledare och fick en lista
med namn och mailadresser, samt vilken region respektive medarbetare tillhör. Enligt vår
handledare berörde alla i den maillistan processen Tidig planering med andra. Vi valde att
skicka frågeformuläret till samtliga för att kunna få en hög svarsfrekvens. Frågeformuläret
skickades till 111 personer som tillhörde enheterna Samhällsplanering. Denscombe (2016,
s. 65) skrev att urvalsramen utgör grunden till urvalet och innehåller information om
undersökningspopulationen. Inget avancerat urval gjordes till frågeformuläret, utan det
urval som gjordes var att ta fram urvalsramen till studien. Det är den urvalsramen som
intervju och observation i sin tur gjort sina urval på.
3.1.7. Bortfallsanalys.
Frågeformuläret skickades ut till 111 personer som tillhör Trafikverkets enheter
Samhällsplanering. Efter satt deadline som meddelades i frågeformulärets inledning (se
bilaga 8, s. H) fick vi in svar från 35 respondenter. Svarsfrekvensen ledde till att vi fick en
relativt låg svarsprocenten. Utav 111 stycken utskick fick vi svar ifrån 32%. Vi hade önskat
en högre svarsfrekvens och att vi genom följebrevet samt studiens ämne skulle kunna locka
enheterna Samhällsplanering till att svara. Denscombe (2016, s. 258) skrev att
respondenterna ska kunna känna ansvar och se en betydelse för undersökningen för att de
ska lockas till att delta i undersökningen. Anledningen till att svaren blev få kan vara att
individerna inte har läst mailet med följdebrevet och frågeformuläret vilket i sin tur kan ha
lett till att de inte förstått undersökningens syfte. Vi tror även att studiens ämne kan ha
påverkat motivationen negativt hos individerna, då vissa individer visat tendens till att de
vill ta avstånd till processen Tidig planering med andra.
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Bortfallet kan även bero på att vi enbart skickade ut mail och inte genomförde personliga
telefonsamtal med alla 111 individer för att öka deras motivation och ansvar. Bortsett från
den anledningen har det varit påskledighet under dem veckor som frågeformuläret skickats
ut under vilket vi tror kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Vi fick även kännedom om
att de från Trafikverkets håll pågick en annan undersökning parallellt med vår, vilket kan
ha gjort att de individer till enheterna Samhällsplanering inte ville delta i vår studie.
Eftersom vi har en låg svarsprocent kan det påverka slumpinflytande och att vi har fått in
svar från respondenter som delar varandras åsikter. Genom att styrka kartläggningen av
nuläget med främst intervjuer men även observationer hoppas vi på att det inte påverkar
resultatet negativt (triangulering). Det ultimata hade varit att ökat svarsfrekvensen för att
kunna garantera att studien är trovärdig och sann. Om det hade varit fler respondenter till
frågeformuläret kunde det ha resulterat i en bredare spridning på svaren eller att antalen
som redan är många i de olika paretodiagrammens staplar enbart blivit högre.
Kartläggningen hade gett en djupare bild av verkligheten om svaren blivit fler, men som det
ser ut nu kan vi tydliggöra att det finns en stor skillnad hos Trafikverkets regioner över hur
de arbetar och ser på processer.
3.1.8. Urval för- och nackdel.
I studien har vi valt att begränsa oss och använt oss av urvalstekniker då det fanns
mycket knappa resurser vilket är en fördel med att göra urval. Denscombe (2016, s. 88ff)
menade på att urval är både tids-och kostnadsbesparing, bidrar till precision i
datainsamlingen och det finns olika urvalstekniker för att anpassa urvalet efter forskarens
behov. Fördelen med att först samla in en urvalsram är att kunskapen om vilka som
befinner sig i processen blir bättre och på så sätt blir urvalet av undersökningspopulationen
bättre. När vi gjorde urvalet av deltagare till att bli observerade hade vi inte tillgång till
listan med mailadresser vilket gjorde att arbetet av urval tog längre tid och det var svårt att
veta vilka som kunde tänkas bli observerade. Fördelen med den urvalsramen (maillistan)
var även en fördel i att vi fick reda på att det inte enbart är samhällsplanerare som arbetar i
processen Tidig planering med andra. Det blev även en fördel med att kunna göra ett
subjektivt urval av deltagare till observation så att vi kunde få personer som är
handplockade för ämnet.
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Det finns alltid en risk med att göra urvalsfel. Det kan leda till att det finns en viss
marginal i sannolikheten och det ska alltid finnas med i tanken. En annan risk är att göra en
snedvridning av urvalet vilket då påverkar svaren (Denscombe, 2016, s. 89). Urvalsramen
som vi fick tag på i form av en maillista visade sig efter att vi skickat ut frågeformuläret att
det inte enbart är samhällsplanerare som befinner sig i processen utan även strategiska
planerare och åtgärdsplanerare. Det kan ha en negativ påverkan på studien. Däremot
ändrades vår uppfattning om vilka som tillhör processen. Så det blev en fördel med
nackdelen att ha en urvalsram, då vi fick reda på väsentlig information. Vårt andra urval när
vi slumpmässigt valde ut intervjukandidater kan innebära en nackdel då det är svårt att få
tag på personer som kan prata om arbetet i processen. Fördelen kan vara att vi förmodligen
fick se sanningen att de inte är medvetna om processen även fast de enligt Trafikverket
tillhör processen Tidig planering med andra. Urvalet som gjordes till observationen kan ha
gett en snedvridning på så sätt att chefen hjälpte till att plocka ut en tillgänglig
samhällsplanerare den veckan som vi ville observera. Däremot var det en fördel då det hade
varit svårt för oss att hunnit få tag på en tillgänglig samhällsplanerare. Så det fanns både
fördelar och nackdelar med att göra urval.
3.2. Dataanalys
3.2.1. Kvalitativ analys.
Denscombe (2016, s. 395) menade på att det inte spelar någon roll vilken typ av
data det rör sig om, t.ex. intervjuutskrifter, fältanteckningar eller dokument. Enligt Patel
och Davidsson (2011, s. 122) är det upp till varje forskare att bestämma ett arbetssätt som
passar för att få fram en tydlig och läsbar text. Ofta innefattar arbetet hantering av en stor
mängd text. Från start i form av utskrifter från intervjuer, observationer, dokument och mot
slutet i form av en text som innehåller tolkningar och struktur som vi forskare tillför. Det
finns alltså inte en bestämd metod för hur forskaren ska bearbeta sin kvalitativa forskning.
Det viktigaste är att läsaren ska kunna följa hur författaren gått tillväga genom en metodisk
redovisning i rapporten. Därför har vi valt att ta inspiration från Berg (2000) och
Denscombe (2016) när det kommer till att analysera data. Vi har även tagit hänsyn till det
Denscombe (2016, s. 408) förespråkade om att lyfta in datamaterialet för att låta läsaren
höra informationen (intervjuerna och observationen). De redovisade intervjuutdragen samt
observationen utgör även ett underlag för att stödja våra slutsatser.
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Tabell 2
Bergs analysmetod
Dimensioner

Samverkan

Planering

Den egna arbetssituationen

1

2

Skolans verksamhet i stort

4

5

Rektors- och skolledningsrollen

7

8

Förändring
Kategorier
3
6
9
Not: Berg (2000, s. 5) ett exempel på hur en tabell kan se ut

Dataanalysen har gjorts bland annat utifrån Bergs (2000, s. 5) analysmetod av
intervjumaterial (se tabell 2, s. 40). I analysen har Bergs (2000) tabell av dimensioner och
kategorier använts som inspirationskälla, själva skalet av tabellen har vi valt att använda.
Kategorierna har omformulerats för att passa in på Trafikverket då Berg (2000) skrev att
kategorierna som ska användas som riktlinjer i analysen ska väljas utifrån karaktären på det
insamlade materialet som ska analyseras, därav har tabellen inte följts slaviskt.
Tabell 3
Egna dimensioner och kategorier
Dimensioner

Intervjuer

Observationer

Input

1

2

Aktiviteter

3

4

Värdeskapande aktiviteter

5

6

Output

6

7

Övriga/intressant

8

9

Kategorier

Not: Egenritad tabell utifrån Berg (2000, s. 5)
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Vi har valt att utgå ifrån att göra våra egna kategorier (se tabell 3, s. 40) utifrån våra
frågeställningar som vi har haft med oss i observationen och de som vi ställt i intervjuerna.
När vi formulerar om frågorna till kategorier utgör de input, aktiviteter, värdeskapande
aktiviteter, output samt annan intressant information som vi sett och hört. Kategorierna har
formats utifrån det insamlade materialet (intervju och observation). Vi har även gjort valet
att ändra på Bergs (2000) dimensioner, då de inte passade in och inte skapade någon
tydlighet i dataanalysen. Dimensionerna som vi valt är intervjuer och observation, alltså
den kvalitativa datainsamlingen. Dimensionerna är valda för att kunna se tydliga mönster i
de tio intervjuerna som genomförts och koppla samman dem med observationerna.
För att skapa tydlighet i analysen har teorierna kring Bergs (2000, s. 9) rubriker
använts för att dra nytta av tabellen (se tabell 3, s. 40). Berg menade även på att efter
kategorierna fastställts ska rådatan färgas utifrån vilken kategori datan tillhör. Vi har använt
oss av fem färger för att skilja på vilken kategori som citaten tillhör. Gult har använts till att
färga data som kan kopplas samman med vad utgör input, grönt har använts för att färga
data som utgör vilka aktiviteter som finns, blå färg har använts för att markera ut vilka
aktiviteter som är värdeskapande, röd färg har använts för att samla in data till vad som
utgör output och rosa färg har använts för att markera ut information som kan vara av annat
intresse. Från att ha analyserat rådatan och kommit fram till 19 sidor citat som går att
kategorisera in under de utvalda rubrikerna kunde vi sedan kartlägga nuläget och det är det
som presenteras under resultatet. Nedan beskriver vi dataanalysen i detalj utifrån
innehållsanalysen.
3.2.2. Innehållsanalys.
Denscombe (2016, s. 392) skrev om innehållsanalys och att en innehållsanalys kan
appliceras på alla typer av text, oavsett om det rör sig om bilder, skrift eller ljud. Syftet med
innehållsanalysen är att kvantifiera innehållet i texten. Vi har valt att använda oss av
metoden för att kartlägga nuläget till processen Tidig planering med andra. Oavsett vilken
specifik tillämpning det rör sig om, medföljer en logisk, relevant och enkel procedur till
innehållsanalysen:
1.

Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval - Valet av urvalskriterier ska vara
tydligt formulerade. Används en urvalsteknik för utväljandet måste det valet
motiveras.
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I det här fallet har vi valt att använda oss av materialet som återfinns under
datainsamling (intervju och observation).
2.

Bryt ned texten i mindre enheter - Hela meningar, samtliga ord, rubriker
eller hela stycken kan utgöra analysenheten. Analysenheten kan också
grundas på innehållet i illustrationer eller på visuella bilder. Vi har valt att ta
ut relevanta citat som passar in under respektive kategori (se ovan för en
utförligare beskrivning enligt Bergs metod).

3.

Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data. Det måste finnas en klar
föreställning om vilka typer av frågor, idéer och kategorier som intresserar
forskaren och hur de framstår i texten. Kategorierna, frågor och idéer kan ha
formen av nyckelord som är förknippade till temat. Vi har valt att använda
oss av fem olika kategorier som är associerade till det område som studerats.
Valet av kategorier står tydligt beskrivet ovan under Bergs metod (se tabell
3, s. 40).

4.

Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna. För att koda de
relevanta meningarna eller orden är det viktigt med en noggrann
uppmärksamhet på texten. Antingen kan forskaren välja att skriva in
koderna direkt i texten med efterföljande hänvisningar eller mata in i ett
dataprogram som är utformat för uppgiften. I det här fallet har vi valt att
använda oss av Berg (2000, s. 5, 9) teori kring att skapa ordning och reda för
att ge rubrikerna en siffra utifrån vilken kolumn den tillhör i tabellen (se
tabell 3, s. 40) (Se ovan beskrivet om Bergs analysmetod) Denscombe
(2016, s. 384) teori har följts för kodning av intervjukandidat.

5.

Räkna förekomsten av dessa enheter. Att räkna antalet gånger som de olika
enheterna uppträder utgör den första delen av analysen. Vi har valt att lyfta
in de viktigaste citaten under resultatet och därefter stödja texten som vi
skrivit med hur många av intervjuobjekten som sagt det. Ex. 5 av 10 sa…

6.

Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till
andra enheter som förekommer i texten. När forskarna väl kodat enheterna
går det att göra en mer förfinad analys som kopplar samman enheterna och
försöker förklara när och varför de förekommer som de gör.
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Vi valde att koppla samman citat som berör samma område och använda oss
av deras frekvens för att visa på hur många som sa vad.
På så sätt kunde vi se tydliga mönster och skapa en nulägesbild. I resultatet
har vi gjort ett strategiskt val att inte särskilja mellan intervjucitat och
observationsutdrag för att kunna skapa en tydlig kartläggning. Det kopplade
vi sedan till hur vi redovisar den kvantitativa datan (frågeformuläret) i
paretodiagrammet.
3.2.3. Kvantitativ analys.
Det finns oftast flera problem som ligger bakom till en viss orsak. Det går dock bara
att lösa ett problem i taget. För att veta vilket problem som ska angripas först kan ett
paretodiagram vara till hjälp. Vid analysering av variation är det extra viktigt att vi tittar på
det problem som bidrar med störst variation (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 240). Vårt
frågeformulär bestod av två olika typer av frågor, en del av frågorna bestod av flera
svarsalternativ varav vissa av frågorna endast bestod av två svarsalternativ i form av
JA/NEJ (se bilaga 8, s. H). Av den här anledningen analyserades frågeformuläret med hjälp
av två olika statistiska verktyg. De frågorna som bestod av flera svarsalternativ
analyserades med hjälp av ett paretodiagram. Bergman och Klefsjö (2012, s. 240ff)
illustrerade genom en bild för att göra ett paretodiagram måste du först sammanställa alla
orsaker samt räkna antal defekta enheter och därefter räkna ut andelen av det totala antalet
defekta enheterna. Därefter kan ett paretodiagram göras för att få en bild av informationen
på ett mer överskådligt sätt. I det här fallet var det fem frågor som skulle analyseras med
hjälp av ett paretodiagram. Vi började med att analysera varje fråga för sig genom att rada
upp antal svarsalternativ under respektive fråga. Därefter tog vi upp första frågeformuläret
och satte en etta för de svarsalternativ som personen ett hade kryssat i och gjorde sedan så
med alla frågeformulär. Vi analyserade en region åt gången så svaren som varje person
inom respektive region hade svarat hamnade bredvid varandra. Efter att vi analyserat klart
en region färgade vi den. Det gjorde att vi lätt kunde särskilja regionerna ifrån varandra och
se tydliga samband hur varje person inom respektive region hade svarat. Efter att vi
analyserat alla frågeformulären och placerat ut en etta på det svarsalternativ som personen i
fråga hade kryssat i kunde vi börja sammanställa varje svar och se hur många personer som
kryssat i respektive svarsalternativ.
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Efter att vi sammanställt antalet ettor för respektive fråga kunde vi sedan räkna ut den
kumulativa siffran och därefter den kumulativa procenten. Utifrån de framkomna siffrorna
kunde vi sedan göra ett paretodiagram. Varje svarsalternativ belystes genom en stapel där
höjden på stapeln är lika med antalet ettor på vänstra skalan och procentenheten på högra
stapeln. Det svarsalternativ som fick flest antal ettor placerades längst till vänster. Ju längre
du kommer åt höger, desto mer avtar antalet ettor. Det finns en kolumn där det står övrigt
och den står för antalet personer som hade skrivit i ett eget svarsalternativ som det gavs
möjlighet till att göra under varje fråga.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 241ff) skrev att i vissa paretodiagram förekommer
en linje som illustrerar kumulerade antalet defekta enheter respektive kumulerade andelen
defekta enheter. I våra paretodiagram finns linjen med för att visa den kumulerade antal
svar. Bergman och Klefsjö (2012) menade på att vid insamling av data är det viktigt att
alltid beskriva var, när och hur den har samlats in för att vid kommande analyser och
förbättringar få en tydlig spårbarhet (se avsnitt datainsamling frågeformulär).
För att analysera de frågor som bestod av JA/NEJ svar började vi med att
sammanställa all data i ett exceldokument. Datan sammanställdes i form av att vi radade
upp antalet personer som svarade på frågeformuläret, d.v.s. 35 personer. Därefter kodade vi
om svaren till siffror. Denscombe (2016, s. 350) menade på att kvantitativa data har formen
av siffror. Hur gammal personen i fråga är kodade vi om till siffror, där ålder 20-31 år = 1,
32-43 år = 2, 44-55 år = 3, 56-67 = 4. Sedan kodade vi om antalet år personen i fråga hade
arbetat som samhällsplanerare. 0-3 år = 1, 4-7 år = 2, 8-11 år = 3, 12-20 år = 4. 20+ = 5.
Svarsalternativ JA fick siffran 1 och svarsalternativ NEJ fick siffran 0. Därefter kodade vi
om vilken region personen i fråga tillhörde så vi gav ut siffrorna ett till sex. Sedan kodade
vi även om det var en medarbetare eller chef som hade svarat. Medarbetare fick siffran 1
och chefer fick siffran 2. Efter att vi kodat om alla svarsalternativ och om det var en chef
eller medarbetare som svarat kunde vi börja sammanställa alla svaren i ett exceldokument.
Denscombe (2016, s. 350) skrev att siffror kan representera olika saker och därför måste
forskaren vara säker på vilken typ av data de använder. Att veta vilken data forskaren
använder spelar roll för vilken typ av slutsats som går att dra från analysen. Vissa statistiska
tekniker fungerar med vissa typer av data men inte med andra (Denscombe 2016, s. 350).

Tidig planering med andra

45(110)

I vårt fall handlade det om data på nominalskalenivå som enligt Denscombe (2016, s. 351)
handlar om när siffrorna baserar sig på sakers benämningar och det finns ingen specifik
ordningsföljd för vad namnen betecknar. Syftet och vad vi ville få fram av frågorna som
bestod av JA/NEJ svar var att se om det fanns några samband mellan ålder, erfarenhet,
region, befattning i förhållande till hur de svarade på frågorna. För att veta om det fanns
några samband mellan två variabler använde vi oss av en korrelationsmatris. Enligt
Denscombe (2016, s. 366) handlar korrelationer om att kunna se hur nära två variabler är
sammanbundna. I vårt fall skulle vi kunna se om det fanns ett samband mellan till exempel
personer som är 56-67 år och om de var negativa till att arbeta efter en process eller inte.
Denscombe (2016, s. 367) visade hur en korrelation kan åskådliggöras genom ett
spridningsdiagram. Vi använde oss inte av ett spridningsdiagram utan en korrelationsmatris
(se bilaga 9, s. K) som i praktiken utgör samma typ av siffror som ett spridningsdiagram.
Korrelationskoefficienten kan variera från +1 till -1, där en korrelationen mellan två
variabler som visar 0,3 är en relativt svag korrelation och 0,7 är en relativt stark korrelation
(Denscombe 2016, s. 367).
Genom sammanställningen vi gjorde för att kunna få fram ett paretodiagram samt
korrelationsmatrisen kunde vi se att det fanns ett samband inom en region på en specifik
fråga. För att kunna titta närmare på just två frågor och se hur svaren mellan regionerna
varierade valde vi att använda oss av histogram (se figur 9, figur 10, s. 70). Anledningen till
varför vi använde oss av två histogram var för att vi ville visa regionernas svar inom
respektive fråga. Den ena frågan Vad innebär det att arbeta efter en process för dig?
presenteras utifrån om de ansåg att processer hämmar kreativiteten för att sedan kunna se
samband mellan det histogrammet och det andra histogrammet över om de vill eller inte vill
arbeta efter en process. Vi kunde se tydliga samband mellan svaren inom en specifik
region. Bergman och Klefsjö (2012, s. 238) skrev att ett bra sätt att visa på hur en
mätstorhet varierar kan ett histogram vara till hjälp.
3.3. Reliabilitet och validitet
3.3.1. Reliabilitet.
Patel och Davidson (2011, s. 103) skrev att reliabilitet handlar om hur väl
instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag som Bergman och Klefsjö (2012,
s.42ff) hävdade att beslut som baseras på fakta tillåter inte slumpen att ha ett utrymme.
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Analysresultatet baserades på sann rådata vilket enligt hörnstenen borde mynna ut i ett
trovärdigt resultat. Vi har valt att använda oss av redan befintliga metoder för att samla in
och analysera datan på, vilket kan tolkas som att metoderna är väl beprövade och blir därför
pålitliga. Däremot är det kvalitativa data som överlag har använts och det låter forskarens
jag stå i centrum vilket kan påverka slumpinflytandet. Utöver den kvalitativa datan så har
en kvantitativ data använts. Den kvalitativa datan består av ett frågeformulär då vi vidare
kan diskutera hur sann och förlitlig den datan är. Vi har däremot valt att inte informera
cheferna om den kvantitativa datainhämtningen innan vi skickat ut frågeformuläret vilket
kan ha en positiv verkan på hur sann datan är. Cheferna har inte haft en så stor chans att
komma i kontakt med de medarbetare som har svarat på frågeformuläret. Det är trots allt
enbart ett antagande och vi kan inte veta om medarbetarna och cheferna har pratat med
varandra innan svaren skickades till oss.
För att uppnå god reliabilitet bör intervjuaren och observatören vara tränade, i det
här fallet är det svårt att se till att intervjukandidaterna (samhällsplanerarna och cheferna)
och observatörerna (vi) var tränade i den situation som de utsattes för. Vi försökte däremot
se till att samhällsplanerarna blev väl informerade om vårt projekt och att de fick ta del av
metodvalet till intervjutypen. Intervjukandidaterna, de som deltog på observationen och
respondenterna i frågeformuläret har alla fått ett anpassat följdebrev där de blivit
informerade om oss, vårt arbete och vad vi förväntade oss av dem i respektive metod.
Genom att vara medveten av olika val blir det oftast lättare att bemöta situationen.
När intervjuobjektet visste att hen behövde prata utförligt så började de även tänka efter för
att ge så innehållsrika svar som möjligt.
Patel och Davidson (2011, s. 104) skrev för att kontrollera reliabiliteten kan vi lagra
verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand. Om registreringarna är lagrade
går det att titta på dem i repris så många gånger som behövs för att försäkra sig om att det
har uppfattat allt korrekt. Vi har ljudinspelat alla intervjuer utifrån intervjuobjektets
godkännande, vilket bidrog till att vi kunde gå tillbaka till inspelningarna för att undersöka
om vi uppfattat rätt. På så sätt går det även att minska slumpinflytande när datan skulle
sammanställas och lyftas vidare till dataanalys.
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Patel och Davidson (2011, s. 104) menade på att när det är två observatörer som
deltar i observationen går det att kontrollera reliabiliteten. Vi hade inte möjligheten att
befinna oss på de båda observationerna då de pågick samma dag i olika regioner.
Vi försökte se till att vi fick med all information som framkom under observationen.
Observationen antecknades i form av fältanteckningar. Det finns en risk i att vi missat
någon information när det enbart var en som deltog vid observationen. Fördelen i den här
studien är att båda forskarna har i en tidigare studie genomfört en observation som
observatör vilket kan ha påverkat dem här observationerna positivt och ökar sannolikheten
att vi båda fått med oss det som är väsentligt för oss. Fältanteckningarna är nedskrivna så
det gick att återkoppla till dem om vi blev osäkra på vad informationen står för. Analysen
av den insamlade datan (intervju, observation och enkäter) går att säkra upp då materialet
finns sparat. På så sätt kan vi anse att vi gjort det vi kunde för att undvika slumpinflytande.
Vår personliga insats kan dock ha vinklat analysen och skulle en annan individ
analysera den insamlade datan kan det ha gett ett annat resultat. Århem (1989/1990, s. 234,
239) skrev beroende på vår egen kultur och hur vi ser på kulturen kan vi bemöta och se
andras på olika sätt. Vår moral, värderingar och normer skapar oss en bild som ligger till
vår grund för hur vi ser på världen. Undersökningen har hela tiden haft två par ögon på sig
vilket då gör att det är två olika kulturer som har kollat på datan och återigen kan vi då
styrka att vår undersökning har god reliabilitet. Det går även att se på reliabilitet utifrån
intervjuareffekten, eftersom det är intervjuer som är det tyngsta materialet i arbetet.
Denscombe (2016, s. 271) menade på att det inte går att vid närvarande intervju
dölja forskarens jag. Intervjuerna har varit telefonintervjuer vilket gör att forskarens jag har
varit fysiskt dold. På så sätt har det biologiska inte påverkat våra intervjukandidater då de
inte haft möjligheten att se oss utan enbart hört våra röster. Det fanns en nackdel i att enbart
ha telefonintervjuer och det är att det lätt kan bli missförstånd. För att försöka undvika
missförstånd har vi i situationen ställt passande följdfrågor för att se till att vi förstod det
som intervjukandidaten yttrade sig om. Det finns alltid en risk i att anta vad hen säger och
det leder in oss på något som vi tror att vi vet men som inte är detsamma som
intervjukandidaten menade. I de situationerna är det bra med följdfrågor. Efter en besvarad
fråga har vi exempelvis sammanfattat svaret för att se om vi förstått rätt. I vissa fall har
intervjukandidaten rättat oss och lett in oss på det som hen menade.
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Vi har inför varje insamlings moment försökt förbereda oss så gott som det gick för att
säkerställa att vi minskar slumpinflytande då vi vill ha kvalitet i vår undersökning och få
fram ett sant resultat.
3.3.2. Validitet.
Vi måste veta att vi undersökt det vi avsett att undersöka, d.v.s. vi måste veta att vi
har god validitet samt att vi har god reliabilitet. Validitet och reliabilitet står i ett visst
förhållande till varandra som gör att det inte bara går att koncentrera sig på det ena och inte
det andra. Om reliabiliteten är trovärdig är det större chans att validiteten också blir det
(Patel och Davidson, 2011, s. 102). I det här fallet har vi undersökt det vi ansett att
undersöka då alla intervjufrågor vi ställt till intervjukandidaterna hör till processen. Även
observationerna och frågeformuläret handlade om processen och vi kan därför dra
slutsatsen att vi undersökt det vi avsett att undersöka genom att allt vi gjort handlat om den
valda processen. Däremot kan vi dra slutsatsen om att det inte har varit lätt att hålla sig till
processen Tidig planering med andra och det har varit krävande från vår sida att lyckas
gräva djupt i undersökningarna för att nå den processen. Processen är nämligen inte känd
för alla medarbetare vilket har gjort arbetet svårjobbat. Tack vare väl utförliga
insamlingsmetoder kan vi se att vi mätt rätt sak. Vi har kartlagt verklighet till processen
Tidig planering med andra.
Denscombe (2016, s. 410) menade på att det inte går att visa att datan är träffsäkra
och exakta, därför är ordet trovärdighet att föredra istället. Det finns vissa åtgärder som kan
hjälpa till att övertyga forskningens läsare om att data är med rimlig sannolikhet exakta och
träffsäkra. Åtgärderna är ingen garanti men innefattar en försäkran om att undersökningens
kvalitativa data har kontrollerats och skapats i överensstämmelse med god praxis och det är
där bedömningen ligger för trovärdigheten av data. När en kvalitativ analys ska upprättas är
det mycket viktigt att forskaren har ett öppet sinne när dataanalysen ska göras (Denscombe,
2016, s. 415). I den här studien är vi två personer som ser till att dataanalysen ifrågasätts
flera gånger för att verkligen se sanningen. Meningen med det är att vara så objektiva som
möjligt och ifrågasätta det vi trott.
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När vi genomförde våra intervjuer har vi stämt av med intervjuobjektet om det är
okej att vi återkommer vid frågor. I det här fallet har det inte behövts då vi fått okej av varje
intervjuobjekt att spela in hela intervjun vilket har gjort att vi när som helst kunde gå
tillbaka och lyssna på intervjun om det uppstod funderingar. Då det bland annat är en
kvalitativ forskning måste vi anta att det intervjukandidaterna och observationsdeltagarna
säger är sant, det är även det materialet som kom ut från intervjuerna och observationen
som utgör vår största del av datan. Som tidigare påpekats har vi vid flertal tillfällen varit två
personer på plats vid varje datainsamling vilket gör att chansen att vi mätt rätt saker ökar.
När det kommer till den kvantitativa datainsamlingen är det svårare att se till att vi får svar
på det vi frågar (rätt data). Vi anser att frågeformulären ger förutsättningen till att samla in
rätt data då det materialet har bearbetats under en längre tid för att få fram ett korrekt
frågeformulär utifrån syftet med den kvantitativa datainsamlingen. Det svåra med
frågeformulär är att de inte får ge någon snedvridning, påverka respondenten eller skapa
missförstånd vilket i sin tur leder till att vi mätt fel sak. Det har vi försökt väga upp med
den långa bearbetningen av frågeformuläret. Efter insamlad data är det inte lika komplicerat
att analysera fel sak som det är när det kommer till kvalitativ analys. Det vi främst ville se
med den kvantitativa datan var om det fanns några samband mellan variablerna. Där kan vi
yttra oss om att vi mätt rätt sak.
Triangulering är till hjälp när en forskare vill få bättre grepp om det som undersöks
genom att använda mer än en metod för att se saken från flera perspektiv. Grunden för
triangulering är att kunna förstå ett forskningsämne bättre genom att betrakta ämnet ur mer
än en synvinkel (Denscombe, 2016, s. 221). Som tidigare nämnts har vi använt oss av
intervju för att få fram data men även gjort observationer. Observationerna var starten för
studien där vi kunde se två regioners åsikter och arbete, det kunde vi sedan koppla vidare
till respektive regions intervjudata. Vi kunde se ett mönster på så vis att det som
intervjuobjekten talade om vid intervjun, stämmer även överens med det vi såg under
observationen. Denscombe (2016, s. 286) menade på att en forskare bör styrka sin
intervjudata med hjälp av andra informationskällor som hör till ämnet och av den
anledningen bör forskaren använda sig av triangulering. Observationer och skriftliga källor
kan ge stöd åt intervjuinnehållet. Ett annat sätt att kontrollera intervjuinnehållet är med
hjälp av andra intervjuer, för att se om det finns någon överensstämmelse.
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Intervjudata ska inte tas för konstant, det bästa är om det finns möjlighet att bekräfta eller
ifrågasätta påståenden med hjälp av andra källor (Denscombe, 2016, s. 286). För att se
ytterligare samband har vi data från frågeformuläret, vilket stärker upp upptäckterna.
Ett sätt för läsaren att bedöma om valditeten är god är genom att vi plockar ut ett par
citat kopplat till kartläggningen för att stödja och visa på att det vi sett är sant. Patel och
Davidson (2011, s. 108) skrev om kommunikativ validitet som innefattar att läsaren av
rapporten kan bilda sig en egen uppfattning av trovärdigheten. Forskaren kan välja att bryta
ut ett par sekvenser från flera olika intervjuer och sedan föra samman dem för att stödja en
tolkning. Om studien bygger på intervjuer bör forskaren arbeta efter en bra balans mellan
egen kommenterad text och citat från intervjukandidaterna. Det ger en möjlighet för läsaren
själv att bedöma tolkningen trovärdighet.
Sammanfattningsvis bedömer vi att vi har en god validitet då vi utgått ifrån
processen och återkopplat till hur processkartan sett ut. Vi har utifrån våra tre
intervjufrågor, fem observationsfrågor och frågeformulärets 13 frågor fått fram data som
berör processen. Därmed kan vi dra en slutsats att vi mätt rätt saker då vi kan dra en
parallell mellan de tre olika datainsamlingsmetoderna.
3.4. Etiska ställningstaganden
Denscombe (2016, s. 309) skrev att det handlar om hur forskaren kommer att
använda materialet från observationen, om det finns en risk att det inte går att ha den
observerade anonym. Det är en viktig fråga att ta hänsyn till. För oss var det svårt att se till
att de observerade samhällsplanerarna förblev helt anonyma då vi behövde hjälp av vår
handledare att välja ut lämpliga kandidater att observera. Denscombe (2016, s. 309) skrev
att forskaren måste kunna garantera att ingen kommer till skada av studien och varje
användning av materialet måste undvika att avslöja de involverade. I vårt fall blir det svårt
att hålla det helt anonymt för de som är involverade i examensarbetet. Våra handledare blev
informerade om i vilken region som vi observerade då de var med och tog fram
kontaktuppgifter till en av regionerna. Därefter kan vi inte påverka huruvida
samhällsplanerarna pratar med sina kollegor samt våra handledare och informerar dem om
att de har varit involverade. Däremot kan vi se till att en utomstående individ som inte varit
en del av studien inte kommer att känna igen vilka samhällsplanerare som varit delaktiga i
arbetet samt vilken region de tillhörde.
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Deltagarnas intressen ska skyddas, det innebär att ingen ska komma till fysisk eller
psykisk skada och att deltagarna ska kunna ha nytta av forskningsresultatet (Denscombe,
2017, s. 428ff). Meningen med observationen är att komma nära samhällsplanerarnas
vardagliga arbete i processen Tidig planering med andra. Personerna som observerades
togs fram i samråd med en regionchef för att skapa en verklighetsbaserad bild för att få en
sann bas att grunda studien på. Valet gjordes för att få största möjlighet till sann data som
även är representativ för regionen observationen hölls i. Det ska även skapa möjligheter till
förbättringar i processen, vilket då leder vidare till att det är logiskt att vi inte vill skada
någon deltagare med informationen. Personerna som deltagit hålls helt anonyma i
rapporten. Däremot är det svårt att säga om personen som valts ut blivit påverkade av
regionchefen eller om regionchefen har påverkar urvalet så att det blir en snedvridning.
Däremot ville vi observera en person som besitter kunskaper om hur det faktiskt går till i
processen och kan prata för fler samhällsplanerare i regionen. Det ansåg vi överväga det
negativa med att det internt inte blir anonymt för att kunna få ett så kvalitativt utfall som
möjligt. Det vi gjorde för att ta hänsyn till etiken var att se till att vi informerade deltagarna
innan observationen ägde rum för att ge dem en chans att ta ställning om de ville delta eller
inte (se bilaga 4, s. D). Vi förmedlade att det är helt frivilligt att delta och att det internt inte
går att förbli anonym då vi fick hjälp med att ta fram samhällsplanerare som besitter nyttig
kunskap om processen Tidig planering med andra.
Valet av intervjukandidater har inte blivit påverkat av någon annan part än av oss
själva. Urvalet gjordes i form av slumpmässigt urval för att vi inte skulle kunna påverka
valet mer än att se till att vi fick en intervju inom varje region. Cheferna har inte valts ut
slumpmässigt och kommer heller inte kunna hållas anonyma internt då det enbart finns en
regionchef inom varje region. För läsaren kommer chefens tillhörande region att hållas
anonym men att det rör sig om en chefsbefattning går inte att anonymisera då det påverkar
studien.
Patel och Davidson (2011, s. 74) skrev att det är viktigt att intervjukandidaten blir
informerad om hur vi tar hänsyn till anonymitet innan intervjun genomförs. Efter att vi
slumpmässigt valt ut intervjukandidater tillhörande region, skickade vi ut ett följdebrev där
de blev informerade om varför vi ville hålla en telefonintervju med hen och att vi tar en
etisk ställning (anonymitet) i studien (se bilaga 5, s. E).
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Vi har även innan varje intervju börjat informera intervjukandidaterna om att de kommer
vara anonyma i rapporten och frågat om de läst igenom följdebrevet. Den som läser
rapporten kommer inte att kunna förknippa intervjuutsagorna med en specifik person. Vi
anser däremot inte att det kan vara skadligt för regionerna men även de hålls anonyma.
Däremot måste vi visa på samband som vi sett i regionerna vilket gör att Trafikverket kan
komma att känna igen vilken region vi skriver om. Trafikverket har inte gjorts anonym då
det bland annat skulle försvåra faktainsamlingen om företaget samt att det är en statlig
myndighet. Patel och Davidson (2011, s. 63) skrev även om ett informationskrav och det
har vi följt genom att vi har berättat innan varje intervju varför vi genomför intervjun samt
hur vi kommer att genomföra intervjun. Intervjukandidaterna har varit väl informerade och
vi har tydligt förklarat att det är helt frivilligt att delta i både intervjuer, observationer och
att besvara frågeformuläret.
Vi har både varit subjektiva och objektiva i urvalsprocessen till de tre olika
metoderna. I grunden har vi en urvalsram som utgör de som tillhör processen och kan bidra
med information om deras arbete. Frågeformuläret har skickats till 111 personer och där har
vi inte gjort något vidare steg i urvalet. Urvalet till intervjuerna har varit objektiva då vi valt
ut slumpmässigt (undantag för cheferna). Urvalet till observationen är det val som vi ansåg
var mest subjektivt. De olika urvalsmetoderna har vi noggrant valt ut efter att vi läst på om
innebörden till dem. Eftersom urvalet är både subjektivt och objektivt blir själva
datainsamlingen densamma. Däremot har vi i dataanalysen försökt vara så objektiva som vi
kan för att se datan för vad den är. Det vi fått fram genom dataanalysen har vi sedan
presenterat under rubriken resultat. Det finns ingen garanti att datan inte är snedvriden då vi
är människor och tolkar saker olika. Vi återkopplar till rådatan och det analyserade
materialet för att säkerställa att vi förhåller oss objektivt. Vi är även två personer som
analyserat materialet vilket vi ser som en fördel och gör resultatet objektivt.
4. Resultat
Resultatet presenteras utifrån den insamlade datan av svar från frågeformulär,
intervjuer och observation. Datan från frågeformuläret presenteras i sammanställda
paretodiagram och histogram, där kommer det även en mindre förklarande text.

Tidig planering med andra

53(110)

Intervjuerna och observationerna skiljs inte åt i resultatet och utgörs av en större mängd
text. Intervjuerna och observationerna presenteras enbart i löpande text med stöd av fåtal
citatutdrag. Två syftesfrågor besvaras och utgör två huvudrubriker i resultatet.
4.1. Hur ser det verkliga arbetet ut i processen Tidig planering med andra?
4.1.1. Input.

Figur 4: Sammanställning över hur regionerna svarat på frågan Vad utgör input i
processen Tidig planering med andra? Av de 35 respondenterna har flertal valt att kryssa i
fler svar än ett.
Paretodiagrammet (figur 4, s. 53) visar att de flesta har svarat att Tidig planering
med andra börjar med dialog, brist eller behov. De två respondenter som valde att svara på
kryssrutan övrigt skrev att dialog är verktyget som kan hantera alternativen och att
behov/önskemål ska projiceras mot politiska beslut och aktörers strategier, planer och
nuläge. Det andra svaret menade att input är utöver dialog, parternas och aktörernas
målbilder.
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Som tidigare nämnts har datainsamlingen bestått av både frågeformulär, observation
och intervjuer. Det som framkom från observationerna och intervjuerna stämde till viss del
överens med vad paretodiagrammet visar. Det som skiljer svaren åt i frågeformuläret,
intervjuer och observationer är att intervjuerna och observationerna gav mer detaljerade och
utförliga svar. Svaren från intervjuer och observationer presenteras mer utförligt här efter.
Enligt en individ börjar Tidig planering med andra med att det är en kommun som ser till
att komma i kontakt med någon på Trafikverket. Starten till processen är när det sker en
dialog eller en inbjudan till kommunens översiktsplanarbete. Det kan också vara att någon
annan spelar in en brist i en kommun och kommer med den till Trafikverket. Utöver att
input kan vara ett behov så kan det även utgöras av en idé som efter bearbetning blir ett
behov eller brist. Tidig planering med andra startar i samband med ett kommunmöte eller
ett samtal från kommunen där de informerar Trafikverket om deras startskede i
detaljplanen.
En annan åsikt är att processen Tidig planering med andra kan börja på många olika
sätt och att det är ett brett begrepp. Det finns inget facit till hur arbetet ska påbörjas. I första
hand tänker personen på att det kan börja genom att antingen Trafikverket eller kommunen
tar initiativ till att föra en dialog om frågor. Personen i fråga tyckte det var en svår fråga att
svara på och det beror på hur tidiga skeden definieras. Tidiga skeden kan tolkas som något
som sker innan de är framme vid färdiga planer. Det är någon form av dialog om olika
frågor och planer som både Trafikverket och kommunen tar initiativ till.
Ytterligare en utstickande mening är att Tidig planering med andra är ett ständigt
pågående arbete i form av en omvärldsspaning och att det kontinuerligt sker en dialog med
kommunerna. Det finns ingen tydlig gräns. Däremot beror det på vad som menas med tidig
planering då en person tycker att det alltid sker en dialog där olika frågeställningar
uppkommer som sedan lyfts vidare till ärenden. Det är kommunerna som inhämtar
Trafikverkets synpunkter i tidig planering. Tidig planering med andra triggas inte enbart
igång av en aktivitet utan arbetet triggas igång av många olika frågor. I den här åsikten
finns det ingen tydlig input.
Det framkom en liknande åsikt av en annan individ där åsikten var att Tidig
planering med andra börjar eller slutar aldrig, arbetet går bara runt med olika faser. Det kan
enligt en person börja med att en brist och tillstånd i infrastruktursystemet tas fram.
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Det kan även innebära att utredningar initieras eller att äldre utredningar plockas fram. Det
handlar även om att föra diskussioner med länsplansupprättare, regioner, länsstyrelser,
kommuner, företag eller företrädare för näringslivet, kollektivtrafik och myndigheter.
Början till processen innefattar insamling av underlag för att sedan kunna göra en
bristbeskrivning.
För en individ innefattar Tidig planering med andra att arbetet börjar genom att
kommunen kontaktar Trafikverket om att de vill exploatera en ny mark nära Trafikverkets
anläggningar. Det är en dialog som sker innan planen blir formell. Informationen kommer
även internt ifrån Trafikverket. En annan åsikt är att brister och behov fångas upp och som
därefter ska omfattas till objekt. Tidig planering börjar innan åtgärdsvalsstudier. I hens fall
brukar behoven även komma internt från Trafikverket. Behoven som kommer in kommer
inte enbart in en gång utan det är något som pågår hela tiden.
Tidig planering med andra börjar när någon extern part initierar om olika behov
eller brister. Starten är när det syns att det finns en brist som behöver studeras närmare för
att se hur bristen kan lösas. Ett annat svar på när processen börjar är när kommunen och
Trafikverket ser att det finns gemensamma intressen. För att hen ska kunna se de
gemensamma intressena behöver personen från Trafikverket placera sig i en position där
brister och behov kan synliggöras för hen och därefter spela in behov/brist. Det handlar om
att ha en relation med kommunen för att påbörja arbetet om att se brister och behov.
Sammanfattningsvis så finns det olika syn och perspektiv, men det finns även
delade åsikter om vad som utgör input och får igång arbetet. Åsikten som de flesta står
enade om är att input utgörs i form av något behov eller brist. Vissa tycker att det är
behov/brist som utgör input medan andra tycker att det är själva dialogen eller träffen som
triggar igång arbetet. Sju utav tio personer känner för citatet: “Det är ju när vi har dialog
med kommunerna, vi har ju möten med dom där vi pratar om olika frågor, kring planer,
detaljplaner som dom redan jobbar med.” Personernas åsikter som samlades in tycker att
processen Tidig planering med andra börjar genom någon form av dialog. Det är även tre
av tio respondenter som tyckte att det är själva träffen som triggar igång arbetet. Utöver de
tydliga åsikterna om att input utgörs av något inkommit behov så fanns det åsikter om att
processen aldrig slutar. Processen har ingen start eller stopp.
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Tre av tio personer delar citatets innebörd: “Vi har ju kontinuerligt en omvärldsbevakning
eller omvärldsspaning kan man säga och vi har en kontinuerlig dialog med inte minst
kommunerna.” Åsikterna om vad som kommer in i processen är snarlika men hur
behovet/bristen kommer in varierar. Respondenterna tycker även att det är okej att svaren
kommer ifrån olika håll och behovet behöver inte komma ifrån rätt/tillhörande individ.
4.1.2. Aktiviteter.

Figur 5: Sammanställning över hur regionerna svarat på uppgiften att kryssa i de
aktiviteter som borde finnas med i processen Tidig planering med andra. Av de 35
respondenterna har flertal valt att kryssa i fler svar än ett.
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Förtydligande över de alternativen som gavs i frågeformuläret då de inte helt syns i
det sammanställda paretodiagrammet (figur 5, s. 56):
− Analys/rimlighetsbedömning (göra ett ställningstagande ang. om det är en
brist/behov)
− Dialog om respektive aktörs målbild och krav
− Uppdatera behovslista/behovsbank
− Dokumentera behov och brist
− Uppdatera behovs- och åtgärdslista/åtgärdsbank
− Upprätta avtal
− Omhänderta behov och brist
− Upprätta åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
− Diarieföra underlag till beslut (mail, telefonsamtal, möten etc)
− Utreda åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
− Ärendemöte
− Övrigt
Det är relativt jämt fördelat över vilka aktiviteter som borde finnas med. De
aktiviteter som de flesta tycker ska finnas med är analys/rimlighetsbedömning, dialog med
respektive aktörs målbild och krav, uppdatera behovslista/behovsbank samt dokumentera
behov och brist. Det är tre respondenter som har fyllt i kryssrutan övrigt. Den ena
respondenten som fyllt i kryssrutan övrigt menade på att alla aktiviteter är relevanta men
inte alltid samtidigt i samma process. Det behövs t.ex. inte alltid en åtgärdsvalsstudie.
Respondenten menade också på att förankringen under processen är viktig, t.ex. kan
avsiktsförklaringar/överenskommelser också behöva upprättas. Den andra respondenten
som fyllt i kryssrutan övrigt skrev att en gruppering ska göras av processen Tidig planering
med andra efter en bedömning av Trafikverket. Den tredje respondenten menade på att
leveranserna är viktiga och inte processen samt att det är svårt att veta vilka aktiviteter som
ska finnas med om inte leveransen är tydlig.
De svar som gavs utifrån intervjuer och observationer på frågan vilka aktiviteter
som borde finnas med skilde sig en del mellan de olika respondenterna. Aktiviteterna till
den tidiga planeringen är att ha en dialog men även att träffas, samla in behovet eller bristen
som finns.
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Tidig planering med andra är en ständigt pågående process som fylls på och tankas av.
Kommer det in ett nytt behov tar Trafikverket hand om det, det fylls på med behov/brist
kontinuerligt. Det som kommer ut från möten förs in i behovslistan eller tar det vidare
internt och träffar andra enheter samt gör en sammanvägning. Ett annat svar över vilka
aktiviteter som borde finnas med i processen Tidig planering med andra är att aktiviteterna
är som en kedja. Det börjar med att föra en dialog kring möjliga lösningar eller behov på ett
möte. Därefter börjar en successiv utredning över vad det är som krävs och slutligen
tecknas ett avtal samt finansiering av utredningen.
En annan aktivitet till processen Tidig planering med andra är genomförande av en
övergripande åtgärdsvalsstudie. Utöver det genomförs även aktiviteter i form av
utredningar på olika nivåer för att se hur den statliga infrastrukturen ska hänga ihop med
den kommunala. Aktiviteterna innefattar också att föra en dialog, föra ut kunskap och få en
gemensam samsyn tillsammans med kommunerna över hur Trafikverket borde lösa och
hantera den här situationen, så det blir den bästa lösningar för båda parter. Etablera och
genomföra samverkan, kontinuerlig dialog samt skriftlig eller muntlig överenskommelse är
också aktiviteter. Det skrivs även en avsiktsförklaring i processen Tidig planering med
andra. Innan Trafikverket tar fram faktaunderlag behövs också en gemensam målbild tas
fram för att veta vart du vill med arbetet. Processen Tidig planering med andra är ett
kontinuerligt arbete som kan snurra många varv innan det kommer ut till behovslistan. Det
kan leda till att det blir förslag till fortsatt arbete och fördelning av ansvar men det kan även
leda till att det bidrar till samhällsplaneringen och då är det de som är bidraget. Trafikverket
anpassar samarbetet med kommunerna i form av olika nivåer utifrån situationen. Det
händer väldigt mycket i processen Tidig planering med andra. Behovslistan är något som
uppdateras så fort ett kundönskemål kommer in och används som ett underlag.
Ett ytterligare svar som framkom var att Tidig planering med andra består av
utredningar för att komma till botten med vad som är problemet och vad som ska göras åt
det. Det görs ofta genom en åtgärdsvalsstudie. I åtgärdsvalsstudien kommer även
fyrstegsprincipen in som innefattar att diskutera möjligheterna att lösa problematiken med
andra aktörer i ett fyrstegstänk. Åtgärdsbeställarna kommer efter den tidiga planeringen
men ibland kan ett behov lyftas in i en plan eller länsplan innan den är mogen.
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Ibland kan även ett behov komma in i ett lite för sent skede och lyftas in i en typ av
utredning, det kan komma en åtgärdsvalsstudie men då kan den vara lite väl sen.
Aktiviteterna består av att Trafikverket måste identifiera en brist/behov, komplettera med
underlag och sen göra en slutsats att här finns ett utvecklingsbehov. Det gör att fiskarna
(aktivitetspilarna) ta fram kompletterande kunskaps/faktaunderlag samt identifiera och
beskriv brister eller utvecklingsbehov (se bilaga 2, s. B) inte bör komma efter varandra.
En viktig del i en åtgärdsvalsstudie är dialogerna med respektive aktörs målbild och krav;
det ingår också som en del av att ge varandra perspektiv och vad de olika aktörerna behöver
för kvaliteter i transportsystemet.
Till Tidig planering med andra tillkommer i vissa fall en så kallad årsklocka.
Årsklockan innebär en planering utifrån en fyra års fas. De första åren ägnas åt att göra mer
systematiska utredningar, systemanalyser och eventuellt en åtgärdsvalsstudie där större
helheter visas och vad som inte stämmer samt vad för information som saknas. Nästa steg
är att föra en dialog om slutsatserna och funderingar tillsammans med andra berörda. I
slutet på cykeln är det förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas för att komma tillrätta
med problemet. Tillstånd och bristbeskrivningar är en viktig aktivitet för att visa
systematiskt hur Trafikverket försöker beskriva det likartat i hela landet. Det bygger på att
underlag tagits fram och att Trafikverket och andra aktörer har gemensam samsyn för att
slutligen formulera fram strategier för hur Trafikverket ska arbeta med frågor. Utredning av
behovet är aktiviteten.
Egna efterforskningar är också en aktivitet som görs i den tidiga planeringen.
Många kollegors kompetens vägs in och då gäller det att leta på deras information i tidigt
skede, det blir att jobba som stöd och lite detektiv för att se vart Trafikverket står idag och
vad som behöver tas reda på. Det är viktigt att det skrivs avtal/avsiktsförklaringar mellan
kommunen och Trafikverket som visar på att de ska ta fram gemensamt underlag för att det
ska bli så bra som möjligt. Alla fiskarna (aktivitetspilarna) i processen Tidig planering med
andra finns med mer eller mindre. Däremot skrivs avsiktsförklaringen i Etablera,
genomföra samverkan med externa aktörer (se bilaga 1). Det är inte säkert att ordningen
mellan aktiviteterna stämmer överens eller att hela bilden säger hela sanningen, det är ett
sätt att se på det och hur gången går.
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En ytterligare aktivitet är att det kommer in ett behov som läggs i en så kallad
behovsbank. Därefter tar en behovsgrupp hand om det som ligger i behovsbanken för att
sedan eventuellt ta det vidare till en åtgärdsvalsstudie. Behovsgruppen tittar tillsammans på
behovet, gör en slags bedömning och ser om det har potential att utredas vidare inom en
åtgärdsvalsstudie eller om det finns andra möjliga lösningar. Tidig planering med andra
handlar mycket om att föra en dialog och samverka med kollegor men även dialog med
externa parter. Om Trafikverket är överens om att det är en brist eller ett behov som
behöver studeras vidare läggs det i en behovslista som sedan leder till en utredningslista. En
avsiktsförklaring behöver också skrivas, antingen före eller efter åtgärdsvalsstudien. Det
som inte finns med i processkartan idag är åtgärdsgrupp vilket enligt individen borde finnas
efter förslag till ytterligare utredningar. Processkartan är en förenklad bild av allt
Trafikverket gör idag. Skriftlig eller muntlig överenskommelse om samarbete/samverkan
innefattar avtal, den kan även finnas på fler ställen. Idag pratas det om avsiktsförklaringar
och inte överenskommelser. Behovslistan kommer in efter identifiering av brister eller
utvecklingsbehov.
Tidig planering med andra handlar om att ha en relation som resulterar i en
diskussion eller dialog i tidigt skede, det är alltså mer ett förhållningssätt än en aktivitet.
Det finns inget formellt steg att så här händer det eller så här händer det inte, det är ingen
aktivitet knutna till det. Etablera/Genomföra samverkan med externa aktörer stämmer inte,
det görs hela tiden. Trafikverket har ständigt kontakt med sina externa aktörer för att kunna
ta in behovet. Det finns ingen prioritering över hur behoven/bristen ska omhändertas och i
vilken ordning.
Utöver tänkbara aktiviteter framkom det även vilka aktiviteter som är
värdeskapande i processen Tidig planering med andra. En värdeskapande aktivitet som
många påpekade är dialogen och samarbetet samt att få ut kunskap. Utöver dialogen
framkom det även att det är värdeskapande att arbeta på ett systematiskt sätt för att kunna
hålla ordning på dialogerna och alla behov som kommer in. Förståelse för hur processen
fungerar är en viktig och en värdeskapande aktivitet. Åtgärdsvalsstudien är också
värdeskapande för processen. Vidare är det även viktigt att identifiera behov och brister
samt ta fram kompletterande kunskaper och fakta.
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Att lyfta och få till ett resonemang om vad problemet egentligen utgörs av samt få
förståelse från olika aktörer är en värdeskapande aktivitet i processen. Det viktigaste är att
ta fram strategier som skapar värde och lämna över de till åtgärdsplanerarna. En väl noga
och bra prioritering är också värdeskapande för processen Tidig planering med andra.
Båda parter ska också kunna ta ansvar och ansvara för respektives del.
Behovsgruppen utgör en värdeskapande del i processen.
Avsiktsförklaringen/överenskommelsen är även en aktivitet som skapar mycket värde. I
tidiga skeden är det viktigt att prata igenom behoven, förslagen, önskemålen och sätt upp
tydliga mål men även bestämma sig för vilken målbild som Trafikverket har.
Sammanfattningsvis går det att utläsa att en del av aktiviteterna som genomförs är
tydligt återkommande i svaren hos flera respondenter. Det går att se att dialog är en
aktivitet som görs kontinuerligt i den tidiga planeringen. Tio av tio personer delar citatets
mening: “Dialog är en aktivitet. Jag tycker nog att det är dialogen som är den tidiga
planeringen, det är det.” Utöver dialogen som aktivitet går det även att se att det skrivs
avsiktsförklaringar i den tidiga planeringen med andra. Det är fyra av tio personer som
delar citatets innebörd: “Och då är det viktigt att vi skriver ett avtal/ avsiktsförklaring
mellan kommunen och oss som visar på att vi ska ta fram gemensamma, ett gemensamt
underlag (...)” Det är alltså fyra av tio personer som berättade att avsiktsförklaringar skrivs
mellan Trafikverket och kommunen, det kan ses som ett avtal eller en överenskommelse. I
Tidig planeringen med andra görs det även olika former av utredningar. Ibland räcker det
att göra enklare utredningar medan ibland behövs det läggas förslag till ytterligare
utredningar, det beror helt på vad det är för behov eller brist och hur det ser ut. Sju av tio
personer känner för citatets innebörd: “Och där jobbar vi, där går vi in och tittar på hur den
statliga infrastrukturen ska hänga ihop med den kommunala, det ska bli en bra lösning på
sikt. Och då gör man utredningar i olika nivåer (...)” Det är dock en hel del aktiviteter som
bara någon enstaka person berättat om. Det går även att utläsa och dra en slutats i att det
skiljer sig anmärkningsvärt att många aktiviteter som finns i processkartan idag inte
stämmer överens med verkligheten. Flera respondenter påpekade även att fiskarna
(aktivitetspilarna) ligger på fel plats eller i fel ordning.
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4.1.3. Output.

Figur 6: Sammanställning över hur regionerna svarat på frågan Vad utgör output i
processen Tidig planering med andra? Av de 35 respondenterna har flertal valt att kryssa i
fler svar än ett.
Den insamlade datan som visas i paretodiagrammet (figur 6, s. 62) ger svar på hur
de 35 deltagarna ser på frågan Vad utgör output? Varje deltagare kan ha kryssat i fler
svarsalternativ bland svaren uppdaterad behovsbank/behovslista, beställning av åtgärd till
behov/brist, uppdatera åtgärdsbank/åtgärdslista och gett ett eget förslag på övrigt. Enligt
undersökningen finns det olika åsikter om vad som ska utgöra output.
Det är fem deltagare som lämnat ett eget svar där två av dem inte kryssat i något
annat än övrigt. En individ skrev att samhällsplanerare levererar en behovslista,
åtgärdsplanerare prioriterar behoven i listan och beställer åtgärder. Det som
åtgärdsplanerare gör kanske kan ses som ett senare skede i den tidiga planeringen. Den
andre gav svaret att output är input till andra aktörers planering (samhällsplanering och
statlig planering). Den tredje skrev att output i den tidiga dialogen utgörs av att komma
fram till om behoven behöver utföras i en åtgärdsvalsstudie. Efter att ett ställningstagande
gjorts i åtgärdsvalsstudien om det ska bli en åtgärd eller inte på bristen/behovet, övergår det
sedan till beställning. Alternativt är att behovet/bristen blir liggande i väntan inför
åtgärdsplanering eller så sker det i nästkommande planperiod. Det fjärde svaret är att output
ska utgöras av prioriterade mål eller tydliggörande av målkonflikter.
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Den femte respondenten skrev att vilken typ av utredning bör iscensättas för att lösa
identifierad brist som output.
Intervjuerna och observationerna gav ifrån sig lika utspridda svar på vad det är som
utgör output. En individ ställde sig frågan Hur långt sträcker sig arbetet och när är det inte
längre tidigt skede? Hen tycker att det är svårt att dra en gräns när processen slutar men att
det kan vara när Trafikverket har lämnat svar på resultatet (om behovet ska utredas vidare,
beställas eller lämnas vidare till underhåll), gjort ett ställningstagande och en tänkt
fortsättning. Output är en uppdaterad och prioriterad behovslista. Det slutar när den som
kommit med behovet fått en återkoppling. En liknande åsikt om output är en uppdaterad
behovslista där behoven är prioriterade. Individen ställde frågan om prioriteringen är för
åtgärder eller utredningar och kom fram till att det är utredningar och om det ska göras
åtgärdsvalsstudier som prioriteras. För att få en färdig uppdaterad behovslista så ska
behoven vara prioriterade. Det är samhällsplanerare och behovsgruppen som levererar
leveransen.
En annan syn på output är när den informella processen går in i den formella. Det är
någonstans under åtgärdsvalsstudie upprättandet, när det går från tidiga skedet till att börja
prata om konkreta åtgärder. Däremot avslutade samma individ med att säga att Tidig
planering med andra slutar när Trafikverket bestämt vilka åtgärder som de ska gå vidare
med och är överens om dem. Det behöver inte betyda att ett fysiskt dokument överlämnas
som output, det är mer en process som fortlöper och kopplas samman med en annan
process. Däremot sa även hen att uppdatera behovslista är en del av jobbet men det beror på
var strecket för tidig planering ska gå någonstans om det utgör output eller inte.
Output kan även vara bidrag till samhällsplaneringen eller bidrag till den statliga
infrastrukturen. Om det handlar om bidrag till den statliga infrastrukturen är behovslistan
ett steg där. Output är större än bara en behovslista. Output kan även vara förslag till
ytterligare utredningar, överenskommelse om fortsatt utredning och förslag på enklare
åtgärder.
En annan individs syn på output är att det är en uppdaterad behovslista som
samhällsplanerare lämnar ifrån sig till åtgärdsplanering där de ser om behovet får plats i
budgeten. Hen hade även åsikten om att Tidig planering med andra är en liten del av
åtgärdsvalsstudien.
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Trafikverket ska lämna ifrån sig åtgärder men även behov som behöver utredas vidare. En
individ delade en snarlik åsikt om att en del av åtgärdsvalsstudien är ifylld och att det utgör
output. Hen menade att output är tillstånd och bristbeskrivningar, strategier för hur åtgärder
ska genomföras. Det materialet utgör ett underlag till åtgärdsvalsstudien.
Ytterligare en syn på output är att det är ett från lämnat planyttrande där parterna
varit överens och de har lämnat ett yttrande. Individen tyckte att det var en bra fråga att
fundera på när processen slutar. En annan individ utgav output som något helt annat då det
skulle vara en uppnådd förståelse och överenskommelse för båda parter som avslutade
processen. En annan typ av output är när de långsiktiga planerna har färdiga åtgärder. Det
är det som lämnas vidare till genomförande skedet.
En annan individ menade att det inte är utredningslistan som samhällsplanerare
lämnar ifrån sig som output utan det är först när utredningen är klar och ett sista
ställningstagande som samhällsplanerare gör som blir output. Ställningstagandet innefattar
vart behovet ska in i planen eller om det går vidare till åtgärdsplanering. Ibland kan en
avsiktsförklaring behöva göras efter genomförd studie där parterna är överens om vem som
ska betala eller om det är en medfinansiering.
Sammanfattningen av vad som utgör output blir väldigt bred. Output kan både vara
uppdaterad behovslista och uppdaterad prioriterad behovslista. Två av tio personer känner
för citatet: “Ja ja det är någonstans, för att få den uppdaterade behovslistan då har vi
prioriterat de behov som finns, det är det som är våran leverans då” Det kan även vara en
del av en åtgärdsvalsstudie eller när Trafikverket fått fram underlag till en
åtgärdsvalsstudie, fyra av tio personer delar citatets innebörd: “(...) någonstans under
åtgärdsvalsstudie processen kan man säga att man går från tidiga skeden till att börja prata
om mer konkreta åtgärder.” Output kan vara färdiga åtgärder menade tre av tio personer på:
“När man landar i konkreta åtgärder så slutar tidiga skedet, (...)” eller strategier, planförslag
och att det inte finns några gränser mellan processerna. Tre respondenter av tio menade
även att det är svårt att ge ett svar på vart Tidig planering med andra slutar. “Det var en bra
fråga att fundera på när tidig planering slutar.”
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4.2. Vad är problematiken i processkartan Tidig planering med andra?
Frågeformuläret visar på att det är väldigt få som kan hitta processkartan Tidig
planering med andra. På frågan Kan du enkelt hitta processkartorna? svarade 8
respondenter ja och 27 respondenter nej. Intervjuerna och observationerna visade att det är
svårt att hitta processkartorna. Två av tio personer delade citatets mening: “Nja, väldigt
sparsamt skulle jag säga och jag försökte att vid något tillfälle titta efter processkartan, eller
jag vet inte vart jag ska hitta den på intranätet heller.“ Utöver att processkartan är svår att
hitta finns det medarbetare och chefer som inte har sett den. Två av tio personer delade
citatets innebörd: “Nej det vet jag inte om jag har sett den.” Det är även många av
deltagarna i undersökningen som har gjort ett försök innan studien att sätta sig in i
processkartan och ger otydliga svar på om de känner till processkartan Tidig planering med
andra. Fem av tio personer delade citatets fråga: “Ja det har jag nog men vilken är, kan du
visa?“ Ordet processkarta hos Trafikverket har olika namn t.ex. diagram, modell, bilden
och rutan. Internt på Trafikverket använder det sig av olika synonymer för ett ord, vilket
även gör att de inte förstår vissa begrepp som inte används av just dem, t.ex. behovslista
och behovsbank har visat sig är samma sak men internt har de svårt att förstå det ena
begreppet när de använder det andra. Det har även framgått att processen saknar beskrivna
mål att mäta mot.
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Figur 7: Sammanställning över hur regionerna svarat på frågan Vart är det lämpligt
att hitta processkartorna? (processkarta Tidig planering med andra) Av de 35
respondenterna har flertal valt att kryssa i fler svar än ett.
I frågeformuläret ställdes frågan Vart är det mest lämpligt att hitta
processkartorna? och där visade det sig att respondenterna har en relativt gemensam syn på
svaret. Det är en plattform där individen kan se hela processkartan och klicka in på
aktiviteter för att få en skriftlig beskrivning. Personen ska kunna se tillhörande dokument
till aktivitet, t.ex. hur upprättas en åtgärdsvalsstudie. I frågeformuläret var det fyra
respondenter som valde att kryssa i rutan övrigt och ge ett eget förslag. Två av svaren
innefattar att processkartan ska hittas via intranätet som snabblänk. Det ska gå att klicka sig
vidare t.ex. under fliken Om trafikverket.
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Där måste det även finnas en presentation om Trafikverket. En tredje kommentar var att
hen gärna hade sett ett strukturerat arbetsrum efter Trafikverkets processer med tillhörande
dokument. Det ska vara strukturerat och samlat. Den sista åsikten var att huvudprocessen
och flödet borde vara så självklart att det inte ska finnas något behov av en processkarta.

Figur 8: Sammanställning över hur regionerna svarat på frågan Vad innebär det att
arbeta i en process för dig? Av de 35 respondenterna har flertal valt att kryssa i fler svar än
ett.
I frågeformuläret ställdes en fråga om vad det innebär att arbeta i en process för
dig. Det är fyra svarsalternativ som är relativt jämlika i svarsfrekvens. Svaret som har fått
flest antal kryss är Bemöter externa parter utifrån samma förutsättning. Därefter kommer
Standardiserat arbetssätt, Effektivitet samt Underlättar vardagen.
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Det är sju personer som har fyllt i kryssrutan övrigt där det framkom olika svar till vad det
innebär att arbeta efter en process. En respondent menade på att det ger stöd för att alla ska
kunna arbeta så lika som möjligt, variationer kommer finnas ändå men inom vissa givna
ramar. En annan respondent menade att om processen är ändamålsenlig och arbetssätt, samt
roller är tydliga så finns möjlighet att jobba med helhetssyn och effektivitet samt lära av
varandra/bygga erfarenhet tillsammans. Däremot kan en dålig process hämma kreativiteten.
Processarbete innebär interaktion med andra aktörer och människor med olika bakgrund
vilket kan innebära en svårighet. Den tredje respondenten menade på att arbeta efter en
process ger tydlighet internt men även externt. Ett annat svar som gavs under kryssrutan
övrigt var att en process inte fångar in allas behov och skapar därigenom irritation och
merjobb. Den femte respondenten skrev att arbeta efter en process skapar tydlighet över
respektive parts roll. Vidare framkom det ett svar i form av att en process inte ger någon
tydlig början och inget tydligt slut samt att olika processer hakar i varandra. Den sjunde
respondenten skrev att arbeta efter en process ger styrning och kvalitetssäkring.
I frågeformuläret framkom det att repondenterna har en relativt positiv syn på vad
det innebär att arbeta efter en process. Det som intervjuerna och observationerna visade var
en mer hård sida till att arbeta efter en process. Där framkom bland annat orden fyrkantigt
och fluffigt som beskrivning till processer. Det finns även åsikter om att Trafikverket inte
arbetar efter processer, två av tio personer delade citatets betydelse: “Det är ju såhär att vi
lever inte efter någon processkarta.” Andra individer menade på att det är svårt att göra
processer av en verksamhet och att tidiga skeden är komplexa. “Det finns ingen riktig
möjlighet och standardisera det här.”. Det uppkom en fråga om varför Trafikverket ens har
en process. En respondent hade svårt att läsa av processkartan och se när en ny process tar
vid och börjar. Dagens processkarta Tidig planering med andra (se bilaga 2, s. B) stämmer
enligt några respondenter överens med verkligheten till en viss del, medan andra tycker att
aktiviteterna i den ska byta plats och att det saknas aktiviteter som genomförs i arbetet. Åtta
av tio personer delade citatets mening:
”Ja nej jag kan bara igen säga att den här processkartan är absolut
inte känd ute och jag vet inte om jag tycker riktigt den speglar som
vi jobbar heller. Jag tycker den är lite svår, så kan man säga.”
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En individ tycker att processkartan är bra beskriven men att i verkligheten finns det
fler valmöjligheter och att de olika valen inte är presenterade i processkartan. Flera
individer tycker att processkartan inte är tillräckligt detaljerad men att den även måste ge
utrymme till olika frågeställningar då alla ges olika förutsättningar. En aktivitet som både
saknas i processkartan Tidig planering med andra och i det verkliga arbetet är utvärdering.
“(...) en sak som vi missar är utvärderingen av det som har hänt för
att lära oss till nästa gång. Det är en aktivitet som jag tror vi skulle
kunna bli bättre på för att ta med oss nästa gång när vi gör något
liknande eller lära utav det vi har gjort.”
Det som framkommit tydligt i intervjuerna är att alla tillhör samma enheter
Samhällsplanering och arbetar utifrån samma processkarta men de har olika roller vilket
gör att tidiga skeden börjar olika beroende på vilken typ av uppgift personen i fråga har.
Sex av tio personer uttryckte sig liknande som citatet:
“Och när man kommer in i detaljplaner, så är det så formellt, det är
det tidiga för mig som jobbar med dom frågorna men
samhällsplanering i tidiga skeden kanske är egentligen innan den
formella processen. Så, ja det beror ju på vem man frågar. Vi har
tidiga skeden allihopa (...)”

4.2.1. Samband.
En korrelationsmatris skapades för att se om det gick att tyda några samband mellan
frågorna, befattning, erfarenhet, ålder och region (bilaga 9). Det visade sig att det inte fanns
några starka samband. Däremot gick det att se samband utanför ramen för
korrelationsmatrisen. Frågorna som tillhörde frågeformuläret Vill du arbeta efter en
process? och Vad innebär det att arbeta i en process för dig? presenterades i olika
uppställningar, frågan Vill du arbeta efter en process? presenterades i en korrelationsmatris
medan frågan Vad innebär det att arbeta i en process för dig? presenterades i ett
paretodiagram, vilket påverkade kopplingen sinsemellan.
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Av de sex respondenter som svarade att processen hämmar kreativiteten var det fyra av
dem som tillhörde samma region. Därför gjordes en fördjupning i den regionen.

Figur 9: Sammanställning över hur regionerna svarat på frågan Vill du arbeta efter
en process? Av de 35 respondenterna har enbart ett ja eller nej givits.

Figur 10: Sammanställning över hur regionerna svarat på frågan Vad innebär det att
arbeta i en process för dig? och valt att kryssa i rutan att processer hämmar kreativiteten.
Av de 35 respondenterna har flertal valt att kryssa i fler svar än ett.
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I en av de sex regionerna som svarade på frågorna går det att se ett samband i region
ett. Fyra av de sju (57%) respondenter som tillhör region ett tycker att processer hämmar
kreativiteten. I övriga regioner rör det sig enbart om en respondent som tycker att
kreativiteten hämmas vid processarbete. Region ett gav även svar om att de inte vill arbeta
efter en process. Utav de sju svaren var det två respondenter som inte ville arbeta efter en
process och den frågan kan kopplas samman med perspektivet att processer hämmar
kreativiteten. I övriga regioner fanns det inget samband mellan de enstaka fall som tycker
att processer hämmar kreativiteten och viljan att arbeta efter processer. Åsikterna i region
ett kan kopplas ihop med chefens åsikter om att ingen av hens samhällsplanerare är det
minsta intresserad av en process. Individen verkar ha en negativ syn på processer. “(...) jag
tror ju personligen inte att man lyckas åstadkomma ett sätt att bemöta kommunerna på
genom en beskriven processbild. Det krävs någonting annat.” Chefen i regionen uttryckte
sig tydligt om att processer hämmar kreativiteten “Man får inte tappa den här kreativiteten
heller som finns i dom här processerna, det finns en risk om man försöker styra, eller
överstyra det liksom.”. En ytterligare åsikt som kom från intervjuerna och observationerna
är att processer är något för tillverkningsindustrin. I övriga regioner har ingen yttrat sig om
liknande markanta åsikter.
5. Analys och diskussion
5.0. Analys
5.0.1. Processkartläggning av nuläget
Av det presenterade resultatet under rubriken Hur ser det verkliga arbetet ut i
processen Tidig planering med andra? står det i detalj hur deltagarna i studien ser på sitt
arbete till processen. För att kunna visualisera resultatet bättre har materialet bearbetats för
att kunna tydliggöras i en variant av en processkarta. Bergman och Klefsjö (2012, s. 465ff)
skrev att ett viktigt sätt att kartlägga kunskapen på är genom att placera aktiviteterna i ett
flödesschema, där flödesschemat formar en gemensam bild av vad som inte sker och sker
idag. Processkartläggningen ska tydliggöra vad som sker idag och inte sker idag kopplat till
den befintliga processkartan Tidig planering med andra.
Processkartan är inget lösningsförslag på hur deras process ska se ut, det är enbart
en kartläggning över hur deras verklighet ser ut. I processen av nuläget (se bilaga 10, s. L)
finns det variationer på vad som utgör input och vad som utgör output.
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Alla aktiviteter i processkartan som har en svart heldragen ram runt sig är de aktiviteter
som olika individer ser som inputs. De aktiviteter som har svarta streckade linjer är det som
olika individer ser som outputs. De aktiviteter i processkartan som inte har någon form av
ram är enbart aktiviteter enligt individerna. Trafikverkets medarbetare till enheterna
Samhällsplanering arbetar gemensamt inte standardiserat. Nedan följer en beskrivning av
enheterna Samhällsplanerings arbete i det tidiga skedet. Beskrivningen är en förklaring till
processen av nuläget (se bilaga 10, s. L).
5.0.1.1. Input.
Input utgörs av vad inobjektet levererar till den aktuella processen i form av
råmaterial, uppgifter eller problem (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 465). Enligt Bergman och
Klefsjö består processen av en början, en första aktivitet där processen har en leverantör. I
processen kan input se olika ut idag men det gemensamma är att det rör sig om ett
behov/brist/önskemål/idé/kundärende. (Brist/behov/önskemål är de orden som används
mest). Input kan variera beroende på hur individerna ser på resurser i form av material och
information (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44). Ett sätt att se på input är att processen Tidig
planering med andra aldrig börjar, det finns ingen tydlig början. Då är input som en cykel
av dialog. Input ses av många som en öppen dialog där de inte vet vad det är för brist/behov
som finns utan det tydliggörs under dialogen. Parterna vet inte vad de förväntar sig av
dialogen. Om input inte är den öppna dialogen ser vissa på Trafikverket att input utgörs av
en mer inriktad dialog om behovet/bristen/önskemålet/idén. Dialogen kan utgöras av att det
antingen är Trafikverket eller extern part som tar kontakt med den andre parten om
behov/brist/önskemål/idé. Parallellt med dialogen finns det de som menar att input består
av en träff/ärendemöte och inte en dialog. Om input är träffen så blir nästa aktivitet att ta
fram information om behov/brist/önskemål/idé/kundärende. Om träffen inte ses som en
input utgör träff en aktivitet efter dialog om brist/behov/önskemål/idé. Det finns även
individer som menar att input utgörs av en gemensam målbild (Dialog om respektive aktörs
målbild och krav). I processkartan är det en input som kommer efter vissa genomförda
aktiviteter. Synen på vad som är tidigt skede påverkar vad som utgör input.
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5.0.1.2. Aktiviteter.
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) innehar en process ett nätverk av
aktiviteter som slutligen ska producera ett resultat. Första aktiviteten består av att föra en
dialog/omhänderta brist/behov/önskemål/idé och följs i sådana fall av ärendemöte. Första
aktiviteten kan även bestå av en träff/ärendemöte (dialog) mellan berörda parter om
brist/behov/önskemål/idé, det kan även ses som en sorts samverkan med externa aktörer.
Vilken aktivitet som kommer först påverkar hur de ser på vad som utgör input. Ett
dokument som i vissa fall öppnas upp under/efter ärendemötet är avsiktsförklaring.
Efter/under ärendemötet skrivs behovet in i behovslistan/behovsbanken. Efter
träffen/ärendemötet (alternativt dialogen) med berörda parter tas information fram om
behov/brist/önskemål/idé, det är en pågående dialog inom interna och med externa parter.
Det förekommer också att äldre utredningar plockas fram. Efter det görs en
analys/rimlighetsbedömning i form av ett ställningstagande om det är ett behov eller brist.
Därefter görs i vissa fall en avstämning/beslut om det finns ett intresse eller om
bristen/behovet är en brist. Blir det ett nej avslutas processen med just det inkomna
ärendet/brist/behov/önskemål/idé, blir det ett ja förs brist/behov/önskemål/idé in i
behovslista/behovsbank. I vissa fall sker det inget beslut utan bristen/behovet skrivs in i
behovslistan/behovsbanken direkt.
Efter uppdaterad behovslista/behovsbank förs en dialog om respektive parter/aktörs
målbild för att se om målbilden är gemensam. En beslutspunkt finns efter den aktiviteten
om bilden är gemensam eller inte, om målbilden är gemensam (ja) leder det vidare till att
upprätta en avsiktsförklaring/överenskommelse (en del av avsiktsförklaringen). Om
målbilden inte är gemensam (nej) leder det till en aktivitet om att komplettera
informationen/faktaunderlaget. Därefter testas den gemensamma målbilden igen. I
avsiktsförklaringen ska det finnas en beskrivning om hur båda parterna ska arbeta åt samma
håll, att de ska ta fram gemensamt underlag eller vem som ska ta fram vad. Efter att
avsiktsförklaringen/överenskommelsen skrivits uppdateras behovslistan/behovsbanken
igen, vilket också vissa individer menar på blir output för Tidig planering med andra. I
vissa fall fortsätter den tidiga planeringen efter att behovslistan/behovsbanken uppdaterats
och går vidare till en prioritering av behoven/bristen om de är berättigad till en utredning av
lösningar på bristen.
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Prioriteringen är även grundad utifrån hur krisdrabbad bristen/behovet är. Det finns ingen
mall på hur prioriteringen ska genomföras utan den görs på egna erfarenheter.
Prioriteringen av behoven kan i vissa regioner göras av en så kallad behovsgrupp. Efter att
behoven/bristen prioriterats utformas en uppdaterad och prioriterad behovslista som även
för vissa blir output för Tidig planering med andra. (Leveransen blir då att nästa enhet tar
vid och gör utredningar efter prioriteringen.) I vissa fall fortsätter processen efter den
uppdaterade prioriterade behovslistan/behovsbanken och då görs utredning på tänkbara
lösningar. Ta fram förslag på åtgärder kan även kallas för utredning. Till den aktiviteten
tillhör dokumentet åtgärdsvalsstudie då det är en del av utredningen, samt fyrstegsprincipen
som är en grund för hur Trafikverket ser på lösningar. Därefter kommer en aktivitet som
även ses som en output och det är uppdatera behovs- åtgärdslista/behovs- åtgärdsbank, där
arbetet utgör en del av åtgärdsvalsstudien (ÅVSen är inte klar, bara en grund är framtagen).
Efter uppdatera behovs- åtgärdslista/behovs- åtgärdsbank kan ytterligare utredningar
tillkomma som också utgör en del av en åtgärdsvalsstudie samt går under tankesättet
fyrstegsprincipen. De ytterligare utredningarna bidrar till att beskriva konkreta åtgärder av
bristen/behovet som för vissa också utgör output, det är även en del av åtgärdsvalsstudien.
Efter beskrivning av konkreta åtgärder kommer det kunna landa i att Trafikverket vet vem
som ansvarar för bekostnad av åtgärden. Därav kommer ytterligare tillägg i
avsiktsförklaringen om vem som bekostar vad av den totala kostnaden till åtgärden.
Därefter kommer ett ställningstagande att göras om åtgärden ska gå vidare till en
beställning eller inte, om det blir ja så görs en beställning av åtgärden till behovet/bristen.
Om det inte blir en beställning (nej) kommer det gå till vidare utredning och efter den
utredningen kan ett nytt ställningstagande göras på åtgärden. Blir det nej förs åtgärden till
behovet/bristen in i åtgärdslistan/åtgärdsbanken, men om det blir ett ja kommer en
beställning att göras av åtgärden till behovet/bristen. Den slutliga outputen blir då beställd
åtgärd. Under hela processen kan beslut och material diarieföras men det finns ingen
tydlighet i när det görs och om det görs.
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5.0.1.3. Output.
Slutet i en process utgörs av en sista aktivitet som ska producera ett resultat och
redogör vad kunden kommer att tillhandahålla (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 457ff). För att
förtydliga vilka aktiviteter som varierar mellan olika personers syn på outputs har vi
sammanställt aktiviteterna och inom parentes står outputens namn skrivet. T.ex. om en
individ ser uppdatera behovslista/behovsbank som aktivitet medan en annan ser det som en
output, ändras böjningen på verbet. En aktivitet är något som pågår, medan en output är
något som är genomfört och kan levereras, t.ex. en färdig uppdaterad behovslista som kan
ges vidare som en leverans. Isaksson (2015, s. 782) skrev att output är ett resultat från
processen som Bergman och Klefsjö (2012, s. 44) skrev är ett resultat i form av information
och tjänster. Det identifierade outputs som tillhör processen Tidig planering med andra är:
− Uppdatera behovslista/behovsbank (Uppdaterad behovslista/behovsbank)
− Uppdatera prioriterad behovslista/behovsbank (Uppdaterad prioriterad
behovslista/behovsbank)
− Uppdatera behovs- åtgärdslista/behovs- åtgärdsbank (Uppdaterad behovsåtgärdslista/behovs- åtgärdsbank)
− Beskriva konkreta åtgärder (Beskrivna åtgärder)
− Beställd åtgärd
5.0.2. Förtydligande kring problemet med processen Tidig planering med andra
Problemet är ett faktum, personer till enheterna Samhällsplanering arbetar på olika
sätt och olika långt i förhållande till vart processen idag borde sluta. Enligt Bergman och
Klefsjö (2012, s. 44) har en process ett sammanhängande nätverk av aktiviteter som ska
upprepas i tiden. Trafikverkets process går att analysera på så sätt att den inte kan klassas
som en process i verkligheten. Processen underlättar inte till ett systematiskt standardiserat
arbetssätt. De som befinner sig i processen utför olika många aktiviteter och ibland anser de
att input i deras fall utgörs av en aktivitet. Vem som har rätt eller fel går inte att tyda. Det är
en skev bild av hur ett processarbete ska se ut. Vi kan utläsa efter kartläggningen av nuläget
att den första delen där åtgärdsvalsstudien börjar är mot slutet i processkartan i aktiviteten
Ta fram förslag på utredningar (se bilaga 10, s. L). Enligt Trafikverkets befintliga
processkarta Ta fram planer för transportsystem, i delprocessen Ta fram åtgärdsförslag
ligger åtgärdsvalsstudien (se bilaga 1, s. A).
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Det finns därför ytterligare en svårighet i Trafikverkets befintliga processkarta, eller i hur
det verkliga arbetet utförs. Den befintliga processen Tidig planering med andra tar enligt
verkligheten in aktiviteter från andra processer. Det ska inte behöva förekomma att
processen går så långt att den tränger sig in på en process längre bort. Bergman och Klefsjö
(2012, s. 51ff) menade på att det är viktigt att ha ett systemtänk för att veta vad den ena
processen levererar till nästa process, det handlar om att organisationer måste ha ett
systemtänk utöver att se varje process för sig. Trafikverket verkar ha svårt att både se hela
systemet av processer men även ha förståelsen i vad processen ska leverera till
nästkommande process. Avsaknaden av systemtänket kan ha skapat problemet att
aktiviteten åtgärdsvalsstudie som tillhör en annan process och inte Tidig planering med
andra som några individer tycker att den tillhör.
Någon tydlig ram/slut/output för när arbetet ska sluta och vart t.ex.
åtgärdsvalsstudien ska ligga är svag. Likaså är det oklart vad som utgör input för processen.
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) har en process ett definierat input och output
samt består av ett nätverk av ingående aktiviteter, producerar ett värdeskapande resultat och
den upprepas gång efter gång. Processen Tidig planering med andra är en process som
upprepas gång efter gång (varje gång ett behov/brist kommer in) men däremot upprepas
den olika gång efter gång. Vissa menar även på att processen aldrig börjar eller slutar. Att
arbeta med processer är en viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman &
Klefsjö, s. 38ff). Offensiv kvalitetsutveckling går ut på att organisationer till lägsta möjliga
kostnad ska överträffa kundens behov/förväntningar genom hela organisationens
engagemang och att ständigt förbättra organisationens processer (Bergman & Klefsjö). Hos
enheterna Samhällsplanering förekommer troligtvis inte den här synen. Däremot är det
något som behövs lyftas upp för att kunna förbättra den befintliga processen. Är det
verkligheten som ska speglas i processkartan Tidig planering med andra eller är det
processkartan som borde speglas i arbetet? Kommer ens en process att hjälpa Trafikverket?
Eftersom enheterna Samhällsplanering har svårigheter med att se när deras arbete slutar och
att alla internt arbetar olika långt behöver de hitta ett verktyg som kan underlätta det. Det
finns troligtvis inte något systemtänk idag hos enheterna Samhällsplanering men Bergman
och Klefsjö (2012, s. 51ff) menade att med hjälp av ett systemtänk kan det förtydliga vad
Trafikverkets arbete i tidiga skeden ska leverera till nästa internkund (eller process).
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För att lösa dagens svårighet med för fria tolkningar av processen Tidig planering med
andra kan det vara bra att skapa ett systemtänk. För att skapa ett systemtänk behövs ett
bildande av olika nätverk göras och ett nätverk utgörs av sammanhängande aktiviteter som
i sin tur utgör en process (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44ff). För att Trafikverkets enheter
Samhällsplanering ska kunna lösa problematiken bakom att det idag inte finns någon ram
och att alla arbetar olika tidigt samt olika långt (se bilaga 10, s. L) behöver de arbeta utifrån
processer. Processer kan tydliggöra ramen för tidiga skeden då problemet visar på att när de
pratar i skeden har svårt att förstå varandra då de menar olika saker. Enheterna
Samhällsplanering behöver veta vad de gör i olika skeden, det vill säga när arbetet börjar
och slutar, samt vad och till vem leveransen ska till. Enheterna Samhällsplanering måste
arbeta med processer för att kunna tydliggöra input och output och även skapa ett
systemtänk för att veta vem som kommer efter deras process.
5.0.2.1. Att skapa rätt process.
En av grundprinciperna för Lean Management är att rätt process ger rätt resultat
(Liker, 2009, s. 115ff). Liker menade på att processerna som finns i organisationen måste
vara rätt på så vis att de skapar kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan.
Att föra upp problem till ytan är inget som görs idag hos enheterna Samhällsplanering. Det
finns därav en avsaknad av tankesättet PDSA för att lägga grunden i ständiga förbättringar
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). Organisationen ska sträva efter att eliminera den tid då
alla arbetsprojekt är vilande eller väntar på att någon ska ta sig an dem (Liker, 2009, s. 61).
För Trafikverket gäller det alltså inte bara att plocka fram en process som ska spegla hur de
arbetar utan de måste veta att det är rätt process. Arbetet i Tidig planering med andra ska
gå som ett flöde. Så som de arbetar idag, att alla arbetar olika och hoppar lite sinsemellan
aktiviteterna tyder på att det inte är rätt process.
Ett grundläggande arbete i att kunna skapa rätt processkarta är enligt Bergman och
Klefsjö (2012, s. 40ff) att sätta kunden i centrum och se till deras önskemål och hur de
beskriver kvalitet. Anledningen till att processkartan Tidig planering med andra skapar stor
variation på utfall kan vara att alla internt ser olika kunder till arbetet. Det kan även vara så
att det inte finns någon annan formulerad kund än att det är samhället som är slutkunden.
För att kunna sätta kunden i centrum måste kunderna identifieras. Det är viktigt att de
interna kunderna inte glöms bort (Bergman & Klefsjö).
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Enheterna Samhällsplanering kan sakna perspektivet som Bergman och Klefsjö
förespråkade, att kunden ska stå i centrum. Anledningen till det är som sagt att det kanske
bara finns en definierad kund och den slutkunden befinner sig långt bort ifrån den här
processen vilket leder till att kundperspektivet glöms bort. Vem är den tänkta interna
kunden till Tidig planering med andra och ska ta emot leveransen (output)? Det finns ett
problem med att inte ha ett kundcentrerat tankesätt då interna och externa kunder inte
definieras och det försvårar systemtänket. Det blir enklare att sätta kunden i centrum när det
finns ett systemtänk (Bergman & Klefsjö). Med kunden i åtanke blir det enklare att göra ett
försök till att skapa rätt process.
För att få fram rätt önskvärd process som kan skapa värde behöver besluten baseras
på fakta. Det går att ifrågasätta Trafikverkets noggrannhet i datainsamlingen som grundar
beslutet av att Tidig planering med andra ser ut som den gör. Bergman och Klefsjö (2012,
s. 42) skrev att basera beslut på fakta gör att organisationen inte låter slumpen ha en
avgörande betydelse. Trafikverket behöver se den interna kunden som ska ta emot
leveransen till processen för att där se vad kunden vill ta emot. För att lyckas med sina
beslut måste det ske en noggrann insamling av kundernas behov, önskemål, reaktioner och
tyckande (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 43).
5.0.2.2. Otydliga gränser.
Om processkartläggningen av nuläget (se bilaga 10, s. L) ställs mot Trafikverkets
process Extern dialog och samhällsplanering (se bilaga 2, s. B) tydliggörs det att det som är
två delprocesser i Trafikverkets process ses i vissa fall som en stor process i verkligheten.
Gränsen mellan de två delprocesserna till processen Extern dialog och samhällsplanering
är svag. Den informella processen Tidig planering med andra och den formella processen
Samråda om andras planer och remissärenden om planering är svag efter kartläggningen
av verkligheten. För vissa är gränsen tydlig när de ser output som uppdatera behovslista,
men de som ser output som färdig och beställd åtgärd ser inte gränsen mellan det informella
och formella. Processen Extern dialog och samhällsplanering behandlar det som kan kallas
för tidigt skede, speciellt processen Tidig planering med andra, men där finns det ett
problem i att processen är delad av alla på enheterna Samhällsplanering vilket gör att tidigt
skede varierar för vad individen arbetar med. T.ex. både samhällsplanerare, strategiska
planerare och åtgärdsplanerare befinner sig i processen.
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I verkligheten ser de olika på vad som är deras tidiga skede och därför blir det många olika
variationer på vart processen börjar och vart den slutar. Bergman och Klefsjö (2012, s. 44)
poängterade att en process ska omvandla vissa resurser till resultat som sedan ska
tillfredsställa processens kunder med så lite resursåtgång som möjligt. I och med att det
tidiga skedet slutar olika för olika personer så bidrar det till att de får med sig olika mycket
arbete in i det senare skedet, det vill säga kunden som i det här fallet är nästkommande
enhet som har hand om processen efter Tidig planering med andra får olika mycket arbete
att ta hand om varje gång. Om arbetet däremot görs systematiskt och noggrant kommer det
krävas mindre arbete i det senare skedet och tillfredsställelsen hos den interna kunden
kommer höjas radikalt.
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 456) är det utifrån fokus på processerna som
vi kan genomföra förbättringar i verksamheten. Hur ska Trafikverket kunna genomföra
förbättringar när de inte använder ordet process? Förutsättningen till att arbeta med
processer är att det finns ett processtänk men när individerna undviker att prata om
processer bidrar det till ett försvårat processarbete. Återigen skapas det problem när
individerna till enheterna Samhällsplanering pratar om tidiga eller sena skeden istället för
att prata processer. När skeden används som begrepp uppstår det problem i vilka aktiviteter
som tillhör någons perspektiv på tidigt skede. När frågan ställdes om vad de tycker är
värdeskapande i processen sade en del att åtgärdsvalsstudien är det. Det är tydligt att de
finns splittrade meningar i vart processen ska sluta, eftersom åsikten finns att
åtgärdsvalsstudien ska finnas med i tidiga skeden då de till och med anser att den är
värdeskapande och viktig.
5.0.2.3. Förståelsen för processer.
Bortsett från att verkligheten har olika utgångspunkter i processen och att den skiljer
sig från Trafikverkets befintliga processkartor, har studien tydliggjort att majoriteten har
svårt att förstå begreppen input, output och aktiviteter. De har svårt att förstå begreppen till
vad en process i stora drag innehåller då vi under studien har fått förtydliga och använda
andra ord till input och output, t.ex. start, början, vad drar igång arbetet, slutar, vad lämnar
du ifrån dig; för att vägleda deltagarna och få dem att förstå vad vi pratar om.
Datainsamlingen har även visat på att begreppet process har olika synonymer hos
Trafikverket i form av diagram, modell, bilden och rutan.
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Det kan visa på att kunskaperna om processer är svaga. Att kunskaperna om processen är
svaga kan betyda att medarbetare och chefer inte getts förutsättningen för att vara delaktiga
till att förstå processer. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 277ff) menade på att medarbetaren
behöver förmågan och färdigheterna som krävs för uppgiften. Uppgiften måste kännas
betydelsefull i sin helhet och att medarbetaren kan delta från början till slutet och där se ett
resultat (Jacobsen & Thorsvik). Medarbetarna har inte uppnått någon form av motivation då
det ser ut som att de inte fått färdigheterna till att förstå. Eftersom det går att se att
deltagarna inte har tillräckliga kunskaper eller förståelse om process och processledning
kan det i sin tur kopplas till att majoriteten inte har sett eller inte kan hitta processkartorna.
För dem är det inte ett naturligt tankesätt att tänka i processbanor och det kan i sin tur ha
påverkat den dåliga kollen som vissa har på hur deras processer ser ut. Enligt Bergman och
Klefsjö (2012, s. 48) kan det innebära att medarbetarna inte getts förutsättningen för att
vara delaktiga. När medarbetarna ges förutsättningar att vara en del av processarbetet ökar
även det deras motivation till att engagera sig i att förbättra processer (Bergman & Klefsjö).
Det är även viktigt att se uppgiftens betydelse för individen, organisationen och i sin helhet.
För att motivera medarbetare behöver de känna delaktighet. Jansson och Ljung (2012, s.
70) skrev att varje individ vill uppleva sig som unik, vara väl integrerad i omgivningen och
utveckla sig själv. När individen upplever det skapas en inre motivation. Trafikverket
verkar ha missat att göra sina chefer och medarbetare delaktiga i arbetet.
Individerna till enheterna Samhällsplanering har goda kunskaper om sitt arbete men
har sämre koll på när en viss delprocess börjar eller slutar. Deras svaga kunskaper kan ha
påverkat att processkartan inte har lyfts fram och inte utgör en del av vardagen. Det kan
betyda att det finns avsaknad av ett engagerat ledarskap då engagerat ledarskap och
engagerade medarbetare hör ihop (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50). Chefernas kunskap om
processer kan ifrågasättas då de inte verkar ha påverkat sina medarbetare positivt i
processarbetet. Enligt Sandahl et al. (2010, s. 17) kräver ledarskapet en förmåga att
involvera och engagera medarbetarna för det gemensamma projektet. Därav kommer det bli
svårt för medarbetarna att bli positivt påverkade i processarbetet om inte cheferna är det då
det är de som ska ha förmågan att kunna påverka medarbetarna positivt.
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Enligt Sandahl et al. (2010) innebär ett engagerat ledarskap en positiv attityd, stöd och
uppmuntran, gärna i kombination med förmåga att entusiasmera; det var viktiga
ingredienser i det transformativa ledarskapet. Inom Six Sigma finns det en 12-stegs modell
över hur Six Sigma kan implementeras. Själva implementeringen av Six Sigma är inte det
intressanta i det här fallet utan det intressanta är hur planen för implementeringen ser ut. Ett
viktigt steg innan arbetet kan genomföras är att högt uppsatta (VD) och chefer behöver tro
på förändringen. Magnusson et al. (2003, s. 81) skrev att VDn måste vara fullt engagerad i
implementeringen och att engagemanget ska vara synligt i organisationen. I det här fallet
finns det ingen VD utan en generaldirektör till Trafikverket. Hur generaldirektörens
kunskaper om processer är kan vi inte uttala oss om då studien har sina avgränsningar till
enheterna Samhällsplanering. Däremot menade Magnusson et al. (2003, s. 82) att en
mästare måste utses som delar målen, önskningarna och kravet på förbättringarna. Den
personen behöver besitta expertkunskaper om ämnet. Det kan vi omformulera till alla de sju
regioncheferna som tillhör enheterna Samhällsplanering. De måste besitta expertkunskaper
och verkligen tro på idén. I nuläget är kunskapen om ämnet svag vilket även gör att deras
tro på processer är knapp. Enligt Six Sigmas tankesätt måste cheferna vara troende och
förmedla den åsikten vidare för att på så sätt motivera sina medarbetare. I det här fallet
handlar det om att gå top-bottom. Just nu finns det förmodligen ingen tro hos cheferna och
speciellt inte i en specifik region vilket har speglat av sig på medarbetarna.
5.0.2.4. Motstånd och motivation.
Processen Tidig planering med andra har inte synliggjorts eller förklarats. I en
region är chefen negativ till processer vilket lämnar en avsaknad av övertygelse i processer
och processledning. En orsak till att motstånd uppstår är på grund av rädsla för det okända
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427). När det inte har getts en förutsättning till att lära
känna begreppet process och förstå processen Tidig planering med andra, öppnar det upp
för att skapa rädsla. I det här fallet kan det vara rädsla för det okända som har skapat
negativitet och motstånd till processarbete. Innan en förändring sker måste medarbetarna
vara mottagliga för det som ska komma. För att kunna vara mottaglig behöver
medarbetarna ha dem nödvändiga kunskaperna, känna motivation och ha makt
(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 41). Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 277ff) poängterade
att det även är viktigt att individen och organisationen ser uppgiftens betydelse i sin helhet.
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För att motivera medarbetare behöver individerna känna delaktighet. Bergman och Klefsjö
(2012, s. 50) skrev att det måste finnas ett engagerat ledarskap som motiverar medarbetarna
och att de själva tror på att offensiv kvalitetsutveckling kan bidra till förbättring, i offensiv
kvalitetsutveckling ingår hörnstenen arbeta med processer. Övertygelsen kan uppnås genom
kunskap och insikt (Bergman & Klefsjö).
I nuläget finns det de som inte lever efter processer och fåtal kanske inte heller har
viljan till att göra det, medan vissa har en positiv syn och kan vara öppna för processarbete.
Lean Management har en viktig princip som innefattar att lägga standardiserade arbetssätt
till grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet (Liker, 2009, s. 176). Liker
(2009, s. 179ff) menade på för att en process ska fungera måste den standardiseras och
därefter stabiliseras. För att lyckas med att standardisera processen måste medarbetarna
som hör till processen vara delaktiga. Balansen mellan att ge de anställda strikta procedurer
att följa till att kunna ge dem frihet och vara kreativa är nyckeln till ett effektivt och
standardiserat arbete som i sin tur skapar god kvalitet. I intervjuerna, observationerna och
frågeformuläret har det framkommit åsikter som tyder på att en process hämmar
kreativiteten och att det inte går att standardisera processen då alla arbetar så olika.
Återigen tyder det på låg kunskap om processer men det kan även tyda på att medarbetarna
inte varit delaktiga i framtagningen av processen. Det är viktigt att inte bara se utveckling
utifrån en process utan även titta på utvecklingen hos människorna som arbetar i processen
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). Medarbetarna måste vidareutveckla sina kunskaper om
processer samt processledning. Jansson och Ljung (2012, s. 70) skrev att varje individ vill
uppleva sig som unik, vara väl integrerad i omgivningen och att utveckla sig själv. När
individen upplever det skapas en inre motivation.
Något som skulle underlätta för Trafikverket och processen Tidig planering med
andra är om de sätter upp mål för varje viktig aktivitet. Att sätta upp mål skulle även öka
motivationen och delaktigheten hos medarbetarna. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 282ff)
skrev för att kunna öka medarbetarnas motivation är målsättning en bra motivationsteknik.
Utformning av mål kan användas för att enkelt motivera de anställda. Det som framkommit
av studien och som också presenteras under resultatet är att det finns aktiviteter som de
värderar högre än andra och säger att de aktiviteterna är viktiga, exempelvis dialogen.
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Dialog i sig är svårt att mäta men däremot kan Trafikverket förbereda sig och sätta upp mål
inför dialogen. T.ex. vad det är de ska ta upp på mötet, vad det är de vill få sagt. Något som
också framkommit genom studien är att mötena ofta saknar viktiga personer vilket
resulterar i att dialogen på mötena inte alltid blir så värdeskapande. Bergman och Klefsjö
(2012, s. 42) menade på att när organisationen vill basera beslut på fakta behöver de samla
in data, strukturera datan och analysera datan. Eftersom det finns avsaknad av mål blir det
även svårt att analysera nuläget och förbättra det. Därför skulle det underlätta för
Trafikverket att sätta upp mål, speciellt inför möten, vad de vill ta upp samt se till att rätt
tillhörande person är på rätt plats och på så sätt kunna gå tillbaka och mäta hur
värdeskapande mötet varit. En viktig aspekt att ta hänsyn till är det som Jacobsen och
Thorsvik (2008, s. 282ff) poängterade; en grundläggande förutsättning för att målen ska
kunna motivera de anställda är genom att de anställda accepterar och sluter upp kring dem.
När de då går tillbaka efter genomfört arbete och studerar hur väl de mäter mot målen kan
det ses som en förbättringscykel (se figur 3, s. 17). Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.
46) är arbetet med ständiga förbättringar en del av offensiv kvalitetsutveckling och det
innebär att ständigt sträva efter att bli bättre. I Trafikverkets enheter Samhällsplanering sker
det troligtvis inget kontinuerligt förbättringsarbete (avsaknad PDSA-modell).
Det som också framkom som värdeskapande är att kunna arbeta systematiskt för att
kunna hålla ordning på dialogerna och alla behov som kommer in. Att kunna arbeta
systematiskt är något som går att mäta i form av att vara noga med att diarieföra alla
ärenden som kommer in och dialogerna som förs. Att ständigt föra protokoll och
anteckningar under dialogerna för att kunna följa upp och gå tillbaka om någonting är
oklart. Att mäta hur tydliga anteckningarna är skulle kunna utgöra ett mål, då studien sett
att äldre anteckningar är svåra att tyda av någon annan som inte skrev anteckningen.
Att göra en väl noga och bra prioritering anses vara värdeskapande i processen. Vad
menar då intervjukandidaterna med en bra prioritering? En bra grund för att bygga upp ett
mål kan vara att de funderar ut vad en bra prioritering är för dem. Prioritering är en aktivitet
som går att upprätta mål till i form av en mall för hur prioriteringen ska standardiseras och
inte baseras på egen erfarenhet. Liker (2009, s. 176) poängterade för att kunna skriva en
standardiserad arbetsinstruktion måste den som skriver vara övertygad om dess betydelse.
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Hög produktionseffektivitet bibehålls genom att organisationen förhindrar upprepad
förekomst av felaktiga produkter och arbetssätt samt genom att de tar vara på de anställdas
idéer. För att det ska bli en god prioritering är det viktigt att Trafikverket låter medarbetarna
vara med att ta fram underlaget. När prioriteringen görs utifrån egen erfarenhet spelar
personens egen erfarenhet in i hur länge hen har arbetat på Trafikverket och därför kan
kvaliteten i prioriteringen i dagsläget variera beroende på vem det är som genomför den.
Det är något som inte ska behöva förekomma om de baserar beslut på fakta (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 42).
Oavsett vilken aktivitet det rör sig om är det viktigt att tillsammans med alla
medarbetare sätta sig ner och gå igenom vilka mål de har samt vilka leveranserna är i
processen Tidig planering med andra. Det framkom från flera individer att det är viktigt att
ta fram strategier, att båda parter ska ansvara för sin respektive del, få till bra och
värdeskapande resonemang osv. Offensiv kvalitetsutveckling och dess hörnstenar lever inte
inom Trafikverket vilket kan ha skapat dem befintliga problemen till processen Tidig
planering med andra.
5.0.3. Träddiagram över orsaker till förbättringsområdet För omfattande process
För att bryta ned ett centralt problem eller en idé är ett systematiskt sätt att göra det
på genom att skapa ett träddiagram. Ett träddiagram skapas genom att skaparen fokuserar
på ett problem och ställer sig frågan varför (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 490). I studien
har vi kartlagt både förbättringsområdet och undersökt processen Tidig planering med
andra som är för omfattande. För att kunna redogöra och visualisera vår analys gjordes ett
träddiagram. I träddiagrammet har vi ställt förbättringsområdet längst fram för att därifrån
ställa frågan varför. Varje ställt varför leder vidare till en orsak. Förbättringsområdet För
omfattande process fick två huvudorsaker till att det är ett befintligt problem. Den ena
orsaken är att processen inte beskriver verkligheten och den andra orsaken är att processen
lämnar utrymme till egen tolkning (se figur 11s, s. 85). Här nedan sker ett konstaterande av
det som har analyserats under rubriken Förtydligande kring problemet med processen Tidig
planering med andra.
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Figur 11: Träddiagram som beskriver vad orsakerna kan vara till
förbättringsområdet För omfattande process
5.0.3.1. Beskriver inte verkligheten.
Tidig planering med andra är en process som idag inte beskriver verkligheten
utifrån den kartläggning som vi har gjort. Det finns markanta skillnader mellan
Trafikverkets process Tidig planering med andra (se bilaga 2, s. B) och
processkartläggningen som gjorts utifrån datainsamlingen och resultatet (se bilaga 10, s. L).
Därför blir en av huvudorsakerna Beskriver inte verkligheten till förbättringsområdet För
omfattande process. När frågan varför ställs på huvudorsaken Beskriver inte verkligheten
leder det till tre underorsaker. Internt arbetar de olika och med det menar vi dem som
tillhör enheterna Samhällsplanering. Större delen av resultatet redogör att de internt arbetar
olika och att det till och med skiljer sig regionalt då korrelationsmatrisen inte visade några
samband inom eller mellan regionerna (se bilaga 9, s. K). Eftersom de arbetar olika bidrar
det till att det är nästintill omöjligt att rita upp en gemensam processkarta just nu. Den
andra orsaken är att Processen är inte anpassad efter verkligheten, det är en syn som är
möjlig kopplat till processkartläggningen av nuläget (se bilaga 10, s. L). Ett utfall är att det
faktiskt är själva processen som är missvisande och förvränger arbetet. Svaret på den
orsakens varför är att undersökningen som gjorts för att plocka fram processen kan tänkas
varit otillräckligt och att den inte gått in på djupet över hur enheterna Samhällsplanering
arbetar i tidiga skeden.
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En tredje orsak är att Verkligheten är inte anpassad efter processen. Liksom att
processen kan vara missanpassad efter verkligheten, kan faktiskt verkligheten vara
missanpassad efter processen. Det beror helt på vilket perspektiv som är önskvärt att se på
problemet utifrån. När frågan ställdes på orsaken Verkligheten är inte anpassad efter
processen blev följdorsaken att de inte vet eller vet svagt om processen. Det finns
medarbetare och chefer som inte har sett processkartan och det finns de som har sett den
men inte följer den, eller uppfattar den som ett försök till beskrivning av deras arbete. Om
individerna som tekniskt sett ska arbeta efter processen inte har sett den så är det svårt att
verkligheten ska vara anpassad efter processen då de knappt vet att processen finns eller hur
den ser ut. Varför det är så leder oss in på att ingen har givits någon förutsättning eller
utbildning om processer, eller specifikt processen Tidig planering med andra. Varför är det
så att ingen har fått en utbildning eller förutsättning till att arbeta efter processkartan? Det
kan möjligtvis vara på grund av att ingen har orkat tagit på sig arbetet, då studien tagit del
av information av att de tycker att det här är ett tungt arbete och tar för mycket tid att lösa.
Orsaken Internt arbetar de olika leder vidare till att de saknar ett systematiskt
arbetssätt. Det framkommer tydligt att det inte finns ett enat systematiskt arbetssätt
eftersom de internt jobbar vidare med behov/brister på så olika sätt. Varför finns det då
inget systematiskt arbetssätt? Det är för att de inte arbetar efter processer, vilket tydligt
beskrivs i resultatet. Varför de inte arbetar efter processer är för att de inte kan hitta
processkartan, vilket leder vidare till att processkartan inte är visualiserad. I en region finns
det samband i att viljan eller motivationen till att arbeta efter processer är låg som då blir
orsaken att de inte arbetar efter en process. Orsaken till att det kanske inte finns någon
vilja/motivation är att det kan finnas rädsla för det nya. Med det nya menar vi att
strukturera om sitt arbete efter en process där de inte vet så mycket om vad processarbete
innebär. En sista orsak till att de internt arbetar olika är att det saknas kunskap, vi har sett
att kunskapen om processer är svag och att det då blir en orsak att de saknar kunskap om
processer. Orsaken till varför det saknas kunskap om processer hos Trafikverkets enheter
Samhällsplanering är att det saknas en utbildning.
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5.0.3.2. Lämnar utrymme till egen tolkning.
Den andra grundorsaken till varför processen är för omfattande är på grund av att
den lämnar utrymme till egen tolkning. Att den lämnar utrymme till egen tolkning
resulterar i att kommuner får olika bemötanden. Vi ställde oss frågan varför lämnar den
utrymme till egen tolkning och fick fram fyra olika orsaker till det. En av orsakerna är att
det saknas styrdokument. Genom analysen av intervjuerna kunde vi se att flera individer
påpekade att prioritering är en värdeskapande aktivitet för processen. Att inte Trafikverket
har något dokument över hur de ska prioritera dem inkomna ärendena gör att alla
kommuner får olika bemötanden och även alla medarbetare gör egna tolkningar. En annan
orsak till varför processen lämnar utrymme till egen tolkning är för att det saknas mål. I
resultatet i paretodiagrammet som visar vilka aktiviteter som borde finnas med i processen
(se figur 5, s. 56) kunde vi se att flest antal personer tycker att dialog om respektive aktörs
målbild och krav är en viktig aktivitet. I det här fallet är det svårt för den externa parten att
se vilken målbild Trafikverket har då de inte har några tydliga uppsatta mål och av den
anledningen blir det svårt att formulera en målbild. Därav blir det att varje medarbetare får
göra sina egna tolkningar och sätta upp egna mål för varje ärende. I vissa fall går det inte att
sätta upp mål för t.ex. dialog men i flera aktiviteter som hör till det tidiga skedet är det
möjligt att formulera mål (se beskrivning under förtydligande kring problemet med
processen Tidig planering med andra, s. 82). Om alla medarbetare sätter upp egna mål för
varje ärende kan det resultera i att snarlika behov, brister, önskemål och idéer får olika
bedömningar. En ytterligare orsak till varför processen ger utrymme till egna tolkningar är
på grund av att det inte finns några processbeskrivningar. Processen i sig är för omfattande
och om den också saknar processbeskrivning kommer den tolkas olika. Datainsamlingen
har visat att alla aktiviteter som finns i processen Tidig planering med andra idag tolkas
olika.
I resultatet kan vi läsa ett citat där en person menade på att processkartan är lite
svår. Om det då inte finns någon processbeskrivning till den som beskriver varje aktivitet
kommer alla tolka den på sitt sätt och utifrån den tolkningen dra egna slutsatser. Utifrån de
tre beskrivna orsakerna kunde vi ställa oss frågan varför det saknas styrdokument, varför
det saknas mål och varför det saknas processbeskrivningar. Vi landade i svaret att det
troligen inte finns någon som har orkat tagit på sig att skaffa fram dem sakerna.
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Som nämnts ovan har vi genom studien fått information som pekar på att det tar alldeles för
mycket tid till att arbeta fram styrdokument, mål samt processbeskrivningar. T.ex. att
fundera ut hur de kan mäta dialoger och möten är för ansträngande och därför har arbetet
inte genomförts.
Det framkom en fjärde orsak till varför processen lämnar utrymme till egen tolkning
och det är för att processen ger för snäv bild. I processen saknas det aktiviteter som är
värdeskapande för hur de arbetar idag men det finns även aktiviteter som inte hör hemma i
processen. Vi ställde oss sedan frågan varför processen ger en för snäv bild och landade
helt enkelt i att den inte är anpassad efter verklighetens arbete, om nu verkligheten är det
önskvärda arbetssättet. Orsaken till varför den inte är anpassad efter verklighetens arbete är
på grund av att medarbetarna verkar inte varit med och berättat om deras arbete.
Resultatet i studien har visat att individerna endast pratar om att de arbetar lite olika och att
det inte är hens område. Frågan är då om alla på samma enhet Samhällsplanering verkligen
vet om varandras arbete och hur de arbetar. Orsaken till varför de inte varit med och
berättat om deras arbete kan vara för att de inte givits möjlighet till det.
5.0.4. Hur kan problematiken i processen Tidig planering med andra lösas?
Under rubriken Förtydligande kring problemet med processen Tidig planering med
andra har en analys gjorts av resultatet. Det visade sig att Trafikverket har svårigheter med
sin process då den inte stämmer överens med verkligheten. Det saknas en målbild för hur
arbetet ska utföras systematiskt, beslut baseras inte på fakta och den interna kundens
förväntningar ligger inte till grund för processen. Medarbetarna är inte delaktiga och ett
engagerat ledarskap kopplat till processledning finns antagligen inte. Kunskaperna finns
inte där för att cheferna ska kunna vara positiva och motivera sina medarbetare. Eftersom
medarbetarna i sin tur saknar kunskap är det svårt för dem att ta sitt ansvar och vara
delaktiga i förbättringen av processen. I enheterna Samhällsplanering förs det ingen dialog
om offensiv kvalitetsutveckling, vilket ska lägga grunden till att det är möjligt att förbättra
processerna. Det krävs ett engagemang från hela organisationen samt ett ständigt
förbättringsarbete på organisationens processer (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). Det som
enheterna Samhällsplanering saknar för att kunna ha ett processtänk är en utbildning i vad
det är och innebär, men de saknar även värderingarna från offensiv kvalitetsutveckling.
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Bergman och Klefsjö (2012, s. 40ff) skrev att hörnstensmodellens olika stenar är
värderingarna till offensiv kvalitetsutveckling och att det i sin tur kan skapa en kultur för
kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten. Det som hörnstensmodellen förespråkar (se
figur 1, s. 11) saknas i enheterna Samhällsplanering. Träddiagrammet ledde in oss på
slutorsakerna:
− Saknas utbildning
− Rädsla för något nytt
− Dåligt visualiserad
− Inte givits möjlighet till det
− Ingen har orkat tagit på sig arbetet
Trädiagrammets resultat gav ovan nämnda slutorsaker till problemet. De orsakerna
hör ihop med vad vi kom fram till i analysen av förtydligandet av problemet med processen
Tidig planering med andra. Allt det som saknas för att Trafikverket ska kunna ha ett
fungerande processarbete ligger i grund och botten i hörnstensmodellen. Slutorsaken
saknas utbildning hör ihop med att det inte finns ett ständigt arbete med processer eftersom
det inte finns någon förutsättning till det arbetet. Rädsla för något nytt ligger i avsaknaden
av delaktighet och engagemang och kopplas till hörnstenarna skapa förutsättning för
delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap. Anledningen till att de hörnstenarna inte
existerar är för att det inte getts någon förutsättning i form av utbildning. Eftersom det då
inte finns ett aktivt engagemang, finns därmed inte orken att försöka driva något arbete på
egen hand.
Utifrån det vi kartlagt i processkartan av nuläget (se bilaga 10, s. L), orsakerna i
träddiagrammet (se figur 11, s. 85) och det som förtydligats om problemet med processen
Tidig planering med andra kan vi komma fram till olika lösningsförslag. Den största
orsaken verkar vara att enheterna Samhällsplanering inte har ett processtänk (arbeta med
processer). En lösning på kunskapsbristen är utbildning i ämnet. Orsaken rädsla för något
nytt går också att försöka lösa genom utbildning och förståelse för vad arbetet innebär. När
det uppstår en situation för något okänt kan rädsla uppstå som förvandlas till motstånd och
det kan lösas genom information (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427). Ett annat problem
som tydliggjorts är att förutsättningen för att kunna veta om och arbeta efter processen
Tidig planering med andra är att det inte går eller är svårt att hitta processkartorna.
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En lösning på det är att på något sätt visualisera processkartorna på bästa sätt för chefer och
medarbetare. De sista två orsakerna i träddiagrammet går att väva samman att ingen har
orkat tagit på sig arbetet och det leder till att ingen kan ges möjligheten till ett
processarbete. Processkartan är just nu för problematisk och innebär resurser samt tid för att
lösa. Om det däremot går att tydliggöra hur problemet kan lösas blir det även enklare att
försöka sig på arbetet och skapa möjlighet i förståelse samt förbättrat arbete. Organisationer
vill veta hur de ska gå tillväga för att lyckas, de vill ha ett recept (Sveningsson & Sörgärde,
2015, s. 14). En implementeringsplan på förbättringsförslag kan vara lösningen.
5.0.4.1. Utbildning.
Att förstå vad processer innefattar och kunna arbeta utifrån en process är inte helt
enkelt men däremot är det värdeskapande om förståelsen för vad processer innebär uppnås.
Det skulle därför vara bra för de anställda på enheterna Samhällsplanering att få en
utbildning inom processer. Det snabbaste sättet att hämta in kunskap som individen saknar
är genom utbildning (Tonnquist, 2014, s. 355). I resultatet kunde vi se tendenser till att en
del individer inte ens vill arbeta efter en process och är negativa till det. En orsak till det
kan vara att de inte vet vad processer är och därför skapas ett motstånd. En individ som inte
har kännedomen kring ett område eller sak brukar resultera i att det bildas en negativ aura
kring ämnet. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 427) menade på att motstånd kan uppstå på
grund av rädsla för det okända, när individen går från ett tryggt tillstånd till ett osäkert. För
att minska motståndet och skapa motivation behöver medarbetarna känna det meningsfulla
och betydelsen med uppgiften, samt att de behöver förmågan och färdigheterna som krävs
för arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 277ff). Det är därför viktigt att en utbildning ges
innan en ny processkarta tas fram, presenteras eller implementeras. Risken om inte en
utbildning ges innan processkartan implementeras är att motståndet blir ännu större då
osäkerheten kommer växa ännu mer. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 431) skrev att de
flesta förändringar möter motstånd och oftast ju större och omfattande förändringen är,
desto starkare kan motståndet bli. Det är därför viktigt att noga välja förändringsstrategi då
bra val minimerar risken för motstånd, alternativt är att hitta en strategi där organisationen
kan genomföra förändringen trots motstånd.

Tidig planering med andra

91(110)

Det är viktigt att kunna särskilja på processer och projekt. I det här fallet har vi sett
tendenser till att en del individer pratar om processer som att det vore ett projekt. En åsikt
som vi samlade in under Vad innebär det att arbeta utifrån en process (se figur 8, s. 67) var
att processarbete innebär interaktion med andra aktörer och människor med olika bakgrund
vilket kan innebära en svårighet. Menar individen projekt? Processer innebär inte att
integrera mellan människor, en process ska se till att visa på hur arbetet ska göras. Bergman
och Klefsjö (2012, s. 457ff) skrev att ett projekt inte är en process eftersom ett projekt
omfattar unika beslutsfrågor och aktivitetskedjan är unik. En process har ett definierat input
och output samt består av ett nätverk av ingående aktiviteter, producerar ett värdeskapande
resultat och den upprepas gång efter gång (Bergman & Klefsjö). Att därför få en
grundläggande utbildning inom processer skulle skapa en god grund för medarbetarna att
stå på för att sedan ta nästa steg som innebär förbättringar kring processen. Jacobsen och
Thorsvik (2008, s. 277ff) poängterade för att skapa motivation är det viktigt att se
uppgiftens relevans för individen men även för organisationen i sin helhet.
Efter grundutbildningen kring begreppet process behöver individerna nå en djupare
förståelse i vad processledning innebär för att kunna få förutsättningen till att i verkligheten
arbeta efter processen. Bergman och Klefsjö (2012, s. 464) skrev för att kunna arbeta med
förbättringar måste först en förståelse skapas för processer. Av den anledningen måste steg
ett i utbildningen vara att en förståelse skapas för vad processer är och innefattar, det ska
utgöra grundutbildningen. Nästa steg är att kunna arbeta successivt med förbättringar runt
processen och innan det görs måste processen observeras. I de allra flesta organisationer
sker det idag förändringar, det kan vara i form av omorganisering, förflyttning, utbyte av
personal eller liknande. I samband med förändringar behöver även processerna ses över.
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 468) är många av processerna som finns idag onödigt
komplexa. En orsak till det kan vara förändringar som gjorts över tiden där gamla rutiner
lever kvar. Begreppet processledning innebär att ständigt förbättra processerna utifrån ett
helhetsperspektiv (Bergman & Klefsjö). Innan Trafikverket kan utveckla sina kunskaper
om processledning som innefattar att de måste organisera för förbättringar, förstå processen
och förbättra processen kontinuerligt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 463), måste de uppnå
en förståelse för hörnstensmodellen.
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Genom att lära sig vad offensiv kvalitetsutveckling innebär och i det här syftet främst
hörnstensmodellen kan det enklare förstå hur de ska göra kartläggningen av processen i
framtiden. Efter en vidareutbildning (om offensiv kvalitetsutveckling och
hörnstensmodellen) kan det gå till första steget för processledning och organisera för
förbättringar genom att välja ut en processgrupp och processägare som kommer hållas
ansvariga under utförandet. När utbildningen har ägt rum blir det enklare att engagera
individer i att delta i förbättringsarbetet då Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 41) skrev att
medarbetarna ska göras mottagliga för förändringen och ha tillgång till nödvändig kunskap
samt motivation för att driva förändringen. På så sätt kan cheferna motiveras och motivera
sina medarbetare till att vara en del av processgruppen.
Det är viktigt för enheterna Samhällsplanering att få en utbildning inom
processledning för att få en förståelse i vad det är och för att ständigt kunna arbeta med
förbättringar runt processen. För att kunna arbeta med förbättringar kring processen
behöver de förstå hörnstensmodellens alla stenar. Om inte en förståelse skapas för vad
processledning innefattar kommer Trafikverket få lov att börja om från början med att ta
fram en processkarta som beskriver deras arbete i Tidig planering med andra, om en
förändring skulle ske. Trafikverket kan ta fram flera olika processkartor men om förståelsen
inte finns för hur de ska arbeta med processer (processledning) kommer även
kartläggningen att förkastas.
Informationen om offensiv kvalitetsutveckling sluter igen cirkeln med att få ett
helhetstänk på processledning, då processledning är en del av offensiv kvalitetsutveckling.
Enheterna Samhällsplanering behöver få kunskapen om hur de kan bli en lärande
organisation. Idag finns det inte någon typ av utvärdering kopplat till processen Tidig
planering med andra. Vi har även sett att det är önskvärt att skapa någon form av
utvärdering/feedback. Kunskap om arbetet till offensiv kvalitetsutveckling öppnar upp till
att bli en lärande organisation. Där kan vi även lägga grunden för synen på förbättring med
PDSA-cykeln och få dem att förstå innebörden med hörnstenen Arbeta ständigt med
förbättringar.
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5.0.4.2. Visualisering av processkarta.
För att kunna se till att utbildningen lever kvar och tas till vara på, behöver det
skapas en förutsättning till att fullfölja processarbetet. För att fullfölja det arbetet och skapa
förutsättningen till det behöver processkartan visualiseras. Frågeformuläret visade på att det
enbart är 23% av respondenterna som kan hitta processkartan. Processkartan till Tidig
planering med andra måste främst visualiseras. Däremot räcker det inte med att bestämma
sig för ett sätt att visualisera den på om medarbetarna inte håller med eller känner något för
lösningen. Bergman och Klefsjö (2012, s. 43) skrev att organisationer måste basera sina
beslut på fakta och kan göra det genom en noggrann insamling om de interna kundernas
behov, se deras önskemål och tyckande. Trafikverket behöver samla in chefers och
medarbetares önskemål och tyckande om vart de helst vill se processkartan. På så sätt lyfts
hörnstenen Skapa förutsättning för delaktighet in (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48). Vi har
redan gjort en mindre undersökning baserad på svar från 35 respondenter (se figur 7, s. 66).
Därav har vi skapat delaktighet i att de får tycka till om förslag och vi baserar även beslutet
på numerisk fakta. Utav de svaren är det 30 kryss som har gjorts i rutan att processkartan
ska visualiseras i en gemensam plattform. Det är en plattform där individen kan se hela
processkartan och klicka in på aktiviteter för att få en skriftlig beskrivning. Personen ska
kunna se tillhörande dokument till varje aktivitet, t.ex. hur upprättas en åtgärdsvalsstudie
och vilka grunder som prioriteringen ska göras på. Det ska finnas en processbeskrivning
och även tydligt formulerade mål. Trafikverkets anställda ska enkelt kunna använda sig av
plattformen för att kunna skapa förutsättningen till att arbetet utförs systematiskt. Det är ett
verktyg som ska påminna dem om vad deras arbete går ut på och vad det betyder i hela
systemet (vilken process kommer innan och vilken process levererar deras process material
till). Plattformen ska även kunna skapa möjligheten till att utvärdera processen (input,
aktiviteterna och output) för att kunna göra den bättre och skapa medarbetarnöjdhet.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 48) menade på att organisationen måste skapa
förutsättningen till att göra medarbetarna delaktiga och om de blir delaktiga motiveras de
anställda vilket i sin tur leder till ökat engagemang. Ökat engagemang bidrar till att de är
med och förbättrar processerna. Trafikverkets medarbetare kan bli hörda/synliggöras i
plattformen där de kan ge feedback och förbättra deras arbete/process.
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Viktigt att tillägga är att visualiseringsarbetet inte kan införas förrän kartläggningen
av hur Trafikverket vill ha arbetet i det tidiga skedet klargjorts. Kartläggningen kan i sin tur
inte genomföras förrän enheterna Samhällsplanering genomgått en kunskapsutveckling. En
klar bild över hur arbetet ska se ut, d.v.s. hur processkartläggningen kommer att bli, tydliga
beskrivningar om vad input ska bestå av, vad alla aktiviteter innebär och vad output i
processen är (vad ska levereras från processen Tidig planering med andra?). När alla delar
är beskrivna och medarbetarna har fått varit med och bidragit till processkartläggningen, då
kan Trafikverket öppna upp den gemensamma plattformen. Den här lösningen är inget som
vi kommer att arbeta vidare på. Vi vill introducera förbättringsförslaget som en
vidareutveckling av lösningen som vi väljer att gå vidare med i den här studien, som då är
utbildning av processbegreppet, processledning och offensiv kvalitetsutveckling.
Lösningsförslaget kompetensutbildning lägger grunden till att Trafikverket sedan kan
utveckla en plattform för processkartor och feedback. Plattformen kan ses som ett verktyg
till vår lösning som är utbildning.
5.0.4.3. Sammanfattning av lösning – Kunskapsutveckling.
Det valda lösningsförslaget handlar om att utbilda enheterna Samhällsplanering,
medarbetare som chefer. Tanken med utbildningen är att skapa olika nivåer på den. Den
första delen som kan stå som introduktion är att presentera vad en process är. Begreppet
process ska tydliggöras samt en fördjupning i input, aktiviteter och output. Nästa steg i
kunskapsutvecklingen är att introducera offensiv kvalitetsutveckling och därefter göra en
fördjupning i hörnstensmodellen. Den sista nivån i utbildningen är att uppnå en förståelse
för processledning, systemperspektiv och kontinuerligt förbättringsarbete. I figur 12
sammanställs hela utbildningsplanens innehåll. Målet med kunskapsutvecklingen är att
skapa förutsättningen till att lösa problematiken till processen Tidig planering med andra
och skapa förståelse för processledning samt offensiv kvalitetsutveckling. Efter genomförd
utbildning ska grunden vara lagd för att Trafikverkets enheter Samhällsplanering ska kunna
arbete med processledning. Nedan ges förslag på vad varje nivå ska innehålla.
1. Processbegrepp:
En process har ett definierat input och output samt består av ett nätverk av ingående
aktiviteter, producerar ett värdeskapande resultat och den upprepas gång efter gång.
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 457). Förståelsen för vad en process är ska uppnås.
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2. Offensiv kvalitetsutveckling:
Offensiv kvalitetsutveckling innefattar att organisationen till lägsta möjliga kostnad
ska överträffa kundernas (intern kund) behov och förväntningar genom engagemang
från hela organisationen samt ett ständigt förbättringsarbete på organisationens
processer (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). I den här utbildningen ska
processbegreppets vikt tydliggöras och varför det är bra att arbeta med processer.
Utan processer försvåras förbättringsarbeten.
3. Hörnstensmodellen:
Utbildningen ska ge en fördjupning i offensiv kvalitetsutvecklings värderingar.
Varje hörnsten ska bli presenterad och det ska tydliggöras hur varje hörnsten kan
ske praktiskt. Tydliggöra engagemangets roll både hos medarbetaren och ledaren
(chefen). Ett engagerat ledarskap ligger till grunden för att uppnå en kultur av
offensiv kvalitetsutveckling och generellt för förändringsarbeten (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 50).
− Sätta kunderna i centrum: Att sätta kunderna i centrum innebär att se till
deras behov och önskemål (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40).
− Basera beslut på fakta: Basera beslut på fakta är viktigt för att inte låta
slumpen ha en avgörande betydelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). T.ex.
se vad de interna kunderna säger om leveransen.
− Arbeta med processer: Återkoppla till vad en process är. Tydliggör att
energi ska läggas på att förebygga och ständigt utveckla processförbättringar
och inte sikta på kortsiktiga lösningar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 460).
Informera om Leans princip två. Princip två handlar om att rätt process ger
rätt resultat som innefattar att skapa kontinuerliga processflöden som för upp
problem till ytan (Liker, 2009, s. 61).
− Arbeta ständigt med förbättringar: Utbilda om PDSA-cykeln. “Den som
slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s.
46). Det gäller att hänga med i utvecklingen som sker och att alltid försöka
förbättra kvaliteten på verksamhetens processer och produkter (Bergman &
Klefsjö). En presentation kopplat till hörnstenen ska göras om genchi
genbusut.
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Det första steget som ska göras när ett problem ska lösas är att sätta sig in i
den faktiska situationen och se med egna ögon (Liker, 2009, s. 268ff).
− Skapa förutsättning för delaktighet: För att uppnå ett lyckat
kvalitetsarbete och för att de anställda ska göra ett bra arbete gäller det att
öppna upp och skapa delaktighet för medarbetarna att kunna vara med och
påverka beslut (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48). Informera om princip sex i
Lean. Nyckeln till att lyckas med att ta fram bra och fungerade standarder
ligger i att hur standarderna är skrivna men även att medarbetarna är
delaktiga vid framtagningen av dem (Liker, 2009, s. 179ff). Medarbetarna
och cheferna måste göras delaktiga.
− Utveckla ett engagerat ledarskap: För offensiv kvalitetsutveckling vilar ett
engagerat ledarskap på synlighet, tydlighet och det personliga
engagemanget. För att det ska lyckas krävs det en övertygelse om att
offensiv kvalitetsutveckling kan bidra till förbättring (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 50). Informera om princip nio i Lean. Ledarstilen enligt Lean går ut
på att agera vägvisare och styra underifrån (Bottom-up) (Liker, 2009, s.
221). Informera om Six Sigmas syn på believers och drivers. Cheferna måste
tro på processledning och besitta expertkunskap om ämnet processer,
processledning och offensiv kvalitetsutveckling (Magnusson et al., 2003, s.
81ff).
4. Processledning och systemtänk:
Processledning innefattar fyra olika steg (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 463). Det
första som ska göras är att organisera för förbättringar, utse processägare och
processgrupp. Det andra steget handlar om att förstå processen. Det tredje steget är
att observera processen för att se hur den ser ut och det fjärde steget är att
kontinuerligt förbättra processen (Bergman & Klefsjö). I den här nivån av
utbildningen ska all given kunskap kopplas samman. När en ny process ska tas fram
är det värderingarna i hörnstensmodellen och offensiv kvalitetsutveckling som ska
styra arbetet.
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Figur 12: Modellen värderingar, arbetssätt och verktyg visualiserar här innehållet i
lösningsförslaget kompetensutveckling.
5.0.4.4. Tidigare forskning kopplat till vårt lösningsförslag.
Tidigare forskning visade att liknande resultat och förbättringsförslag som vi tagit
fram går att hitta. Genom kvalitativ och kvantitativ studie kom en studie fram till att
Trafikverket måste identifiera kunden i varje delprocess och få medarbetarna mer delaktiga
i utvecklingsarbetet och skapa utrymme för förbättringsarbetet. Studien till Trafikverkets
inköpsprocess och materialförsörjningsprocess kartlade att det fanns olika arbetssätt och att
det fanns brister i förståelsen för hela processflödet. Där kan vi se att den studien och vår
studie utgår ifrån liknande problem. Vi har däremot riktat in oss mer på utbildningen då vi
kom fram till att det är grundorsaken. Som nämnts ovan måste det även skapas delaktighet
för att lyckas förbättra processen Tidig planering med andra som även Bergman och
Klefsjö (2012, s. 48) belyste under hörnstenen skapa förutsättningar för delaktighet. Utöver
medarbetarnas delaktighet kom Lückner (2016) fram till att det behövdes tydligare
kommunikationsvägar och beslut om ett mer standardiserat arbetssätt vilket leder till
effektivare processer.
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I vår studie har även vi kommit fram till att det krävs ett standardiserat arbetssätt men vi har
valt att lösa det problemet genom kompetensutveckling. Om de anställda inte förstår
processen, hur ska det då gå att ta fram en ny, de kommer fortfarande ha samma låga
kunskap om processer. Utbildningsplanen för förbättring av processen Tidig planering med
andra innefattar bland annat information om Lean princip sex som handlar om att ta fram
bra och fungerande standarder. För att lyckas ta fram bra standarder krävs det att
medarbetarna har en tydlig och bra kommunikation samt är delaktiga vid framtagningen.
Det som vi har gemensamt är att båda har kommit fram till att medarbetarna ska göras
delaktiga i förbättringsarbetet. Lückner har även som vi sett att Trafikverket måste
identifiera delprocessernas kunder.
Tidigare forskning visade att liknande arbete har gjorts som det här arbetet
innefattar. Alsharifis (2014) har genom intervjuer, observationer, frågeformulär samt en
fallstudie hittat olika problemområden inom arbetsprocessen för järnväg. Med hjälp av teori
från Lean Management kom forskaren fram till tre huvudorsaker som sedan mynnade ut i
olika förbättringsförslag. Alsharifis menade på att det behövdes en nätverkskarta där alla
anställda ska kunna se vilka roller, befogenheter och projekt de och deras medarbetare har.
Nätverkskartan kan liknas vid vårt ena lösningsförslag visualisering av processkarta som
även den ska innehålla dokument till varje aktivitet, processbeskrivning och formulerade
mål. En gemensam plattform helt enkelt. Vidare menade Alsharifis att det behövdes
noggranna fordonundersökningar i ett tidigt skede samt en till process enligt
löpandeprocessen där dokumentationen skickas in löpande för godkännande. I det här fallet
kan fordonundersökningar liknas vid att det behövs noggranna undersökningar av
behoven/bristen/önskemålet/idéen i tidigt skede. Vad gäller löpande dokumentation som
Alsharifis i det här fallet förslog som förbättringsförslag är ett förbättringsförslag som vi
skulle kunna ta nytt av. Som nämnts ovan ska alla ärenden i tidigt skede diarieföras
löpande, men det är något som inte alla gör. Det är däremot något som Trafikverket kan se
som ytterligare ett lösningsförslag, att se till att alla diarieför sina ärenden löpande för att
lättare kunna skapa ordning och struktur samt gå tillbaka om något ärende är oklart eller
behöver utredas vidare ytterligare en gång. Slutligen kan vi se att det finns studier som
genomförts på liknande sätt och att vi i slutändan kommit fram till snarlika lösningar.
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Det kan tyda på att vårt lösningsförslag är logiskt och därför värd att lyfta in i en
implementeringsplan.
5.0.4.5. Implementeringsplan av lösningsförslaget och framtida processarbete.
Förberedelse innan implementering av lösningsförslag: Innan lösningsförslaget
påbörjas behövs det göras en behovsanalys (Tonnquist, 2014, s. 355). I studien har en
djupgående kartläggning gjorts av problemet och genom den kommit fram till att det är en
specifik region som har störst kompetensglapp när det kommer till synen på processer.
Enligt Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 15) kan begreppet förändring kopplas ihop med
motstånd. Om förändringen av tankesättet ska kunna genomföras gäller det att alla inom
enheterna Samhällsplanering ligger på samma kunskapsnivå. Jacobsen och Thorsvik (2008,
s. 427) skrev att en orsak till att motstånd uppstår är på grund av rädsla för det okända. I
region ett kan motståndet redan ha uppstått första gången de kom i kontakt med processer,
eftersom kunskapen är låg så är det svårt att förstå sig på ämnet. För den regionen kan den
här förändringen innebära ett större steg än för andra regioner då kunskapsglappet kan
anses vara störst i den regionen. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 431) menade på att desto
större och omfattande förändringen är, desto starkare kan motståndet bli. Det är därför
viktigt att med en mer teknisk och receptorienterad kunskap om förändring men även
utveckla en känsla och förståelse för vad som sker i organisationsförändring (Tonnquist,
2014, s. 16). Bortsett från att en region kan komma att behöva mer tid i utbildningen, är
utbildningen nivåanpassad. Lösningsförslaget är uppdelad i fyra kunskapsnivåer
(processbegrepp, offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen samt processledning och
systemtänk). Enligt Tonnquist (2014, s. 355) är det viktigt att utbildningen dokumenterar
behov och tar fram en plan som visar på hur gapet ska fyllas (se beskrivning under
Sammanfattning av lösning – Kunskapsutveckling, s. 94)
5.0.4.6. Planerad förändring.
När en förändring ska ske är det svårt att få de berörda personerna att verkligen sätta
sig in i tänkandet och handling (Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 77ff). Sveningsson och
Sörgärde skrev för att på bästa sätt få förändringsarbetet att fastna i individens tankesätt och
handling är det en fördel att använda isbitsmetaforen. Isbitsmetaforen består av upptining,
förändring och återfrysning.
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Sveningsson och Sörgärde poängterade att alla tre stegen överlappar varandra. Det är därför
viktigt för Trafikverket att utföra varje steg noggrant och ta med sig kunskapen från varje
steg in i nästa.
1. Upptining
Upptiningsfasen kommer innefatta lösningsförslaget kompetensutveckling. Det är
viktigt att behovet tydliggörs, öka motivationen och skapa en psykologisk säkerhet hos
medarbetarna (Sveningsson och Sörgärde, 2015, s. 77). Utbildningen kommer göra att
medarbetarna på enheterna Samhällsplanering kommer bli mer motiverade och få en stadig
grund, d.v.s. psykologisk säkerhet kring ämnet processer och processledning. Det är
däremot viktigt att tidigt i utbildningen klargöra behovet, just för att få upp ögonen och
intresset hos medarbetarna innan själva utbildningen startar. Det bakomliggande problemet
som studien har kartlagt måste informeras så att en förståelse för problemet kan uppnås
innan kompetensutvecklingen påbörjas. Upptiningen innefattar kunskapsutveckling i fyra
nivåer (se Sammanfattning av lösning – Kunskapsutveckling, s. 94).
2. Förändring
Efter kompetensutvecklingen kan Trafikverket gå vidare till själva förändringen.
Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 77) skrev att det handlar om att organisationen nu
måste fått en vilja till förändringen och därefter kan förändringsarbetet påbörjas. Studiens
lösningsförslag kompetensutveckling (se figur 12, s. 97) ska kunna förbereda Trafikverket
för det här stadiet, att kunna ändra tänkandet, agerandet och ta fram rätt processer utifrån
den interna kunden. Processens framtagande ska sätta den interna kunden i centrum och
besluten ska baseras på noggrann analyserad data/fakta. Medarbetarna ska vara delaktiga
och vara med och påverka besluten eftersom det är de som utför det värdeskapande arbetet.
Cheferna ska vara lika delaktiga, motiverade och tro på förändringen för att engagera sina
medarbetare. Det här leder sedan vidare till att arbeta med processer och att ständigt
förbättra processerna.
Viktigt att poängtera är att det inte ska tas fram färdiga processkartor i den här
fasen. I det här steget experimenteras nya arbetssätt och idéer (Sveningsson & Sörgärde).
För att kunna återkoppla till kompetensutvecklingen behöver det arrangeras workshops
eller seminarier. Begreppet processer och processledning och hur de ser på sitt arbete ska få
belysas samt diskuteras fritt under t.ex. olika workshops.
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Förändringsarbetet går fortfarande ut på att ändra enheterna Samhällsplanerings tänkande
och agerande. Kompetensutvecklingens innehåll ska förändra nuläget och implementeras
som ett vardagligt tankesätt.
3. Återfrysning
Utifrån de kunskaper som medarbetarna fått med sig från första steget upptining och
andra steget förändring är det nu viktigt att de förädlar de kunskaperna och tar fäste vid
dem. Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 78) skrev att sista steget handlar om att nya
metoder, arbetssätt och rutiner får fäste samt stabiliseras i organisationen. Det är i många
fall lätt att förändringsarbetet stannar vid ritbordet och i ändlösa workshops.
Återfrysningssteget är därför ett viktigt steg för att se till att allt arbete verkligen fäster sig i
organisationen. För Trafikverket är det viktigt att återfrysningen görs då det under och efter
kompetensutbildningen kan uppstå tankar som behöver få landa hos individerna innan
Trafikverket kan utveckla sina processer. Det är viktigt att se till att den regionen som var
mest negativ till att arbeta med processer har ändrat sin åsikt och syn. Det är annars lätt att
de andra dras med på samma negativa bana och förändringsarbetet får lov att börja om på
nytt igen. Efter återfrysningen när framtagandet av processerna ska göras är det viktigt att
ständigt ha offensiv kvalitetsutveckling i åtanke, värderingarna i hörnstensmodellen samt
följa processledningens fyra steg.
5.1. Slutsatser
Syftet med studien var att gå in på djupet med problemet till Tidig planering med
andra. Förbättringsområdet till processen var För omfattande process. Under studien har vi
samlat in data för att kunna besvara frågorna:
− Hur ser det verkliga arbetet ut i processen Tidig planering med andra
− Vad är problematiken i processkartan Tidig planering med andra?
− Hur kan problematiken med processen Tidig planering med andra lösas?
Resultatet som vi presenterar innehåller två delar och den första delen presenterar en
detaljerad beskrivning av input, aktiviteter, värdeskapande aktiviteter samt output.
Enheterna Samhällsplanering har olika syn på vad som utgör input, hur många aktiviteter
som finns med i arbetet och vad som utgör output. Den andra delen av resultatet presenterar
data från frågeformuläret som visar att det enbart är 23% av de 35 respondenter som kan
hitta processkartan Tidig planering med andra.
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Det finns medarbetare och chefer som inte har sett processkartan. Vi har även stött på
svårigheter med orden process, input, aktiviteter och output. Svårigheterna visade sig
betyda att kunskaperna om process och processledning är svaga. I resultatet redogör ett
paretodiagram från frågeformuläret att det finns en negativ syn på processer. Efter en vidare
analys visade det sig att data från frågeformuläret, intervjuer och observation pekar på att
det finns en negativ samsyn på processer i en region.
Efter att ha analyserat resultatet kom vi fram till att det finns en stor variation på
arbetssätt. Det finns inget standardiserat arbetssätt till Tidig planering med andra. I
processkartan av nuläget som är en analys av resultatet visualiseras hur bred variationen är.
Tillsammans med teori från Bergman och Klefsjö (2012) kunde vi analysera fram att
kunskapsnivån är för låg kring ämnet processer och att deras process inte är fungerande.
Utifrån frågeställningen Hur kan problematiken i processen Tidig planering med andra
lösas? kom vi fram till två lösningsförslag där det ena är kunskapsutveckling i form av
utbildning. Den andra lösningen innefattar en visualiserad processkarta, men det
lösningsförslaget valde vi inte att gå vidare med. Efter en djupgående analys med bland
annat ett träddiagram som verktyg kom vi fram till att det som kan lösa problemet med för
omfattande process är utbildning. Som det ser ut nu går det inte att motivera de anställda
eftersom de inte har förutsättningen till att förstå innebörden med processledning. Det valda
lösningsförslaget som vi presenterar för Trafikverket är kunskapsutveckling i fyra nivåer.
Lösningsförslaget grundar sig i Bergman och Klefsjös teorier kring offensiv
kvalitetsutveckling. Vi anser att det är vad som krävs för att kunna skapa förutsättningen till
att förstå och bli delaktiga i framtidens processarbeten. Trafikverkets enheter
Samhällsplanering behöver en utbildning som innehåller Hörnstensmodellens hörnstenar,
Basera beslut på fakta, Sätta kunderna i centrum, Skapa förutsättningar för delaktighet,
Arbeta efter processer, Arbeta ständigt med förbättringar och Utveckla ett engagerat
ledarskap, Processledning, Six Sigma- Believers och Drivers, Lean princip 2, 6, 9, 12 och
Genchi genbutsu samt processkartor och PDSA-modellen.
Efter att lösningsförslaget har förtydligats gav vi förslag på en implementeringsplan
utifrån isbitsmetaforen för att ge Trafikverket en förutsättning till att lyckas med
förändringen. Förändringsarbetet innebär en förändring hos individens tänkande kring
processer.
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Själva kompetensutbildningen utgör upptiningsfasen och målet är att väcka en förståelse för
processledning och offensiv kvalitetsutveckling. Innan Trafikverkets enheter
Samhällsplanering kan komma till det stadiet när de har ett processtänk och fungerande
processer behöver de öka sina kunskaper om processer, processledning och offensiv
kvalitetsutveckling.
5.2. Reflektion (metoddiskussion)
Det finns en stor fördel i att arbeta i projekt då riktlinjerna går att stödja upp med
projektplanen. Vem som äger projektet går att förtydliga och det underlättar
kundperspektivet, vem är det som vi ska göra nöjd? Det underlättar även att ha ett
kommunikationsschema så att alla i styrgruppen vet hur och vem de kan kontakta utifrån
vad området gäller. När det är fler parter inblandade så är projekt som arbetsmetod och
styrdokumentet som en projektplan att förespråka. Däremot har vi stött på problem i
kommunikationsverktyget då arbetet mestadels skett på distans till handledarna och
ämnesgranskaren. Det har i vissa fall tagit tid att starta igång möten då
kommunikationsverktygen inte fungerat och skapat väntetid.
Arbetet innefattade att kartlägga nuläget i processen Tidig planering med andra då
processen inte stämmer överens med verkligheten. Vi började därför med att kartlägga
verkligheten och därifrån har vi med hjälp av teori och av den insamlade datan, tagit fram
lösningsförslag. Forskningen som gjorts i det här arbetet lutar sig därför åt en induktiv
forskning. För att samla in material till kartläggningen skickade vi ut frågeformulär,
genomförde tio intervjuer samt observerade två olika regioner under totalt tre dagar. Därav
bestod vår datainsamlingsmetod av både kvalitativ och kvantitativ. Till en början var vi
osäkra hur det skulle vara att blanda både kvalitativ och kvantitativ data då ingen av oss
tidigare gjort det. Det visade sig att det gick bra och var en fördel både i hur vi presenterar
resultatet men även i analysen. På så sätt kunde vi även koppla samman frågeformulärets
svar, observationerna och intervjuerna och därigenom se att det i en region finns en negativ
syn på processarbete. Utan både den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen hade det
varit svårt att kunna tydliggjort bland annat den problematiken.
Till en början var vi osäkra på vilken insamlingsmetod vi skulle börja använda. Det
var tidskrävande att få fram rätt insamlingsmetod att börja med för att öppna upp arbetet.
Det slutade med att vi valde att börja observera för att få en överskådlig bild av problemet.
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Området För omfattande process är ett brett område och kräver noga valda avgränsningar.
Av den anledningen behövde vi se vart vi stod och genom observationerna lyckades vi båda
skapa oss en bra bild över vad vi skulle avgränsa oss till. Om vi hade börjat med att skicka
ut frågeformulär eller intervjuat individer skulle det kunnat ha påverkat att vi hamnade på
fel spår och svaren skulle bli väldigt varierande. Vi valde därför att börja samla in data
genom observation. Observationen var en kvalitativ forskning och gick under deltagande
som observatör. Vi behövde vara kända för den observerade för att kunna fråga vart i
processen hen befann sig vid olika tillfällen. Vi hade processkartan utskriven för att kunna
få återkoppling på processkartan direkt om vart hen var och arbetade i den. Det visade sig i
efterhand vara effektivt att ha processkartan med sig då vi kunde se tydliga likheter och
skillnader mellan processen Tidig planering med andra och hur de arbetade i verkligheten.
Nackdelen med att vi avgränsat oss till alla Trafikverkets enheter Samhällsplanering var att
det blev omöjligt att kunna genomföra en observation i varje region. Vi tror att det hade
varit värdeskapande om vi hade kunnat ha en observation i alla sju regioner, då vi fick tag
på intressant information i de två observationerna som vi hade. Arbetet hade blivit mer
trovärdigt om de andra observationerna också hade ägt rum. Däremot var det ekonomiskt
och tidsmässigt omöjligt att åka ut i hela Sverige. Observationen har i övrigt varit en bra
grund för studien. Genom observationerna kunde vi som sagt skapa oss en bild och utifrån
den formulera ett syfte med frågeformuläret. Frågeformuläret har vi kopplat till vad vi fick
fram och såg i observationen.
Vi har haft en del motgångar med frågeformuläret men tillslut lyckades vi få fram
ett värdeskapande frågeformulär. Det underlättade att formulera ett syfte med vad vi ville
ha ut av den typen av data. På så sätt kunde vi även återkoppla till vår ämnesgranskare för
att se om hen kunde se att vi skulle få fram den data vi behövde utifrån syftet till
frågeformuläret. Vår ena handledare fick även ge synpunkter på frågeformulärets innehåll
så att hen trodde att enheterna Samhällsplanering skulle förstå frågorna. Vi har lagt ner
mycket tid på frågeformuläret och vi tror att det har lönat sig i längden. Dataanalysen,
resultatet och analysen blev styrkt med hjälp av data från frågeformuläret. Med hjälp av den
typen av data kan vi även visa på hur många av respondenterna som tycker vad och kunnat
koppla det till främst intervjuerna men även observationerna. Frågeformuläret har verkligen
hjälpt oss att kartlägga verkligheten i det tidiga skedet hos Trafikverket.
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Följdebrevet som tillhör frågeformuläret och skickades ut samtidigt i ett mail har i sin tur
hjälp oss att skapa förståelse och motivation. Följdebrevet kan ha hjälpt oss att samla in 35
respondenters svar.
Intervjuerna som genomfördes bestod av semistrukturerade och öppen riktad
intervjutyp. Till intervjuerna skapade vi ett gemensamt dokument i form av en intervjuplan.
Intervjuplanen har i sin tur hjälpt oss att hålla oss till frågorna om någon av
intervjukandidaterna har börjat sväva iväg åt andra håll. Fördelen med öppen riktad intervju
är att vi fick in väsentlig information men även sådan information som vi inte hade räknat
med. Den informationen som vi inte tänk att intervjufrågorna skulle leda till har i sin tur
skapat värde i analysen och sorterats som annan intressant/övrig information. Det är åsikter
om processer i allmänhet som har framkommit med hjälp av den semistrukturerade/öppen
riktad intervjutyp. Nackdelen med den typen av intervjuer är att själva dataanalysen blir
stor och tidskrävande. Där har det varit en fördel att vi varit två personer som genomfört
examensarbetet. Trots den stora mängden data har vi kunnat effektivisera dataanalysen och
sorteringen enligt Bergs teori eftersom vi varit två i arbetet. Det har även varit en fördel att
spelat in intervjuerna för att kunna säkra upp minnet och skriva ner dem i lugn och ro.
Även till intervjuerna har ett utskick av följdebrev gjorts innan intervjuerna kunde bokas in.
Vi tror att földebrevet är ett bra verktyg till att locka individer till att delta i studien då de
får en bakgrundsinformation till undersökningen. Genom urvalsmetoden (slumpmässigt
urval) har vi kommit i kontakt med ytterligare ett problem till processen Tidig planering
med andra. Problemet är att det inte enbart är samhällsplanerare som tillhör processen utan
även strategiska planerare och åtgärdsplanerare och de har alla olika syn på tidiga skeden.
Om vi inte hade gjort ett slumpmässigt urval hade vi antagligen bara kontaktat
samhällsplanerare då vi tidigare inte kommit i kontakt med informationen att det inte enbart
är samhällsplanerare i processen. Tack vare urvalet blev det problemet kartlagt. Det har
visat sig att om undersökaren innan studien börjar fundera ut och analysera fram de
lämpligaste datainsamlingsmetoder, urvalsmetoder och analysmetoder resulterar det i ett
bra resultat. Vi har kommit fram till att grundarbetet är det viktigaste för att lyckas med
studien.

Tidig planering med andra

106(110)

Med hjälp av vår noggrannhet innan påbörjad studie har vi kunnat presentera ett bra
resultat som kartlägger verkligheten i detalj samt att andra problem kopplat till processen
har tydliggjorts. Utifrån första delen av resultatet som besvarar ena forskningsfrågan Hur
ser det verkliga arbetet ut i processen Tidig planering med andra?, har vi kunnat
visualiserat resultatet i en processkarta av nuläget. Vi tror starkt på att den processkartan
(se bilaga 10, s. L) kan vara till stor hjälp för Trafikverket att förstå variationen i deras
arbete och att det inte finns ett standardiserat arbetssätt. Den kan även visa på
problematiken av att det är samhällsplanerare, strategiska planerare och åtgärdsplanerare i
processen. Den andra delen av resultatet besvarar frågeställningen Vad är problematiken i
processkartan Tidig planering med andra? och där hjälper det resultatet oss att se djupt in
på problematiken till att det bland annat inte finns ett standardiserat arbetssätt. En viktig
företeelse som redovisas är att det endast är 23% som kan hitta processkartan. Det är en
väldigt liten andel som kan hitta processen vilket försvårar förutsättningen med att arbeta
efter processen.
Genom analysen har vi även gjort ett konstaterande att det saknas mål och
utvärdering. Den djupgående problemkartläggningen lyfter fram att det går att se fler
lösningsförslag till frågeställningen Hur kan problematiken i processen Tidig planering
med andra lösas? Däremot har vi med hjälp av ett träddiagram kunnat analysera
grundorsakerna till det befintliga problemet. Trafikverket kan behöva lösa alla problem
men vi ger bara förutsättningen till att lösa grundorsaken. Tanken med lösningsförslaget
kompetensutveckling är att det enklare ska gå att lösa dem övriga problemen med hjälp av
kunskap och förståelse. Det kan finnas en nackdel i att vi inte tydliggör alla lösningsförslag
men för att skapa tydlighet presenterar vi två lösningar men går på djupet i en av
lösningarna (kunskapsutveckling). Vårt lösningsförslag hämtar delar ur offensiv
kvalitetsutveckling och vi vill även att enheterna Samhällsplanering ska få en introduktion
till vad offensiv kvalitetsutveckling är, då det kan vara lösningen på kunskapsbristen.
Delarna från offensiv kvalitetsutveckling kommer kunna skapa förutsättningen att
Trafikverket i framtiden kan skapa önskvärda processer där chefer och medarbetare fått
varit delaktiga i framtagandet.

Tidig planering med andra

107(110)

Vi ville inte börja med att studera annan forskning för att inte kunna bli påverkad
eller styra in på samma resultat som andra arbeten trycker på. Därför vävde vi in annan
forskning mot slutet av vår studie när vi redan kartlagt problemet och kunnat se olika
lösningar. Det visade sig att vi och två andra arbeten kommit fram till snarlika lösningar
eller formuleringar på problemet. På så sätt känns det som att det vi kommit fram till är
realistiskt och att vi kan förlita oss på vår studie, att vi tagit fram ett resultat med tillhörande
lösning för att verkligen hjälpa Trafikverket. Sammanfattningsvis är vi stolta över att
presentera studien för Trafikverket och vi hoppas att de förverkligar kunskapsutvecklingen
så att de i framtiden kan arbeta med processledning.
5.3. Förslag på fortsatt forskning/arbete
Utifrån resultatet och analysen har vi kommit fram till två lösningsförslag varav det
ena som är kompetensutveckling valde vi att gå vidare med. Det andra lösningsförslaget var
visualisering av processkartorna. De här två lösningsförslagen är något som det går att
undersöka mer om. Det finns endast ett förslag på nödvändig kunskap om vad
förbättringsförslaget ska innehålla och en implementeringsplan för att Trafikverket ska
kunna ändra enheterna Samhällsplanerings tankesätt och syn på processer, men det går att
fördjupa sig mer kring exakt hur utbildningen ska utformas i detalj, t.ex. när och vart
(utöver innehållet). Visualisering av processkartorna är något som det går att forska mer
kring, exempelvis hur de ska visualiseras och hur plattformen ska designas. Utöver dem två
lösningsförslagen har det genom studiens gång uppkommit fler idéer kring olika aspekter
som det går att forska mer runt. Innan en studie om hur processkartorna kan visualiseras
föreslår vi att det sker en fortsatt forskning kring framtagandet av en ny önskvärd process
och vilka som ska agera i den. Förslagsvis efter att vårt lösningsförslag förverkligas så att
möjligheten finns och grunden till den typen av studie är lagd med hjälp av vårt
examensarbete. Utöver den typen av vidare forskning kan en studie vara att bland annat
undersöka om enheterna Samhällsplanering ska bestå av olika benämningar som
samhällsplanerare, strategiska planerare och åtgärdsplanerare. Vidare går det att göra en
studie på att ta fram målformuleringar och hur Trafikverket kan mäta mot dem för att arbeta
med ständiga förbättringar. Vi har även sett att det i processen ska diarieföras beslut och
underlag till beslut men frågan är om det diarieförs något idag och när de gör det.
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Därför kan en ytterligare typ av studie vara att se över hur Trafikverket idag diarieför och ta
fram förslag på när exakt det ska göras samt vad det ska innehålla. Ett sista förslag på
fortsatt arbete är att övriga enheter hos Trafikverket kan studeras utifrån samma
processperspektiv. Bortsett från att studera enheter går det även att göra ett fördjupat arbete
i Trafikverkets övriga processer.
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EXAMENSARBETETS NAMN

A(L)
Bilagor

Bilaga 1, Processkarta över Trafikverkets huvudprocess Planera åtgärder. Det gröna
markera området är delprocessen Extern dialog och samhällsplanering. Det gula markerade
området är delprocessen Ta fram åtgärdsförslag som innefattar åtgärdsvalsstudie.

EXAMENSARBETETS NAMN
Bilaga 2, Delprocess Tidig planering med andra till Planera åtgärder.

B(L)

EXAMENSARBETETS NAMN
Bilaga 3, Organisationsschema

C(L)

EXAMENSARBETETS NAMN
Bilaga 4, Observation följdebrev

Hej!
Vi är två studenter som heter Emma Gabrielsson och Linnéa Jansson. Vi studerar vid
Uppsala Universitet Campus Gotland och läser programmet Ledarskap-KvalitetFörbättring 180hp. Vi är nu inne på våran sjätte och sista termin och skriver
examensarbetet hos er på Trafikverket.
Huvuduppgiften för examensarbetet är att hitta lösningsförslag som Trafikverket kan
använda sig av för att förbättra delprocessen Tidig planering med andra. Tillsammans med
våra handledare Mikael Gotthardsson och Karin Bergenås har vi genom en förstudie 5hp
kommit fram till ett förbättringsområde som vi döpt till För omfattande process. För
omfattande process innebär att processen i sig beskriver i stora drag hur en
samhällsplanerare arbetar men lämnar utrymme till egen tolkning, vilket i sin tur leder till
att kommuner får olika bemötanden. Tidig planering med andra är den process som är för
omfattande.
Observation
Vi vill nu tillsammans med dig genomföra en observation för att samla in väsentligt
material till att kartlägga hur processen Tidig planering med andra ser ut i verkligheten.
Meningen med observationen är att se det dagliga arbetet och utifrån den bilden kunna se
möjligheter till lösningsförslag.
Hur vill vi observera? Vi tänker oss att en av oss får följa med dig som samhällsplanerare
under en dag (när du befinner dig i processen), observera och få möjlighet till att ställa
frågor utifrån ditt arbete kopplat till processkartan som tillhör Tidig planering med andra.
När? Jag, Linnéa skulle vilja observera dig under en dag vecka 15 och föreslår måndag
10/4, onsdag 12/4 eller 13/4 fram till 14.00. Meddela gärna vilken dag som passar dig bäst.
Etik och frivillighet
Vår handledare Mikael Gotthardsson har tipsat oss om dig vilket gör att det är svårt att ta
hänsyn till den etiska frågan att du ska få vara helt anonym. Vi vill informera dig om att du
kommer vara anonym i examensrapporten, men internt blir det svårt att uppnå den
anonymiteten. Deltagandet är helt frivilligt.
Har du frågor eller vill veta mer kring upplägg och tankar får du mer än gärna kontakta
någon av oss:
Bästa hälsningar från,
Emma och Linnéa

D(L)
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E(L)

Bilaga 5, Intervju följdebrev

Hej!
Vi är två studenter som heter Emma Gabrielsson och Linnéa Jansson. Vi studerar vid
Uppsala Universitet Campus Gotland och läser programmet Ledarskap-KvalitetFörbättring 180hp. Vi är nu inne på våran sjätte och sista termin och skriver
examensarbetet hos er på Trafikverket.
Huvuduppgiften för examensarbetet är att hitta lösningsförslag som Trafikverket kan
använda sig av för att förbättra delprocessen Tidig planering med andra. Tillsammans med
våra handledare Mikael Gotthardsson och Karin Bergenås har vi genom en förstudie 5hp
kommit fram till ett förbättringsområde som vi döpt till För omfattande process. För
omfattande process innebär att processen i sig beskriver i stora drag hur en
samhällsplanerare arbetar men lämnar utrymme till egen tolkning, vilket i sin tur leder till
att kommuner får olika bemötanden. Tidig planering med andra är den process som är för
omfattande.
Intervju
Vi vill nu tillsammans med dig genomföra en intervju via telefon, för att samla in
väsentligt material till att beskriva hur processen Tidig planering med andra ser ut i
verkligheten. Meningen med intervjun är att få information kring det dagliga arbetet för att
sedan kunna se möjligheter till lösningsförslag.
Hur vill vi intervjua? Vi har tänkt oss en telefonintervju på max en timme med dig, där du
blir intervjuad utav en av oss. Vi önskar att genomföra intervjun under någon av veckorna
16 eller 17. Vi är flexibla och öppna för förslag på tid när det passar dig bäst.
Etik och frivillighet
Vi har fått en sammanställd lista över samhällsplanerare och respektive tillhörande region
av våra handledare. De har inte varit delaktiga i beslutet om vem vi intervjuar. Det gör att
du kommer vara helt anonym i examensrapporten. Din medverkan är helt frivillig.
Vi hoppas att du vill delta i studien och du får mer än gärna kontakta oss om du har frågor
kring upplägg och tankar.
Bästa hälsningar från,
Emma och Linnéa
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F(L)

Bilaga 6, Intervjuplan

Intervjuplan
Intervjutyp:
Telefonintervju
Intervjuform
Semistrukturerade ((Ostrukturerad (delvis), Öppen - riktad))
Syftet med intervjun:
Syftet med intervjun är att ta reda på hur en Samhällsplanerares verkliga arbete ser ut.
Kopplat till den befintliga processkartan som är för omfattande, ska verkligheten beskrivas.
Syftet är även att få det förklarat för oss vad det är som sätter igång arbetet i Tidig planering,
vilka aktiviteter som genomförs efter att arbetet påbörjats och få reda på vad det är som
avslutar arbetet, vad är det som samhällsplanerare levererar i tidig planering.
(Vi vill få reda på vad det är som utgör input, de värdeskapande och viktiga aktiviteterna och
vart samt vad det är som bör utgöra output. Genom att få höra de aktiviteter som genomförs
kan vi också försöka skapa oss en bild av vad output ska utgöras av.)
Bakgrund till förbättring:
Huvuduppgiften för examensarbetet är att hitta lösningsförslag som Trafikverket kan använda
sig av för att förbättra delprocessen Tidig planering med andra. Tillsammans med våra
handledare Mikael Gotthardsson och Karin Bergenås har vi genom en förstudie 5hp kommit
fram till ett förbättringsområde som vi döpt till För omfattande process. För omfattande
process innebär att processen i sig beskriver i stora drag hur en samhällsplanerare arbetar
men lämnar utrymme till egen tolkning, vilket i sin tur leder till att kommuner får olika
bemötanden. Tidig planering med andra är den process som är för omfattande.
Gå igenom kort innan intervju börjar:
● Berätta varför intervjun genomförs (Examensarbete som ska hitta förbättringsförslag
till processen och förklara syftet ovan)
● Informera om ex. inspelning. Fråga om det är ok!
● Anonymitet
● Frivillighet, rätt att avbryta eller inte svara
Avslutning:
● Återkoppla till processkarta efter att frågorna är besvarade.
● Får vi kontakta dig igen? Under examensarbetet.
Intervjuobjekt:
Namn:
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Bilaga 7, Enkät följdebrev

Hej!
Vi är två studenter som heter Emma Gabrielsson och Linnéa Jansson. Vi studerar vid
Uppsala Universitet Campus Gotland och läser programmet Ledarskap-KvalitetFörbättring 180hp. Vi är nu inne på våran sjätte och sista termin och skriver
examensarbetet hos er på Trafikverket.
Huvuduppgiften för examensarbetet är att hitta lösningsförslag som Trafikverket kan
använda sig av för att förbättra delprocessen Tidig planering med andra. Tillsammans med
våra handledare Mikael Gotthardsson och Karin Bergenås har vi genom en förstudie 5hp
kommit fram till ett förbättringsområde som vi döpt till För omfattande process. För
omfattande process innebär att processen i sig beskriver i stora drag hur en
samhällsplanerare arbetar men lämnar utrymme till egen tolkning, vilket i sin tur leder t.ex.
att kommuner får olika bemötanden. Tidig planering med andra är den process som är för
omfattande.
Enkät
Tid att besvara enkät?
Antal frågor: 13
Vi skulle bli väldigt glada om du vill ställa upp och besvara 13 frågor som handlar om ditt
vardagliga arbete som samhällsplanerare. Vi har beräknat att enkäten tar x minuter att
besvara. Din hjälp och medverkan har en betydelsefull roll i studien för att kunna leverera
lösningsförslag som kan komma att underlätta ditt framtida arbete i processen Tidig
planering med andra.
Etik och frivillighet
Vi har fått en sammanställd lista över samhällsplanerare och respektive tillhörande region
av våra handledare. Internt blir det svårt att vara helt anonym då enkäten har skickats till
alla samhällsplanerare. Däremot har varje enkät blivit tilldelad ett serienummer så att vi
kan veta vilken region svaret som kommer in tillhör. Du som respondent kommer att vara
helt anonym i examensrapporten. Din medverkan är helt frivillig.
Vi hoppas att du vill delta i studien och du får mer än gärna kontakta oss om du har frågor
kring upplägg och tankar.
Bästa hälsningar från,
Emma och Linnéa
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Bilaga 8, Frågeformulär

Frågeformulär
Det här är ett frågeformulär som med din tid och svar hjälper oss till att beskriva processen
Tidig planering med andra. Efter varje fråga står det en beskrivning till hur du ska besvara
frågan. Efter ifyllt frågeformulär önskar vi att du mailar tillbaka Frågeformuläret i wordformat till e-postadressen:
Svar önskas tillhandahålla oss senast 2017-04-28.
1. Ålder? (Välj den ålder som stämmer in på dig i rullistan)
20-31 År
2. Hur många år har du arbetat i Trafikverket som samhällsplanerare? (Välj det år som
stämmer in på dig i rullistan)
0-3 År
3. Vill du arbeta efter en process? (Kryssa i ett alternativ)
JA
NEJ
4. Vad innebär det att arbeta i en process för dig? (Kryssa i ett eller flera alternativ som du
tycker stämmer överens eller skriv ett eget alternativ)
Att arbeta efter en process innebär:
Standardiserat arbetssätt
Effektivitet
Hämmar kreativitet
Underlättar vardagen
Försvårar arbetet
Bemöter externa parter utifrån samma förutsättning
Annat:
5. Kan du enkelt hitta processkartorna? (Kryssa i ett alternativ)
JA
NEJ
6. Vart är det lämpligt att hitta processkartorna? (Kryssa i ett eller flera alternativ som du
tycker stämmer överens eller skriv ett eget alternativ)
Som dokument i datorn
Visualiserat på väggen (affisch)
Gemensam plattform (där du kan se hela processkartan och klicka in på aktiviteter för att
få en skriftlig beskrivning. Kunna se tillhörande dokument till aktivitet, ex. hur upprättar man
en åtgärdsvalsstudie)
Annat:

EXAMENSARBETETS NAMN

7. Vad utgör input i processen Tidig planering med andra? Vad är det som får igång arbetet?
(Kryssa i ett eller flera alternativ som du tycker stämmer överens eller skriv ett eget
alternativ)
Önskemål
Brist
Behov
Kundärende
Dialog
Annat:
8. Får behovet/bristen komma ifrån flera olika håll? (Kryssa i ett alternativ)
JA
NEJ
Om nej, vart eller ifrån vem ska Behovet/bristen komma ifrån?
9. Är det viktigt att behov/brist kommer ifrån den person som behovet/bristen tillhör? (Kryssa
i ett alternativ)
JA
NEJ
10. Kryssa i de aktiviteter som borde finnas med i processen (Mellan input och som sedan ska
mynna ut i output)
Uppdatera behovslista/behovsbank
Upprätta avtal
Diarieföra underlag till beslut (mail, telefonsamtal, möten etc)
Upprätta åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Utreda åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Omhänderta behov och brist
Dokumentera behov och brist
Ärendemöte
Analys/rimlighetsbedömning (göra ett ställningstagande ang. om det är en brist/behov)
Uppdatera behovs- och åtgärdslista/åtgärdsbank
Dialog om respektive aktörs målbild och krav
Annat:
11. Vad utgör output? (Kryssa i ett eller flera alternativ som du tycker stämmer överens eller
skriv ett eget alternativ)
Uppdaterad behovsbank/behovslista
Uppdaterad åtgärdsbank/åtgärdslista
Beställning av åtgärd till behov/brist
Annat:

I(L)
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J(L)

12. Ska det finnas en övergripande process för hela landet och ett mer detaljerad
flödesschema inom regionerna? (Kryssa i ett alternativ)
JA
NEJ
Om nej, varför inte?
13. Är det något som du inte kunnat uttrycka dig om i frågeformuläret som vi behöver veta?
Om ja, skriv här:

Tack för din medverkan!
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Bilaga 9, Korrelationsmatris

K(L)
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Bilaga 10, Processkarta av nuläget

Öppen
dialog
med
externa
parter

Dialog om
brist/behov/önsk
emål/idé

Ta fram
information

Ärendemöte

Dialog med
externa och
interna aktörer

Träff/ärendemöte

Dialog
NEJ

Ta fram äldre
utredningar

Ärendet avslutas

JA
Analys/rimlighets
bedömning

Dialog om
respektive aktörs
målbild och krav

Uppdatera
behovslista/bank
Finns intresse, är det
en brist/behov?

Gemensam målbild?
JA

Avsiktsförklaring/
överenskommelse

Uppdatera och
prioritera
behovslista

Prioritera
behoven

Uppdatera
behovslista/bank

NEJ
Komplettera
information/fakta
underlag

Ta fram förslag på
åtgärder

Utredning

ÅVS

Uppdatera behovåtgärdslista/bank

ÅVS

Ytterligare
utredningar

ÅVS

Beskriva konkreta
åtgärder

Fyrstegs
princip

ÅVS

Fyrstegs
princip

Avsiktsförklaring/
ansvar av
bekostnad

NEJ

NEJ

Vidare utredning

Uppdatera
åtgärdsbank

Ställningstagande

Ställningstagande

JA
JA

Beställning av
åtgärd

Beställd
åtgärd

