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Abstract

Improving a decision support system for the Train
Traffic Control in Sweden

Nellie Bengtsson & Hanna Jensen

Business Intelligence, BI, is a tool for collecting, analysing and 
transforming data into useful information, information which is 
supposed to help making decisions and controlling a business’s 
operations. Business Intelligence leads to increased efficiency and 
optimizing the decision making within the organisation or its 
functions. It is designed to support the operator so that decisions 
are made quickly and accurately. The purpose of this study is to 
deliver a specification of requirements of value-adding information 
in a decision support system used by traffic coordinators at SJ. In 
order to reach the purpose, the qualitative study was designed in 
three steps, identification, prioritization and information analysis. 
The project was defined only to take one specific process in 
consideration: error-searching caused by vehicle damage. The study 
was initiated with interviews, observations and workshops and ended 
with an analysis of XOD, the current base of information. The study 
resulted in a specification of requirements, containing 21 different 
types of important information. Out of the 21 types of information 
currently existing in XOD, only about 52 % was considered value 
adding for the specific process. Besides that, the traffic 
coordinators experienced missing information, which was added in the 
specification of requirements. The heavy amounts of information was 
shown to be too much to take in consideration at once, which led to 
the conclusion that the business intelligence needs to be automated 
in order to optimize the decision making process.
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Sammanfattning  
 
Ett beslutsstöd är ett verktyg som samlar in, analyserar och omvandlar data till värdefull och 
agerbar information. Informationen utgör i sin tur en grund för beslutsfattning och styrning av 
en verksamhet. Ett beslutsstöd leder till effektivisering och optimering av beslutsfattandet 
inom organisationen och dess funktioner. Det finns i största mån till för att stötta 
medarbetaren i beslutsprocessen så att beslut fattas snabbt och korrekt. Syftet med denna 
studie är att leverera en kravlista på vilken information som är värdeskapande i ett beslutsstöd 
anpassat för rollen Trafiksamordnare på SJs Trafikledning. För att besvara syftet delades den 
kvalitativa studien upp i tre delar, nämligen identifiering, prioritering och informationsanalys. 
Projektet avgränsades till störningar orsakade av fordonsskador och den specifika process 
som initieras med felsökning av Driftstöd. Studien inleddes med intervjuer, observationer 
samt workshops och avslutades med en analys av XOD, det beslutsunderlag som 
medarbetarna har tillgång till idag. Resultatet som erhölls var en kravlista med 21 
informationssegment, lika många som XOD innehöll vid studiens början. Av de inledande 21 
informationssegmenten klassades dock enbart 52 % som värdeskapande samtidigt som det 
visade sig att medarbetarna upplevde att de saknade information. Mängden information som 
bedömts värdeskapande i den specifika processen är för stor för användaren att hantera på ett 
optimalt fungerande sätt. Projektets slutsats innebar därför att beslutsstödet helt eller delvis 
måste automatiseras för att underlätta beslutsprocessen för användaren. 
 
Nyckelord: beslutsstöd, effektivisering, informationsmängd, optimering, trafikledning, XOD. 
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Ordlista 
	
Driftstödjare - Trafikledningens funktion för teknisk rådgivning. 
 
Händelse - En typ av alla möjliga förekommande störningar. 
 
Störning - En företeelse som hindrar trafiken från att fortgå som planerat. Det kan bero på  
påkörningsincidenter, signalfel, fordonsskador eller dålig framkomlighet. 
 
Störningstavlan - En online-excel fil som fylls i av Trafiksamordnarna i syfte att skapa en 
tydlig bild av vidtagna åtgärder.  
 
Trafikledningen - En avdelning på SJ som hanterar realtidsstörningar i trafiken.  
 
Trafiksamordnare - En av Trafikledningens funktioner som arbetar med att planera, hantera 
och omdirigera trafiken vid störningar.  
 
XOD - Trafikledningens centrala beslutsunderlag. Ett IT-program som innehåller information 
om bland annat antal stillastående fordon i trafiken, vilka störningar som är mest kritiska samt 
fordonets position, vilket ska hjälpa Trafiksamordnaren i beslutsprocessen.



	

	

1	

1. Introduktion 
 

I introduktionen beskrivs bakgrunden till det problem som examensarbetet utgår från med 
tillhörande syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 
 
1.1 Inledning 
I takt med att samhället växer i befolkningsmängd och geografisk vidd ökar efterfrågan på 
transporter av både människor och gods. Transportföretagen (2016) menar att det finns ett 
starkt samband mellan tillväxt och transporter vilket bidrar till en ökning av logistiska 
förflyttningar. I Sverige reser genomsnitts-medborgaren runt 46 km per dag, och när det 
kommer till gods fraktas närmare 1,5 miljoner ton handelsvaror dagligen (Transportföretagen, 
2016), allt fördelat på de fyra vanligaste transportslagen, nämligen vägtrafik, järnväg, sjö- och 
luftfart. Omfattningen av dagens förflyttningar ger en bild av det komplexa transportsystem 
som ger upphov till en rad olika samhällsproblem. Kopplat till ett samhälle präglat av 
transporter är nämligen kommunikation. I samband med att stora mängder människor och 
gods förflyttas krävs en välfungerande och snabb kommunikationsstruktur som klarar av att 
hantera stora mängder information med korta ledtider. Kommunikationen krävs på såväl 
samhälls-, som industri- och individnivå. När kommunikationskanaler blir överbelastade eller 
felaktigt nyttjade påverkas hela transportsystemet negativt. Det i sin tur ger upphov till både 
logistik- och personalproblematik inom företag, vilket påverkar stora delar av det svenska 
samhället. Det är inte ovanligt att sådana problem hanteras genom digitalisering och 
automatisering av organisationer och dess kommunikationskanaler (Svenska Dagbladet, 
2016).  

I denna rapport används diverse begrepp som kommer att vara återkommande 
genom hela texten. Dessa tydliggörs i syfte att ge läsare och skribenter en gemensam bild. När 
skribenterna skriver ordet Organisationen syftar det indirekt till den organisation vart 
examensarbetet har utförts, nämligen SJ AB. När skribenterna skriver ordet Projektledarna 
syftar det till skribenterna själva.  
 
1.2 Problembeskrivning 
På SJs Trafikledning arbetar medarbetare med att hantera, dirigera och kommunicera 
ändringar som berör persontrafiken. Medarbetarna har i uppgift att kommunicera både internt 
och externt, med syfte att informera myndigheter, medarbetare och passagerare om eventuella 
förändringar. Snabba och ogrundade beslut i kombination med dåligt fungerande verktyg ger i 
dagsläget upphov till att information kommuniceras felaktigt, eller inte alls. Då 
Trafikledningens arbete sker manuellt förlängs dessutom kommunikationens ledtid vilket i 
slutändan påverkar kundnöjdheten kopplat till persontrafiken. 
 De verktyg som Trafikledningens medarbetare har till förfogande är två 
manuella system som kompletterar varandra. Det innebär att personalen måste dokumentera i 
två olika program för optimal funktion. Programmen kallas för XOD och Störningstavlan. 
Trafikledningens arbete innebär till stor del att fatta tidskritiska beslut, vilket leder till att 
medarbetarna bortprioriterar ett av programmen, Störningstavlan. Denna bortprioritering 
orsakar bristfälligt underlag i nästa medarbetares arbete. Det bristfälliga underlaget gör att 
medarbetaren fattar beslut baserat på otydlig eller felaktig information som i sin tur når ut till 
resenärer. På grund av dessa brister krävs nya alternativ till beslutsstödjande program som 
förslagsvis baseras på de redan befintliga programmen.  
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att effektivisera interna beslutsstöd genom att leverera en 
kravlista på vilken information som är värdeskapande för rollen Trafiksamordnare på SJs 
Trafikledning.    
 
1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att behandlas: 
 

1. Vilka händelser behöver det beslutsstödjande programmet möta? 
2. Vilken/vilka händelser skall prioriteras i projektet? 
3. Vilken information är värdeskapande för Trafiksamordnarens arbete i dessa 

händelser? 
 
1.5 Avgränsningar 
På grund av undersökningens korta tidsperiod kommer examensarbetet inte att ta hänsyn till 
roller utöver Trafikledningens Trafiksamordnare på trafiksidan. Det kommer heller inte att 
ske någon uppföljning av huruvida kravlistan accepteras eller implementeras i verksamheten. 
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2. Teori 
 

I teoriavsnittet beskrivs de valda teorier som ligger till grund för rapportens teoretiska 
ramverk. Här presenteras begrepp och kunskaper som kommer att användas genomgående i 
rapporten.  

 
 
2.1 Den teoretiska bakgrunden 
Olika teorier och begrepp kommer att spela en avgörande roll för projektets lösning och 
analys av syfte och frågeställningar. Centrala teorier inom projektets givna problemområde 
kommer att presenteras i följande kapitel, där stor vikt läggs vid områdena Kvalitet, 
Beslutsprocesser och Effektivitet. 
 
2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Idag är företag allt mer medvetna om vikten av att sätta sina kunder i centrum och att hela 
tiden sträva efter att ständigt utveckla sina verksamheter. De företag som lägger stor vikt vid 
kvalitetsfrågor som en del av dess verksamhet har ett förhållningssätt som med största 
sannolikhet kommer att öppna upp för det som kallas för offensiv kvalitetsutveckling. 
Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) förklarar offensiv kvalitetsutveckling som att “man 
ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till 
lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade 
och som har fokus på organisationens processer”. Vidare förklarar Bergman och Klefsjö 
(2012, s. 38) att en offensiv kvalitetsutveckling bygger på att företaget har en samverkan 
mellan sina värderingar, arbetssätt och verktyg som tillsammans kan bidra till en högre 
kundtillfredsställelse. Värderingarna som väger tungt inom detta kvalitetsområde finns 
sammanfattade i vad som kallas för hörnstensmodellen vilken beskrivs nedan. Det centrala 
inom offensiv kvalitetsutveckling är att ledningen måste bistå med engagemang för ett 
ständigt pågående kvalitetsarbete. Med ständigt menas här att företaget aldrig kan betrakta sig 
själva som “klara” i den mening att de anser sig ha uppnått en hög kundtillfredsställelse. 
Kunders behov kommer att förändras och ett företag som slutar att bli bättre, slutar snart att 
vara bra (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46).  
 
Hörnstensmodellen 
De värderingar som väger tungt inom offensiv kvalitetsutveckling återfinns i 
hörnstensmodellen, se figur 1. Hörnstensmodellen består av hörnstenarna Sätt kunderna i 
centrum, Arbeta med processer, Basera beslut på fakta, Arbeta ständigt med förbättringar 
samt Skapa förutsättningar för delaktighet. Dessa värderingar utgår från grunden i att 
organisationen utvecklar ett engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40).  
 



	

	

4	

	
Figur 1. Hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40). 

Arbeta med processer 
En process definieras som en serie av aktiviteter som är återkommande i ett företags arbete 
och upprepas i tiden (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 45). Med olika former av resurser som 
material, arbetskraft och utrustning skapar processen ett resultat mot kund i form av varor 
eller tjänster. Processer är en stor del av företag eftersom det är genom processerna som själva 
förädlingen sker, det vill säga då resurser omvandlas till resultat. Genom att fokusera på att 
utveckla sina processer kan en högre kundtillfredsställelse uppnås mot en lägre 
resursförbrukning (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 44).  
 
Basera beslut på fakta 
För att beslut inte ska fattas utifrån slumpfaktorer eller uppskattningar bör data samlas in som 
överensstämmer med verkligheten och som sedan får ligga till grund för beslutsfattandet. 
Enligt Bergman och Klefsjö innebär denna hörnsten att lämplig information samlas in som 
sedan sammanställs och analyseras. Slutligen dras en slutsats om en eventuell förändring 
utifrån den genomförda analysen (2012, s. 43). 
 
Arbeta ständigt med förbättringar 
I samband med samhällets utveckling i form av större utbud och nya tekniska lösningar till 
kunderna ställs ett större krav på företagen och att de ständigt måste sträva efter att utveckla 
sina egna varor och tjänster för att möta kundernas krav (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). 
Ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar är genom den så kallade förbättringscykeln, 
PDSA-cykeln, som beskrivs längre ned i rapporten. 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
Medarbetare måste få känna sig delaktiga, engagerade och tillåtas att ta ansvar för att 
utvecklas (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 48). En motiverad medarbetare som får 
ansvarsområden och tillit från ledningen kommer att bli mer motiverad vilket resulterar i 
förbättrade resultat där medarbetaren dessutom får ett större förtroende för ledningen. 
 
PDSA 
Kvalitetsbristkostnader är idag stora och uppgår inte allt för sällan till 10-30% av ett företags 
omsättning (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). Ett sätt för att arbeta med sådana problem är 
genom den så kallade PDSA-cykeln som är en symbol för ständiga förbättringar.  
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PDSA-cykeln tillhör hörnstenen om att ständigt arbeta med förbättringar och den består av 
arbetsstegen Planera - Gör - Studera - Lär, se figur 2. Arbetet sker cykliskt där varje cykels 
resultat öppnar upp för lärdomar och reflektioner som tas med till kommande 
förbättringscykel. Genom att låta utvecklingsarbetet ske cykliskt på detta sätt kommer drivet 
att alltid vilja bli bättre forma verksamheten. 
 

	
Figur 2. PDSA-cykeln för ständiga förbättringar beskriven av Bergman och Klefsjö (2012, s. 
46). 

2.1.2 Beslutsprocesser 
Människor och verksamheter ställs ständigt inför val som kräver att någon form av beslut 
fattas. Besluten fattas med hjälp av ett tillvägagångssätt eller en metod, ju större 
beslutsproblem desto svårare angreppssätt (Borking, et al., 2009, s. 33). Metoden används för 
att effektivisera beslutsprocessen genom att strukturera bakgrundsfakta och hantera 
osäkerheten inför ett beslut. Det är dock inte helt ovanligt att de beslut som fattas sker genom 
en intuitiv förmåga hos medarbetaren snarare än att besluten är rationella. Ofta används 
rationella analyser i form av kalkyler baserade på logiska grunder som en efterhandskontroll 
där man räknar tills resultaten stämmer med det intuitiva beslutet (Borking, et al., 2009, s. 
35). 
 
Mänsklig beslutsförmåga 
I en beslutssituation måste människan bedöma, värdera och integrera information om olika 
valalternativ (Lundh, Montgomery och Waern, 1992, s. 171). Eftersom att människan har en 
begränsad förmåga att simultant bearbeta stora mängder information krävs det att den 
information hon utsätts för är anpassad till hennes kognitiva begränsningar. Hur mycket 
information som ryms i korttidsminnet vid pressade och tidskritiska bedömningar eller beslut 
varierar, men Lundh, Montgomery och Waern (1992, s. 183) menar att människan normalt 
kan ta hänsyn till omkring fem faktorer samtidigt. Vidare menar de att även personer med 
professionell utbildning inom det särskilda bedömningsområdet kan ha svårigheter med att ta 
fler faktorer i beaktning vid beslutsfattandet (Lundh, Montgomery och Waern, 1992, s. 183). I 
läkar- och domaryrket, eller i andra yrken präglade av tidspress där det är viktigt att rätt 
bedömning görs har det visat sig lämpligt att begränsa antalet faktorer till mellan tre och fyra 
(Lundh, Montgomery och Waern, 1992, s. 183).  
 
Beslutsstödjande program  
Engelskans Business Intelligence översätts ofta till det svenska ordet beslutsstöd och 
innefattar det mesta som stödjer styrning och uppföljning i en verksamhet (Borking, et al., 
2009, s. 1). Verksamheter möter idag mängder av information som bland annat genereras från 
ekonomi-, sälj- och produktionsavdelningen. All denna information kan, om den används på 
rätt sätt, leda till att företaget förbättrar sin verksamhet genom att basera sina beslut på fakta.  
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För att detta ska vara möjligt krävs informationsteknik i form av olika applikationer som kan 
samla in och analysera data, för att sedan omvandla detta till värdefull information som kan 
ligga till grund för beslutsfattning och styrning av verksamheten. Hellström (2001) menar att 
ett beslutsstöd syftar till att hjälpa användaren med att sålla bort irrelevant information för att 
få en överblick av hur olika parametrar hänger ihop. Ett beslutsstöd kan innebära att systemet 
automatiskt genomför resultatet av en beräkning i verksamheten, alternativt kan beslutsstödet 
vara mindre automatiserat där medarbetaren får chans att agera och skapa sig ett 
ställningstagande på den föreslagna lösningen (Andersson och Sandblad, 2016, s. 14).  
 Hellström (2001) menar att det finns studier som visar på många fördelar med 
att använda sig av beslutsstödsystem. Några av fördelarna listas nedan: 

1. Bättre beslutskvalitet 
2. Förbättrad kommunikation 
3. Kostnadsreduktion 
4. Ökad produktivitet 
5. Tidsvinster 
6. Nöjdare kunder 

 
2.1.3 Effektivitet 
Värdeskapande arbete  
Flödeseffektivitet beskrivs enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 588) som den “Sammanlagda 
tiden för alla värdeskapande aktiviteter i värdeflödet i relation till den totala 
genomloppstiden”. Vidare menar Olhager (2013, s. 54) att effektivitet är ett ord som delas 
upp i två delar, nämligen inre respektive yttre effektivitet. Enligt Olhager (2013, s. 54) 
handlar yttre effektivitet om att göra rätt saker, medan inre effektivitet istället syftar att göra 
saker rätt. För att effektivisera en verksamhet används med fördel värdeflödesanalyser som 
syftar till att avgöra vilka aktiviteter i en process som tillför produkten värde (Olhager, 2013, 
s. 464). I en produktionsprocess betraktas värdeskapande arbete som bearbetning av 
råmaterial eller montering av halvfabrikat medan icke värdeskapande arbete snarare kan 
betraktas som lagring eller transporter.  
 
Lean 
Toyota Production System (TPS) är den japanska biltillverkaren Toyotas företagsfilosofi som 
under åttiotalet utmärkte sig för sin höga kvalitet och effektivitet i produktionen (Liker, 2004, 
s. 20). Omvärlden studerade Toyotas arbetssätt för att förstå hur de kunde lyckas så mycket 
bättre än sina konkurrenter. En av dem som undersökte det japanska företaget var Jeffrey K. 
Liker som till slut sammanfattade 14 principer bakom TPS, vilket idag är beståndsdelarna i 
Lean.  

Lean är en filosofi som i grund och botten går ut på att minimera slöseri i 
verksamhetens processer. Slöseri definieras som det som inte skapar något värde för kunden 
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 588). När de aktiviteter i en process som inte tillför något värde 
elimineras kommer processens totala ledtid att minska och det värdehöjande arbetet öka 
(Liker, 2004, 53). I Lean talar man om åtta typer av slöseri: 

1. Överproduktion. 
2. Väntan. 
3. Onödiga transporter. 
4. Inkorrekta processer. 
5. Onödiga lager. 
6. Onödiga rörelser/förflyttningar. 
7. Defekter. 
8. Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. 
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2.2 Tidigare forskning/arbeten 
Beslutsstöd 
Tidigare forskning har visat att datorer har en mycket större kapacitet än människan när det 
kommer till att känna igen mönster i stora mängder data, något som kallas Machine Learning. 
Machine Learning innebär kort sagt att datorer som utsätts för stora mängder data kan lära sig 
att känna igen mönster och därigenom fatta beslut som kräver få ingripanden från människan 
(Cruz & Wishart, 2006). Ett sådant system innebär att företag lättare kan uppfatta sina 
möjligheter och tänkbara hot genom att systemet kan analysera stora mängder och mer 
komplex data, för att sedan leverera snabbare och mer korrekta resultat. Det i sin tur leder till 
att beslutsfattningen kan ske både snabbare och mer faktabaserat korrekt. Människan är dock 
unik i sin förmåga att fatta känslomässiga beslut, för vilket datorn saknar förmåga. 
 Enligt Andersson och Sandblad (2016, s. 6) finns det forskning som visar på 
viss problematik med att införa automatiserade system baserade på algoritmiska beslutsstöd 
som kan lösa komplexa händelser. Likväl har datorns beräkningar och modeller ännu inte 
lyckats möta den komplexitet som förekommer i praktiken varpå resultatet av beräkningarna 
inte varit korrekta jämfört med situationen. Samtidigt har resultatet av beräkningarna i många 
fall varit svåra att förstå, så pass komplicerade att de knappast kunnat användas som 
beslutsstöd i praktiken (Andersson och Sandblad, 2016, s. 6). 
 
Forskning inom tågtrafikstyrning 
Under en 20 årsperiod har en mängd olika projekt via Uppsala Universitet genomförts i 
Sverige för forskning kring framtida tågtrafikstyrning. Dessa olika projekt har alla gått under 
samlingsnamnet FTTS, Framtida Tågtrafikstyrning, där varje projekt har behandlat olika typer 
av frågeställningar. FTTS har genom åren finansierats av Banverket, Trafikverket, 
Kommunikationsforskningsberedningen och Vinnova. Det senast genomförda projektet 
kallades FOT - Det framtida operativa tågtrafiksystemet (Andersson et al., 2015, s. 6). 
Projektet har haft fokus mot Trafikverkets verksamhet men har även haft ett nära samarbete 
med järnvägsföretag och berörda intressenter inom trafikledning. FOT hade som syfte att 
utreda informationsutbyte mellan trafikledningen, trafikkontor och lokförare. Projektet tog 
även upp vilken typ av information som de tekniska beslutsstödssystemen hos Trafikverket 
kan innehålla för att minska på behovet av den muntliga kommunikationen (Andersson, et al., 
2015, s. 23). Några av de resultat och rekommendationer som framkom från detta projekt var 
att det är viktigt att utforma effektiva stöd som kan bidra till att skickliga medarbetare har 
möjlighet att prestera på en hög nivå. Utformningen av sådana automatiserade system och 
beslutsstöd måste grunda sig på analyser av när och hur medarbetaren verkligen behöver hjälp 
i sin arbetsprocess, så att systemet inte stjälper människans förmåga att prestera och utveckla 
nya kunskaper. Likväl fann forskningsprojektet att alla operativa funktioner måste få 
förutsättningar för att kunna arbeta mot det gemensamma målet. Till detta upptäcktes behovet 
av att kunna kommunicera på ett bra sätt samt att kunna få planer som är anpassade till sin roll 
(Andersson, et al., 2015, s. 113). Forskningsprojektet upptäckte även komplexiteten av 
tågtrafikstyrning genom att trafikledningen ofta har bristande information om exempelvis vart 
tåget befinner sig och hur infrastrukturen ser ut på en viss plats. Det är något som kan påverka 
beslutsfattandet negativt samtidigt som att det uppstår brister i kommunikationen mellan 
lokförare och trafikledning eftersom att trafikledningen inte ser det som lokföraren ser.  
 
2.3 Sammanfattning av valda teorier  
De teorier som kommer att behandlas och användas vidare i rapporten är i första hand den 
offensiva kvalitetsutvecklingen inklusive hörnstensmodellen som är igenkännbar i 
kvalitetsutvecklingsarbeten. Framför allt kommer Hörnstensmodellens Arbeta med processer, 
Skapa förutsättningar för delaktighet samt Basera beslut på fakta att tillämpas.  
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Arbetet kommer även att ha stort fokus mot beslutsprocesser där olika beslutsstöd och 
människans kognitiva begränsningar kommer att tas i beaktning. Att minimera slöseri och 
fokusera på att arbeta med sådant som skapar värde för den interna eller externa kunden är 
även centralt i detta arbetet, mycket med tanke på att företag idag utsätts för stor konkurrens 
som innebär att de bör sträva efter att utveckla sin verksamhet och bli mer effektiva. Eftersom 
att projektet enbart kommer att sträcka sig under en kort period är det extra intressant att låta 
resonemang i rapporten ta del av tidigare arbeten inom samma område. Därför kommer 
projektet FOT inom FTTS i viss mån att kopplas till detta förbättringsarbete. 
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3. Metod 
 

Metodavsnittet beskriver studiens datainsamling och genomförande för att besvara 
frågeställningarna. Val av kvalitativa metoder som exempelvis intervju och observation 
förklaras djupgående. 

 
 
3.1 Design av studien 
Denna studie designades i tre steg baserat på frågeställningarna och dess inbördes ordning. 
Den huvudsakliga datainsamlingen ägde rum under vecka 16 där intervjuer och observationer 
genomfördes på SJs Trafikledning i Stockholm. För studiens datainsamling användes 
kvalitativa metoder. Grunden till valet var att vissa av frågeställningarna antogs kräva 
fördjupning genom färre antal medverkande och utrymme för utförligare svar. Kvalitativa 
metoder passar nämligen utmärkt för frågor som handlar om människors upplevelser eller syn 
på verkligheten, där det kanske inte bara finns en enda sanning (Hedin, 2011). Dessutom 
fungerar kvalitativa metoder i undersökande sammanhang, det vill säga när forskaren i förväg 
vet förhållandevis lite om ämnet. Viktigt att ta i beaktning är att kvalitativa metoder riskerar 
att förefalla aningen mer subjektivt då forskaren själv är en central del i datainsamlingen 
genom exempelvis intervjuer och observationer.  

Vidare har en så kallad induktiv ansats tillämpats. Det går ut på att man med 
insamlade data som utgångspunkt försöker upprätta en modell eller en förklaring av ett 
särskilt fenomen (Hedin, 2011). I detta fall genom att låta intervjumaterial och annan data 
ligga till grund för en kravlista. I tabell 1 nedan presenteras utgångspunkten för 
datainsamlingens struktur, därefter följer en beskrivning av respektive delmoment.  
 
Tabell 1. Visualisering av datainsamlingens design. 

Frågeställning Nyckelord Angreppssätt 

1. Vilka händelser behöver 
det beslutsstödjande 
programmet möta? 

Identifiering Skugga, observera och intervjua 
Trafiksamordnare. 

2. Vilken/vilka händelser 
skall prioriteras i projektet? 

Prioritering Intervju med Trafikledningens IT-
samordnare och verifiering av förslag 
till prioritering med Trafiksamordnare. 
Pareto om det blir svårt att avgöra 
vilka/vilken som skall prioriteras.  

3. Vilken information är 
värdeskapande för 
trafiksamordnarens arbete i 
dessa händelser? 

Kartläggning och 
informationsanalys. 

Intervjuer och analys av vilken 
information som är värdeskapande. 
Medverkan i XOD-råd, 
processkartläggning, XOD-analys. 

 
Frågeställning 1 - Identifiering 
Den första frågeställningen som handlar om att identifiera vilka händelser som det 
beslutsstödjande programmet behöver ta hänsyn till, inleddes med intervjuer och 
observationer. Då stämningen på Trafikledningen är stressig och dynamisk fanns det 
ingen möjlighet till enskilda eller tidsmässigt obegränsade intervjuer.  
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Istället anpassades intervjutekniken utefter verksamheten med korta, intensiva intervjuer med 
fåtalet frågor vilket ledde till att fler intervjupersoner kunde tillfrågas. För att erhålla en tydlig 
bild av Trafiksamordnarnas arbetsprocess och vilka händelser som uppkommer i det dagliga 
arbetet genomfördes även observationer. För att identifiera olika händelser och störningar 
ställdes följande fråga:  
 

• Vilka händelser behöver det beslutstödjande programmet möta? 
 
Frågeställning 2 - Prioritering 
Studiens andra frågeställning gick ut på att avgöra vilken av de tidigare identifierade 
händelserna som arbetet skulle avgränsa sig mot. För att säkerställa att prioriteringen blev rätt 
gjord efterlystes information från olika håll. Första steget resulterade i en intervju med 
Trafikledningens IT-samordnare med syfte att erhålla ett bredare helhetsperspektiv. Vidare 
intervjuades Trafiksamordnare utan att resultaten från den tidigare intervjun avslöjades. På så 
sätt möjliggjordes att ny oväntad information kunde tas emot snarare än att antaganden 
bekräftades från den tidigare intervjun, något som är en viktig intervjuteknik för att säkerställa 
att rätt feedback och mycket information samlas in (Salem Dynehäll & Lärk Ståhlberg, 2014, 
s. 33). Slutligen intervjuades Skiftledaren för ytterligare en synvinkel. Därmed gick det att 
avgöra om samtliga deltagare var eniga eller om ytterligare prioriteringsverktyg behövde 
användas. Frågan som ställdes var: 
 

• Vilken händelse har i dagsläget sämst fungerande arbetsprocess på Trafikledningen?  
 
Frågeställning 3 - Kartläggning och informationsanalys 
Den tredje och sista frågeställningen gick följaktligen ut på att kartlägga den identifierade 
händelsens övergripande process samt att genomföra en lättare analys för att identifiera vilken 
information, befintlig eller obefintlig, som är värdeskapande för processen i XOD. 
Inledningsvis genomfördes en klassisk processkartläggning. Genom observation 
identifierades ständigt återkommande moment och aktiviteter, se Bilaga H.  
 I detta steg av studien tillämpades ett iterativt arbetssätt där intervju- och 
observationsmaterial samlades in, sammanställdes och reviderades eller verifierades. 
Processen upprepades därefter tills revidering av materialet inte längre var nödvändigt. Detta 
förhållningssätt kan liknas med det som inom produktutveckling kallas för att loopa. Loopa 
betyder enligt Salem Dynehäll & Lärk Ståhlberg (2014, s. 32) att en produkt testas mot sin 
målgrupp för att se om den är efterfrågad. Det skapar i sin tur en iterativ designmetodik som 
gör att arbetet utvecklas genom att förslag omarbetas och testas. Med detta förhållningssätt 
var det möjligt att säkerställa att informationen som erhölls var aktuell och bekräftad av flera 
olika individer och funktioner.  

När processen kartlagts påbörjades en insamling av vilken information som 
Trafiksamordnarna upplevde och ansåg att XOD i dagsläget saknar. Återigen skedde 
insamlingen med hjälp av korta intensivintervjuer med IT-samordnare, Trafiksamordnare och 
Driftstödjare för att iterativt utarbeta frågor till kommande intervjuomgångar. Frågorna som 
ställdes löd:  
 

• Vilken information saknar du i XOD för att kunna möta händelser som inleds med 
felsökning från driftstöd? 

• Vilken information som redan finns i programmet kan du inte vara utan i ovanstående 
process? 
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För att möta alla medarbetare varierades tekniken för dessa intervjuer. I insamlingens första 
skede skedde en muntlig intervju med ovanstående frågor som grund. Därefter 
sammanställdes informationen och processen itererades igen. I det skedet presenterades 
materialet istället grafiskt. Detta för att säkerställa att de medarbetare som inte hade tid, 
möjlighet eller intresse i att ta till sig den enbart muntliga intervjun fick en chans att medverka 
på ett sätt som kunde upplevas enklare eller mer kravlöst. Medarbetarna fick chansen att 
lämna ytterligare synpunkter och sedan sammanställdes materialet på nytt. I sista iterationen 
presenterades det slutliga materialet på en workshop med Trafikledningens XOD-råd med 
möjlighet till ytterligare synpunkter.  

Utöver arbetet med att besvara frågeställningarna som har ett tydligt fokus mot 
Trafiksamordnaren, intervjuades funktionen Driftstöd som visade sig ha en inverkan på 
Trafiksamordnarnas arbete i den identifierade processen. Trots avgränsningen i projektets 
syfte att enbart fokusera på rollen Trafiksamordnare ansågs det nödvändigt att få in även 
denna funktion i avvägningen av frågeställningen om vilken information som är 
värdeskapande för Trafiksamordnarens arbete på grund av Driftstöds inverkan på processen. 
Intervjun med Driftstöd återfinns i bilaga D. 
 Det sista steget i datainsamlingen utgjordes av en informationsanalys, även 
kallad XOD-analys, som genomfördes genom självstudier av programmet XOD och dess 
innehåll. Analysen bidrog till att slutsatser kunde dras om vilken information som idag finns i 
programmet och kan klassas som värdeskapande. Analysen ledde till en bedömning av vilken 
befintlig information som bör finnas kvar respektive viken information som idag saknas.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
De datainsamlingsmetoder som varit aktuella för denna studie är observationer, 
semistrukturerade intervjuer, workshops och processkartläggning. Samtliga 
insamlingsmetoder, samt hur de använts och vilka för- respektive nackdelar som identifierats 
beskrivs utförligare nedan.  
 
Observationer 
Observationerna som skedde på Trafikledningen syftade till att studera XOD, användarna och 
deras miljö. De genomfördes ostrukturerade, vilket innebär att observatören för löpande 
protokoll på vad som händer samt när det händer (Hedin, 2011). Syftet var att få en 
uppfattning av hur Trafiksamordnarna arbetar och vad för händelser de kan tänkas möta i sitt 
dagliga arbete. I och med det ostrukturerade arbetssättet erhölls en objektiv bild av det 
vardagliga arbetet. Observationerna bidrog med material för att kunna identifiera händelser 
samt för att skapa en djupare förståelse. Fördelen med dessa observationer var framför allt att 
medarbetarna studerades i den miljö som det beslutsstödjande programmet ska användas.  
 Fokus lades på observationer mot Trafiksamordnare och deras arbete, något som 
är positivt i den mening att det är just den rollen som projektet avgränsar sig mot. Däremot 
visade det sig efter besvarandet av de två första frågeställningarna att även funktionen 
Driftstöd skulle komma att ha en betydande roll i den identifierade processen varpå mer 
observationer mot denna roll hade kunnat vara lönsam för studien. Urvalet skedde dock i 
första hand mot observation av Trafiksamordnare på grund av projektets syfte. Likväl var det 
endast Driftstödjare och Trafiksamordnare på Trafikledningen i Stockholm som observerades, 
något som minimerade den geografiska spridningen eftersom att Göteborgs Trafikledning inte 
inkluderades i studien. Konsekvensen av detta urval är att alla parter som kan tänkas ha en 
påverkan på den identifierade processen inte blivit observerade. Lyckligtvis har 
Trafikledningen i Stockholm en nära kontakt med Göteborgskontoret varpå de har en stor 
kunskap om hur de arbetar och kunde bidra med nyttig information. 
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Intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes var samtliga semistrukturerade intervjuer, där en informant 
intervjuades i taget. Semistrukturerade intervjuer går ut på att man utgår från ett valt 
frågefenomen istället för att ställa förutbestämda, exakta frågor (Hedin, 2011). Syftet är att få 
en bild av informantens verklighet, vilket man genom att ställa öppna frågor uppmanar till. På 
så sätt kan informanten prata ostört, utan att ständigt bli avbruten eller tillrättavisad av 
personen som intervjuar.  

Totalt intervjuades sju informanter med olika roller och bakgrund, exempelvis 
Trafiksamordnare, IT-samordnare, Skiftledare och Driftstödjare, se tabell 2. Anledningen till 
att intervjua medarbetare med olika bakgrund var att få en så bred och noggrann bild som 
möjligt. Likväl gjordes urvalet av vilka medarbetare som skulle intervjuas mot hur mycket 
kunskap de ansågs ha i området som intervjun skulle beröra, något som kan styrka att 
tillräcklig och rätt information samlas in (Hedin, 2011). En intervju med Trafikledningens IT-
samordnare respektive Skiftledare låg till grund för att besvara de två första frågeställningarna 
eftersom att dessa personer ansågs ha en fördjupad bild av Trafikledningens arbete med olika 
händelser och vilka som bör prioriteras. De har båda två lång arbetslivserfarenhet och djupa 
kunskaper om Trafikledningen samt ett helhetsperspektiv om vilka arbetsprocesser som 
fungerar bra respektive vilka som fungerar sämre. 
 
Tabell 2. Antal intervjuade personer för respektive roll. 

Roll på Trafikledningen Antal personer 

Trafiksamordnare 4 

IT-samordnare 1 

Skiftledare 1 

Driftstödjare 1 

Totalt antal intervjuade 7 

 
Syftet med resterande intervjuer var att samla material kring önskad och/eller saknad 
information i programmet i den identifierade processen. Dessa semistrukturerade intervjuer 
riktades direkt mot programmets användare, nämligen Driftstödjare och Trafiksamordnare, 
för att nyttja deras unika kompetens, perspektiv och idéer. Urvalet att intervjua fyra av de 
totalt nio anställda Trafiksamordnarna på ett skift och en av tre Driftstödjare på 
Trafikledningen på ett skift kan ses som en potentiell felkälla i datainsamlingen. Detta 
kontrollerades dock noggrant genom att samma frågor ställdes till flera Trafiksamordnare där 
samtliga svarade likadant om vilken information som saknas i XOD i dagsläget. När den 
avsaknade informationen bekräftats av fyra Trafiksamordnare avslutades undersökningen 
eftersom det var hälften av alla de åtta Trafiksamordnare som fanns på plats under 
intervjudagen.  
 Fördelen med intervjuer som metodval var att frågorna kunde styras efter den 
information som saknades i projektet vilket gav upphov till tidseffektivitet och en säkerhet i 
att inte bli lämnad utan information. Intervjuer passade dessutom bättre än enkäter i den 
arbetsmiljö som medarbetarna befann sig i, eftersom att intervjuerna konstruerades för att få 
snabba svar. Nackdelen var dock att det var svårt att föra sammanhängande dialoger eftersom 
att både Trafiksamordnare och Driftstödjare snabbt behöver agera vid inkommande händelser 
och därmed ständigt behöver vara på stand-by.  
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Konsekvensen av detta hade kunnat bli att medarbetarna inte kunde ta sig tiden att på riktigt 
sätta sig in i frågorna och därmed påverka datainsamlingens resultat, för att styrka att rätt 
information samlats in intervjuades därför flera personer, i flera omgångar. 
 
Workshops - XOD-råd 
Trafikledningens så kallade XOD-råd anordnade under datainsamlingsperioden en workshop 
som blev en del av studien. Under en heldag diskuterades programmet XOD och hur det 
skulle kunna utvecklas. Syftet med att medverka under denna dag var dels att få utökade 
kunskaper om XOD, dels att säkerställa att datainsamlingen täckt alla önskemål och behov 
samt att höra åsikter och tankar från flera olika funktioner. I XOD-rådet deltar junior- och 
senior advisors från avdelningens olika funktioner och under detta workshop-tillfälle deltog 
både Driftstödjare, IT-samordnare och Trafiksamordnare. Under workshopen diskuterade 
rådet information och funktioner i XOD. Där presenterades även datainsamlingens erhållna 
material varpå XOD-rådet fick chansen att ge feedback på hur väl studien bekräftade deras 
syn på saknad information i XOD för Trafiksamordnare i den valda processen. Workshopen 
fungerade därmed som en slags fokusgrupp. En fokusgrupp beskrivs som en slags 
gruppintervju där flera människor samtidigt intervjuas kring en gemensam upplevelse eller 
situation (Hedin, 2011). Workshopen avrundade datainsamlingens huvudperiod och verkade 
som en bekräftelse på att datainsamlingens resultat stämde överens med XOD-rådets 
generella uppfattning.  
 Att presentera material för att be om feedback minskar risken att felaktig data 
samlats in. Precis som med intervjuer är det viktigt att ställa öppna frågor, eller i detta fall 
öppna tankar som kan resultera i att gruppen får chans att fylla i input på de redan befintliga 
tankarna. Att bara bekräfta sin egna bild eller idé minskar chansen att oväntad information 
samlas in som kan utveckla idén (Salem Dynehäll & Lärk Ståhlberg, 2014, s. 37). 
Gruppintervjuer kan dessutom anses en aning känsliga då vissa informanter kan känna sig 
osäkra i sammanhanget och därmed undvika att öppna diskussioner som på något sätt skiljer 
sig från mängden. Datainsamlingen ansågs vid tillfället i största mån var avslutad och 
stämningen i XOD-rådet var öppen och tillåtande vilket skapade förutsättningar för en 
utvecklande och givande diskussion.  
 
Processkartläggning  
Efter att den andra frågeställningen besvarats angående vilken händelse som bör prioriteras i 
arbetet genomfördes en processkartläggning av den identifierade händelsen. En 
processkartläggning, även kallat flödesschema, har som syfte att identifiera de olika 
aktiviteterna som ingår i en process genom att successivt kartlägga i vilken ordning 
aktiviteterna kommer i processen, på vilket sätt de beror av varandra samt vilka gränssnitten 
är från leverantör till kund (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 465). 

Processkartläggningen genomfördes med syfte att skapa förståelse för processen 
samt att skapa en bild av hur Trafiksamordnarna arbetar med händelsen för att senare kunna 
gå djupare in i processen och identifiera förbättringsåtgärder i form av avsaknad information. 
Det är viktigt att förstå processen innan ett förbättringsarbete inleds (Bergman och Klefsjö, 
2012, s. 465). Processkartläggningen benade ut vilka steg som ingår i processen och vilka 
resurser som krävs. Likväl bidrog denna datainsamlingsmetod till en bättre helhetsbild av hur 
omgivningen och miljön på arbetsplatsen såg ut. Fördelen med att använda sig av en 
processkartläggning är att processen tydligt kan illustreras och visas upp för medarbetarna för 
att säkerställa att den uppfattats korrekt, till skillnad från om den hade förklarats med ord där 
det finns större risk för missförstånd. Ytterligare en fördel med att själva göra en 
processkartläggning utifrån medarbetarnas ord var att en tydlig bild av hur dagsläget ser ut 
erhölls.  
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Dessutom observerades det hur medarbetarna faktiskt arbetar i denna process istället för att ta 
del av en eventuell centralt uppsatt kartläggning av processen som kanske inte alls efterföljs i 
det dagliga arbetet. Konsekvensen av detta hade kunnat bli att det kommande 
förbättringsarbetet kanske inte alls hade stämt överens eller lämpat sig för medarbetarnas 
dagliga arbetsprocess med händelsen, något som i detta projekt är av största intresse. Urvalet 
av vilka medarbetare som intervjuades kring processen var Trafiksamordnare som ansågs ha 
en stor förståelse för hur det dagliga arbetet med den specifika händelsen går till. 
 
XOD-analys 
Den sista delen av datainsamlingen genomfördes utanför organisationen genom en analys av 
programmet XOD. För att systematiskt undersöka samtliga funktioner användes 
beslutsstödets originalmanual. Analysen avgränsades till den sida i programmet som är aktuell 
vid den valda processen och därefter bröts programmet ned i mindre beståndsdelar. Detta 
genom att lista respektive informationssegment i en tabell. Därefter bedömdes varje segment 
utifrån två kriterier. Bedömningen resulterade i respektive segments värde för processen, 
vilket lade grund för bedömningen av om all information som finns idag verkligen skapar 
värde för medarbetaren. Olhager (2013, s. 464) menar att det inte är allt för ovanligt att vissa 
aktiviteter saknar värde för produkten, men på något sätt ändå stödjer processen. Därför 
delades aktiviteterna in i tre kategorier baserat på resultatet från bedömningskriterierna, 
nämligen värdeskapande aktivitet, icke-värdeskapande aktivitet eller stödjer värdeskapande 
aktivitet. 
 XOD-analysen genomfördes med syftet att undersöka den information som 
redan finns i beslutsstödet idag för att ta del av det material som Trafiksamordnaren har till 
förfogande i sitt dagliga arbete. Fördelen med en sådan analys är säkerställandet av att ingen 
onödig information återfinns i programmet samt att kravlistan som skall upprättas innehåller 
all information som faktiskt är nödvändig för rollen Trafiksamordnare i den specifika 
processen. Nackdelen som identifierats är att de kriterier som valdes för bedömning inte tar 
hänsyn till olika individers tycke och smak, utan enbart till organisationens prioriteringar och 
värderingar. Informationen som efter analysen anses värdeskapande kan således passa vissa 
medarbetare, medan andra upplever raka motsatsen.  
 
3.3 Dataanalys 
Datainsamlingsmetoderna i form av intervjuer och observationer ledde till mängder av nyttig 
verbal information som strukturerades och analyserades genom att försöka hitta gemensamma 
nämnare i intervjusvaren utifrån specifika nyckelord i respektive fråga. Mer specifikt för varje 
frågeställning gick dataanalysen till enligt nedan. 
 
Frågeställning 1 
De intervjuer som bidrog till svaret på frågeställningen om vilka situationer och händelser 
som det beslutsstödjande programmet behöver möta strukturerades i en tabell för att få en 
överskådlig bild av svaren samt om de hade likheter med varandra. Här kunde vissa mönster 
tydas i form av nyckelord som återkom i varje svar. Nyckelorden blev ord som 
sammanfattade vad intervjusvaren handlade om (Hedin, 2011). Vidare bidrog nyckelorden till 
en förståelse kring vilka händelser som är vanligt förekommande på Trafikledningen. Dessa 
händelser sammanställdes sedan som relevanta för det beslutsstödjande programmet att ta 
hänsyn till. 
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Frågeställning 2 
Frågeställning två gick ut på att prioritera vilken eller vilka händelser som projektet skulle 
behandla djupare. Insamlad data strukturerades och analyserades genom en jämförelse av två 
intervjuer med olika informanter som ställdes samma fråga. Eftersom att informanterna inte 
kände till varandras svar blev det särskilt intressant att jämföra hur var och en hade svarat. 
Utifrån svarens likheter valdes ett nyckelord ut som därefter undersöktes djupare. De 
intervjuade personerna hade en överlägsen erfarenhet av Trafikledningen och dess processer, 
och kunde därför med säkerhet intyga vilken händelses arbetsprocess som hade mest brister. 
 
Frågeställning 3 
Den sista frågeställningen som tar upp vilken information som är värdeskapande för 
Trafiksamordnarens arbete i den prioriterade processen var den tyngsta av de tre 
frågeställningarna. Efter valet av händelse upprättades en processkarta genom analys av de 
observationer som genomförts på Trafikledningen. Observationerna bröts ner i mindre 
segment som utgjorde aktiviteter respektive arbetsmoment. Processkartan godkändes därefter 
av de observerade medarbetarna samt Trafikledningens IT-samordnare.  
 All information som samlades in via observationer och intervjuer 
sammanställdes slutligen i en så kallad kravlista. Detta för att säkerställa att all önskvärd 
information togs med i bedömningen, men också för att garantera att precis rätt information 
återfanns. Kravlistan behandlades i sin tur återigen på en workshop tillsammans med berörda 
medarbetare.  

Slutligen genomfördes en analys av XOD för att undersöka möjligheten av att 
skala bort onödig information för att på sikt kunna effektivisera processen både vad gäller 
tidsmässiga besparingar och i antal kvalitetsbrister orsakade av beslutsstödets funktion. 
Analysen genomfördes utifrån två kriterier baserade på organisationens önskemål och 
värderingar. De kriterier som valdes för värdering av nödvändig information i XOD-analysen 
var Robusthet och Överblick. Kriterierna valdes med hänsyn till SJs centrala värdeord, 
nämligen Enkelt, Pålitligt, Mänskligt och Härligt. Kriteriet Robusthet syftar till värdeordet 
pålitligt och innebär hur pass tillförlitlig informationen är i förhållande till det beslut som 
fattas. SJ är projektets främsta slutkund därför valdes värdeorden som kriterier för vad som 
representerar värdeskapande information på Trafikledningen. Kriteriet Överblick är en viktig 
punkt för Trafikledningen som snabbt behöver få en tydlig bild av händelser som uppkommer, 
varpå detta kriterium valdes för att avgöra vilken av den information som finns i XOD idag 
som bidrar till en tydlig helhetsbild av situationen vid felsökningsprocessen. Överblick 
kopplas till värdeordet enkelt. För användaren innebär det att informationen går snabbt att ta 
till sig och bidrar till en bättre överblick. 

Slutligen sammanställdes materialet i kravlistan och slutsatserna från XOD-
analysen gemensamt i en ny kravlista. 
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
3.4.1 Validitet 
Validitet hänvisar till noggrannhet, precision och lämplighet av undersökningens data 
(Oxenswärdh, 2018). De kvalitativa metoder som använts för att besvara studiens 
frågeställningar har genomförts med yttersta noggrannhet, vilket lett till att rätt saker har 
mätts och undersökts. Under arbetets gång lades stor vikt vid att reflektera över hur väl en 
metod fungerade för att finna eventuella förbättringsåtgärder till nästkommande 
datainsamling. Exempelvis fördes en reflektion efter intervjuer kring hur bra metoden 
fungerade för att besvara frågeställningarna alternativt om rätt saker samlades in med hjälp av 
rätt ställda frågor. Genom en sådan reflektion kunde erhölls en insikt i arbetssättets lämplighet 
samt möjligheten att revidera metodvalen.        
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3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet kan förklaras som kvaliteten och pålitligheten på en mätning (Oxenswärdh, 2018). 
Begreppet handlar därmed om att saker och ting mätts på rätt sätt. En datainsamling som har 
en god reliabilitet är en sådan som kan genomföras igen och uppnå samma resultat. 
Projektledarna valde att så ofta som möjligt försöka ordna så att båda personerna kunde delta 
på intervjuer eller observationer, detta för att minska risken för feltolkning av information. 
Likväl säkerställdes reliabiliteten i genomförda intervjuer genom att en person antecknade 
medan den andra lyssnade, alternativt att en person antecknade och en ställde frågorna. För att 
ytterligare försäkra att den valda metoden ledde till att mätningen skett på rätt sätt, 
formulerades i slutet av varje intervju en kort sammanfattning av det som uppfattats. Detta för 
att ge den intervjuade medarbetaren chans att återkoppla om fel information tagits in. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
De etiska ställningstaganden som har tagits i beaktning under studien är bland annat 
anonymitet, objektivitet, informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Inget av det arbete som genomförts i form av datainsamling har äventyrat en 
persons identitet. En förfrågan om anonymitet och tillstånd har alltid ställts till alla 
medverkande parter och allt material som samlats in. Utöver detta har studien genomförts så 
objektivt som möjligt under datainsamlingsfasen för att all fakta från organisationen skulle tas 
emot med ett opartiskt förhållningssätt. 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å) handlar informationskravet om att de människor 
som i någon utsträckning deltar i forskningens utförande skall informeras om uppgiftens syfte 
samt att deltagandet är frivilligt och att dess medverkan när som helst kan avbrytas. 
Projektledarna har under samtliga observationer och undersökningstillfällen valt att presentera 
sig själva och sin studie för att säkerställa att deltagarna förstått innebörden av deras 
medverkan.  

Vidare menar Vetenskapsrådet (u.å) att samtyckeskravet går ut på att samtliga 
deltagare i en intervju eller undersökning själva skall godkänna sin medverkan, samt att de 
fått chansen att välja att inte delta. De personer som intervjuats har alltid blivit informerade 
om sin medverkan. De har även fått chansen att bestämma huruvida det insamlade materialet 
får nyttjas i undersökningen eller inte.  

Konfidentialitetskravet, som handlar om att skydda deltagarnas personuppgifter, 
syftar till att säkerställa att uppgifterna inte delges till obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å). Till 
detta har hänsyn tagits genom att undvika att samla in personuppgifter från medverkande samt 
att alltid fråga om deras namn får användas i studien. Detta har varit möjligt med tanke på att 
undersökningen till största del krävt varken namn eller andra personuppgifter.  

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in endast får användas 
i forskningssyfte och att de medverkande måste kunna ge sitt godkännande för nyttjandet av 
den insamlade informationen (Vetenskapsrådet, u.å). Projektledarna har tagit hänsyn till detta 
genom att efter varje intervju eller observation ställa frågan till de medverkande om nyttjandet 
av materialet. På så sätt har inget material utan ett godkännande använts vidare i 
examensarbetet. 
 
3.6 Metoddiskussion 
De datainsamlingsmetoder som använts under studien har varit intervjuer, observationer, 
workshop i form av XOD-råd, processkartläggning samt XOD-analys. Samtliga metoder är av 
kvalitativ karaktär varav hela datainsamlingen kunde klassas som en kvalitativ datainsamling. 
Det kan tyckas intressant att undersöka även kvantitativ data i den bransch och område som 
Trafikledningen befinner sig i, som indirekt arbetar mot en ökad punktlighet i trafiken.  
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Kvantitativa mätetal föreföll sig dock ligga utanför projektets avgränsning eftersom syftet var 
att konstruera en kravlista på nödvändig information i Trafiksamordnarnas beslutsstödjande 
program. 
 Metoder i form av intervju och observation låg till grund för hela 
datainsamlingen. Metodvalen uppfyllde sitt syfte, redan på ett par dagar erhölls genom dessa 
metoder en klar bild av problemet och hur frågeställningarna skulle kunna besvaras. Något 
som försvårade arbetet var dock att Trafiksamordnarna hela tiden behövde finnas tillgängliga 
i tjänst, så fort en störning dök upp blev de tvungna att direkt återgå till sitt arbete, varpå 
intervjun förklarades avslutad. Intervjufrågorna anpassades till arbetsmiljön genom sitt korta 
genomförande. Miljön på Trafikledningen kan stundtals vara väldigt stressig och därmed blev 
djupintervjuer svårt att genomföra, speciellt eftersom att samtliga medarbetare behövdes på 
sin funktion och inte kunde gå iväg en stund för en kort intervju. För projektets resultat hade 
det möjligtvis varit bättre att ta intervjupersonerna åt sidan så att de kunde fokusera helhjärtat 
på intervjun, men istället anpassades metoderna till företagets arbetsmiljö vilket fungerade 
bra. Arbetssituationen på Trafikledningen gjorde även att enkätundersökningar inte passade 
sig som förutspått. Intervjuer med utvecklande frågor och observationer kunde dock väga upp 
för detta. Vidare genomfördes datainsamlingen enbart på ett av två kontor, något som skulle 
kunna anses påverka resultatet och betraktas som en felkälla. Däremot ledde medverkan i 
XOD-rådet till en inblick i båda kontorens verksamheter eftersom att medarbetare från 
respektive kontor närvarade vid tillfället.  
 Inledningsvis var planen att genomföra en processflödesanalys som används för 
att dokumentera aktiviteter i en process detaljerat med information om exempelvis tidsåtgång 
och fysiskt avstånd mellan aktiviteter. Detta för att få en bredare förståelse av processen 
(Olhager, s. 136). Att enbart effektivisera processen rent tidsmässigt var dock inte något som 
svarade till förbättringsprojektets syfte. Därför genomfördes istället en processkartläggning 
för att ge upphov till en strukturerad bild av processen och dess ingående aktiviteter. 
 Det hade varit passande med en omfattande benchmarking i detta arbete för att 
få input i hur andra branscher och organisationer arbetar. Inte minst hade det varit intressant 
att jämföra flygbranschen mot tågbranschen eftersom flyget har en markant bättre punktlighet 
än tåget. Likväl hade det varit intressant att jämföra Schweizisk tågtrafik som har visat sig 
vara extremt utvecklad jämfört med Svenska järnvägen. Där antas finnas mycket spännande 
information att ta del av. Däremot gick denna typ av benchmarking helt utanför projektets 
avgränsning, och även om det fanns en önskan om att ha med ett sådant avsnitt i projektet så 
räckte tiden inte till. Att lära sig XOD ur användarnas perspektiv tog lång tid och 
omöjliggjorde därför en benchmarking. Istället prioriterades det att sätta sig in i användarnas 
situation för att möjliggöra implementering av resultatet i företagets processer. Att inte sätta 
sig in i verksamheten hade kunnat resultera i en dåligt anpassad lösning som inte kan 
implementeras på just Trafikledningens komplexa processer.  
 

	  



	

	

18	

4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras organisationen, Trafikledningens roller och funktioner samt 
begrepp och beslutsstödjande program som kan kopplas till området. Vidare presenteras de 
resultat som framkommit utifrån respektive frågeställning. 

 
 
4.1 Bransch- och företagsbeskrivning 
SJ är ett svenskt transportföretag som inriktar sig mot persontrafik på järnväg. De erbjuder 
snabb- och nattågstrafik på längre sträckor samt regional tågtrafik mellan städer i Sverige och 
huvudstäder i Skandinavien. Organisationen trafikerar i dag ca 284 stationer och transporterar 
varje dag omkring 130 000 resenärer (SJ, 2018). Företaget grundades år 1856 och ägs sedan 
år 2001 av svenska staten. I dagsläget har företaget 4500 anställda och omsätter 7,8 miljarder 
svenska kronor. SJ har sitt huvudkontor beläget på Vasagatan i Stockholm, mitt emot 
centralstationen som är utgångspunkten för många tåg och resenärer. 

På huvudkontoret sitter bland annat SJs Trafikledning som dygnet runt ansvarar 
för att kvalitetssäkra leverans mot kund. I dagsläget har Trafikledningen 90 medarbetare och 
varje månad nås de av runt 31 000 inkommande samtal. Trafikledningen har två trafikkontor, 
ett i Stockholm och ett i Göteborg. De fattar beslut kring olika trafiklägen med avseende på 
fordonsstyrning och personalresurser samt skickar ut trafikinformation till kunder i olika 
kanaler. Enligt Christoffer Andersson, IT-samordnare på Trafikledningen, är Trafikledningens 
grunduppgift följande: “SJ Trafikledning är navet för störningshantering, men därtill ligger 
ansvar på samtliga enheter och samtliga medarbetare att i varje enskild situation hantera 
kunden på bästa sätt” (Andersson, 2018, s. 3). SJ har ett nära samarbete med Trafikverket som 
utvecklar och styr infrastrukturen vilket syns särskilt tydligt på just Trafikledningen där beslut 
fattas i samråd med Trafikverket.  
 
4.1.1 Roller på trafikledningen 
SJs trafikledning har i sitt operativa rum medarbetare uppdelade i roller och funktioner som 
Fordonsledare, Driftstödjare, Operativ personalplanerare, Trafiksamordnare, 
Informationsledare och Skiftesledare. Följande roller förklaras genomgående nedan. 
 
Trafiksamordnare 
De personer som arbetar på Trafikledningen och får inkommande samtal från kunder, 
medarbetare och Trafikverket kallas för Trafiksamordnare, även benämnda som TSAM. 
Totalt för Stockholm- och Göteborgskontoret finns det ca 90 anställda Trafiksamordnare. På 
ett skift arbetar ca nio personer på vardera kontor. Deras huvudsakliga uppgift är att i samråd 
med Trafikverket och andra funktioner på Trafikledningen fatta beslut om bland annat hur 
trafiken ska omledas eller om avgångar ska ställas in. Trafiksamordnarna kan delas upp i två 
olika ansvarsområden - information eller trafik. Trafiksidans samordnare ansvarar för olika 
geografiska områden till exempel Stockholm/Malmö, Stockholm/Göteborg och 
Stockholm/Karlstad/Oslo. Informationssidan däremot ansvarar för att uppdatera ändringar i 
trafiken i SJs respektive kommunikationskanaler, både internt och externt. När väl en 
Trafiksamordnare fattat beslut kring vad som ska göras och hur, dokumenteras det i 
programmet XOD. Utifrån dokumentationen i XOD fylls även en online excelfil i, vilket gör 
det lättare för informationsledaren att ta del av informationen.  
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Informationsledare 
Informationsledarens huvudsakliga uppgift är att se till att alla kanaler har blivit uppdaterade, 
nämligen att SMS har skickats ut till kund, att webbsidan har uppdaterats med 
trafikinformation, att medarbetare ombord har blivit informerade samt att 
informationstavlorna på perrongen uppdaterats med rätt information. Mer eller mindre går 
ansvaret ut på att kontrollera att Trafiksamordnarna på informationssidan inte har gått ut med 
felaktig information eller helt och hållet missat att informera i någon av 
kommunikationskanalerna. Vid större störningar har Informationsledaren ansvar för en 
övergripande plan av kundomhändertagandet. 
 
Driftstödjare 
Trafikledningens Driftstödjare kan beskrivas som en teknisk support för SJs samtliga fordon 
som lokförare kan kontakta vid en eventuell fordonsskada. Driftstödjarna är experter på olika 
tåg och är därför uppdelade på olika ansvarsområden. I Stockholm sitter Driftstöd med ansvar 
för regionaltåget X40 samt X2000. I Göteborg finns teknisk rådgivning för SJ 3000 och 
regionaltåget X55. Totalt finns det 32 anställda Driftstödjare på Stockholm- och 
Göteborgskontoret. Mellan två till tre Driftstödjare arbetar under ett skift på respektive 
kontor.  
 
Fordonsledare 
SJs Fordonsledare har ansvar för tåg, vagnar och lok, för drift. Det är Fordonsledningen som 
hanterar fordonsbyten och som har den yttersta inblicken i tillgången av lok och vagnar. Om 
ett tåg går sönder eller om en vagn av någon anledning behöver ersättas är det 
Fordonsledningens uppdrag att hantera situationen.  
 
Operativ personalplanerare 
Trafikledningens Operativa Personalplanerare, även kallade OPSL, hanterar alla 
personalfrågor i realtid. Det kan handla om sjukdomsfall eller störningar som påverkar 
längden på ombordpersonalens arbetspass, både vad gäller lokförare och tågvärdar/värdinnor. 
OPSL har alltså information om SJs operativa arbetskraft på alla orter med uppdrag att 
bemanna tågen vid avvikelser i den långsiktiga personalplaneringen. 
 
Skiftesledare 
Skiftesledarna på SJs Trafikledning har det yttersta ansvaret för samtliga medarbetare på 
Trafikledningen under sitt arbetspass. Det är Skiftesledaren som har den övergripande 
helhetsbilden av trafikläget och vid större störningar är deras huvudsakliga ansvar att 
strukturera upp arbetskraften från samtliga funktioner. I övrigt agerar Skiftesledaren som 
rådgivare till samtliga funktioner med ett övergripande avdelningsansvar  
 
IT-Samordnare 
IT-samordnaren på SJs Trafikledning är huvudansvarig för samtliga arbetsverktyg, 
systemstöd och arbetsplatser i de operativa rummen. Vidare har IT-samordnaren en rad olika 
ansvarsområden, bland annat som objektledare med verksamhetsansvar för system som 
används av SJ Trafikledning, operativ processledare inom samarbete mellan olika divisioner 
på SJ gällande flödet mellan olika arbetsprocesser samt operativ strömledare inom 
planeringsprocessen. 
 
4.1.2 Trafikledningens processer och funktioner 
Tidigare nämnda roller delas i sin tur in i sex olika funktioner som samtliga befinner sig på 
Trafikledningens kontor, se figur 3. Beroende på ansvarsområde eller specifik kompetens 
arbetar de i team med att på ett eller annat sätt hantera störningar och unika händelser. 
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Trafikledningens centrala process återfinns i bilaga E. Vidare ansvarar respektive funktion 
generellt för särskilda händelser. Sådana processer och händelser beskrivs nedan.  
 

	
Figur 3. En överblick av Trafikledningens sex funktioner. 

De händelser som orsakas av någon form av fordonsskada på lok eller vagn initieras 
vanligtvis av Driftstöd. Det handlar exempelvis om att lokföraren kontaktar Driftstöd, 
Trafikledningens tekniska support, som inleder en så kallad felsökning. Praxis är att efter 15 
minuters felsökning övergår ärendet till SJs Trafiksamordnare som förbereder en evakuering 
av det berörda tåget. Detta för att minska risken för att passagerare ombord på tågen står stilla 
på spåret allt för länge. En policy från organisationens sida är att inget passagerarfyllt tåg får 
vara stillastående på spåret i mer än två timmar. Beroende på vad felsökningen resulterar i 
blandas berörda funktioner in i processen. Blir det aktuellt med evakuering är det 
Trafiksamordnarens ansvar, övergår det istället i en fråga om att delar av tåget behöver bytas 
ut är Fordonsledningen ansvarig. På så sätt kan samtliga funktioner bli inblandade i en och 
samma störning. I de händelser som istället orsakas av infrastrukturen är det 
Trafiksamordnarna som inleder processen. Till infrastrukturrelaterade händelser räknas bland 
annat spår- eller signalfel där informationen når Trafiksamordnare från Trafikverket som äger 
spåren. Händelser kopplade till fordonsbyten inleds av Fordonsledningen medan 
personalrelaterade problem i första hand hanteras av OPSL. Ingen händelse är den andra lik 
och därför saknas specifika processkartor för de unika fallen. I de allra allvarligaste 
störningarna blandas hela avdelningen in och då är det vanligtvis Skiftesledaren som driver 
ärendet. Tabell 3 nedan sammanställer vilka händelser som initieras av respektive funktion.  
 
Tabell 3. En sammanställning av vilken händelse som inledningsvis berör respektive funktion. 

Händelse Drivande funktion 

Fordonsskada Driftstöd 

Fordonsbyte Fordonsledning 

Infrastruktur Trafiksamordnare 

Personal Operativ Personalplanerare 
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Generellt sett för hela Trafikledningen råder det i dagsläget en bristande kommunikation, dels 
på grund av att den till största del sker muntligt mellan samtliga funktioner men också för att 
det finns en geografisk distans mellan Trafikledningens kontor i Stockholm respektive 
Göteborg. Distansen mellan kontoren gör det svårt att upprätta en hållbar kommunikation 
eftersom det saknas väl fungerande verktyg och kommunikationsprocesser. Ytterligare ett 
problem är det faktum att Driftstöd, liksom tidigare nämnts, är indelade i olika 
ansvarsområden för tåg samt att olika tåg trafikerar olika delar av landet. På Göteborgs 
Trafikledning arbetar Trafiksamordnare med tåg som Driftstöd i Stockholm är ansvariga för. 
Det orsakar att kommunikationen måste gå via telefonsamtal eller chatt istället för muntligt. 
När Driftstöd påbörjat en felsökning tillsammans med en lokförare är de så gott som 
okontaktbara för Trafiksamordnaren både i Stockholm och Göteborg, vilket leder till att 
funktionerna riskerar att ha olika bilder av trafikläget. Det i sin tur hindrar medarbetarna från 
att fatta beslut baserat på realtidsfakta. 
 
4.1.3 Verktyg 
Nedan	beskrivs	Trafikledningens	centrala	verktyg	och	underlag	för	beslutsfattning	och	
åtgärdshantering.		
	
XOD 
XOD är ett internt IT-program som framför allt är skapat för rollen Trafiksamordnare på 
Trafikledningen. Programmet är framtaget av SJ själva. Alla beslut och all information som 
trafiksamordnaren får in dokumenteras i XOD. Programmet kan betraktas som 
trafikledningens informations- och kommunikationsportal. Den innehåller mängder av data, 
bland annat information om förseningar, vilka som är mest kritiska, vilka åtaganden eller 
beslut som fattats samt information om passagerare och ombordpersonal till respetive tåg. En 
bild av hur XOD ser ut från användarens perspektiv återfinns i Bilaga F. På XODs startsida 
kan användaren klicka sig in på följande flikar: 

• Välj tåg 
• Sök tåg 
• Plats och tid 
• Händelselista 
• Kompensation 
• Varningar 
• Hitta resenärer 
• Trafikstörningar 
• Störningsombokning 
• Akutmeddelanden 
• Inställningar 

 
Varje flik innehåller information som kan vara nödvändig för Trafiksamordnaren vid olika 
typer av händelser. Fliken som kallas “Sök tåg” innehåller informationen som förklaras i 
tabell 4, nedan. 
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Tabell 4. Förklaring av begrepp som återfinns under fliken "Sök Tåg" i XOD. 

Trafikplats 
(Tpl) 

Visar på vilken 
hållplats tåget befinner 
sig. 

Sträcka för 
omledning 

Översikt över hur tåget 
kommer att omledas i 
förhållande till sin 
nuvarande position. 

Försening Visar antalet minuter 
som tåget är försenat. 

Fordonsinformation Visar FordonsID, 
Vagnsnummer, Littera 
(Fordonstyp), antal platser 
i varje klass, längd och 
vikt. 

Ankomst Visar vilken tid tåget 
ankommer till en 
specifik trafikplats. 

Gångdagar Schematisk bild över hur 
ofta tåget har/kommer rulla 
över en veckovis period. 

Avgång Visar vilken tid tåget 
ska avgå från en viss 
trafikplats. 

Jämför 
tågsammansättning 

För att se skillnad på antal 
platser mellan olika littera. 

Orsak till 
försening 

Visar vad orsaken till 
förseningen är i klar 
text. 

Personal Åskådliggör 
ombordpersonalen vid 
namn, befattning, sträcka 
och tel nr. 

Uppåt Visar framförvarande 
tåg samt dess 
rättidighet. 

Resenärslista Åskådliggör bokade 
resenärer samt tilldelad 
plats och tel nr. 

Nedåt Visar mötande tåg samt 
dess rättidighet. 

Resrobot Planerar kopplingen till 
nästa förbindelse genom att 
använda tågets rättidighet. 

Antal 
resenärer 

Visar antal på- och 
avstigande samt totala 
antalet resenärer vid 
avgång. 

Färdplaneraren Visar alternativ på byten 
för passagerare vid en 
bytesstation. 

Satellitvy Ger en översikt av 
sträcka, försening, 
trafikplats, 
anmärkningar etc. 

Byt tåg Ruta för att kunna komma 
in på önskat tågs 
storanalys. 

Simulering 
av 
rättidighet 

Visar tågets beräknade 
försening för sträckan. 

Övergångar Visar hur många resenärer 
som ska byta tåg och isåfall 
till vilket tåg. 
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Tekniskt 
tågnummer 

Tågets sökbara 
nummer som kan 
komma att ändras i 
XOD beroende på 
omledningar. 

 

 
Störningstavlan   
Störningstavlan är en online Excel-fil som fungerar som ett komplement till XOD. Varje 
beslut eller åtagande som genomförs och dokumenteras i XOD måste även skrivas in i 
Störningstavlan som därmed förtydligar vilka beslut som fattats. Det är Trafikledningen själva 
som valt att ta fram Störningstavlan som ett komplement till XOD, främst med syfte att 
underlätta Informationsledarens arbete. Vyn i XOD är nämligen väldigt specifik och anses 
inte ge någon tydlig helhetsbild, varpå Störningstavlan skapades. I Störningstavlan kan 
Informationsledaren snabbt få en uppfattning om vad som inte är gjort och på så sätt korrigera 
bristerna omedelbart. I en enkätundersökning från förstudien av examensarbetet blev det klart 
att ett stort problem i dagsläget är att Trafiksamordnarna anser att Störningstavlan är ett 
tidskrävande moment som tar för lång tid att ägna sig åt i tidskritiska situationer. De flesta 
medarbetarna anser att de behöver bortprioritera Störningstavlan vid större störningar, något 
som leder till att den förlorar hela sitt syfte och till och med riskerar att bidra till ökad 
förvirring kring vad som är gjort eller ej. En bild av hur Störningstavlan ser ut från 
användarens perspektiv återfinns i Bilaga G.  
 
Utveckling av XOD 
Bristerna i XOD som gett upphov till Störningstavlan hanteras just nu av SJs Trafikledning 
och det så kallade XOD-rådet. XOD-rådet utgörs av en mängd olika medarbetare från 
Trafikledningen med uppgift att diskutera utvecklingsfrågor som rör XOD. Målet är att 
upprätta ett nytt, utvecklat beslutsstödjande program baserat på XOD. På så sätt hoppas man 
kunna minska ledtider genom att eliminera det dubbelarbete som medarbetarna upplever att 
XOD och Störningstavlan i kombination orsakar idag. Det utvecklade beslutsstödjande 
programmets syfte är alltså att delge användaren precis rätt mängd nödvändig information 
samt att skapa en tydlig översiktsbild för de funktioner som önskar. Det är också önskvärt att 
programmet skall kunna användas av samtliga roller och funktioner, samt att all 
kommunikation skall ske med hjälp av det utvecklade programmet. 
 
4.2 Empiri 
4.2.1 Frågeställning 1 
Datainsamlingens inledande intervjuer syftade till att identifiera vilka händelser som kan 
tänkas störa trafiken och därmed vilka händelser som det nya beslutsstödet måste vara 
anpassat för att möta. Intervjuer med Trafikledningens IT-samordnare och en anonym 
Skiftesledare bidrog till insikter i de allra vanligaste och mest frekvent förekommande 
händelserna. Informanterna gav olika svar med en gemensam nämnare, nämligen 
Fordonsskador, se tabell 5. Materialet baseras på de fullständiga intervjuerna som återfinns i 
bilagorna A och B. 
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Tabell 5. Ett intervjusegment som sammanställer informanternas gemensamma syn på en och 
samma fråga. 

Fråga IT samordnarens syn Skiftesledarens syn Gemensam 
syn 

Vilka händelser 
skall programmet 
möta? 

Fordonsskador, 
fordonsbyte, övriga 
förseningar. 

Infra, fordonsskada, 
personalbrist, 
omloppsändringar. 

Fordonsskador 

 
4.2.2 Frågeställning 2 
Intervjun med den anonyma Skiftesledaren samt Trafikledningens IT-samordnare låg grund 
för prioritering av vilken händelses arbetsprocess som är i störst behöv av förbättring. Båda 
informanternas svar baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper tydde på att händelsen 
Fordonsskador är en frekvent förekommande störning samt att dess arbetsprocess är i störst 
behov av förändring, se tabell 6. Materialet är baserat på de fullständiga intervjuer som 
återfinns i bilagorna A och B. 
 
Tabell 6. En jämförelse av citat från intervjuer med medarbetare på Trafikledningen. 

 
Fråga 

Skiftesledare på 
Trafikledningen 

IT-samordnare Nyckelord 

Vilken händelse 
har i dagsläget 
sämst fungerande 
arbetsprocess på 
Trafikledningen?  

“Förseningar på grund av 
fordonsskador eftersom det 
innefattar en 
felsökningsprocess från 
driftstöds sida som 
Trafiksamordnaren måste 
vara delaktig i för att kunna 
komma på plan B i 
trafikläget. Kommunikation 
mellan Driftstöd och 
Trafiksamordnare sker vid 
fordonsskada”. 

“Förseningar på grund 
av fordonsskador 
eftersom 
kommunikationen 
mellan Driftstöd och 
Trafiksamordnaren är 
bristfällig i denna 
process”.  

Fordonsskador 
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4.2.3 Frågeställning 3 
Observationsprotokollen som återfinns i bilaga H, ledde till processkartan som åskådliggörs i 
Figur 4. Processkartan beskriver den process som Trafiksamordnaren inleder då Driftstöd 
initierar en felsökning vid fordonsskador. En utförligare beskrivning av respektive aktivitet 
återfås nedan. Processkartan bekräftades av medarbetarna efter att den färdigställts. 
 

	
Figur 4. Processkartan beskriver den högst prioriterade processen, nämligen händelser som 
initieras med felsökning på Driftstöd, orsakad av fordonsskador. 

Gränssnitt in 
Processen inleds då Trafiksamordnaren nås av informationen att ett tåg står stilla eller är 
kraftigt försenat. Informationen kommer vanligtvis från Skiftesledaren eller genom muntlig 
kommunikation från Driftstöd. 
 
Göra en omvärldsanalys 
Trafiksamordnaren initierar processen genom att göra en så kallad omvärldsanalys vilket går 
ut på att ta reda på detaljer om tåget. Exempel på sådan information är tågets position, både 
geografiskt och rent tekniskt och tågets antal passagerare. För att kunna göra en bedömning 
av passagerarnas möjligheter eller begränsningar ringer Trafiksamordnaren upp 
ombordpersonalen för att erhålla information om eventuella funktionsnedsättningar eller 
övriga begränsningar. 
 
Utforma en plan 
Följande steg går ut på att utforma en plan för tågets närliggande framtid. Om en felsökning 
från Driftstöds sida pågått i över 15 minuter är Trafiksamordnarens uppgift att börja förbereda 
för evakuering. För att evakuera eller förbereda evakuering behöver Trafiksamordnaren ta 
kontakt med Trafikverket och boka eventuell ersättningstrafik. I vissa fall kräver detta steg i 
processen samråd med andra funktioner. Om det inte blir aktuellt med evakuering kanske 
delar av tåget måste bytas ut, då kontaktar Trafiksamordnaren Fordonsledningen. Om det 
istället handlar om att ombordpersonalens arbetstider förlängs krävs en avstämning med 
OPSL.  
 
Logga information i XOD 
Alla åtgärder och beslut som fattas loggas löpande i XOD. Här finns utrymme att fylla i orsak, 
beslut och åtgärd. Programmet autogenererar därefter ett meddelande om tågets status som 
når ut till berörda trafikplatser.  
 
Informera 
Slutligen informerar Trafiksamordnaren ombordpersonalen om åtgärden. 
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Gränssnitt ut 
Processen kan betraktas som avslutad när tåget åter är i rullning, alternativt utrymt och 
avlägsnat.  
 
Nedan beskrivs resultatet från intervjuerna med Trafikledningens Trafiksamordnare. De 
fullständiga svar som intervjuerna resulterade i finns tillgängliga i bilaga C. Vidare återfinns 
en sammanställning av informanternas gemensamma syn på vad programmet kräver ur 
Trafiksamordnarens synvinkel i den givna processen nedan i Tabell 7.  
 
Tabell 7. En sammanställning av tre informanters individuella svar respektive gemensamma 
syn på önskad information i XOD. 

Fråga Trafiksamordnares 
syn  

Skiftesledares 
syn 

IT samordnares 
syn 

Gemensam syn 

Vilken 
information 
saknar du i 
XOD för att 
kunna möta 
händelser som 
inleds med 
felsökning 
från 
Driftstöd? 

Status för 
felsökning, 
tidsprognos, info om 
stillastående fordon, 
resultat av 
felsökning. 

Info om 
stillastående 
fordon, 
tidsprognos, 
status på 
felsökning.  

Tidsprognos.  Tidsprognos, 
info om 
stillastående 
fordon, 
status för 
felsökning. 

Vilken 
information 
som redan 
finns i XOD 
kan du inte 
vara utan i 
ovanstående 
process? 

Tågets position och 
omgivning, 
information 
ombordpersonal, 
antal resenärer, 
tågnummer.  

Allt Tågnummer, 
tågets position 
och omgivning, 
antal resenärer, 
information 
ombord- 
personal, 
passagerarbyten 

Tågnummer, 
tågets position 
och omgivning, 
antal resenärer, 
information 
ombordpersonal 

 
Det material som samtliga intervjuer resulterade i presenteras i kravlistan i tabell 8 nedan. 
Huruvida respektive krav i dagsläget finns tillgängligt eller ej redogörs för i samma tabell. 
Samtliga intervjuunderlag finns tillgängliga i Bilaga C. 
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Tabell 8. Kravlista baserad på intervjumaterial från SJs Trafikledning. 

Informationskrav Finns  
i XOD 

Saknas 

Stillastående fordon 
 

x 

Tidsprognos för felsökning 
 

x 

Resultat av felsökning 
 

x 

Status felsökning 
 

x 

Information om tågets position & omgivning 
 

x 

Att driftstöd har ett öppet ärende 
 

x 

Telefonnummer till ombordpersonalen x 
 

Vart tåget befinner sig x 
 

Vilka som jobbar ombord x 
 

 
 
Tabell 8 resulterade i nio stycken informationssegment som Trafiksamordnaren upplever 
relevant i den specifika processen. XOD-analysen syftar till att säkerställa att all nödvändig 
information har framkommit under intervjuerna. Det vill säga att information som 
Trafiksamordnarna kan tänkas tas förgivet inte glöms bort. XOD-analysen i tabell 10 redogör 
för programmets befintliga beslutsgrundande information under den aktuella fliken Sök tåg. 
Utifrån respektive kriterium bedöms informationen som Värdeskapande (V), Icke 
värdeskapande (I), Stödjer värdeskapande aktivitet (S), eller Vet ej (?). En grafisk bild av 
programmets utseende under den särskilda fliken återfinns i bilaga F.  

Information som uppfyller ett kriterium värderas med 1 och information som 
inte uppfyller ett kriterium värderas med 0. Om ett informationssegment uppfyller samtliga 
kriterium = V. Om ett informationssegment uppfyller minst 1 av 2 kriterium = S. Om ett 
informationssegment inte uppfyller något krav = I. Konceptet tydliggörs i tabell 9 nedan. 
 
Tabell 9. Kriteriebedömning. 

Antal uppfyllda kriterier Bedömning 

0 I (Icke värdeskapande) 

1 S (Stödjer värdeskapande) 

2 V (Värdeskapande) 
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Definitioner 
Robusthet - Informationen påverkar tillförlitligheten i beslutet.  
Överblick - Informationen behövs för att få en helhetsbild av processen.  
 
Tabell 10. Resultatet från XOD-analysen av fliken "Sök Tåg". 

Informations- 
segment 

Robusthet Överblick Bedömning (V/I/S/?) 

Trafikplats (tpl) 1 1 V 

Försening 1 1 V 

Ankomst 0 0 I 

Avgång 0 0 I 

Orsak till försening 1 1 V 

Uppåt 1 1 V 

Nedåt 1 1 V 

Antal resenärer 1 1 V 

Satellitvy 1 1 V 

Simulering 0 0 I 

Övergångar 1 1 V 

Tekniskt tågnummer 1 0 S 

Sträcka för omledning 0 0 I 

Fordonsinformation 1 1 V 

Jämför tågsammansättning 1 0 S 

Gångdagar 0 0 I 

Personal 1 1 V 

Resenärslista 1 0 S 

Byt tåg 1 0 S 

Resrobot 
  

? 

Färdplaneraren 1 1 V 
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5. Lösningsförslag 
 

I detta avsnitt presenteras det lösningsförslag som formats baserat på studiens empiriska 
resultat. 

 
 
Kravlistan i tabell 11 är en sammanställning av det material som presenterades i resultatet. 
Informationssegmenten är hämtade från den tidigare kravlistan baserat på medarbetarnas 
uppfattning och önskemål samt från XOD-analysen som avgjorde vilken information som är 
värdeskapande för processen.  
 
Tabell 11. Kravlista för värdeskapande information i felsökningsprocessen. 

Krav på information Innebörd av informationen Tillgängligt i 
XOD idag 

Stillastående fordon En snabb indikation på att ett tåg står stilla. Nej 

Tidsprognos för 
felsökning 

En uppskattning från Driftstöd om hur lång tid 
felsökningen borde ta innan den förväntas vara 
löst. Detta för att Trafiksamordnaren ska kunna 
utforma en plan med hänsyn till tiden och 
eventuella anslutningståg. 

Nej 

Resultat av felsökning Till för att Trafiksamordnaren ska kunna logga 
resultatet i XOD. 

Nej 

Status felsökning Updates från Driftstöd om hur arbetet går i 
realtid. 

Nej 

Information om tågets 
position & omgivning* 

Visar tågets position med avseende på 
omkringliggande miljö. Är det möjligt att 
evakuera eller är det buskage vid tågets 
position som försvårar för rullstolsburna 
resenärer? 

Nej 

Att driftstöd har ett 
öppet ärende 

En indikation om att en felsökning har 
påbörjats. 

Nej 

Trafikplats (tpl)* Visar på vilken hållplats tåget befinner sig. Ja 

Försening Visar antalet minuter som tåget är försenat. Ja 

Orsak till försening Visar vad orsaken till förseningen är i klar text. Ja 

Uppåt Visar framförvarande tåg samt dess rättidighet. Ja 

Nedåt Visar mötande tåg samt dess rättidighet. Ja 

Antal resenärer Visar antal på- och avstigande samt totala 
antalet resenärer vid avgång. 

Ja 
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Satellitvy Ger en översikt av sträcka, försening, 
trafikplats, anmärkningar etc. 

Ja 

Övergångar Visar hur många resenärer som ska byta tåg 
och isåfall till vilket tåg. 

Ja 

Tekniskt tågnummer Tågets sökbara nummer som kan komma att 
ändras i XOD beroende på omledningar. 

Ja 

Fordonsinformation Visar FordonsID, Vagnsnummer, Littera 
(Fordonstyp), antal platser i varje klass, längd 
och vikt. 

Ja 

Jämför 
tågsammansättning 

För att se skillnad på antal platser mellan olika 
littera. 

Ja 

Personal Åskådliggör ombordpersonalen vid namn, 
befattning, sträcka och tel nr. 

Ja 

Resenärslista Åskådliggör bokade resenärer samt tilldelad 
plats och tel nr. 

Ja 

Byt tåg Ruta för att kunna komma in på önskat tågs 
storanalys. 

Ja 

Färdplaneraren Visar alternativ på byten för passagerare vid en 
bytesstation. 

Ja 

*Informationen är en dubblett. 
 

	  



	

	

31	

6. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras resultatet samt varför det blev som det blev i förhållande till det 
teoretiska ramverket och tidigare forskning.  

 
 
Händelser 
Den undersökning som utvärderade vilka händelser som det nya beslutsstödet skall kunna 
möta resulterade i en rad olika händelser, nämligen fordonsskador, fordonsbyte, 
infrastrukturella störningar, personalbrist, omloppsändringar och övriga förseningar. Av 
resultatet att döma finns det många olika störningar som kan drabba tågoperatören, faktum är 
att det visade sig vara omöjligt att känna till alla. Även högst osannolika händelser skulle 
nämligen kunna inträffa. Det är därför omöjligt att lista de händelser som programmet skall 
kunna möta då man i dagsläget inte ens känner till samtliga. Vad som däremot är känt är att 
oavsett vad det är för störning som uppkommer är de generellt sätt väldigt komplexa att lösa 
eftersom de berör många olika parter, både ombordpersonal, resenärer, infrastrukturens 
kapacitet mm. Arbetsprocessen blir därmed svårare eftersom flera aktiviteter är inkluderade. 
Även om händelserna sällan är exakt lika till sin karaktär kan de påminna mycket om 
varandra varpå vissa aktiviteter ständigt återkommer i Trafiksamordnarens arbete, vilket 
innebär att de i dessa fall arbetar med ett så kallat processtänk (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 
45). 
 Under de intervjuer som berörde första frågeställningen svarade informanterna 
aningen olika, trots att det i slutändan fanns en gemensam syn. Vad olikheterna i svaren kan 
bero på är svårt att säga. Informanterna hade liknande erfarenheter av yrket men i dagsläget 
olika positioner. Att en av dem har en mer översiktlig bild av Trafikledningen medan den 
andra har en mer funktionsspecifik bild kan ha att göra med de olika uppfattningarna. Det 
spretiga resultatet tolkas som att det inte finns ett enda definitivt svar. Det i sin tur visar på 
frågans stora omfattning och komplexitet. Frågeställningen var nödvändig att besvara för att 
kunna gå vidare med att besvara syftet, men eftersom att resultatet visade sig ofullständigt 
bidrar det inte till undersökningens fortsatta analys. 
 
Processkarta 
Den del av studien som gick ut på att avgöra vilka händelser som skall prioriteras i projektet 
resulterade, till skillnad från studiens första del, i ett entydigt svar, nämligen händelser som 
orsakas av fordonsskador, och mer specifikt den process som inleds med felsökning vid 
fordonsskador. Fordonsskador visade sig vara informanternas minsta gemensamma nämnare 
och därmed studiens centrala utgångspunkt. Att samtliga informanter bidrog med samma 
förslag på prioritering skulle kunna bero på det stora kommunikationsproblem som orsakas av 
felsökningsprocessens brister. Liksom Andersson et al. (2015, s. 113) nämner har tidigare 
tågtrafiksforskning visat på ett starkt behov av ett tydligt gemensamt mål och framgångsrik 
kommunikation. Resonemanget har en tydlig koppling till det erhållna resultatet på SJs 
Trafikledning. Kommunikationen mellan Driftstödjare och Trafiksamordnare brister i 
processen och ger upphov till omfattande kommunikationsbrister och otydlighet kring det 
gemensamma målet. Att det finns Driftstödjare och Trafiksamordnare i olika städer med bred 
geografisk spridning försvårar dessutom kommunikationen ytterligare, vilket kan vara en av 
anledningarna till att den specifika händelsen och processen uppkom vid flertalet intervjuer.  

Anledningen till att kommunikationen mellan Driftstöd och Trafiksamordnare 
fungerar dåligt har visat sig bero på faktumet att Trafiksamordnaren uteblir uppdatering om 
hur Driftstödjarens felsökning går samt när den förväntas vara klar.  
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Att inte ha tillräckligt med information om läget är ett problem som även identifierades under 
forskningsprojektet FOT där en slutsats var att bristande information försvårar 
tågtrafikstyrningen för Trafikledningen (Andersson, et al., 2015, s. 113). 
Felsökningsprocessen från Driftstödjarens sida innebär i sin tur långa telefonsamtal med 
lokförare vilket omöjliggör kontakt mellan Trafiksamordnare och Driftstödjare. I dagsläget 
ger detta upphov till att Trafiksamordnaren ägnar mycket kraft åt att försöka skapa sig en 
uppfattning av felsökningens status. Detta genom att i de fall det är möjligt gå till 
Driftstödjarens arbetsyta, och i andra fall försöka ta kontakt via företagets chatt. I de fall där 
kontakten uteblir behöver Trafiksamordnaren använda sin intuitiva förmåga för att komma 
med en plan för eventuell evakuering, vilket är något som har visat sig vara vanligt vid 
beslutsfattning (Borking, et al., 2009, s. 35). Likväl kan den intuitiva förmågan påverka 
kvaliteten i besluten eftersom de inte baseras på konkret fakta (Bergman och Klefsjö, 2012, 
43). I de fall där Trafiksamordnaren söker kontakt med Driftstöd påverkas resultatet av 
felsökningen i och med att Driftstödjaren störs och felsökningens kvalitet sänks. Att 
Trafiksamordnaren slösar onödig tid på att försöka få en bild av situationen för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter kan betraktas som slöseri som inte tillför något värde i den berörda 
processen. Liker (2014, s. 588) beskriver olika typer av sådant slöseri i en produktion, 
nämligen väntan, onödiga transporter, onödiga lager, defekter med mera. Översatt till 
Trafikledningens tjänsteprocess skulle överproduktion av informationssegment i XOD, väntan 
och onödiga transporter kunna klassas som slöseri, vilket ytterligare stödjer resultatet i att 
prioritera denna sortens händelse och arbetsprocess.  
 
Kravlista och XOD-analys 
Studiens avslutande del berörde den sista frågeställningen som handlar om att avgöra vilken 
information som är värdeskapande för Trafiksamordnaren i felsökningsprocessen. Under 
flertalet intervjuer med Trafiksamordnare och Driftstödjare samt observation av processen 
erhölls en bild av vilken information som i dagsläget saknas i XOD samt vilken befintlig 
information som Trafiksamordnarna kontinuerligt använder sig av i denna process. Kravlistan 
mynnade ut i att Trafiksamordnaren anser sig behöva nio olika informationssegment i XOD 
för att kunna genomföra sitt arbete i processen. I dagsläget har Trafiksamordnaren tillgång till 
21st informationssegment för att arbeta med samma process, XOD-analysen däremot visade 
på att endast elva av dessa var värdeskapande för processen. Här kan man fråga sig varför 
Trafiksamordnarna har så mycket onödig information tillgängligt när de i praktiken bedöms 
behöva drygt hälften av information som de har tillgång till idag i XOD. En anledning kan 
vara det som framkom i en intervju med Trafikledningens IT-samordnare om att 
Trafiksamordnarna hellre ska ha för mycket information tillgängligt än för lite. Han menade 
att en viktig del i Trafikledningens arbete är att få överblick av situationen och eftersom att 
varje fordonsskada är unik kan Trafiksamordnaren i någon utsträckning behöva ha tillgång till 
all typ av information i XOD. Samtidigt kan mängden information i XOD ha att göra med att 
alla individer är olika och för att de ska kunna basera sina beslut på fakta, som enligt Bergman 
och Klefsjö (2012, s. 43) är en viktig del i kvalitetsarbeten, behöver mycket information 
finnas tillgänglig. Detta för att alla individer ska kunna fatta beslut oavsett erfarenhet.  

Det finns dock teorier som visar på att mycket information kanske inte alltid är 
det bästa. Tidigare studier har visat på att människan har kognitiva begränsningar som gör att 
hon inte kan bedöma mer än mellan fem till tio faktorer samtidigt beroende på situationens 
karaktär (Lundh, Montgomery och Waern, 1992, s. 183). Ju större stress och påfrestning, 
desto mindre information ryms i korttidsminnet. När det kommer till Trafiksamordnarens 
beslutsmiljö kan den klassificeras som stressig, men frågan är om den är så pass tidskritisk att 
förmågan att ta in information verkligen begränsas till fem faktorer simultant.  
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Samma studie har visat att även välutbildade personer inom sitt område kan ha svårt att fatta 
beslut med flera faktorer i beaktning vid situationer under tidspress, vilket visar på att det inte 
enbart är människans kunskapsbank som bestämmer hur väl ett beslut fattas utan även hur 
situationen ser ut (Lundh, Montgomery och Waern, 1992, s. 183). Trafikledningen är en 
arbetsplats där stress och tidspress kan komma att påverka medarbetarna, varpå det kanske 
inte är helt optimalt att låta de beslutsstödjande programmen innehålla för mycket 
information. Den egna studiens resultat i förhållande till tidigare undersökningar ifrågasätter 
således om Trafikledningens beslutsstöd innehållande stora informationsmängder verkligen är 
optimalt för processen.  
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel bedöms olika synpunkter och faktorer av det analyserade resultatet. 
 

 
Informationsinnehåll 
Trafikledningens medarbetare fattar dagligen stora beslut som påverkar organisationens 
resenärer. Sådana beslut kräver både erfarenhet och ett komplett, anpassat underlag. Studiens 
resultat visar på stora skillnader i vad Trafikledningens medarbetare upplever att de faktiskt 
behöver för material till sitt dagliga arbete gentemot vad de i dagsläget har. Det finns många 
anledningar till varför det kan tänkas vara så. Liksom nämndes i analyskapitlet är alla 
användare unika individer med egna önskemål. Trafikledningens mentalitet vad gäller 
beslutsunderlaget är helt enkelt att det är bättre med för mycket information än för lite. En 
annan anledning till XODs nuvarande utseende och design är att flera olika funktioner på 
Trafikledningen arbetar i samma version av programmet, medan denna studie avgränsats till 
endast en av många händelser och processer som programmet behöver möta. Om många olika 
funktioner skall använda samma flik i XOD krävs naturligtvis flera informationssegment. 
Frågan vi ställer oss är huruvida det är en optimal lösning att låta olika funktioner med olika 
behov ta del av samma information. Det kan upplevas en aning överflödigt och icke-
användarvänligt. Ytterligare en spekulation är att Trafikledningen kanske inte tidigare har 
försökt effektivisera beslutsstödet utan enbart utvecklat det mot att så mycket information 
som möjligt ska finnas. 
 En annan fundering som uppkom under studien är vad som egentligen skiljer ett 
beslutsstöd från ett beslutsunderlag. Hellström (2001) menar att ett beslutsstöd skall hjälpa 
användaren att sålla bort irrelevant information, till skillnad från ett beslutsunderlag som inte 
aktivt separerar olika typer av värdeskapande information. Andersson och Sandblad (2016, s. 
14) definierar ett beslutsstöd som ett system som automatiskt genomför resultatet av en 
beräkning i verksamheten. Vidare menar de att beslutsstödet alternativt kan vara mindre 
automatiserat, där medarbetaren får chans att agera och skapa sig ett ställningstagande på den 
föreslagna lösningen. Med dessa definitioner som utgångspunkt kan man argumentera för att 
XOD i dagsläget mer utgör en form av beslutsunderlag än ett beslutsstöd. XOD 
tillhandahåller användaren stora mängder aktuell information samt enklare simuleringar, men 
det sker inga automatiserade beräkningar av alternativa lösningsförslag. På så sätt tvingas 
användaren själv integrera informationen och bedöma önskvärt lösningsförslag.  
 Fördelarna med att som organisation använda sig av ett beslutsstöd kan 
betraktas som många. Ett beslutsstöd ger upphov till bättre beslutskvalitet, förbättrad 
kommunikation och ökad produktivitet, vilket beräknas bidra till en markant tidsbesparing 
(Hellström, 2001). Utifrån detta resonemang kan man diskutera hur XOD skulle kunna 
utformas för att underlätta för användaren i störst möjliga mån. I vårt fall handlade det om att 
ta fram en kravlista på exakt den information som Trafiksamordnaren behöver i den specifika 
felsökningsprocessen. En annan tanke hade kunnat innebära att Trafikledningen inför 
automatiserade beslutsstöd som kan hantera all den information som finns till förfogande 
idag, något som diskuteras senare i detta kapitel. 
 
Effektiviserat beslutsstöd 
Det lösningsförslag som studien gett upphov till baserades på resultatet som erhölls under 
datainsamlingen. Det visar på att XOD i dagsläget innehåller fel och för stor mängd 
information för att kunna optimera beslutsfattandet på Trafikledningen i den givna processen. 
Liksom ovan nämndes kan det finnas många anledningar till detta, bland annat att den 
framtagna kravlistan har baserats på en specifik händelse som därmed inte tar hänsyn till all 
information som behövs vid övriga potentiella händelser.  
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Det innebär att lösningsförslaget i dagsläget inte är implementerbart. Om 
informationsinnehållet i XOD hade motsvarat det givna förslaget, hade möjligen andra 
funktioner eller händelser blivit lidande. Naturligtvis krävs olika informationssegment för 
olika händelser. Det går omöjligtvis att fatta ett beslut kring en händelse orsakad av 
personalbrist med data som rör fordonsskador. Detta innebär att implementeringen av 
lösningsförslaget kan förväntas vara framgångsrikt för den valda processen, men kan tänkas 
orsaka lidande i en annan händelse eller funktion. Detta för att flera funktioner och händelser i 
dagsläget delar på exakt samma program. Det betyder att programmet kräver en helt ny 
struktur för att möjliggöra implementering av lösningsförslaget. Programmet skulle 
förslagsvis istället kunna vara uppbyggt utefter händelse eller funktion. På så sätt skräddarsys 
informationen utefter vad användaren efterfrågar och vad som anses mest optimalt ur 
beslutsperspektivet.  
 Hade en omstrukturering av XOD skett i samband med att lösningsförslaget 
implementeras kan det förväntas leda till ett något effektivare beslutsstöd som hjälper 
användaren att optimera beslutsprocessen. Det i sin tur leder till tidseffektivisering och ökad 
beslutskvalitet (Hellström, 2001). Om Trafikledningens arbete effektiviseras blir 
lösningsförslagen optimerade, det vill säga mer resurseffektiva, samtidigt som alternativen för 
resenären orsakar så liten skada som möjligt. Ett effektiviserat arbete leder dessutom till att 
informationen till kunderna når ut snabbare och mer korrekt, vilket i sin tur kan leda till ökad 
kundnöjdhet och förhöjd image av varumärket SJ. 
 
Automatisering 
Trots studiens försök att effektivisera XOD genom att minska på icke-värdeskapande 
information utifrån den givna processen uppdagades det att samma stora mängd information 
bedömdes nödvändig för arbetsprocessen, detta trots att så pass stora informationsmängder 
inte verkar särskilt optimalt i en beslutssituation. Resonemanget kring att reducera mängden 
information i XOD för att göra programmet mer användarvänligt bottnar i att XOD är format 
som ett manuellt program. Användaren måste själv bedöma informationen som presenteras 
och utifrån den avgöra vilket lösningsförslag som verkar bäst. Liksom tidigare nämnts har 
människan en viss kognitiv begränsning som innebär att hon bara kan integrera och hantera 
ett begränsat antal faktorer simultant (Lundh, Montgomery och Waern, 1992, s. 183). Den 
stora mängd information som användaren av XOD i dagsläget utsätts för riskerar därför att 
försvåra beslutsfattandet beroende på situationens karaktär samt hur svårbearbetad 
informationen i fråga är. De 21 informationssegment som redovisas i lösningsförslaget 
behöver nödvändigtvis inte vara särskilt svårbearbetade, därför är det svårt att avgöra var 
Trafiksamordnarens begränsning hamnar. 

För att vända på det analyserade resultatet kring att reducera 
informationsmängden hade man kunnat undersöka hur det istället hade varit möjligt att 
fortsätta förse användaren med stora mängder viktig information. För att inte påverka 
beslutsfattandet negativt hade ett sådant angreppssätt kunnat innebära att programvaran 
istället automatiserades. Det skulle innebära att datorn sållar bland informationen och formar 
lösningsförslag istället för att människan behöver ta hänsyn till ett stort antal faktorer för att 
komma till beslut. Forskning om Machine Learning pekar på att datorn har en stor förmåga att 
känna igen mönster av stora datamängder (Cruz & Wishart, 2006). Människan har alltså en 
viss kognitiv begränsning, datorn å andra sidan har inte liknande begränsningar vilket talar för 
att automatiserade beslutsstöd skulle kunna lösa händelser både snabbare och mer korrekt 
med människan som komplement. 

 Med resonemanget kring automatiserade beslutsstöd kan man fråga sig hur 
kvalitetsmässig en sådan lösning skulle vara. Detta eftersom att en viktig hörnsten i offensiv 
kvalitetsutveckling just är delaktighet hos medarbetarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 48). 
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Däremot finns det olika typer av beslutsstöd, sådana som helt inför beslutsstödets föreslagna 
lösning i praktiken och sådana som låter användaren ta ställning till den föreslagna lösningen 
och därmed vara delaktig i beslutsprocessen (Andersson och Sandblad, 2016, s. 14). Genom 
ett automatiserat beslutsstöd slipper Trafiksamordnare göra manuella planer för evakuering 
eller andra typer av lösningar på situationer som är kopplade till en fordonsskada. 
Beslutsstödet lär sig istället att känna igen återkommande händelser och sållar därmed bland 
alla informationssegment. På så sätt kan beslutsstödet underlätta för användaren i viktiga 
beslut. Viktigt att komma ihåg är dock att automatiserade program inte har en känsla för 
intuition eller sociala parametrar, något som är en unik och viktig egenskap hos människan.  

Tidigare forskning har visat på en viss komplexitet i införandet av 
automatiserade beslutsstöd, dels rent kulturmässigt och dels eftersom beslutsstöden har visat 
sig vara svåra att anpassa till de avancerade händelser Trafikledningen ställs inför (Andersson 
och Sandblad, 2016, s. 6). SJs Trafikledning befinner sig dock mitt i ett pågående arbete av att 
utveckla XOD varpå de redan är medvetna om att en förändring ska ske och införandet av ett 
nytt beslutsstöd kan därmed vara mer accepterat. 

Ett automatiserat beslutsstöd verkar, med ovanstående resonemang som 
utgångspunkt, kunna vara till stor hjälp för Trafiksamordnarna eftersom att de tekniska 
applikationerna väger upp för människans kognitiva begränsningar av informationsinsamling 
i pressade situationer. I bästa fall skulle de automatiserade beslutsstöden innebära att 
människan får olika lösningsförslag presenterade av programmet baserat på mängder av 
parametrar och information. Det är dessa lösningsförslag som medarbetaren sedan får agera 
på och genom sin erfarenhet och känslomässiga förmåga fatta ett beslut kring. Ett förslag på 
hur det automatiserade beslutsstödets funktion för lösningsförslag skulle kunna se ut 
åskådliggörs i figur 5 nedan. 
 

	
Figur 5. Förslag på design av ett automatiserat beslutsstöd. 

7.1 Reflektion  
Ett stort hinder som möttes i studiens inledande fas var projektets avgränsning. Att enbart 
betrakta en funktion och en specifik process kan upplevas en aning småskaligt. Det är svårt att 
forma en hypotes om hur resultatet hade sett ut om en annan funktion respektive process 
valdes för granskning. Att avgränsa projektet så pass kraftigt var dock en förutsättning för att 
kunna undersöka verktyg och beslutsstöd på djupet. På så sätt blir studien en djupare och mer 
omfattande granskning av valt område. För att underlätta avgränsningen samt säkerställa att 
studien hade relevans inom organisationen byggdes den in i frågeställningarna. Allt eftersom 
frågeställning ett och två besvarades avgränsades projektet ytterligare.  
Det gjorde att projektets nyckelpersoner fick delta i avgränsningen så att den anpassades 
utefter vald verksamhet.  
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 De intervjuer och observationer som har ägt rum under projektets gång visade 
på stor komplexitet i verktygen som används inom järnvägsindustrin idag. Denna komplexitet 
är återkommande inom järnvägsindustrins förhållandevis manuella system, till skillnad från i 
många andra branscher. Yrken som till stor del utgörs av omfattande och viktiga beslut i 
tidskritiska situationer begränsas oftast till ett fåtal antal faktorer vid beslutsfattning, det gäller 
såväl inom domaryrket som flygindustrin. Varför det genom denna studie visat sig se 
annorlunda ut i just tågbranschen kan tyckas intressant att reflektera kring, särskilt med tanke 
på att tågindustrin, liksom flygindustrin, präglas av hög säkerhet och punktlighet. Flera 
forskningsprojekt har under en 20 årsperiod utförts med syfte att utveckla den framtida 
tågtrafikstyrningen och det har genom FOT-projektet tydligt framgått att kommunikationen 
måste fungera för att Trafikledningen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Att projekten 
pågått under en förhållandevis lång tid och ännu är på agendan väcker tankar om 
tågtrafikstyrningens verkliga komplexitet och att det inte är helt lätt att lösa. Tekniken i 
samhället går framåt men ändå sker så pass mycket manuellt på Trafikledningen vilket visar 
på att det finns svårigheter med att implementera automatiserade beslutsstöd.   

Under detta projekt har skribenterna arbetat på geografisk distans med placering 
i Stockholm respektive Visby, något som varit otroligt fördelaktigt med tanke på att 
Universitetet och organisationen varit belägen på respektive ort. En kortare beskrivning av 
vardera skribents upplevelse av arbetsprocessen redogörs för nedan.  
 
Hanna Jensen 
Vetskapen om att arbetet skulle komma att ske helt på distans gav oss en del funderingar till 
en början om hur allt skulle gå, men någonstans tror jag att vi såg en trygghet i varandra som 
en grupp och kunde gå in i projektet med öppna armar. Allt arbete har verkligen flutit på 
bättre än jag någonsin kunde tro, alla möten tillsammans som skett på distans och de träffar 
där vi tillsammans tillbringat tid på organisationen. Vi har verkligen samarbetat och 
tillsammans utvecklat varandra genom att ifrågasätta och analysera varandras tankar, något 
som jag tror har öppnat upp för det fördjupade resultat som vi faktiskt åstadkommit. Vi har i 
princip skrivit allt tillsammans, det som en har påbörjat har den andra fyllt ut med vilket gör 
att vi båda förstår oss på projektets helhet och har en likasinnad bild av majoriteten av 
styckena i dokumentet. 
 Kommunikationen oss emellan har fungerat perfekt. Varje morgon klockan nio 
har vi hörts av via Skype för att planera dagen och genom att vi har skrivit hela arbetet i 
Google Docs kunde vi kommunicera live i dokumentet. Vi har hellre ringt varandra mycket 
än att riskera att vi sitter med olika bilder och resonerar annorlunda i dokumentet. Det har i 
min mening lett till den röda tråd som genomsyrar hela rapporten. I och med att 
organisationen och dess arbetsprocesser var helt nya för oss tog det ganska lång tid innan vi 
kände oss bekväma med allt och var trygga i att vi förstod oss på processerna. Det i sin tur 
ledde till att projektets framfart var lite långsam till en början med att utforma syfte och 
frågeställningar som kunde passa både oss och organisationen, något som både jag och Nellie 
känner begränsade oss och gjorde att vi inte kunde komma lika långt i vårt arbete än om vi 
fått tid att bekanta oss mera med problemområdet innan projektets start. 
 
Nellie Bengtsson 
Jag upplever att arbetet under denna tio veckor långa period har fungerat mycket bra, både i 
kontakten med Hanna och med organisationen. Under flera perioder av projektet befann sig 
både jag och Hanna på organisationen för datainsamling och möten. Vid andra tillfällen 
anordnades möten via Skype, vilket utgjorde en bra lösning för att inkludera hela styrgruppen. 
Besöken på SJ var mycket givande både för projektet och för mig personligen.  
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Jag upplever att samarbetet mellan mig och Hanna har bidragit till fullständig delaktighet och 
engagemang genom hela arbetsprocessen, både när det kommer till praktiskt arbete och 
teoretiskt skrivande.  
 Studiens största utmaning upplevdes enligt mig vara att avgränsa projektet. Till 
en början var det svårt att definiera både syfte och frågeställningar, det fanns många åsikter 
och parametrar att ta hänsyn till. Avgränsningen skedde dessutom parallellt med stora delar av 
projektet vilket krävde stort ansvar från oss båda. Det hade möjligtvis underlättat 
arbetsprocessen om studiens avgränsningar färdigställdes tidigare, trots att det blev bra i 
slutändan. De oklara avgränsningarna i studiens tidiga fas bidrog länge till en otydlig bild 
vilket i sin tur krävde onödigt mycket tid. Samtidigt är projektets avgränsningar en mycket 
viktig del för studien, därför upplevde vi det viktigt att begrunda noggrant. 

Slutligen upplever jag att både jag och Hanna bidragit med befintliga kunskaper, 
tagit del av nya teorier och format våra alldeles egna slutsatser tillsammans. Vi har ständigt 
utmanats och utvecklas, att arbeta ihop har definitivt gjort att vi lyft både varandra och 
slutresultatet. 
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8. Slutsatser 
 

Här redovisas slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
 

 
8.1 Slutsatser 
SJs Trafiksamordnare grundar i dagsläget sina beslut på så pass stora mängder information att 
användaren troligtvis inte kan integrera alla informationssegment. En slutsats som dragits 
utifrån projektets huvudsakliga syfte är att endast 52% av informationen som återfinns i XOD 
idag bedöms värdeskapande i felsökningsprocessen. Vad det beror på att programmet 
innehåller så pass stora mängder onödig information kan det spekuleras kring. Att XOD 
används av flertalet funktioner och i varierande händelser kan vara en sådan spekulation. En 
annan spekulation är att Trafikledningen inte tidigare arbetat med att försöka effektivisera 
beslutsstödet, utan istället föredragit för mycket information än för lite. Huruvida tankesättet 
kring att ha för mycket information än för lite är särskilt taktiskt eller inte kan det finnas olika 
åsikter om. Olika teorier tyder på att effektivitet många gånger uppnås i samband med 
eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter och slöseri. Lean är ett framgångsrikt exempel 
på hur verksamheter kan effektiviseras genom att eliminera onödiga arbetsmoment. Att förse 
användaren med för mycket information för säkerhetens skull är därför inte strategiskt 
försvarbart ur ett effektivitetsperspektiv.  

Utöver de 52% informationssegment som bedömdes värdeskapande 
identifierades ytterligare information som ansågs stödja värdeskapande information. 
Dessutom identifierades helt nya informationssegment från intervjuer med medarbetarna som 
i dagsläget saknas i XOD. Den sammanlagda mängd information som bedöms vara nödvändig 
för att Trafiksamordnaren skall kunna genomföra sitt arbete i felsökningsprocessen landade 
slutligen på de 21 informationssegment som presenterades i lösningsförslaget. Av dessa 21 
informationssegment finns 15st tillgängliga i XOD och 6st saknas idag i XOD. En slutsats 
som kan dras utifrån detta resultat är att reducering av informationsmängden i XOD med 
avseende på processen inte verkar genomförbar. Detta eftersom lösningsförslagets 
informationsmängd är samma som studien inleddes med. Det verkar som att allt för många 
parametrar är viktiga att ta i beaktning vid beslutsfattandet. Tidigare genomförd forskning 
visar dock tydligt på människans begränsningar i att simultant hantera så stora 
informationsmängder. Det innebär att även om programmet presenterar informationen för 
användaren så kan det vara svårt att ta all information i beaktning. Det innebär inte bara att 
Trafiksamordnarens arbete kan betraktas ineffektivt utan den stora informationsmängden 
riskerar även att störa användaren i dess arbete. I en pressad och tidskritisk situation kan fel 
information av misstag tas i beaktning medan viktig information uteblir, det leder i sin tur till 
att beslut fattas på felaktiga grunder vilket i Trafikledningens sammanhang kan ha stora 
konsekvenser. För optimering och effektivisering av beslutsfattandet i felsökningsprocessen 
dras därför slutsatsen att det kan krävas andra metoder, exempelvis automatisering.  

Det är inte möjligt att dra slutsatsen att Trafikledningens övriga processer är 
formade på samma sätt som den aktuella. Därför är det svårt att påstå att alla processer kräver 
lika stora informationsmängder som felsökningsprocessen gör. Oavsett om andra processer 
liknar den givna eller ej, är automatisering ett alternativ för effektivisering av beslutsstödet. 
Ett automatiserat beslutsstöd hade kunnat erbjuda användaren lösningsförslag baserade på 
större mängder information än i nuläget utan att kräva att användaren beaktar lika stora 
informationsmängder. Det hade kunnat lösa problemet med människans kognitiva 
begränsningar utan att riskera sämre kvalitet i besluten, utan snarare tvärtom.  
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Trots att automatiserade verktyg och beslutsstöd kan upplevas en aning skrämmande eller 
kontroversiella att implementera verkar det vara det alternativ som innebär minst kompromiss 
med verksamheten. Slutsatsen som dras är att ett automatiserat beslutsstöd verkar vara ett bra 
alternativ för effektivisering av Trafikledningens centrala beslutsstöd. 
 
8.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 
Den relativt korta tid som projektet pågått begränsade datainsamlingen en aning. Något som 
hade varit intressant att gå vidare med i studien kring att utveckla det optimala beslutsstödet 
för en Trafiksamordnare är att jämföra Trafikledningens verktyg och beslutsunderlag med 
transportindustrins övriga transportslag. Ett exempel på detta är flygindustrin som 
framgångsrikt lyckas lösa både infrastrukturella och andra logistiska komplikationer, varpå en 
undersökning av dess arbete med trafikplanering och trafikledning hade varit intressant att ta 
del av. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en benchmarking-analys med 
andra framstående tågoperatörer globalt, exempelvis mot Japan eller Schweiz som är två 
länder kända för sin välfungerande och unika tågtrafik. 

Slutsatsen som drogs utifrån studiens resultat innebar att beslutsstödet som 
används på Trafikledningen hade krävt automatisering för att ytterligare optimeras. Det hade 
varit intressant att undersöka hur en automatiserad version av XOD hade kunnat se ut rent 
funktionsmässigt. Det hade även varit intressant att mäta vilka konkreta förbättringar som 
följer av ett sådant automatiserat beslutsstöd, både när det kommer till resursbesparingar och 
generell uppfattning av varumärket SJ. Om tiden hade funnits hade det även varit nödvändigt 
att låta identifieringen av kravlistan och dess innehåll vidareutvecklas efter den så kallade 
PDSA-cykeln, som är en symbol för ständiga förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 
46). Detta eftersom att lösningsförslaget endast är ett utkast som säkerligen skulle kunna 
analyseras djupare. 
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Bilagor 
 
Bilaga A. Intervju med Skiftesledare på Trafikledningen. 
 
Plats: Trafikledningen SJ Stockholm 
Datum: 2018-04-16 
Observatörer: Hanna Jensen och Nellie Bengtsson 
 
Vilka händelser är viktiga och mest frekventa som det beslutstödjande programmet behöver 
möta? 

- Infra – stopp i tågtrafiken, förseningar pga fordonsskador, personalbrist och 
omloppsändringar samt trafikstörningar av olika orsaker. 
 

Vilken händelse har i dagsläget sämst fungerande arbetsprocess på Trafikledningen?  
- Förseningar pga fordonsskador eftersom det innefattar en felsökningsprocess från 

driftstöds sida som TSAM måste vara delaktig i för att kunna komma på plan B i 
trafikläget. Kommunikation mellan driftstöd och TSAM sker vid fordonsskada. 

 
När sker en felsökning? 

- Då ett tåg fått en skada på linjen eller i depån. Det är en teknisk process där tekniker 
eller lokförare ringer till driftstöd för att få en teknisk support.  

 
Vad är problemet med denna felsökningsprocess? 

- Att kommunikationen mellan driftstöd och TSAM brister. Det finns oklara rutiner på 
kommunikationen och ett stort problem är att driftstöd är uppdelade på fordonstyper. 
Det medför att driftstöd har olika ansvarsområden på tåg på trafikledningen i Göteborg 
och Stockholm. Exempelvis har Göteborg en teknisk support för ett tåg som TSAM i 
Stockholm ansvarar för. När då dessa personer sitter i telefon med lokförare för att 
lösa fordonsskadan kan inte TSAM i Stockholm komma i kontakt med 
Göteborgskontoret och beslut tar längre tid att fattas. I Stockholm sker 
kommunikationen muntligt mellan TSAM och driftstöd. 

 
Finns det någonting idag som fungerar bra med kommunikationen mellan driftstöd och 
TSAM? 

- Chatten är jättebra att använda.  
 
Tror du att man hade tagit hjälp av ett nytt beslutsstödjande program om det fanns eller 
hade kommunikationen fortfarande skett muntligt på kontoret? 

- Det kan ta tid att implementera ett program. Det måste vara väldigt lätt och 
användarvänligt. 

 
Har du någon idé på hur kommunikationen skulle kunna lösas? 

- Driftstöd använder programmet XPIDER och TSAM använder XOD. Det skulle 
kunna finnas en koppling XPIDER/XOD med en tågnummer – knapp.  

 
Hur ser felsökningsprocessen ut från TSAM:s sida? 

1. Muntlig info når trafiksamordnaren 
2. Vart står tåget, på linjen eller utanför? Viktigt vid eventuell evakuering. 
3. Hur många resenärer är det? Omvärldsanalys. 
4. B-plan om tåget inte kommer vidare, tex. bussar eller kringliggande tåg. vad finns i 

närheten? Andra tåg, bussar, kringliggande tåg 



	

	

5. Stämma av med fordonsledningen och OPSL. Kontakt med trafikverket, tala om 
varför. TSAM behöver stämma av med OPSL och driftstöd för hur trafiken ska 
ordnas. 

6. Informera i XOD om det blivit en försening, för dokumentation som man kan söka på 
senare. Informera/logga XOD om försening >5 min. 

7. Ringer upp/stämma av med ombordpersonal för att informera om försening om det 
finns rullstolar etc för att förbereda dem för evakuering. 

8. 2h-regel innan tåget och resenärer ska vara evakueras. Inget stillastående tåg på linjen 
mer än två timmar. 

9. Avslut: Tåget rullar, allt loggat i XOD, passagerar informerade.  
 
Vilken information anser du att TSAM saknar i denna felsökningsprocess? 

- Så fort ett fordon står stilla och har en felsökning som ger en försening. Samt en 
tidsprognos för hur felsökningen går så TSAM vet vart Driftstöd ligger i arbetet. 

 
Vilken av den information som finns idag i XOD kommer en Trafiksamordnare att behöva i 
denna felsökningsprocess? 

- Allt kan bli aktuellt. På ett eller annat sätt finns det en nytta av allting som finns idag.  
 
 
  



	

	

Bilaga B. Intervju med Trafikledningens IT-samordnare. 
 
Plats: Trafikledningen SJ Stockholm 
Datum: 2018-04-17 
Observatörer: Hanna Jensen och Nellie Bengtsson 
 
Vilka händelser är viktiga och mest frekventa som det beslutsstödjande programmet behöver 
möta?  

- Fordonskador där driftstöd är inblandade, fordonsbyte där fordonsledare är inblandade 
samt övriga försenade tåg. 

 
Vilken händelse har i dagsläget sämst fungerande arbetsprocess på Trafikledningen?  

- Förseningar pga fordonsskador eftersom kommunikationen mellan Driftstöd och 
TSAM är bristfällig i denna process. 

 
Vad är TSAMs roll i denna felsökningsprocess? 

- Efter 15 min av felsökning måste ett beslut tas av TSAM om vad som ska göras. 
Lokföraren tar evakueringsbeslut eftersom denna person har säkerhetstänk, men 
TSAM förbereder för det. Under dessa 15 min ska en B-plan förberedas. Denna B-
plan kan kräva kontakt med OPSL och Fordonsledning. TSAM begär hjälp från 
fordonsledningen hur tåget kan ersättas och OPSL hjälper till när det kommer till den 
operativa personalen ombord. 

 
Vad är viktigt för SJ i denna process?  

- 2h-regel innan evakuering ska ha påbörjats. Reagera i tid. Resenärer får max bli 
stillasittande på ett tåg i 2h. 

 
Vad viktigt för processen?  

- Snabb info till TSAM är av högsta prioritet. Det berör både Stockholm och Göteborg. 
 
Vad är viktigt för kunden? 

- Att resan ska flyta och information snabbt skickas ut vid eventuell störning. 
 
Vilka är kraven för användaren? 

- Användarvänlighet – det skall vara enkelt nog för att få personalen att göra sitt arbete. 
Allt skall finnas i systemet – hellre för mycket info än för lite. Medarbetare får inte 
glömma bort att den finns, det är därför den skall finnas i systemet. På ett enkelt sätt 
skall TSAM få reda på att någonting pågår – tillgänglighet (av information). 

 
Vilken information som finns i XOD idag skulle du säga är viktig för TSAMs arbete i denna 
felsökningsprocess? 

- Tågnummer, vart tåget befinner sig, hur många passagerare, tel nr till ombordpersonal 
och passagerares byten. 
 

Vad anser du inte är av viktig information till denna process som i dagsläget finns i XOD? 
- Passagerarlistan och gångdagar (som är en liten almanacka). 

 
Vilken information finns inte tillgänglig idag för TSAM som du tycker borde finnas? 

- ”Liten och stor reset” – som gör att TSAM får en uppfattning om hur lång tid 
felsökningen kan ta. En liten reset tar mindre tid att genomföra än en stor. 

 
 



	

	

Bilaga C. Sammanställning av intervjuer med fyra Trafiksamordnare (iterativ process). 
 
Plats: Trafikledningen SJ Stockholm 
Datum: 2018-04-16 t.o.m. 2018-04-18 
Observatörer: Hanna Jensen och Nellie Bengtsson 
 
Omgång 1 - identifiering av information 
1. Vilken information saknar du i XOD för att kunna möta händelser som inleds med 
felsökning från driftstöd? 

- Stillastående fordon: Information om att ett fordon har stannat.  
- Status och tidsprognos för felsökning: Hur långt driftstöd har kvar ungefär. 

De första femton minuterna får driftstöd arbeta i fred, för att göra detta möjligt måste det 
finnas en automatisk information till TSAM så att de inte behöver störa och fråga driftstöd 
hur arbetet går. Ju förr desto bättre att TSAM får info - var tåget står, info om vad felet är och 
om driftstöd inlett felsökning. 

- Resultat av felsökning: Information om vad felsökningen resulterade i så TSAM kan 
fatta beslut baserat på fakta. 

- Bättre kommunikation från Göteborg. 
- Updates istället för kommunikation via Skype. 

 
2. Vilken information som redan finns i programmet kan du inte vara utan i ovanstående 
process? 

- Vart tåget är. Det finns en enkel bild av tågets läge i systemet ‘Opera’, vilket är 
Trafikverkets system med bilder på linjer.  

- Telnr till ombordpersonal. 
- Vilka som jobbar ombord. 
- Antal resenärer. 
- Tågnummer. 

 
3. Hur uppfattar du beslutsmiljön på Trafikledningen, påverkar den din förmåga att 
genomföra ditt arbete? 

- Inget som uppfattas negativt idag.  
 
4. Har du något förslag på upplägg i det beslutsstödjande programmet? 

- Alla små symboler som finns i XOD är kanske onödigt för TSAM att se i denna 
process. En symbol för felsök hade kunnat räcka med tillägg för läge av 
felsökningsprocessen.  

 
Omgång 2 - Verifiering av identifierad information i form av grafisk bild med tillhörande svar 
på “varför”. 



	

	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omgång 3 - Slutlig kommentar från XOD-rådet 
Exakt info om tågets position och dess omgivningar finns inte i dagsläget vilket kan försvåra 
en eventuell evakuering. Till exempel om tåget står mitt ute i skogen kan det vara svårt att 
evakuera rullstolsburna resenärer. 
 
 
 
  



	

	

Bilaga D. Sammanställning av intervju med Driftstöd på Trafikledningen. 
 
Plats: Trafikledningen SJ Stockholm 
Datum: 2018-04-17 
Observatörer: Hanna Jensen och Nellie Bengtsson 
 
Er roll, vad gör driftstöd? 

- Teknisk support och experter på SJs fordon. Vi fungerar som en teknisk rådgivning 
för fordon. I Stockholm sitter driftstöd med ansvar för X40 (regionaltåg), X2000, lok 
+ vagn. I Göteborg sitter driftstöd med ansvar för SJ 3000 (=X55, regionaltåg).  

 
Loggar ni hur lång tid olika felsökningsärenden tar? 

- Nej, uppskattningen sker erfarenhetsmässigt. Det finns ingen dokumentation eller 
uppföljning. Alla har relevant erfarenhet, men det skiljer sig mycket åt, uppfattningen 
är individuell.  

 
Hur uppskattas idag tidsåtgången för en felsökning? 

- Genom erfarenhet, uppskattningen sker individuellt. Det är svårt att sätta en 
gemensam tid för liknande ärenden eftersom alla fall är väldigt unika. En uppskattning 
kan visa sig vara fel om åtgärden inte fungerar.  

 
Har ni tid för att skicka updates om felsökningens status till TSAM? 

- Nej egentligen inte. Alla updates sker muntligt just nu och att uppdatera TSAM 
kontinuerligt skulle bli på bekostnad av felsökningen. Vi sitter under 
felsökningsprocessen i konstant telefon med lokförare för att försöka hitta orsaken till 
fordonsskadan och därmed prioriterar vi felsökningen. Driftstöd saknar 
kundperspektiv.  

 
Skulle det fungera att skicka updates om det var användarvänligt för er med ett enkelt 
knapptryck i en rullgardin med alternativ som “Påbörjad felsökning”, “Under kontroll”, 
“Snart avslutad”?  

- Ja, det hade inte varit en dum idé. 
 
Har ni något önskemål från TSAMs sida? 

- Nej inte direkt men för helheten skulle det vara bra att få reda på konsekvenserna av 
felsökningen i förhållande till trafikläget, t ex om tåg passerar och passagerare missar 
anslutningen. Om driftstöd kan få information att resenärer kan ha chans att byta med 
ett anslutningståg kan vi avsluta felsökningen innan chansen att byta tåg försvinner.  

 
Vad tycker ni det finns för problem med dagsläget? 

- Mycket spring för att få och ge information.  
 
 
  



	

	

Bilaga E. Processkarta - Trafikledningens störningshantering. 
 

 
  



	

	

Bilaga F. XODs utseende från Trafiksamordnarens perspektiv i “Sök Tåg-fliken”.  
 

 
  



	

	

Bilaga G. Störningstavlans utseende från Trafiksamordnarens perspektiv.  
 

 
  



	

	

Bilaga H. Observationsprotokoll för processkarta på felsökningsprocessen. 
 
Plats: Trafikledningen SJ Stockholm 
Datum: 2018-04-16 
Observatörer: Hanna Jensen och Nellie Bengtsson 
 
Yttre sinnestecken: 

- Det är mycket att göra men medarbetarna känns fokuserade och lugna. 
- Inte mycket småprat utan alla fokuserar på sitt. 
- Lite stress visar sig när det är flera störningar samtidigt. 

 
Händelser: 

- TSAM får information om att ett fordon står stilla. 
- Det visar sig att det är en fordonsskada. 
- De börjar direkt ta reda på vart tåget befinner sig, hur många passagerare som finns 

ombord. 
- De ringer ombordpersonalen för att kolla läget. 
- Det verkar som att några i ombordpersonalen har jobbat övertid och egentligen ska få 

gå hem så TSAM kontaktar OPSL för personalrelaterade frågor. 
- TSAM börjar arbeta fram en Plan B medan Driftstöd försöker lösa fordonsskadan och 

kollar därmed upp ersättningstrafik etc. 
- Driftstöd talar om vad det är för skada. TSAM loggar i XOD. 
- Tåget kommer att kunna rulla igen inom 15min enligt Driftstöd och TSAM informerar 

ombordpersonalen om beslutet. 
 
Förflyttningar: 

- När TSAM får reda på att ett fordon står stilla går de raskt bort till Driftstöd för att 
kolla att de blivit uppmärksammade på informationen och har påbörjat en felsökning. 

- Driftstöd kommer då och då till TSAM för att uppdatera om felsökningen. 
 
 
 

	


