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Since 1990, the number of travels by train has increased by approximately 75 % in
Sweden. The necessity of track maintenance has caught the attention of the Swedish
government and during the next few years there will be an increase in maintenance.
This forces the train company SJ AB to make changes in their normal train services
during these planed track maintenances.
This thesis examines the way SJ AB works with adapting their traffic to track work
and in particular how information flows in the organisation regarding this, together
with how the information is communicated within SJ AB. The objective is to improve
the communication regarding track work but also examine if the concept of Lean can
be implemented in the communication within the organization.
This study shows how the process with communication needs to be more
transparent and open. This enables for all involved parties throughout SJ AB to follow
the steps in the process and therefore gain awareness of progress and obstacles that
occur. Three aspects of Lean were discovered from empirical results and represent
where improvement could be made in internal communication. These were
transparency, standards and feedback. Finally, the last part in making the
communication more effective would be to educate employees in language and
rhetoric to make them speak and write in the same language. This would minimize the
problems with interpretation of information regarding track maintenance and make
the communication flow through the organization in an effective way.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Sedan avregleringen av järnvägen finns det numera ett flertal bolag som konkurrerar om
tågtrafik och kunder vilket innebär en allt större konkurrens för SJ AB som tidigare haft
ensamrätt på järnvägen (SJ AB, 2016c). Tågtrafiken har under de senaste 25 åren ökat
med cirka 75 procent men däremot har inte infrastrukturen byggts ut eller underhållits i
samma takt (Trafikverket, 2014). Detta medför att behovet att utföra underhållsarbeten
på järnvägen, så kallade banarbeten, har ökat kraftigt de senaste åren och under år 2016
planeras ca 20 000 banarbeten att utföras (Trafikverket, 2016c). Samtliga banarbeten som
planeras att genomföras under nästkommande år bestäms av trafikverket men diskuteras
i samråd med tågbolagen. Efter samrådet fastställs samtliga banarbeten som kommer att
genomföras och kommuniceras ut av Trafikverket i ett dokument som kallas
banarbetsplanen.
Banarbeten får i sin tur påverkan på SJ ABs trafik. De händer inte sällan att SJ AB behöver
anpassa sitt ordinarie trafikupplägg efter de förändrade förutsättningarna som råder i och
med banarbeten. Dessa förändringar berör och påverkar flera avdelningar inom
organisationen och det kräver anpassningar utefter de nya förutsättningarna som råder
under den begränsade tidpunkt ett banarbete pågår. Arbetet som sker inom SJ AB för att
förändra trafikupplägget utifrån banarbeten kräver samarbete och kommunikation mellan
olika aktörer både internt och externt. Hur väl kommunikationen fungerar inom ett företag
speglar hur väl samordning, lärande, arbetsglädje och kundrelationer fungerar. Samtidigt
kräver kunskapsintensiva organisationer i större utsträckning att medarbetare kan coacha
varandra genom dialog för att skapa innovationer och lärandeprocesser (Heide, Johansson
& Simonsson, 2012). Att skapa god kommunikation och lärandeprocesser vid hantering
av banarbeten är således en viktig del i att skapa en välfungerande process vid banarbeten.
Konceptet Lean används ofta vid effektivisering av processer och används till viss del
redan idag i arbetsprocessen vid banarbeten. Det syftar till att rensa bort de faktorer i en
process som inte ger eller skapar något värde till slutkunden. För att förbättra processen
ytterligare undersöker därför denna uppsats om Lean även går att applicera på
kommunikationsprocessen vid banarbeten samt om, och i så fall hur, det skulle underlätta
kommunikationen.
Syftet med studien är således att kartlägga och studera informationsflödet och
kommunikationen som sker vid banarbeten internt på SJ AB. Kartläggningen utförs
framförallt för att kunna undersöka hur förutsättningar för effektiv kommunikation kring
banarbeten kan genomföras med hjälp av konceptet Lean. Detta görs med hjälp av
semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på avdelningar som berörs av
banarbeten för att kartlägga deras uppfattning om hur kommunikation och information
kring banarbeten upplevs samt vad som är problematiskt med processen ur dessas
perspektiv. Intervjuerna utgör det empiriska materialet för studien och analyseras utifrån

teorier om processer, kommunikation och Lean tillsammans med observationer från
författarna.
Det empiriska materialet vittnar om att det finns viss problematik med den information
och kommunikation som sker vid banarbeten. Det som framkom var bland annat att
informationen är komplicerad och inte utformad efter de arbete varje specifik avdelning
ska utföra samt att tidpunkterna som informationen skickades inte alltid passade deras
process. Att processen till viss del är svår att överblicka samt att den är relativt stängd var
andra aspekter som kom fram.
För att förbättra kommunikation och information vid banarbeten internt på SJ AB finns
vissa aspekter som kan förbättras. Dessa handlar bland annat om att förbättra språkvården
så att det blir lättare att förstå varandra och missförstånd samt tolkningsproblem kan
minskas. Att göra processen vid banarbeten mer synlig för samtliga aktörer som deltar i
den skulle skapa större förståelse samt överblick över vad som gjort och kommer att
göras. Rutiner kring återkoppling och insamling av avvikelser bör införas för att skapa en
allt mer självlärande process. Samtidigt skulle implementeringen av Lean innebära en
mer effektiv kommunikation under processen vid banarbeten genom att införa standarder,
återkoppling och transparens. Appliceringen av Lean på kommunikationen kring
banarbeten på SJ skulle dessutom hjälpa till att eliminera steg som inte skapar värde för
processen och slutprodukten.
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Ordlista
Driftplats – Ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas av tågklarerare
mer detaljerat än vad som krävs för linjen (Trafikverket, 2016a).
Fordonssammansättning – Sammansättningen av lok, vagnar eller motorvagnar.
Furnering – Då mat och dryck lastas på tåget. Sker oftast i Stockholm vid plattformen
vid Norra Bantorget mellan depån i Hagalund och Stockholm Centralstation.
Omlopp – Ett fordonsschema med en beskrivning av hur ett specifikt fordon framförs
under en tidsperiod.
Ordinarie tåg – Tågfärd som sker utan särskild order, enligt en planenlig körplan
(Trafikverket, 2016a).
Resandetåg – tåg som är upplåtet för resande (Trafikverket, 2016a).
Samtrafiken – Ägs av 38 trafikföretag och agerar som en mittpunkt för dessa. Här finns
trafikplaneringen samordnad genom bl.a. resplus och Resrobot, som är en reseplanerare
och innehåller all trafikinformation i Sverige (Samtrafiken, 2016).
Stationsvärd – SJ-personal som står vid stationer under banarbeten och informerar kunder
hur deras resa påverkas av arbetet.
Tekniskt/annonserat tågnummer – Det tekniska tågnumret används till största del av
Trafikverket för att varje tåg ska ha ett unikt tågnummer. Det annonserade numret är det
som kunden kan se. Oftast är dessa två nummer samma men vid exempelvis banarbeten
kan de behövas ändras.
Tidtabellsår – Sträcker sig från andra söndagen i december och ett år fram
Tjänstetåg – ett tågsätt som framförs utan resenärer som behöver förflyttas från en punkt
till en annan.
Trafikplats – gemensam term för driftplats, driftplatsdel, linjeplats, hållplats och
hållställe. Varje trafikplats har ett fastställt namn som anges i linjeboken (Trafikverket,
2016a).
Tur – Ett arbetspass för personal som jobbar med SJs tåg.
Turlistkonstruktör – En befattning inom SJ som arbetar med att skapa turer till alla tåg.
Tågfärd – trafikverksamhet för att framföra storfordon från en driftplats eller driftplatsdel
till någon annan driftplats eller driftplatsdel (Trafikverket, 2016a).

Tågläge – En ”bokning” av kapaciteten på tågbanan under en specifik tid som SJ och
andra tågoperatörer gör mot Trafikverket.

SJs tåg
Loktåg (Sj InterCity/regional/nattåg) - Vagnarna från 1980-talet kör i SJs InterCity-,
regional- och nattågstrafik. Loktåg är den typ av tåg som kör på flest SJ-sträckor (SJ AB,
2016a).
Regina - Ett regionaltåg som finns på många sträckor i Sverige. Tåget körs mellan SalaLinköping och Karlstad-Göteborg (SJ AB, 2016a).
SJ 3000 - Det tåg i SJs flotta med snabbast accelerationsförmåga. Rullar från Umeå i norr
till Malmö i söder. Sattes i trafik 2012 och är SJs nyaste tåg (SJ AB, 2016a).
X12 - Ett klassiskt regionaltåg som nyligen upprustades och fick en ny interiör. Större
bagageställ, manuell rullstolsramp och en toalett anpassad för rörelsehindrade tillhör
några av nyheterna (SJ AB, 2016a).
X2000 – Sveriges mest populära tåg! Utmärkande för snabbtåget är dess unika förmåga
att luta i kurvorna, vilket gör det till Sveriges snabbaste. Rullar från Sundsvall i norr till
Köpenhamn i söder. 2018 lanseras en upprustad och fullt ut moderniserad version av tåget
(SJ AB, 2016a).
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1. Inledning
Arbetet inleds med en problembakgrund där orsaken till varför studien är relevant och
varför den valdes att utföras beskrivs. Inledningskapitlet innehåller även syftet med
arbetet, frågeställningar som ska besvaras samt de avgränsningar som identifierats och
valts.

1.1 Problembakgrund
SJ AB har länge haft ensamrätt att köra tåg på flera sträckor i Sverige, men i och med
avregleringen av järnvägen finns numera flera bolag som konkurrerar om tågtrafiken (SJ
AB, 2016b). Tågmarknaden är således konkurrensutsatt och inför år 2014 var det 46 bolag
som ansökte om plats på den svenska järnvägen (Trafikverket, 2013). Persontrafiken på
järnvägen i Sverige har också under de senaste 25 åren ökat med 73 procent och cirka
550 000 tågresor görs per dygn (Trafikverket, 2014). Trots detta har inte infrastrukturen
byggts ut eller underhållits i motsvarande takt (Trafikverket, 2014).
År 2016 planerar Trafikverket att utföra cirka 20 000 banarbeten och de största av dessa
planeras i god tid så att tågbolagen ska kunna vara förberedda på att göra ändringar i sin
tågtrafik (Trafikverket, 2016b). När SJ AB, hädanefter SJ, får planen för banarbeten inför
varje år av Trafikverket måste tågtrafiken anpassas efter denna plan. Det är
banarbetsplanerare på SJ som har i uppgift att utföra denna ändring i ordinarie tågtrafik.
Banarbeten har hög prioritet hos Trafikverket och Regeringen har ökat sitt anslag till
järnvägsunderhåll med 1,24 miljarder årligen under 2016, 2017 och 2018
(Regeringskansliet, 2015). Ökningen av banarbeten som påverkar SJs trafik kan alltså
bara förväntas öka under den närmsta tiden.
Nedan visas en figur över hur banarbeten som har påverkat SJs trafik har ökar under de
senaste åren1, se figur 1. Graden av kundpåverkan av banarbeten beskrivs med hjälpa av
bokstäverna A till E där A-arbeten har störst kundpåverkan, D-arbetet minst och Earbeten saknar tydliga instruktioner från Trafikverket. Som det visas i figur 1 har en stor
ökning av banarbeten skett under de senaste åren. Från 2014 till 2016 har en ökning med
cirka 200 procent skett. Denna drastiska ökning påverkar hela SJs organisation och
arbetsbördan för banarbetsplanerarna blir allt större, vilket i sin tur sätter större press på
en välfungerade planering kring banarbeten.

1

Svensson, Christer; funktionsansvarig banarbeten, SJ AB. 2016. Mejl 16 mars.
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Figur 1. Sammanställning av banarbeten som påverkat SJs trafik samt gradering år
2013-2016.
För att kunna ta fram en bra trafiklösning vi banarbeten som gynnar SJ som företag samt
deras kunder måste banarbetsplaneraren, för varje enskilt banarbete, samarbeta och
kommunicera med olika aktörer inom företaget. Bland annat måste den plan för
anpassningar i tågtrafiken som banarbetsplaneraren tar fram fungera för de aktörer som
planerar hur fordon går, åkande personal, prissättningen av tåg, städning av tågen samt
mat och dryck som lastas på. Detta är ett komplext samarbete där flera viljor ska
tillgodoses och på grund av detta är effektiv kommunikation mellan dessa aktörer viktigt.
Samarbetet mellan aktörer på SJ kan vara svår och har i vissa fall resulterat i problem för
företaget samt för tågresenärerna. Ett exempel på när kommunikationsproblem inom SJ
har påverkat kunder negativt var under hösten år 2015 då SJ sålde biljetter till tåg som
var inställda på grund av ett banarbete (Jones, 2015). Detta inträffade på grund av otydlig
kommunikation mellan avdelningar inom SJ samt oklara ansvarsområden inom
organisationen.
Arbetet som sker inom SJ vid banarbeten kräver samarbete och kommunikation mellan
aktörer, både interna och externa. Individuella medlemmar i en grupp måste
kommunicera med varandra för att utföra sina arbetsuppgifter och gruppen behöver
kommunicera med andra grupper. Kommunikation är en grundförutsättning för att
samordning, ledning, lärande, arbetsglädje och kundrelationer i organisationer ska
fungera och överhuvudet taget existera. Som följd av de senare årens expansion av allt
fler kunskapsintensiva organisationer har behovet av att medarbetare kan coacha
varandra, fatta självständiga beslut och skapa dialoger blivit allt viktigare för att generera
innovationer och lärandeprocesser (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). På samma
sätt blir det allt viktigare för SJ att skapa god kommunikation i och med att banarbeten
ökar samt påverkar hela organisationen i allt större grad.
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Sedan några år tillbaka har förbättringsarbeten utförts på avdelningen som ansvarar för
att planera SJs trafik kring banarbeten. Detta för att effektivisera bland annat arbetet med
att planera trafiklösningen för banarbetsplaneraren. Dessa förbättringar är baserade på
Lean. För hantering av resurser i ett företag kan filosofin om Lean användas och syftet
med Lean är att identifiera och rensa bort de faktorer i en process som inte ger eller skapar
något värde till slutkunden (Blomkvist, 2012). Metoden att använda Lean i företag är en
beprövad metod och används framgångsrikt i till exempel byggnadsbranschen och inom
sjukvården. I SJs fall har Lean använts för att bland annat utforma mallar på utskick av
information som går ut till de berörda aktörer som beskrivs ovan samt för att upprätta en
projektplan för banarbetsplaneraren att följa. Även en tidsplan över när olika aktörer ska
informeras om banarbeten har upprättats. På grund av dessa förändringar i arbetssätt som
skett genom att delvis införa Lean har denna uppsats som syfte att studera möjligheterna
att göra verksamheten än mer effektiv med hjälp av Lean. Som nästa steg för att gå mot
ett Lean arbetssätt kan kommunikationen kring banarbeten undersökas för att ytterligare
förbättra processen med hur banarbeten behandlas genom hela SJs organisation.

1.2 Syfte och frågeställningar
Denna studie avser studera och analysera informations- och kommunikationsflöden, hur
dessa påverkar organisationer i allmänhet och kommunikationen hos SJ vid banarbeten i
synnerhet. För att kunna hitta och lyfta utvecklingsmöjligheter i hur information om
banarbeten kommuniceras i företaget görs en kartläggning av informationsflödet. Med
utgångspunkt i banarbetsprocessen hos SJ lokaliseras möjligheter för effektivisering av
interna kommunikationsflöden kopplade till avdelningsöverskridande projekt i stora
organisationer. Slutligen syftar studien till att undersöka hur det går att förbättra
förutsättningarna för effektiv kommunikation hos SJ genom implementering av Lean för
kommunikationen och informationen kring banarbeten. Följande frågeställningar har
formulerats, där SJ och kommunikation kring banarbeten studeras:



Vilka utvecklingsmöjligheter kring interna kommunikationsflöden kan
identifieras hos en stor organisation med avdelningsöverskidande projekt?
Hur kan Lean appliceras på kommunikationen om banarbeten inom SJ och vad
skulle nyttan med implementeringen vara?

1.3 Avgränsningar
Under en längre tid har det pågått ett förändringsarbete hos banarbetsplaneringen på SJ
som bland annat innefattat implementeringar av delar i Lean. Exempelvis har standarder
på informationsutskick utformats, IT-system utvecklats för överblick och en projektplan
har upprättats vilket har underlättat planeringen. Förbättringsarbetet som hittills utförts
kommer inte avhandlas i denna rapport då fokus ligger i att titta på hur kommunikation
kring banarbeten på SJ ser ut i nuläget och kartlägga den. Utifrån kartläggningen av
dagsläget tas sedan förbättringsförslag fram. Detta gör att uppsatsen är problemsökande
och lösningsorienterad.
3

Huvudfokus i detta arbete är den interna kommunikationen inom företaget. Detta betyder
att informationsutbytet och kommunikationen mellan SJ och utomstående aktörer,
exempelvis Trafikverket, inte undersöks. Tidsramen och omfattningen av detta arbete är
anledningen till att den externa kommunikationen inte undersöks. Avgränsningen till att
endast se på intern kommunikation gjordes på grund av att det ansågs vara en rimlig
tidsåtgång för en masteruppsats. Relationen med Trafikverket förklaras däremot i studien
då denna påverkar kommunikationsarbete inom SJ i stor utsträckning. Till viss del
kommer kommunikationen ut mot SJs kunder beröras då empirin har visat att denna kan
påverkas om kommunikationen inom företaget inte fungerar.
Vid urvalet av intervjupersoner har ingen hänsyn tagits till personernas ålder, kön eller
erfarenhet. Målet med urvalet var att få en så bred spridning som möjligt mellan
avdelningarna på SJ som berörs av banarbeten och de andra nämnda kriterierna ansåg inte
vara av vikt för att uppfylla studiens syfte. Resultatet av undersökningen som utförs på
SJ kommer presenteras genom en generell bild av kommunikationen och
informationsflödet. Bilden av resultatet för studieområdet kommer alltså inte vara
individbaserad utifrån intervjuerna som utförts, utan målet är att styrka våra slutsatser
utifrån en bred bild genom hela organisationen.

4

2. Bakgrund
För att få en inblick i företaget SJ och för att förstå komplexiteten i arbetsprocesser och
informationsflöden presenteras nedan en introduktion till SJ AB. När en ruta är
grönmarkerad i figurerna i avsnittet betyder det att det zoomas in på den delen för att
förklara vidare hur den avdelningen arbetar och är strukturerad. Avsnittet beskriver även
processen för banarbeten både utifrån ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv.
Innan presentationen av SJ AB tar vid förklaras här vad författarna har för relation till SJ.
Båda författarna har arbetat, och arbetar i skrivande stund, på olika avdelningar i
företaget. På grund av detta kan organisationen förklaras utifrån författarnas erfarenheter
och utbildningar från arbetet på SJ. Där inga källor presenteras i detta avsnitt betyder det
att informationen beskrivs utifrån författarnas erfarenheter och arbete på SJ.
Matilda har jobbat som timanställd trafiksamordnare på SJ Trafikledning under perioden
2013-2016. Rollen gick ut på att hantera SJs trafik operativt, vilket innebär att bevaka
tågtrafiken och hantera och lösa störningar som uppkommer. En annan del av rollen är att
hantera information som kommer in och ut från trafikledningen. Det kan vara information
om stopp i tågtrafiken från Trafikverket eller sms som måste skickas till resenärer på
grund av ett sent eller inställt tåg. Sedan vintern 2016 innehar Matilda rollen som
banarbetsplanerare på Trafikplaneringen. Denna roll innehar även Linnéa sedan
sommaren 2015. Banarbetsplaneraren arbetar, precis som de låter, med banarbeten. I
rollen ingår arbetsuppgiften att anpassa SJs trafik efter banarbeten som Trafikverket
beslutat att utföra. I detta arbete kan ansvarig banarbetsplanerare ses som projektledare
och måste samarbeta med flera olika aktörer inom och utanför SJ. En mer utförlig
beskrivning av rollen som banarbetsplanerare görs senare i detta avsnitt.

2.1 Organisationen
SJ AB är ett järnvägsbolag för persontrafik i Sverige med cirka 5000 medarbetare. Varje
dag reser cirka 100 000 personer med SJs tåg på någon utav de dagliga 1 400 avgångarna
från de 160 stationer som SJ AB trafikerar (SJ AB, 2016c). SJ AB bildades år 2001 efter
bolagiseringen och uppdelningen av det gamla affärsverket Statens Järnvägar då det
delades upp i sex nya bolag (Bårström & Granbom, 2012). SJ ägs av svenska staten och
förvaltas av Näringsdepartementet vilket hela järnvägssektorn gör inklusive Trafikverket
(SJ AB, 2016d).
SJs koncern består av ett moderbolag och tre dotterbolag vilka tillsammans har en
gemensam styrelse. Detta illustreras i figur 2 nedan.

5

Figur 2. SJ Koncernen (SJs organisation, 2015a)
Samtliga bolag i figur 2 är helägda dotterbolag. SJ Norrlandståg AB trafikerar nattåg från
Stockholm, Göteborg och Malmö till Jämtland och övre Norrland samt dagtågstrafik på
linjen Luleå-Kiruna-Narvik. Delar av trafiken är upphandlad men merparten av trafiken
sker under SJs varumärke (SJ AB, 2016e). SJ Götalandståg AB trafikerar, i samarbete
med Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik, regionaltåg i systemet
Västtrafiken. De trafikerar även pendeltåg i göteborgsområdet på uppdrag av Västtrafik
och kommer i juni 2016 att trafikera linjerna Mariestad-Lidköping-Göteborg och ÖrebroMariestad-Lidköping-Herrljunga (SJ AB, 2016e). På uppdrag av Stockholms lokaltrafik,
SL, trafikerar Stockholmståg KB pendeltågstrafiken i Stockholm (SJ AB, 2016e). Det
grönmarkerade moderbolaget i figur 2 är i sin tur uppdelat i staber och divisioner vilket
illustreras i Figur 3 nedan.

Figur 3. SJs organisation (SJ AB, 2015a)
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Organisationen hos SJ är uppbyggd enligt figur 3. Staberna som är placerade direkt under
VDn fungerar som resurser för att styra, leda och följa upp verksamheten.
Huvuduppdragen för staberna är bland annat att ta fram riktlinjer, funktionella strategier
samt bereda strategiska frågor för beslutsfattande i koncernledningen. Varje stab har även
en stödjande roll mot andra staber, dotterbolag och divisioner (SJ AB, 2014).
Divisionerna i företaget har som ansvar att identifiera och säkerställa att de har
kompetenser och resurser som behövs för att deras uppdrag ska fullföljas samt leverera
de mål som verksamheten satt upp (SJ AB, 2014). Varje division berörs på ett eller annat
sätt av planeringen av banarbeten och tar del av informationen kring planeringen. Detta
gäller även enstaka stab.
Division Marknad & Försäljning har som uppgift att marknadsföra och sälja SJs
erbjudanden till kunder. Divisionen ansvarar bland annat även för att utveckla och driva
de fysiska och digitala försäljningskanalerna på SJ samt fastställa prissättningsramar
tillsammans med Division Produkt. Under denna division ligger SJ Service Center dit
kunder kan höra av sig för bokning av biljetter eller frågor, men även SJs lounger och
resebutiker (SJ AB, 2014).
Division Fordon ansvarar för fordonsflottan och dess livscykel. Divisionen ska
säkerställa att hela, rena och säkra tåg levereras i rätt tid. Ytterligare arbetsuppgifter är
säkerställa att SJs fordon är kompatibla med infrastrukturen ur ett tekniskt perspektiv
samt bedriva en effektiv depå- och underhållsproduktion (SJ AB, 2014).
Division Trafik & Service har som uppdrag att bemanna SJs tåg korrekt och
kostnadseffektiv med fokus på säkerhet, punktlighet och service. Ansvarsområden för
divisionen är att planera åkandepersonal, ge service till kunder och säkra positivt
kundbemötande ombord på tågen (SJ AB, 2014).
Division Produkt ansvarar för erbjudandet till SJs kunder och lönsamheten per
linjeområde. De ska även analysera intäkts- och kostnadsnivåer för SJs linjer, förvalta
produkter (pendelkort), tilläggstjänster (internet ombord) och servicekoncept (SJ
Snabbtåg) samt ansvara för koncept och sortiment av mat och dryck ombord. Vidare ska
divisionen utföra prissättning på daglig basis utifrån prissättningsramarna som sätts i
dialog med Division Marknad & Försäljning och driva SJs affär inom upphandlad trafik
(SJ AB, 2014).
Division Planering & Trafikledning, markerat med grönt i figur 3, har som uppgift att
säkerställa ett effektivt resursutnyttjande av bana, fordon och personal genom att
möjliggöra ett robust genomförande. Den ska även minimera och förebygga
konsekvenser av störningar samt ta fram underlag för beslut om resurserna bana och
fordon (SJ AB, 2014). Det är i denna division som planeringen av trafik utifrån
banarbeten sker och divisionen redogörs ytterligare för i figur 4 nedan.
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Figur 4. Division Planering & Trafikledning (SJ AB, 2015a)
Divisionen Planering & Trafikledning är uppdelad i tre delar; Trafikplanering,
Planerings- och produktionsstöd samt Trafikledning, se figur 4. Trafikledningen ansvarar
för hanteringen av den dagliga trafikledningen av SJs tåg och sitter fysisk i både
Stockholm och Göteborg (SJ AB, 2016f). Planerings- och Produktionsstöd ansvarar för
driften av IT-system. Trafikplaneringen tar fram produktionsupplägg som bidrar till SJs
övergripande mål (SJ AB, 2016g). Hur trafikplaneringen jobbar med detta visas nedan i
figur 5.

Figur 5. Trafikplanering (SJ AB, 2015a)
Organisationen kring trafikplanering visas i figur 5. Avdelningen ansvarar för bland annat
omloppsplanering för SJs tåg, planera tidtabeller samt har ett övergripande ansvar att
planera och ta fram trafikupplägg för SJs ordinarie trafik varje år. Det finns olika
funktionsansvariga inom avdelningen, vilket kan ses till höger i figur 5, bland annat en
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roll som ansvarar för banarbeten. Denna distribuerar vem som ska planera vilket
banarbete samt har ett övergripande ansvar för banarbetsplanering inom SJ och mot
Trafikverket. Det är i huvudsak trafikplanerare BO som ansvarar för trafiklösningen vid
banarbeten och en förklaring av denna roll ses nedan.
Trafikplanerare BO (Banarbeten Omlopp), som är markerat med grönt i figur 5, har som
uppgift att genomföra operativt planeringsarbete som en följd av
produktionsanpassningar på grund av underhåll av infrastruktursystemet vid banarbeten
(SJ AB, 2015b). Denna kan ses som projektledare för specifika banarbeten, planerar dessa
samt ansvarar för att information kring förändrat trafikupplägg på grund av banarbeten
sprids till alla berörda avdelningar. Det är denna roll tillsammans med trafikplanerare O
och trafikplanerare VSS som väljs att kallas banarbetsplanerare fortsättningsvis i
rapporten. Detta för att dessa även utöver sina övriga arbetsuppgifter planerar
trafiklösningar vid banarbeten. För att få en flexibel organisation och hantera upp- och
nedgångar i arbetsbelastningen kan även andra roller hjälpa till med
banarbetsplaneringen.

2.2 Långsiktig planering av banarbeten
Varje år tas en tågplan fram av Trafikverket. Detta görs i dialog med tågbolagen och de
ansöker om tåglägen mellan februari till april för kommande tidtabellsår (Trafikverket,
2016c). Efter ansökningsperioden konstrueras en tågplan med tider för alla tåg och
banarbeten vilket resulterar i ett utkast som kommer under sommaren. Tågoperatörerna
har sedan möjlighet att ha åsikter om utkastet som Trafikverket tagit fram och efter
samrådsmöten publiceras den fastställda tågplanen i slutet av september(Trafikverket,
2016c). Den nya tidtabellen och tidplanen för banarbeten startar kl.24:00 andra lördagen
i december och gäller i ett år (Trafikverket, 2016c). I figur 6 nedan ses en illustration över
processen.
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Figur 6. Årsklocka för framtagning av tågplan (Trafikverket, 2016c)
I figur 6 ovan ses en årsklocka över hur en tågplan tas fram för nästkommande tidtabellsår
på Trafikverket. Ett av dokumenten som tågplanen innehåller är ett dokument som
beskriver kommande tidtabellsårs banarbeten. Dokumentet kallas banarbetsplanen,
hädanefter BAP. Detta dokument publiceras av Trafikverket som en ansökan i april varje
tidtabellsår och revideras två gånger därefter. Den första uppdaterade versionen kallas
utkast BAP och kommer i början av juli för att sedan fastställas i en fastställd BAP i slutet
av september. Dessa dokument hanteras internt på SJ under året, detta illustreras i figur 7
nedan och påminner om den årsklocka Trafikverket har för att ta fram en tågplan.
SJ har sedan flera år tillbaka successivt förbättrat hanteringen av banarbeten och detta har
varit ett viktigt fokusområde, då SJ tidigt prognostiserade att produktionsanpassningar
innevarande år, på grund av underhåll av infrastruktur, kraftigt skulle öka. Målet har varit
att ta kontroll över banarbeten, då brister i hanteringen av banarbeten hos Trafikverket
tidigt identifierades av SJs erfarna planerare. Sedan 2013 har SJ arbetat fram en process
som syftar till att ta kontroll över de banarbeten som Trafikverket förväntas hantera.
Processen för tidtabellsår 2017 beskrivs i figur 7 nedan. Syftet med att beskriva denna
process är, trots att kommunikationen gentemot Trafikverket är bortavgränsad, att ge
läsarna en bild av vilka förutsättningar som SJ arbetar utefter kopplat till banarbeten.
I april ska Trafikverket i sin roll som infrastrukturförvaltare ansöka om kapacitet om
underhåll på spåren. Efter ansökningsdatum är det första gången som SJ har en totalbild
av vad Trafikverket har för avsikt att genomföra kommande tidtabellsår. Fram till dess
att Trafikverket i september fastställer tågplanen där banarbetsplanen (BAP) ligger med
som är en bilaga sker en iterativ process mellan Trafikverket och övriga aktörer inom
järnvägsbranschen. SJ har satt upp en intern iterativ process med syfte att involvera
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berörda funktioner i beslutet om vad SJ som företag ska lyfta för synpunkter gentemot
Trafikverket. Ett antal möten hålls där beslut tas om vilken hållning SJ ska ha gentemot
Trafikverket.

Figur 7. Översikt över planeringsarbetet för kommande tidtabellsårs banarbeten (SJ
AB, 2016h)
Figur 7 visar hur BAP och olika versioner av den hanteras internt på SJ. Denna tidslinje
illustrerar arbetet som sker på SJ inför tidtabellsår 2017, vilket benämns T17. När
Trafikverket, förkortas TRV, publicerar utkast BAP för kommande tidtabellsår startar en
genomgång av samtliga banarbeten de ansökt om. Dessa banarbeten utvärderas och
graderas utifrån hur stor påverkan de väntas få på SJs verksamhet. Detta upprepas också
när Trafikverket publicerar utkastet och fastställd BAP. Varje separat banarbete har ett
objektsnummer och en förklarning, detta beskrivs mer utförligt i avsnittet trafikplanering
vid banarbeten nedan. För varje ny publicering görs en utvärdering och ett internt möte
anordnas på SJ där en översikt på volymer av banarbeten tas fram samt åsikter som sedan
diskuteras vid ett samrådsmöte på Trafikverket. Inför fastställelsen sker en tvistlösning
om det är nödvändigt gällande större planerade banarbeten. Vidare tilldelas de personer
som arbetar med banarbeten på SJ olika banarbeten det vill säga objektsnummer som de
ansvarar för i kommande tidtabellsår, detta görs i IT-systemet ÄP, som förklaras i
kommande avsnitt.
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2.3 IT-system
SJ äger en mängd IT-system för att kunna hantera allt från platsbokning, omlopp och
personalplanering där uppdateringar behöver göras vid förändringar i trafiken. Nedan
beskrivs de system som används av aktörer inom SJ som påverkas av banarbetsplanering.
Det är nödvändigt att känna till dessa system för att förstå hur banarbetsplaneringen på
SJ går till vilket presenteras i avsnittet efter detta.
En del av dessa system är sammankopplade, men i flera av dem måste ändringar göras
manuellt vid varje banarbete. Dessa ändringar görs även av olika personer i olika
avdelningar inom SJ för att utföra arbetsuppgifter som de har när det gäller banarbeten.
2.3.1 TTS (Tidtabellsystem)
TTS är ett tidtabellsverktyg som används när tågplanen ansöks hos Trafikverket. När
tågplanen sedan är fastställd av Trafikverket matas den in i TTS. TTS innehåller alltså
tidtabeller för tåg och information ifall tåget bytt nummer under en viss tid och om det
finns ändringar på tåg under en specifik dag. I detta system matas även vissa, ofta större,
anpassningar utifrån banarbeten in, men de flesta banarbeten behöver regleras i efterhand.
2.3.2 ÄP (Ändringsportalen)
Ändringsportalen (ÄP) är ett egenutvecklat system av SJ, som utvecklades mot bakgrund
av att SJ såg att antalet ändringar i förhållande till tågplanen ökar konstant på grund av
banarbeten och behov av kommersiella anpassningar. Ändringar innebär att olika
funktioner på SJ behöver planera om och därmed identifierades ett behov av ett verktyg
som hjälper SJ med att hålla reda på alla ändringar och leveranser. Behörighet för att
använda verktyget ÄP saknas dock hos flera aktörer, bland annat hos SJ Trafikledning
och Turlistkonstruktörer.
När en trafikplanerare har bestämt sig för en trafiklösning kring ett banarbete behöver
ändringar från tågplanen göras. Om Trafikverket till exempel utför arbete mellan
Stockholm och Uppsala som medför stopp i trafiken under en dag behöver
trafikplaneraren ställa in de tåg som enligt tågplanen skulle gått under denna dag. Detta
görs i ÄP och det är i princip en beställningssida från SJ till Trafikverket. Här ansöks
exempelvis om inställelser och anordningar av tåg som skiljer sig från det fasta tågplanen,
vilket ofta inträffar vid banarbeten. Trafikverket svarar sedan på ansökan i ÄP och
inställelserna och anordningarna för tåg som beställts i ÄP uppdateras i TTS.
2.3.3 RPS (Resurs Planering Stöd)
För planering av personal, depå och fordon används resursverktyget RPS. Här syns
schemaläggningar av fordonsindivider och för aktiviteter som service, underhåll och
reparationer. Trafikplanerarna använder RPS för att planera omlopp för fordon och
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Turlistkonstruktörerna använder RPS för att skapa turer för personal. Uppdateringar från
TTS är möjligt att importera i RPS samtidigt som vissa ändringar görs manuellt.
2.3.4 TDB (Tidtabellsdatabas)
I detta system laddas tidtabeller upp som ska synas mot kund. Här ska bland annat rätt
tider för tåg som omleds vid banarbeten laddas upp samt tider för bussar för
ersättningstrafik. TDB hanterar alltså tidtabeller och ser till så att bokningssidan på sj.se
stämmer överens med verkligheten. Ansvaret för att uppdatera TDB ligger hos
planeringsadministratörerna, se figur 5.
2.3.5 Space 12
Verktyget Space 12 hanterar platsutbudet på tågen och ser till så att bokningen med vagn
och plats på sj.se stämmer med verkligheten. Här behövs det manuellt matas in om ett tåg
byter fordonssammansättning mot vad det ordinarie ligger som i tågplanen. Till exempel
är sammansättningen av vagnar och platser olika i en X2000 och en SJ3000, och om
fordonet behövs bytas ut vid exempelvis ett banarbete måste rätt fordon ligga i
bokningssystemet Space 12 så att kunder får rätt vagn och plats när det bokar. De som
ansvarar för att uppdatera Space 12 är de som arbetar på platsutbud.
2.3.6 XOD
Detta system är uppbyggt på samma plattform som ÄP och används för intern information
om trafiken i nuläget av SJ Trafikledning. Information som skrivs här kan skickas till
Trappen, som beskrivs nedan, och till Trafikverkets trafikledning. Personal ombord på
tåg, resebutiker samt Service Center använder XOD för att hitta information om specifika
tåg och störningar i trafiken. Här läggs även information om banarbeten in manuellt av
SJ Trafikledning för att de ska kunna stötta ombordpersonal, resebutiker och Service
Center för kundhantering.
2.3.7 Trappen
Detta är en app som varje ombordpersonal och lokförare har på sin tjänstemobil. Här kan
de se sina turer för de nästkommande 7 dygnen samt trafikinformation för valda sträckor.
Genom appen kan de även boka ersättningstrafik om det skulle behövas. Detta system är
kopplat till XOD vilket betyder att information som skrivs där kan informeras ut även i
Trappen.

2.4 Trafikplanering vid banarbeten
Detta avsnitt handlar om hur ett banarbete planeras internt inom SJ och har
banarbetsplaneraren som utgångspunkt, då det är denne som kan ses som en projektledare
för ett specifikt banarbete. Alla banarbeten i BAP tilldelas olika trafikplanerare på SJ av
den som besitter rollen som funktionsansvarig banarbeten. Cirka 17 veckor innan
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banarbeten påbörjas rent fysiskt startar planeringen. I BAP beskrivs varje banarbete med
tillhörande objektsnummer utifrån begränsningspunkter i spåret, tidsspann och
trafikpåverkan. I figur 8 visas ett exempel på objekt och hur det beskrivs.

Figur 8. Utdrag ur BAP (Trafikverket, 2016d) samt förklaring över hur det är
strukturerat.
Figur 8 ovan ska innehålla all information som krävs för att kunna planera trafiken utifrån
de förändringar som råder under den aktuella tidsperioden. Objektsnumret används som
namn på det specifika banarbetet och är viktigt för att säkerställa kommunikationen om
rätt banarbete med andra aktörer. Driftplatserna som beskriver var arbetet utförs skrivs i
förkortningar och dessa förkortningar är standard inom arbetet med tågföring i Sverige.
Som ses i figur 8 ovan sker arbetet mellan Vätteryd (Väd) och Stehag (Sg) men sträckan
som berörs av arbetet är Hässleholm-Lund, som är trafikplatser där SJs tåg har
trafikutbyte. Tiden då banarbetet utförs beskrivs i år och veckor. När det står 1641 nmS
22:30-10:30 betyder det att arbetet påbörjas vecka 41 år 2016 natten mot söndag, alltså
på lördagen 22.30 till söndagen 10:30. Begränsningspunkterna som beskrivs i BAP är
namnen på antingen olika växlar eller signaler på banan och visar därför exakta
positionerna som berörs av arbetet. SJs har en egen namnstandard där varje banarbete
namnges med de trafikplatser som berörs tillsammans med den tidsperiod som arbetet
utförs på.
Utöver denna fastställda BAP kan Trafikverket komma med reviderade versioner av
objekt i BAP som trafikplaneraren måste ta hänsyn till. Trafikverket delar upp sina
trafikplatser i geografiska områden och varje område gör revideringar på banarbeten som
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ingår i deras ansvarsområde. Ansvarsområdena är indelade i södra, västra, östra, mellersta
och norra. Ansvariga för varje område kallar till revisionsmöte, som exempelvis sker en
gång i månaden i Stockholmsområdet. Här kan järnvägsföretagen och Trafikverket ha
åsikter om olika objekt och revidera dessa om möjligt. Förändringar som görs redovisas
i en reviderad BAP och presenteras fyra gånger per år. Dessutom presenteras
banutnyttjandeplan, hädanefter BUP, varje vecka och beskriver alla banarbeten som sker
i respektive område under de närmsta 8 veckorna.
Den person som planerar banarbetet på SJ ska använda sig av en projektplan där samtliga
aktiviteter som ska utföras vid banarbetet finns med samt vid vilka tidpunkter dessa ska
göras. Projektplanen visas i Appendix A Nedan visas en bild av hur banarbetsplaneringen
går till utifrån banarbetsplanerarens perspektiv, se figur 9. Trafikplaneringen på SJ jobbar
idag till stor del processorienterat vilken kan ses i figur 9 nedan.

Figur 9. Översikt över hur ett banarbete planeras utifrån en banarbetsplanerares
perspektiv
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Hela banarbetsplaneringsprocessen och alla tidpunkter som är uppsatta utgår ifrån när SJ
hittills har släppt billiga biljetter ut mot kund, vilket är 90 dagar före avgång. Detta gör
att det är viktigt att det är korrekt information i försäljningssystemen. SJ har sedan 2016
ändrat hur biljettsläpp går till och har gått över till säsongsanpassat biljettsläpp mot
bakgrund av att förenkla kommunikationen ut mot kund. Än så länge har inte
banarbetsplaneringsprocessen förändrats, men kraven kommer att öka på planerarna att
vara klara ännu tidigare med banarbetsplaneringen.
17 veckor innan påbörjat banarbete ska planeraren ha en översiktsbild över hur
anpassningen för tågtrafiken under arbetet ska se ut. Då ska en beställning göras till
Trafikverket via ÄP gällande inställda tåg, tåg som ska anordnas eller tåg som behöver
stå längre än vanligt vid bangården, så kallade uppställningar.
Efter att detta är gjort ska Trafikverket godkänna de trafikanpassningar som SJ vill göra.
Nästa steg är att, 14 veckor innan, begära förändringar i tidtabellen och platsutbudet i
TDB och Space 12. Denna begäran kommer i form av ett utskick till en sändlista som
görs via mejl. Utskicket innehåller ett Word-dokument som kallas skrivelsen och en
Excelfil med en linjetabell över eventuella nya tider för berörda tåg samt
ersättningsbussar. Exempel på dessa kan ses i Appendix B respektive Appendix C.
Linjetabellen sammanställs manuellt av den person som planerar banarbetet och de nya
tiderna läggs in i TDB och körs hos Samtrafiken för att rätt tider ska finnas på alla
plattformar där tågbiljetter kan köpas. Skrivelsen ska innehålla alla delar av
trafiklösningen och är den primära informationskällan kring banarbeten för de flesta
aktörer inom SJ. På grund av detta följer nedan en utförlig förklaring av alla delar i denna
skrivelse.
Skrivelsen inleds med en kort beskrivning om vad för slags arbete som utförs, under
vilken period samt en generell förklaring av anpassningarna i tågtrafiken. Namn och
kontaktinformation till den banarbetsplanerare som är ansvarig för planeringen finns
också med. Efter det följer nedanstående rubriker med all information kring banarbetet:
Tågtrafiksanpassningar - Denna del presenterar alla tåg som berörs av banarbetet
tillsammans med vad den nya lösningen får för konsekvens för just det tåget. Exempelvis
inställd utan ersättning eller omledning via en annan sträcka.
Fordonsanpassningar – Här presenteras tåg som bytt tågtyp under tiden som banarbetet
utförs. Denna information är relevant för Platsutbud som ska uppdatera bokningssystemet
så att antal platser på tåget stämmer överens med verkligheten. Annan viktig information
som visas här är omlopp för fordon, alltså hur tåg vänder till varandra och på vilka platser
samt vilka tider, om det har ändrats från ordinarie tågplan.
Växling och annan terminaltjänst – Om det är stopp på en tågsträcka kanske ett fordon
behöver stå över natten vid en annan station än ordinarie tågplan säger. Då behöver en
uppställning göras och dessa presenteras här. Även information om exempelvis städning
av fordonen, mat och dryck, och påfyllning av vatten visas här.
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Ersättningstrafik/Stationsvärdar/Busskoordinatorer
–
Denna
del
beskriver
bussersättning om detta utförs med information om bland annat hållplatser för bussarna
och om stationsvärdar eller busskoordinatorer är nödvändiga.
Kundrelaterad information – Under denna rubrik följer en beskrivning om hur kunder
kommer påverkas av banarbetet och kan användas för publicering på sj.se under
trafikinformation. Viktig information här är även datum när uppdatering av RDB och
Space 12 har begärts eftersom kunder som bokat tågresor innan detta datum kan behöva
bokas om.
Info till berörd personal – Här kan specifik information till ombordpersonal eller
lokförare presenteras. Bland annat kan denna del innehålla information till lokförare som
kan behöva köra på en tågbana där de saknar linjekännedom vid omledningar av tåg eller
information om rastplatser för personal.
När det är 13 veckor kvar till banarbetet skickas ytterligare en skrivelse ut till
Turlistkonstruktörer, Fordon och SJ Mat & Dryck. Detta utskick kallas skrivelse-utskick
i figur 9. Vid denna tidpunkt ska all information som är relevant för dessa avdelningar
finnas med i skrivelsen. Nu kan arbetet med att planera turer för personal som ska jobba
på tågen påbörjas, planering för underhåll av fordonen samt planering för furnering. Vid
samma tid ska RPS vara uppdaterad så att fordonsomlopp stämmer med trafiklösningen
som gjorts.
Om trafiklösningen som gjorts innebär att resenärer måste åka ersättningstrafik görs en
beställning till bussbolaget Björks cirka 9 veckor innan banarbetet börjar. Innan detta kan
göras bör en dialog med Division Försäljning göras gällande vilka tåg som ska
bussersättas och vilka som kan behöva ställas in utan ersättning.
Det sista som görs för banarbetsplaneraren är det slutgiltiga utskicket av skrivelsen, som
då går ut till samtliga berörda instanser inom SJ. Nu ska allting vara klart för att en bra
hantering av anpassningen av tågtrafiken ska kunna utföras. Ett dygn innan banarbetet
utförs sker överlämningen till SJ Trafikledning som då har ansvaret för att sköta trafiken
operativt under perioden som banarbetet utförs.

2.5 Om något behöver ändras
Mellan dessa deadlines som visas i figur 9 kan olika faktorer göra så att ändringar i den
planerade trafiklösningen vid ett banarbete måste utföras. Exempelvis kan det komma
åsikter och förslag på trafiklösningen i utskicket från exempelvis tidtabellskonstruktören
eller platsutbud. Det kan även visa sig att något i skrivelsen blivit fel eller att något missats
vilket ofta uppmärksammas av mottagarna av utskicken. Ändringar kan också uppstå i
samband med att Trafikverket svarar på den beställning som skickats till dem. Detta på
grund av att trafiklösningen inte är möjlig att genomföra exakt så som det var tänkt och
beställningen måste ändras eller kompletteras till Trafikverket. Alla dessa händelser kan
innebära att ändringar i trafiklösningen måste göras vilket kommuniceras med ett nytt
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utskick, ett så kallat ändringstryck. Ändringtryck kan skickas flera gånger under
processen, och kommer vid olika tillfällen till mottagarna. Ändringarna i ändringstrycken
är för det mesta relativt små men ibland innebär de större förändringar. För vissa
mottagare betyder kanske ändringen som kommer inget alls medan den för andra har
större påverkan, det varierar med vad som ändrats samt mängden ändringar.
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3. Teori
Kapitlet utgör en teoretisk referensram till studien och beskriver områden och begrepp
som är relevanta för arbetet. Det syftar även till att beskriva komplexiteten inom processer
och kommunikation samt presentera verktyget Lean som en möjlighet för att effektivisera
dessa. Inledningsvis definieras hur processen har valts att se på, vilket följs av en
presentation om kommunikation tillsammans med en introduktion och beskrivning av
Lean.
Som märks i bakgrundkapitlet ovan är arbetet med banarbeten komplex och ska utföras
efter en processbild som i vissa fall kan vara förenklad. Även flertalet IT-system används
vilket kan försvåra arbetet för de olika avdelningar som ska utföra arbetsuppgifter
manuellt i de olika systemen vid banarbeten. Med avseende på detta kommer detta kapitel
teoretisera kring processer, hur de kan se ut och vad som är viktigt för att processer ska
fungera. Problemen som kan uppstå i arbetsprocessen med banarbeten samt
utvecklingsmöjligheten kan förklaras utifrån teorier om processer. Även teorier om
kommunikation och hur den kan se ut tas upp i detta avsnitt då studiens syfte är att
förbättra den interna kommunikationen i hos SJ gällande banarbeten.
Avsnittet om processer har till syfte att i analysen kopplas till hur SJ arbetar med
trafikplaneringen vid banarbeten samt för att se vilka delar i processen som är viktiga och
vilka som kan förbättras. Delen om kommunikation ska hjälpa till att förstå på vilket sätt
olika aktörer kommunicerar med varandra och vad det ger för värde i kedjan. Sedan
beskrivs Lean, då arbetes syfte är att undersöka möjligheten att applicera detta på
kommunikationen kring banarbeten på SJ och slutligen presenteras tidigare forskning om
kommunikation och Lean samt vad denna studie kan tillföra i forskningen.

3.1 Processer
Eftersom SJ i nuläget arbetar processorienterat är det intressant att definiera begreppet
process samt vilket perspektiv på processer denna uppsats har. Dessutom är det intressant
att redogöra för vad som karaktäriserar en optimal process för att sedan kunna projicera
denna på SJs process för banarbeten. Åhlström (2010, s. 144) beskriver processer som
något som förs framåt genom aktiviteter vilket skapar en transformation av något slag.
Själva transformationen uttrycker vad den definierade processen ska uppnå där ett
exempel från sjukvården är att en patient ska gå från att vara sjuk till att bli frisk. Hos SJ
är ett exempel på en process de aktiviteter som sker från det att ett banarbete kommer in
från Trafikverket till att hela trafiklösningen det är planerad och klar. Ofta upprepas
likande uppsättningar av aktiviteter inom en verksamhet och dessa kallas för en process
enligt Bergman och Klefsjö (1991, s. 469). Processerna i organisationen har alltid en
början och ett slut, de knyter samman historien med framtiden och möjliggör framtida
skeenden predikterbara. Det är också i processerna det går att göra förbättringar i
verksamheten (Bergman & Klefsjö, 1991, s. 469). ”En process är ett nätverk av aktiviteter
som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund.”
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(Bergman & Klefsjö, 1991, s. 470) Överenskommelser och samverkan mellan individer
och individers kompetens utgör en stor del av en process enligt Bergman och Klefsjö
(1991, s. 470). De menar att det handlar om ett lagarbete och att det är just i dessa delar
av processen den största förbättringspotentialen finns, framförallt i de administrativa
arbetsflödena.
Det som förs fram genom en process kalls för flödesobjekt vilket innehåller material,
information eller människor där ofta en av dessa dominerar (Åhlström 2010, s. 144). Vad
det gäller banarbeten är det främst information som förs fram genom processen. Med
andra ord, beskriver Åhlström (2010, s. 145), att processer är kärnan i ett företags eller en
organisations verksamhet. Ett sätt att dela upp processer enligt Bergman och Klefsjö
(1991, s. 471) är följande:




Individuella processer vilket utförs av enskilda individer.
Funktionella processer är processer som är knutna till specifika verksamheter
som exempelvis en viss avdelning, funktion eller enhet.
Kärnprocesser går tvärs igenom organisationen och berör flera funktioner eller
avdelningar.

I figur 10 nedan följer en illustration över en kärnprocess.

Figur 10. Hur en kärnprocess går genom flera funktioner eller avdelningar där
bokstäverna A-E illustrerar olika avdelningar i en organisation (Bergman & Klefsjö,
1991, s. 472).
Det är nätverket av processer som utgör företaget och de funktionella processerna
utnyttjas av kärnprocesserna där varje process kan brytas ned i delprocesser (Bergman &
Klefsjö, 1991, s. 471-472). En projektledningsprocess eller banarbetsprocessen på SJ är
ett exempel på en kärnprocess vilket skulle kunna illustreras enligt figur 10.
Enligt Bergman och Klefsjö (1991) är syftet med varje process att tillfredsställa interna
eller externa kunder med så liten resursåtgång som möjligt. För att driva processer krävs
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resurser som information, energi och arbetstid. De skriver också att utgå ifrån processer
innebär att man flyttar fokus från att vara på de enskilda produkterna till att vara på de
aktivitetskedjor som skapar dem. Hur resultat produceras blir viktigare än vem som gör
vad och det skapar bättre förutsättningar att uppnå en gemensam vision samt tydliggör
hur olika medarbetare bidrar till resultatet. Att ha processfokus innebär att resurser och
energi läggs på ständiga processförbättringar snarare än att skapa tillfälliga lösningar för
att rädda kritiska situationer (Bergman & Klefsjö, 1991, s.474). Samtidigt skapar varje
separat fel eller avvikelse viktig information kring hur processen måste förbättras. Det är
därför viktigt att fel och avvikelser sammanställs samt utvärderas detta för att variationer
ska kunna reduceras och elimineras (Bergman & Klefsjö, 1991).
3.1.1 Processer, verksamhetsmål och hur strategi realiseras och drivs
Som nämnts tidigare krävs förändringar i processer för att utveckla en verksamhet och få
denna att nå sina mål. Hur ett företag styr och förbättrar sina processer får stor betydelse
för verksamhetsmålen, nedan följer en uppdelning av dessa. (Åhlström, 2010)






Kvalitet – Handlar om att göra rätt och varierar beroende av verksamhet
Hastighet – Handlar om att vara snabb
Leveranssäkerhet – Handlar om att vara i tid och att leverera på utsatt tidpunkt
Flexibilitet – Handlar om att kunna förändra och att kunna göra det utan att det
straffas i termer av tid eller kostnad
Kostnad – Handlar om produktivitet och är direkt beroende av hur processer
utformas, styrs och leds

(Åhlström 2010, s. 146)
Utifrån dessa är det nödvändigt att kompromissa kring vilka mål som är viktigast då det
är omöjligt att vara bäst på alla fem samtidigt. För att bli bättre på flera av punkterna krävs
det förbättringar i processer inom organisationen (Åhlström, 2010).

3.2 Kommunikation
Kommunikationsproblem uppstår ibland vid planering av SJs trafik kring banarbeten, där
ett exempel kan ses i problembakgrunden. För att kunna analysera och komma med
förbättringsförslag för god kommunikation till SJ presenteras därför vad som definierar
kommunikation, hur kommunikation kan se ut samt vilka kanaler för kommunikation som
kan användas. Heide, Johansson och Simonsson (2012) skriver i sin bok Kommunikation
i organisationer att kommunikation och organisation är något som är intimt
sammankopplade samt rent avgörande för en organisations överlevnad. Kommunikation
är ett grundbegrepp vilket medför att det finns olika tolkningar av vad begreppet innebär.
Att definiera vad som menas med kommunikation och vad som skiljer det från
information är därför nödvändigt.
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Kommunikation är ett mer omfattande begrepp är information. Med information avses
ofta det innehåll som överförs i kommunikationen mellan människor (Heide, Johansson
& Simonsson, 2012). Författarna till boken Kommunikation i organisationer, Heide,
Johansson och Simonsson (2012), menar att det västerländska samhället har mycket stor
tilltro till information. Denna tilltro kan vara problematisk eftersom tillgång av
information inte automatiskt innebär insikt, förståelse och kunskap. Det material som
skickas via mejl innehåller information om hur ett banarbete påverkar SJs trafik.
Kommunikation uppstår när banarbetsplaneraren får återkoppling eller frågor kring den
information som tillhandahållits vid utskicket.
För att lösa problemet handlar det om att man måste lägga mindre energi på att sprida och
göra information tillgänglig och mer energi på att skapa förutsättningar för diskussion
och dialog mellan ansvariga och övriga medarbetare. En annan lösning att göra det
kommunikativa uppdraget tydligare i uppdragsbeskrivningen för chefer och medarbetare
samt skapa tydliga mål, mätningar, och belöningssystem kring kommunikation.
Strategiskt och värdeskapande kommunikationsarbete kräver en närmare koppling till
centrala verksamhetsprocesser (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).
Människor har olika synsätt på kommunikation och vilket synsätt ledare och medarbetare
har är avgörande för hur organisationen praktiskt arbetar med kommunikation samt vilken
status den har i organisationen skriver Heide, Johansson och Simonsson (2012). De
presenterar två övergripande synsätt på kommunikation vilka är motpoler inom
kommunikationsforskningen. Dessa är:



Kommunikation som överföring av ett budskap
Kommunikation som delning av ett budskap

Synsättet där kommunikation är överföringen av ett budskap innebär att budskapet ses
som mer eller mindre opåverkat av mottagaren och kännetecknas av att kommunikationen
ses som en transmission eller en envägs transport. Utgångspunkten i synsättet är att
kommunikation har en direkt orsak-verkan-relation, ett budskap skickas till bestämda
mottagare och dessa förväntas ändra sin ståndpunkt, sitt beteende eller få mer kunskap
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Detta skapar en linjär syn på kommunikation
och bygger på att det finns sändare, meddelande, kanal och mottagare. Problemet med
synsättet är att mottagarna reduceras till passiva individer och underförstått ses tolkningen
av budskapet sällan som något problem (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).
Kommunikationsprocesser är dock mer komplicerade än så. Mottagaren ställs inför
tolkningsproblem som hanteras utifrån personens perspektiv samt erfarenhet och är
således alltid medskapare av betydelsen av meddelandet. Synsättet har, trotts mycket
kritik, fått stor genomslagskraft och det påverkar i stor grad fortfarande tänkandet kring
kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).
Det andra synsättet handlar mer om att skapa någon typ av gemensam förståelse kring
budskapet och kommunikationen blir således mer meningsskapande och tvåvägs.
Händelser och handlingar skapar en viss social verklighet bland en grupp människor och
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dessa delar således gemensamma kulturer och mål genom dialog. Heide, Johansson och
Simonsson (2012) beskriver att när människor kommunicerar på det sättet skapas
kunskap, identitet, relationer och betydelse vilket i sin tur gör att relationerna och arbetet
känns mer meningsfullt. Däremot kompletterar de två synsätten på kommunikation
varandra och är båda viktiga för en välfungerande kommunikation och organisation.
3.2.1 Formell och informell kommunikation
Formell kommunikation är kontrollerad och ofta planerad. Den kan bestå av exempelvis
det skrivna ordet eller inplanerade mötet med en fast agenda (Wikforss, 2006). Ekman
(2003) menar att det formella mötet är en tidstjuv, som dock är viktigt med syfte att sprida
information, men det måste kompletteras med informella möten. Vid större banarbeten
genomförs planerade möten med de berörda avdelningarna inom SJ för att diskutera
möjliga trafiklösningar som fungerar för samtliga inblandade parter.
Det är i det kontinuerliga småpratet eller informella kommunikationen som erfarenheter
och värderingar formas (Ekman, 2003). Även Wikforss (2006) menar ett den informella
kommunikationen är viktig och att den ger en större möjlighet att skapa förståelse och ge
upphov till innovationer än den formella kommunikationen. Informell kommunikation
sker för att utbyta kunskap och information. Den är oplanerad, fri samt okontrollerad och
ger kollegor möjlighet att lära känna varandra. Mötesdeltagare till ett formellt möte kan
genom den informella kommunikationen testa idéer kring beslut innan mötet. Detta
småprat ger alla som medverkar i ett informellt sammanhang möjlighet att ge sin åsikt
och leder till ett mer eller mindre gemensamt stöd (Ekman, 2003). Samtidigt menar Heide,
Johansson och Simonsson (2012) att den informella kommunikationen endast är till fördel
om den hanteras med omsorg.
3.2.2 Kommunikationens rikedom
Begreppet ”media richness” myntades av Daft och Lengel (1984) för att beskriva hur
kommunikationsmedel kan skapa ”rik” information, det vill säga information som kan
underlätta gemensam förståelse och tolkas utifrån olika referensramar. Exempel på
kommunikationsmedel är ansikte-mot-ansikte, telefon och mejl. Rikedomen i
kommunikationen avgörs utifrån vilket kommunikationsmedel som används och mediets
rikedom har långtgående effekter, inklusive möjligheten att påverka framgången hos en
organisation (Vickery et al., 2004). Genom att låta komplex information förmedlas på ett
effektivt sätt, förhindrar rik kommunikation konflikter som orsakas av missförstånd. Rik
media kan på så sätt vara viktig när snabbhet och effektivitet är en stark konkurrensfaktor
och flera parter måste genomföra komplicerade aktiviteter på ett samordnat sätt (Vickery
et al., 2004). Det kommunikationsmedlet med högst rikedom anses vara ansikte-motansikte då ansiktsuttryck och kroppsspråk spelar stor roll men även chansen till direkt
vidareutveckling, återkoppling, frågor och diskussion är av stor vikt (Robbins & Judge,
2010).
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3.3 Lean
Som en möjlig ytterligare förbättring på kommunikation om banarbeten inom SJ är
begreppet Lean intressant. Både på grund av att det används tidigare i processen för
planering av trafik på SJ men även för att det inte tidigare implementerats på
kommunikation på företaget. På grund av detta presenteras bakgrundhistorik om hur Lean
startade samt hur det definieras i processer och i kommunikation. Begreppet Lean
introducerades av Womack, Jones och Ross i boken The machine that changed the world
(1990). Syftet med begreppet var att beskriva arbetsfilosofin och verksamheten hos den
japanska bilindustrin och i synnerhet produktionssystemet hos Toyota, även kallat TPS
(Hicks, 2007, s.236). TPS är enligt Liker (2004) ett unikt angreppsätt på tillverkning och
framställning av olika produkter samt basen för en stor del av rörelsen mot Leanproduktion.
Historien kring TPS startar hos Toyota vid tiden direkt efter andra världskriget då det
rådde resursbrist i Japan. Detta tvingade Toyota att ta fram ett nytt sätt att arbete kring
effektivitet och de svarade med ett fokus på flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012,
s. 70-71). Begreppet just-in-time myntades och syftade på att skapa ett flöde genom
produktionen där produkterna ”flöt” genom. Fokus var på kundens önskemål och Toyota
tog bort sina lager och producerade endast det som kunderna önskade (Liker, 2004, s.23).
Toyota bestämde sig för att lära känna sina kunder i syfte att hantera resursbristen som
rådde på bästa sätt. De ville producera den produkt som kunden ville ha och göra rätt
saker. Företaget började behandla alla steg i tillverkningsprocessen som interna kunder
och kunde på så sätt se och förstå helheten (Modig & Åhlström, 2012, s. 72-76).
Processerna i ett företag har många interna leverantörer och kunder och alla dessa bör
behandlas affärsmässigt menar Larsson (2008). För att lyckas praktisera Lean måste
synsättet att alla avdelningar och funktioner har en extern eller intern kund finnas. Dessa
kunder är beroende av någon annan persons arbete för att på ett bra sätt kunna utföra sina
egna arbetsuppgifter (Larsson, 2008).
Toyota ville med hjälp av Lean maximera flödeseffektiviteten och såg processerna inom
tillverkningen som länkar i en gemensam kedja (Modig & Åhlström, 2012, s. 72-76). Det
var denna produktionsprocess som Womack, Jones och Ross (1990) valde att kalla för
Lean. Kärnan i Lean består enligt Womack, Jones och Ross (1990) av de fyra principerna
teamwork, kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri
samt ständig förbättring.
Enligt Modig och Åhlstöm (2012) är Lean en verksamhetsstrategi med målet att uppnå
hög flödeseffektivitet. Medel för att realisera Lean som en verksamhetsstategi beskrivs
av författarna som värderingar, principer, metoder och verktyg. Värderingar syftar till att
beskriva hur företaget ska vara och därmed minska variationen i hur medarbetare jobbar.
När medarbetare tränas i att exempelvis samarbeta och respektera varandra kan dessa
värderingar integreras för att förbättra flödeseffektiviteten. Principer handlar om att
medarbetare ska tänka likadant. Principerna vägleder företaget och är kärnan för att skapa
flöde. Toyota har exempelvis just-in time som princip men även Jidoka som innebär att
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visualisera och eliminera störande moment samt identifiera och förebygga störningar som
hämmar flödet. Metoder används för att medarbetarna ska göra samma sak. Detta kan till
exempel vara standardiseringar eller metoden 5S som innehåller delarna sortera,
strukturera, systematisk städning, standardisera och självdisciplin. En förenklad
förklaring av 5S är att rätt sak ska vara på rätt plats. Slutligen beskriver verktyg hur alla
medarbetare ska använda samma saker och används för att mål ska förvekligas. Ett
exempel kan vara visualiseringstavlan som Toyota använder sig av där det tydligt ska
framgå hur en process fortskrider (Modig & Åhlström, 2012). Ytterligare ett verktyg för
att öka förståelsen för hur en process fungerar i verkligheten är Value Stream Map
(Larsson, 2008). Med hjälp av detta verktyg kan flaskhalsar pekas ut, arbetsprocessen kan
kartläggas och det blir lättare att se vem som egentligen gör vad. En Value Stream Map
kan öka förståelsen för hur processer fungerar och Larsson (2008) menar att det ofta
skiljer sig från hur det var tänkt att fungera. Value Stream Mapping går ut på att en karta
ritas upp där flödet genom processen enkelt kan följas. Det går på så sätt att se vilka
aktörer som är involverade, hur de relaterar till varandra samt var spill och slöserier
förekommer. Kartan används för att upptäcka dessa problem på ett konkret sätt samt för
att ta reda på varför de uppkommer (Larsson, 2008)
För mer implementringsfokus av Lean utvecklade Womack och Jones (1996) även fem
principer för hur företag ska ”tänka Lean”. Den svenska översättningen av de fem
principerna beskrivs av Modig och Åhlström (2012, s. 80) som:
1) Specificera värde med utgångspunkt från slutkunden.
2) Identifiera alla steg i flödet och eliminera de steg som inte skapar värde (slöseri)
3) Skapa en sekvens av värdeskapande steg så att produkten flyter smidigt mot
kunden
4) När flödet är etablerat, låt kunderna ”dra värde” uppströms från nästa aktivitet
5) När de fyra stegen ovan är genomförda börjar processen om igen och fortsätter
till dess att ett tillstånd av perfektion har uppnåtts, där perfekt värde skapas utan
slöseri.
Hicks (2007) menar att principerna för att ”tänka Lean” och i synnerhet elimineringen av
slöseri samt jakten på perfektion kan appliceras på alla system där produkter flödar med
syfte att tillgodose kundens, användarens eller konsumentens behov. Dessa aspekter är
sanna för informationshantering och system för denna hantering, där information flödar
och arbete utförs för att skapa värde till informationen fortsätter Hicks (2007). Trots att
Lean utvecklades av en biltillverkare och fokuserar på tillverkning och logistik har
begreppet kommit att växa och applicerats på många olika funktioner och processer
(Liker, 2004, s.269 och Modig & Åhlström, 2012 ). Modig och Åhlström (2012, s. 85)
menar att begreppets popularitet samt fragmenteringen av konceptet kan utgöra ett
problem eftersom definitionen och kunskapen utvecklas till att handla om en mängd olika
saker. Även Hines, Holweg och Rich (2004) belyser denna problematik och beskriver hur
Lean-konceptet kritiseras bland annat på grund av bristen på mänsklig integrering samt
att gränsen mellan Lean thinking och andra managementkoncept har blivit suddig.
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3.3.1 Lean kommunikation
Enligt Runebjörk och Wendleby (2013, s. 239) är Lean kommunikation inte samma sak
som effektiv kommunikation. De menar att Lean kommunikation handlar om respekt för
människan, fokus på tillförd värde i flöden samt standardiserade arbetssätt. Lean
kommunikation handlar på så sätt inte om konstandseffektiv kommunikation (Runebjörk
& Wendleby, 2013). Författarna konstaterar att det finns stora slöserier i kommunikation
inom företag, exempelvis möten som tar upp tid och plats utan att tillföra värde eller
väntan på att andra personer ska göra klart sin del av arbetet. Mycket kan tjänas på att
arbeta för värdehöjning i alla kommunikationsprocesser (Runebjörk & Wendleby, 2013).
Lean handlar om att skapa en lärande organisation menar Runebjörk och Wendleby
(2013, s. 199) och om kunskap kring kommunikation tillförs kan man få ut mer av
kommunikationsprocesser.
Blomkvist (2012) förklarar att en modell behövs för språkvård inom företag och att Leanmodellen är väl beprövad och kan appliceras på kommunikation. Språkvård lönar sig och
ett exempel på dålig språkvård kan hittas hos Försäkringskassan i början av 2000-talet.
De skickade ut brev till en miljon pensionärer som var otydligt och illa skrivet, vilket
ledde till mängder av besök och samtal. Kostnaden för att reparera misstaget uppgick till
flera miljoner kronor (Blomkvist, 2012).
För att börja med Lean kommunikation krävs en ökad kunskap om alla former av
kommunikation och statusen på språkarbetet måste höjas (Runebjörk & Wendleby 2013,
och Blomkvist, 2012). Runebjörk och Wendleby (2013) konstaterar att människor
kommunicerar på tre plan, nämligen visuellt, verbalt och aktivt. När det gäller att göra
organisationen mer Lean har språkvetenskapen mycket att tillföra, i synnerhet när det
gäller transparens och klarspråk för att producera till exempel rapporter som är
lättbegripliga för kunden (Blomkvist, 2012). Ytterligare ett steg för att skapa bra Leanstandader och för att förstå kommunikation är att lära sig retorikens grunder menar
Runebjörk och Wendleby (2013, s. 210). Inom retoriken finns två delar, den retoriska
analysen för att bearbeta och förstå andras kommunikation samt utvecklingsprocessen för
sin egen kommunikativa förmåga. Arbetsprocessen kring retorik är fundamental för all
kommunikation menar Runebjörk och Wendleby (2013, s. 240) och särskilt viktig när det
gäller Lean. De anser att slöseri skulle minska radikalt om kommunikation förbereddes
med en retorisk arbetsprocess. Den retoriska arbetsprocessen består av sex delar: analys,
innehåll, struktur, formulering, memorering samt framförande och processen fungerar
lika bra vid skriftlig och muntlig kommunikation. Vid arbetsprocessen går man tillbaka
till tidigare steg och gör ständiga avstämningar, vilket betyder att processen är iterativ.
Runebjörk och Wendleby (2013, s. 216-220) menar att med hjälp av en retorisk
arbetsprocess skulle ständiga förbättringar byggas in i kommunikationsprocesserna och
förmågan att lyssna skulle utvecklas i hela verksamheten.

26

3.4 Tidigare forskning
Detta avsnitt presenterar olika studier som har koppling till undersökningsområdet för att
avslutningsvis beskriva vad som gör detta arbete unikt. Inledningsvis redovisas studier
för kommunikation i byggprojekt samt slutsatser utifrån denna. Sedan presenteras studier
där Lean har applicerats på olika områden samt vilket värde detta har medfört. Områdena
som undersökts är sjukvård, konstruktion, samt den offentliga verksamheten. Slutligen
presenteras luckan i forskningen som denna studie ämnar undersöka.
3.4.1 Kommunikation
I
rapporten
Kampen
om
kommunikationen:
Om
projektledningens
kommunikationsteknologi (Wikforss, 2006) medverkar fem forskare som utfört indikativa
fallstudier på byggprojekt samt projektnätverk. Från studierna har två parallella
kommunikationsmönster framträtt. Den första är den organiserade och planerade
kommunikationen som bestämts av projektledaren och den andra är kommunikationen
som uppkommer spontant till följd av tekniska problem som uppstår under projektets
gång. I och med informationsteknologins framfart menar Wikforss (2006) att
informationen är tillgänglig hela tiden, ändras kontinuerligt och deltagarna inväntar den
inte. Istället hämtas informationen där den är tillgänglig och projektdeltagarna hoppas
den är aktuell och korrekt. Bristen på informationssystematik riskerar att skapa nya fel
fortsätter Wikforss (2006). En slutsats från rapporten är att projektledningen behöver en
informationsteknologi som kan förena de båda kommunikationsmönstren.
3.4.2 Lean inom olika verksamhetsområden
Lean har kommit att användas i flera områden utanför bilindustrin. Många studier har
visat på användbarheten av Lean inom sjukvården och bland annat Kim et al (2006) menar
att sjukhus är en ideal plats för en Lean produktionsmetod samt att implementeringen av
Lean signifikant skulle påverka hur sjukvård levereras till patienterna. Ytterligare en
studie som undersöker om Lean är tillämpningsbart inom sjukvården är skriven av
Kollberg, Dahlgaard och Brehmer (2006). Genom ett bättre flöde i processerna kan
väntetider för patienter minskas menar författarna och syftar till implementeringen av
Lean thinking och just in time. I båda dessa artiklar granskas tidigare studier på sjukvård
som använt sig av Lean, för att genomföra sina undersökningar (Kollberg, Dahlgaard &
Brehmer, 2006).
Byggindustrin är ytterligare ett område där styrkorna med Lean har studerats och detta
kallas Lean Construction. Genom att applicera Lean på byggindustrins arbetssätt
undersöker Tommelein (1998) effekterna som uppstår. Vid Lean Construction menar
Tommelein (1998) att feedback ges i realtid gällande framsteg på arbetsplatsen till
tillverkaren, som är på annan plats. På så sätt kan stegen följas bakåt och det ger mindre
lager och tidigarelagda projektavslut samt ökad produktivitet (Tommelein, 1998).
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Även kommunal verksamhet har visat förbättringar genom införandet av Lean. I en studie
om hur Lean Thinking kan appliceras i en kommunal besultsverksamhet för att ge
medborgarna en bättre service utför Suarez Barraza, Smith och Dahlgaard-Park (2009)
en fallstudie på spanska kommuners verksamhet. Författarna kommer fram till att
förbättringsarbetet är en viktig det i Lean thinking men att det då behövs förutsättningar
för god kunskapsöverföring. Ytterligare en slutsats är att principen just in time är
applicerbar på verksamheten samt att den skulle kunna förbättra diverse arbetsprocesser
(Suarez Barraza, Smith och Dahlgaard-Park, 2009)
Hicks (2007) studerar och diskuterar i sin artikel Lean information management:
Understanding and eliminating waste appliceringen av Lean thinking på
informationsverksamheten. Författaren menar att informationsverksamheten kan anses ge
värde till information genom hur den är organiserad, visualiserad samt representerad.
Genom att möjliggöra att informationen flödar till slutanvändaren genom processer för
utbyte, delning och samarbete tilldelas värde till informationen. Hicks (2007) lägger stor
vikt i behovet att eliminera spill eller svinn i informationsflödet och etableringen av fem
principer för spillets värde, nämligen, värdeströmmar, flöde, dragkraft och kontinuerlig
förbättring. Artikeln menar på vikten av att karaktärisera spill och föreslår fyra typer av
spill inom informationsverksamheten; onödig efterfrågan, flödesbehov, flödesöverskott
och bristfälligt flöde. Författaren argumenterar i sin slutsats att ramverket och förståelsen
för spill ger ett unikt tillvägagångsätt för att stödja den tillbakablickande förbättringen av
processer och system som hanterar information.
3.4.3 Vad kan denna studie tillföra?
Studier gällande kommunikation i byggprojekt har utförts då flera olika aktörer måste
samarbeta för att nå ett slutmål. Detta kan liknas vid arbetet med trafikplanering för
banarbeten på SJ, men ingen tidigare forskning har utförts som belyser kommunikation i
interna projekt där aktörer inom organisationen ses som kunder. Studien om
kommunikation i byggprojekt påminner om denna studie men här undersöks ett annat
område för kommunikation. Wikforss (2006) beskriver olika kommunikationsmönster
och lösningar i form av informationsteknologi. Dessa aspekter på kommunikation kan
även komma att bli intressanta i denna studie då överföringen av information och
kommunikation är i fokus.
Som visat ovan har Lean implementerats inom många olika områden vilket visar bredden
på begreppet. Då denna uppsats ska undersöka informationsflödet och kommunikationen
inom ett företag för ett komplext arbete finns det delar att ta från andra studier men
appliceringen av Lean på denna kommunikationsprocess har inte gjorts tidigare.
Kommunikation och problem med detta är en situation som företag med ett utbrett
informationsutbyte måste handskas med. Vad vår studie kan bidra med är en
undersökning av hur informationsflödet i ett företag kan förbättras med hjälp av att
applicera Lean på processerna för kommunikation.
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4. Metod
Kapitlet beskriver genomförandet av studien. Här redogörs för de angreppssätt och
metoder som har ansetts vara lämpliga för arbetet samt motiveraringar till varför de valts.
Även en beskrivning av urvalet till studien görs samt en förklarning till hur
datainsamlandet gick till och analyserades.

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Hur en forskning ska bedrivas beskrivs av dess förhållningssätt och i denna studie har ett
hermeneutiskt förhållningssätt används. Hermeneutik kallas också för tolkningslära och
handlar om att språk eller information inte ger någon enkel bild av verkligheten utan den
fodrar erfarenhet och fantasi för att tolkas (Hansson, 2011, s.175). Med ett hermeneutiskt
förhållningssätt ska man förstå, tolka och studera grundbetingelserna för verkligheten
menar Patel och Davidson (2011, s.28-29). Eftersom syftet delvis är att beskriva hur olika
medarbetare på SJ upplever banarbetsprocessen och kommunikationen kring denna
utifrån erfarenhet blir således angreppssättet relevant för studien. Med hermeneutiken
närmar sig forskaren sitt objekt subjektivt utifrån sina egna känslor, intryck, tankar och
kunskap förklarar Patel och Davidson (2011, s.28-29). Detta ses som en tillgång, snarare
än ett hinder, för att förstå och tolka sitt forskningsobjekt (Patel & Davidson 2011 s.2829).
Ett hermeneutiskt förhållningsätt användes då vi inte anser att en studie kan påbörjas helt
förutsättningslöst. Det är dessutom svårt att undvika att bli påverkad av sin bakgrund och
värderingar i synnerhet då vi har arbetat hos SJ under en tid innan studien påbörjades. Vi
tror att genom att tolka våra empiriska resultat utifrån våra erfarenheter kan vi få en
djupare förståelse för hur SJ kan arbeta med effektiv kommunikation kring banarbeten.

4.2 Vetenskaplig ansats
För att arbeta med att relatera teori med empiri kan metodansatserna deduktion, induktion
eller abduktion användas (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Med en induktiv metodansats
görs empiriska iakttagelser av studieområdet och utefter detta skapas modeller och teorier
av hur det fungerar. En deduktiv ansats utgår från teorier och modeller som sedan testas
för att se om det överensstämmer med hur verkligheten ser ut (Björkqvist, 2012, s. 1516).
Abduktion är en kombination mellan induktion och deduktion och denna ansats används
i vårt arbete. Detta eftersom vi upptäckt att delar av både induktion och deduktion passade
in i vår metod och det ansågs rimligt att kombinera de båda för att kunna utnyttja dem
maximalt. Patel och Davidson (2011, s. 24) menar att användandet av den abduktiva
ansatsen präglas av fördelarna av både induktion och deduktion, vilket ger bredare
förståelse av teorin och empirin. Utifrån vår erfarenhet som trafikplanerare på SJ hade vi
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inledningsvis en uppfattning om hur kommunikationen kring banarbetsprocessen gick till,
vad som uppfattades som svårt utifrån denna roll.
Abduktionen innebär att en hypotes utformas av forskaren kring vad som avses studeras
med hjälp av relevant teori. Antaganden prövas därefter och antingen byggs det på med
fler antaganden eller teoretiska aspekter. Därefter kan den ursprungliga hypotesen eller
teorin utvecklas för att bli mer generell (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Här blir inte
forskaren låst vid ett arbetssätt vilket kan hända vid ett strikt deduktivt eller induktivt val
menar Patel och Davidson (2011, s. 23). Vi har successivt anpassat vårt förhållningssätt
utifrån de ytterligare erfarenheter vi fått utifrån intervjuer och observationer för att kunna
analysera och beskriva uppfattningarna så bra som möjligt.
Den abduktiva ansatsen ansågs rimlig då båda författarna till denna uppsats hade olika
erfarenheter efter att ha jobbar på företaget tidigare och hypoteserna kunde kombineras
med relevant teori och empiri. Resultatet hade blivit mer inriktat på empirisk data om en
induktiv ansats hade följts strikt. Dessutom hade empirin haft mindre koppling med
teorin. Om en helt deduktiv ansats hade följts hade kopplingen till SJ tappats och all fokus
hade legat på teorin om det valda studieområdet. Med tanke på författarnas tidigare
erfarenheter från företaget samt tidigare nämnda faktorer bedömdes den abduktiva
ansatsen som rätt väg att gå.

4.3 Kvalitativt perspektiv
För att kunna förklara hur sociala iterationer och processer upplevs har en kvalitativ
forskningsmetod använts. Genom att ha ett större fokus på hur individen tolkar och
upplever sin verklighet möjliggörs att upplevelserna sätts i en djupare innebörd, bredare
kontext och beskrivs utifrån ett individuellt perspektiv av processen (Backman, 1998, s.
47-48). Backman (1998, s. 47-48) menar att det skapar en bild av hur individer, utifrån
tidigare kunskaper och erfarenheter, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet.
Detta var önskvärt i studien då det är just skiftningarna utifrån de skilda
avdelningsmässiga och individuella uppfattningarna om informationen kring banarbeten
vi undersökte. Vidare beskriver Backman (1998, s. 47-48) att just skeenden och förlopp
det vill säga processer karaktäriserar det kvalitativa perspektivet snarare än produkter och
resultat. Vilken även passar för studiens syfte och frågeställning.

4.4 Observation
Observationer används för att ge kunskap om skeenden och beteenden (Hartman, 2004).
Vid observationer kan författaren se med sina egna ögon och sinnen. Data som samlas in
är inte heller filtrerad av andra personer (Yin & Retzlaff, 2013, s.146). Vid deltagande
observationer präglas informationsutbytet med möten i verkliga livet och denna
metodologi är vanlig inom bland annat socialantropologin (Yin & Retzlaff, 2013, s.124126).
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Då författarna har arbetat som timanställda på SJ trafikledning i tre år respektive SJ
trafikplanering i ett år har en slags passiv deltagande observation pågått under denna tid.
Detta har gjort att bakgrundsinformation och vetskap om problematiken som finns med
kommunikation och information var känt eftersom båda arbetat med banarbetsprocessen
på olika sätt. Författarna har själva utfört planering kring banarbeten och deltagit i möten
på avdelningen för trafikplanering. Dessutom har observationer skett medan författarna
utfört studien på SJs huvudkontor i Stockholm. Observationerna som gjorts har inte legat
till grund för några empiriska tillskott i denna uppsats men har hjälpt författarna att välja
intervjupersoner, analysera och tolka intervjuerna, hitta bakgrundsinformation samt
kartlägga informationsflödet. Observationer finns framförallt med i analysen av empirin
och bidrar till studiens slutsats.

4.5 Intervjuer
Anledningen till att intervjuer hålls är för att individer själva ska berätta om de egenskaper
som studien undersöker (Hartman, 2004). En intervju är lämplig att utföra för att på ett
enkelt sätt få kunskap om saker genom att personen som intervjuas själv berättar om det
(Hartman, 2004). En halvstrukturerad intervju används för att få rikare svar med hjälp av
frågor med en hög grad av öppenhet. Här finns en låg grad av strukturering på frågorna
och intervjupersonerna måste vara insatta i ämnet som behandlas (Hartman, 2004).
Vid intervjuerna som hölls hade ett manus skrivits med frågor, men ordningen på frågorna
varierade efter vad intervjupersonen ville prata om. Intervjufrågorna kan ses i sin helhet
i Appendix D. Intervjuerna gick åt den riktning som intervjupersonerna ville och ofta blev
det snarare en diskussion än en ren intervju. Detta var även syftet med de
halvstrukturerade intervjuerna som utfördes. Vi ville att informanterna skulle berätta om
sina upplevelser och det var viktigt för oss att kunna föra en intelligent diskussion, vilket
vi också kunde eftersom vi var väl insatta i kommunikationen kring banarbeten på
företaget. Vid intervjuer av chefer fick de ofta tala för hur de samt deras anställda arbetade
med banarbeten.
Totalt har 21 personer, vid 17 tillfällen, intervjuats i avskilda rum på huvudkontoret i
Stockholm, på SJs kontor i Göteborg, på åkstationen i Hallsberg och i depån vid
Hagalund. Intervjuerna har varit mellan 30-50 minuter långa och har vid alla tillfällen,
utom två, varit individuella. Vid intervjun i Hallsberg intervjuades två turlistkonstruktörer
samtidigt. Tre stycken banarbetsplanerare intervjuades också tillsammans. Detta för att
skapa utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter och uppfattningar för att se hur
dessa skiljer sig åt samt uppfattas på samma sätt. Vid denna intervju fick deltagarna skriva
ned sina svar på lappar för att inte påverkas av varandra och utifrån lapparna diskuterades
ämnet gemensamt. Andra frågor ställdes direkt som öppna diskussionsfrågor. Det finns
en risk i att intervjua flera personer tillsammans då de kan påverka varandras svar. Vår
förhoppning var däremot att de positiva aspekterna med diskussionen övervägde risken
att intervjupersonernas svar påverkades av varandra. Under intervjutillfällena har en av
oss antecknat medan den andra hade huvudansvar för att ställa frågor och intervjuerna har
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även till största del spelats in, om informanten godkänt detta. Inspelningen gjordes endast
för att förstärka minnet, kunna reda ut oklarheter samt för att skriva en korrekt empiri.

4.6 Triangulering
Genom observationer, deltagande samt intervjuer har författarna utfört triangulering med
syfte att styrka och verifiera händelser eller beskrivningar som framkommit i studien.
Principen för triangulering kommer ursprungligen från navigation där tre punkter används
för att beräkna en exakt position och används inom forskningen för att stärka en studies
validitet genom minst tre källors lika utsagor (Yin & Retzlaff, 2013, s. 86).
Trianguleringen har utförts genom de tre infallsvinklarna observationer, deltagande och
intervjuer. Observationer har gjorts genom att vi befunnit oss på SJs huvudkontor under
den tid studien utförts men även genom att vi båda arbetat på SJ en tid innan studien.
Genom att själva planera banarbeten samt vara med på möten har vi varit deltagande för
att skapa uppfattningar och samla material till studien. Intervjuer har genomförts för att
få en uppfattning om andras upplevelser kring banarbeten, både från de som planerar och
de som tar emot informationen kring banarbeten. Detta har gjort att vi fått en bred bild
kring hur banarbeten på SJ uppfattas, planeras samt vad som kan vara problematiskt.
Detta ger studien ytterligare djup och relevans samt möjliggjort analys utifrån dessa olika
infallsvinklar.

4.7 Urval
Ett avsiktligt urval har som mål att genom att välja specifika intervjupersoner ge data som
är mest relevant för studiens syfte (Yin & Retzlaff, 2013, s. 93). Det avsiktliga eller
ändamålsenliga urvalet går även ut på att testa sin hypotes på många olika individer och
då välja ett brett spektrum av kunskapskällor (Hartman, 2004). Även Yin och Retzlaff
(2013) beskriver vikten av att prioritera ett brett spektrum av synpunkter samt att
informationen som framkommer genom intervjuer ger motstridig data. Man ska därför
intervjua personer som kan tros ha olika åsikter och synpunkter på ämnet som studeras
fortsätter författarna. Det är viktigt att undvika en studie som ger intrycket att vara vinklad
genom att endast välja källor som bekräftar förutfattade meningar (Yin & Retzlaff, 2013,
s.93).
Figur 11 visar vilka personer som valts för insamling av information och synpunkter
angående information kring banarbeten samt var i verksamheten de arbetar. Eftersom
aktörer från olika avdelningar inom SJ ingår i urvalet har dessa personer olika
uppfattningar och värderingar om vad som är viktigt gällande information och
kommunikation kring banarbeten. Staberna och divisionerna där minst en person har
intervjuats är markerat i grönt och i fritext beskrivs vilken befattning källorna har på SJ.
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Figur 11. Urval av intervjupersoner samt var i organisationen de arbetar
Urvalet av intervjupersoner, som ses i figur 11 ovan, är gjort för att få en så bred bild av
informationsflödet kring banarbeten inom SJ som möjligt. Dessutom var det viktigt att
alla aktörer som berörs av arbetet med banarbeten fick vara med och uttrycka sina åsikter
om problem, förbättringar och informationsflödet i stort. Vi försökte även till största
möjliga mån intervjua både chefer och personer med annan befattning inom samma
instans för att få övergripande information om hur divisionen eller staben såg på
informationsflödet kring banarbeten. För att kartlägga vilka aktörer som berördes av
banarbeten och således skulle behöva intervjuas fick vi hjälp av banarbetsplanerare, vår
handledare Marie Dagerholm samt Christer Svensson som är funktionsansvarig för
banarbeten. Efter varje intervju frågare vi dessutom intervjupersonen om fler namn på
personer som kunde vara intressanta att prata med. På så sätt fick vi tag på relevanta
personer som gärna pratade om problematiken med kommunikation kring banarbeten och
som hade intressanta åsikter och synpunkter.
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4.8 Analys av datainsamlande
Efter att data samlats in består det av mängder anteckningar och för att komma vidare i
studien måste materialet analyseras. Det går att koda data, finna begrepp och skapa
kategorier när intervjuer har utförts och på så sett se ofta förekommande åsikter hos
intervjupersonerna (Hartman, 2004).
Yin och Retzlaff (2013) beskriver hur
analysprocessen kan vara uppdelad i fem faser. Dessa är:
1) Sammanställning. Här sorteras anteckningar på valfritt sätt, exempelvis
kronologiskt.
2) Demontering. Här bryts sammanställningen ned i mindre bitar och kodas.
Demonteringen kan pågå iterativt tills rätt kodning har utförts.
3) Remontering. Här omorganiseras de demonterade delarna i grupper eller
sekvenser som skiljer sig från de ursprungliga anteckningarna. Remonteringen
framställs med fördel grafiskt eller i tabeller
4) Tolkning. Här används det remonterade materialet för att skapa ett manuskript
till den slutgiltiga analysen. Tolkningar kan skapa viljan att gå tillbaka till olika
steg för att organisera data annorlunda.
5) Slutsats. Utifrån tolkningen dras här slutsatsen.
(Yin & Retzlaff, 2013)
Intervjuerna som utfördes sammanställdes direkt vid intervjutillfällena kronologist. Detta
gällde både anteckningar samt inspelningar av intervjuerna. Efter att alla intervjuer var
utförda letade vi efter gemensamma nämnare i anteckningarna och inspelningarna och
hittade några ”teman” eller koder som vi sorterade vårt data i. För att på ett överskådligt
sätt se vad intervjupersonerna belyst skapade vi en tabell med de mest förekommande
teman samt hur förankrat detta tema var hos respondenterna. Tolkningar och
sammanställning av empirin presenteras i kommande kapitel.
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5. Empiri
Kapitlet presenterar de resultat som framkommit genom intervjuer med nyckelaktörer
inom SJ när det gäller banarbeten. Till en början beskrivs genomförandet av intervjuerna
samt en generell bild av informanternas allmänna åsikter kring studiens ämne. Resultaten
är sammanställda utifrån olika teman som uppmärksammats och varit betydelsefulla
genom hela studien. De teman som valts är för det mesta uppdelat i två delar. I den första
delen beskrivs mottagarnas uppfattning om temat samt en sammanställning av dessa med
hjälp av ett diagram om det varit aktuellt för att få en tydlig bild. I diagrammen kan flera
intervjupersoner haft flera av åsikterna som presenteras vilket betyder att antalet svar inte
stämmer överens med antalet intervjuade personer. Den andra delen innehåller
banarbetsplanerarnas uppfattningar om temat om det har framkommit åsikter kring detta.
För det mesta har vi valt att inte specificera vems åsikt som uttrycks i empirin. Detta för
att visa den generella uppfattningen av kommunikation kring banarbeten men framförallt
visa de problem som flest upplever, oberoende av deras roll i företaget. På så sätt kan
åsikter som förekommer ofta styrkas av olika aktörer inom företaget vilket också har visat
sig vara fallet, detta trots det breda urval av intervjupersoner som gjordes.

5.1 Utförandet
Intervjuerna möttes med entusiasm samt nyfikenhet av informanterna och de var
intresserade av att få veta slutresultatet av studien. Det märktes att ämnet var engagerande
då intervjuerna flöt på bra och var av diskuterande karaktär. Åsikterna från
intervjupersonerna var väl genomtänkta och grundade i faktiska exempel från
verkligheten, vilket visade att ämnet hade reflekterats över tidigare. Sammanfattningsvis
var alla intervjuer intressanta och innehöll olika infallsvinklar på problemet med
kommunikation kring banarbeten.
Under de flesta intervjuer diskuterades små och stora problemområden om hur banarbeten
kommuniceras mellan aktörer inom SJ. Vissa informanter hade mer kritiska åsikter kring
detta än andra, men ingen tyckte att kommunikationen fungerade helt felfritt. Vi som
intervjuare hade under vår tid som anställda inom SJ märkt av åsikter om kommunikation
kring banarbeten på respektive avdelning men visste inte hur detta uppfattades inom andra
avdelningar i organisationen. Intervjuerna visade hur en del av de inblandade aktörer
upplevde olika svårigheter som var kopplade till banarbeten men de visste inte hur andra
avdelningar upplevde samma problem. Vad som visade sig viktigast för
intervjupersonerna berodde på vilken avdelning de jobbade på samt deras perspektiv på
banarbeten men många upplevde liknande problem kopplat till kommunikation.
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5.2 Vad betyder effektiv kommunikation?
Denna fråga ställdes till alla intervjupersoner med syfte att förstå vad dessa
nyckelpersoner värderar inom kommunikation i stort samt vad som kunde göra
kommunikationen inom SJ mer effektiv. Nedan följer några utvalda svar på frågan.






När mottagaren förstår vad man menar
Att det är väldigt klart hur man ska handla
Rätt information från rätt person i rätt tid
Att informationen är hyffsat riktad till mottagaren
Tydlighet och transparens

Många hade mottagaren i fokus när de beskrev vad effektiv kommunikation betyder för
dem. Enkelt och tydligt var också ord som informanterna använde för att beskriva effektiv
kommunikation och ett par uttryckte att kommunikation öga-mot-öga är bättre än att
skicka mängder av mejl. Ytterligare ett tema kring effektiv kommunikation beskrevs som
information där mottagaren inte behöver sålla samt information som innehåller minimalt
med brus.

5.3 Banarbetsprocessen
En del av intervjupersonerna har jobbat på SJ under en längre tid och ansåg därför att de
hade en bra överblick över hur processen med banarbeten såg ut i företaget. De menade
att deras erfarenhet gjorde att de kände till hur aktörer på SJ jobbade med banarbeten samt
hur informationsflödet såg ut. Den vanligaste bilden var dock att kunskap om hur
informationen kring banarbeten går ut och mottas inom företaget saknades och en person
beskrev processen som ett svart hål. Någon visste att information om banarbeten kom
från Trafikverket och gick sedan vidare till trafikplaneringen på SJ, men sedan tog
kunskapen om banarbetsprocessen slut. En annan hade ”ett hum” om hur
trafikplaneringen jobbar. En intervjuperson såg ett problem för nyanställda att få en
överblick över processen och att reflektera över vad de egentligen gör. Detta på grund av
komplexiteten i arbetet som utförs för att planera trafiken vid ett banarbete.
Hur informationen tas emot av de aktörer inom SJ som tar hand om kunder, det vill säga
ombordpersonal, resebutiker och Service Center, var något som många av informanterna
inte hade koll på och ville veta mer om. Även kopplingen mellan Trafikplaneringen och
Trafikledningen sågs som en svårighet enligt en informant och de hade liten förståelse för
hur respektive avdelning jobbar. Ytterligare en åsikt var att många arbetade på sin egen
kammare utan att föra dialoger med andra aktörer och att detta ledde till att kunskapen
om hur andra arbetar saknas. Nedan, i figur 12, visas de vanligaste svaren samt hur många
som har haft samma åsikt.
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Figur 12. Sammanställning av huvudsakliga synpunkter angående banarbetsprocessen
I figur 12 ses en sammanställning av kommentarer och åsikter kring banarbeten och
antalet personer som delade liknade uppfattningar. Många ansåg att andra, eller de själva,
hade liten förståelse eller kunskap om hur avdelningar arbetar med banarbeten vilket
hänger ihop med att vissa även tyckte att det är svårt att få en helhetsbild över hur
banarbetsprocessen går till. Att banarbeten resulterade i mycket manuellt arbete var en
annan kommentar som ofta förekom under intervjuerna. Andra kommentarer som var
vanligt förekommande kring banarbeten var att det är svårt att se vem som är ansvarig
och att man måste fråga efter information.
5.3.1 Banarbetsplanerarna
Enligt banarbetsplanerarna var kommunikationen mellan avdelningarna, under
banarbetsprocessen på SJ, något som hade förbättras genom åren. Nuförtiden finns en
vilja för tidig dialog som inte fanns innan enligt dem. Tidigare producerades en
trafiklösning som bara skickades vidare men nu tas initiativ till dialog av många aktörer.
Det diskuterades även hur mycket åsikter andra personer som berörs av banarbeten får
ha. Åsikter är viktiga menade de, men det måste finnas en gräns på hur mycket andra
aktörer får lägga sig i planeringen. Banarbetsplanerarna menar att de borde ha mandat att
ta de slutgiltiga besluten och att planeringen borde vara processberoende och inte
individberoende.
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Projektplanen som används vid planeringen av banarbeten tyckte de var rörig och för
anpassad till stora arbeten. Dessutom kunde banarbetsplanering ses som en
”fritidsaktivitet” utöver övriga arbetsuppgifter som banarbetsplanerarna hade. Ytterligare
en del som försvårade arbetet och som agerade som flaskhals för dem var resursverktyget
RPS som inte fungerar som det ska med frekventa störningar och buggar.
Banarbetsplanerarna skulle gärna veta hur andra aktörer inom SJ jobbade med
banarbeten. Alltså hur de behandlar skrivelsen som skickat ut till dem. Nyttan med detta
skulle enligt banarbetsplanerarna vara att de kunde anpassa skrivelsen till ett visst format
så att det kunde skickas ut till exempelvis Trappen för ombordpersonalens skull.

5.4 Utskick angående banarbeten
Den skrivelse som banarbetsplanerarna skickar för att informera om den nya
trafiklösningen vid banarbeten fanns det många olika åsikter om. Det första som visade
sig vara av intresse var vid vilka tidpunkter skrivelsen skickas. Vissa ansåg att det hade
varit bra att få informationen tidigare än när olika utskick skickas idag, alltså tidigare än
13 veckor innan banarbetet ska äga rum. Dessa förklarade att det skulle vara bra om
generell information fanns tillgänglig tidigare i processen, alltså information om vem som
ska planera banarbetet samt en ungefärlig plan kring hur trafiklösningen är tänkt. Det
skulle möjliggöra för en tidigare dialog i processen innan allt är planerat och klart. Andra
berättar också att de upplever att skrivelsen kommer lite för sent för deras process medan
en del tycker att de får information för tidigt. Det medför att skrivelsen hinner hamna
långt bak i mejlkorgen innan den är relevant för deras process. Vissa anser att de inte alls
skulle behöva någon preliminär skrivelse alls utan vill endast veta när allt är helt fastställt
och klart. Att en skrivelse klassas som fastställd och klar två veckor innan ansåg någon
tycka vara sent. Ur ett kundkommunikationsperspektiv, om allt är klart tidigare än två
veckor, tyckte denna att det var dumt att vänta med informationen till så nära inpå resan.
Innehållet och utformningen av skrivelsen var också något som fick uppmärksamhet
under intervjuerna. Generellt tyckte många att den innehåller mycket information, att det
är komplicerat och besvärligt att gå igenom skrivelsen vilket beskrevs som tidskrävande.
Vissa ansåg sig ha lärt sig att sålla bland informationen men i stort sett ingen ansåg att
den var anpassad efter de arbetsuppgifter de behöver utföra. Många som intervjuats
berättade att det tar lång tid att tolka skrivelsen och de berättade även att de får formulera
om, förkorta och specificera utifrån vad som är relevant för dem. De som har
informationen ut mot kund får skriva om så att informationen blir kundanpassad, de som
har hand om personal få anpassa utifrån vad som är relevant för dem och så vidare. Den
person vi intervjuat som jobbar på SJ trafikledning beskriver det arbetet som
”detektivarbete” där man får försöka spåra upp vilka tåg som hänger samman och hur
olika tågnummer beskrivs.
Andra problem med skrivelsen är att olika banarbetsplanerare skriver den på olika sätt
även om en del berättar att det blivit bättre sedan de skaffade en mall för skrivelsen.
Mottagarna vi intervjuat berättade att informationen ibland är otydlig och någon beskriver
38

att det ofta händer att man får korrekturläsa skrivelsen. Någon beskriver att den får alla
skrivelser trots att det bara är vissa som berör personen. En annan berättar att den får
skrivelserna ibland och ibland inte vilket gör att den på ryktesvägar får höra om banarbetet
och får skrivelsen av den personen istället. Andra får skrivelsen men vet inte riktigt vad
som förväntas göras med informationen. I figur 13 nedan ses en sammanställning av
synpunkter på utskicken och skrivelsen.

Figur 13. Sammanställning av huvudsakliga synpunkter angående utskick och skrivelse
De huvudsakliga kommentarerna kring hur utskick och skrivelse uppfattades handlade
om att skrivelsen är svår att förstå, tolka samt att den innehåller mycket information. Vissa
uppfattade att detta medför tidskrävande arbete med att skriva om informationen,
eftersom den inte är anpassad efter mottagaren vilket ibland kan leda till misstolkningar.
I övrigt handlade synpunkterna om att informationen skickas för tidigt eller för sent och
att det skickas ändringar, som ibland kommer sent i form av ändringstryck.
5.4.1 Banarbetsplanerarna
För banarbetsplanerarna upplevdes det svårt att veta vem som ska ha vilka utskick av
skrivelsen. Det finns sändlistor som de gjort själva men dessa varierar för olika
banarbetsplanerare. På grund av detta är det lätt att någon som borde ha skrivelsen missas
eller att någon får information som de inte behöver eller vill ha. Det borde finnas en
gemensam sida där informationen ligger när planeringen är klar menar
banarbetsplanerarna.
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Mallen för skrivelsen som finns tillgänglig för banarbetsplanerarna blir som en checklista
för den som planerar trafiklösningen vilket de tycker är mycket bra. Däremot tycker de
att det är problematiskt med versionshanteringen av skrivelsen. De menar att det är svårt
att hålla reda på den senaste versionen av skrivelsen när ändringar görs och skickas ut och
att det borde vara mer genomskinligt, det vill säga lättare att se vilken version som är den
nyaste eller som gäller. Lösningen på detta skulle kunna vara att använda RPS, som är
levande och innehåller facit för exempelvis vilka tåg som är inställda på vilken sträcka.
När en utskrift tas från RPS gällande omlopp blir den inaktuell fort då ändringar frekvent
görs i systemet. Dynamiska dokument för att hantera banarbeten ser banarbetsplanerarna
som en lösning då de kan vara säkra på att informationen som står i dokumentet är aktuell.
I ÄP skulle dessa dynamiska dokument kunna ligga menar de.
Linjetabellen som skickas ut i samband med skrivelsen ser olika ut och saknar standard
vilket banarbetsplanerarna tycker är ett problem. Detta eftersom linjetabellerna publiceras
direkt på SJs hemsida och kunderna därför får läsa linjetabeller som ser olika ut beroende
på vem som planerat trafiklösningen. De menar att det inte finns tid att lära av varandra
inom trafikplaneringen. Det är även till stor del manuellt arbete med att utforma
linjetabellerna genom att avgångs- och ankomsttider för tåg skrivs in i ett Excel ark för
hand, vilket leder till fel.

5.5 Kommunikationskanaler
Annan kommunikation kring banarbeten, så som frågor eller vidare distribution av
information, sker huvudsakligen via mejl hos intervjupersonerna. En gruppchef berättade
bland annat att hen förkortar ned informationen i skrivelsen och mejlar denna till
personalen ombord på tågen. Hen gör då en avvägning så att informationen inte skickas
för tidigt då den skulle hamna för långt ned i mejlinkorgen. Generellt skickas det mycket
mejl. Någon berättar att det råder en galen mejlkultur på SJ generellt och många upplever
att det gör att information kan glömmas bort eller missas. Problemet är att alla mejlas för
att vara på den säkra sidan vilket gör att en del får information som inte berör dem
samtidigt som vissa glöms bort som ska ha informationen. Ett fåtal menar att
kommunicera via mejl fungerar okej.
Andra sätt att kommunicera är via informella samtal vid arbetsplatsen eller via telefon.
Samtalen är ofta korta och man gör dem bara vid behov till exempel om man undrar över
något eller om det är något man inte förstår. Dessa samtal är oftast mellan personer som
man känner sedan innan, då man jobbat ihop. Någon nämner att ”det kanske inte är en
korrekt väg” men att det oftast fungerar bra och man förstår varandra. Det råder också lite
delade meningar om hur lätt det är att få kontakt med sina kollegor på detta sätt. Vissa
tycker att det är lätt att få kontakt med sina kollegor eftersom de sitter på samma ställe
medan andra anser att det gör att verksamheten blir beroende av om en specifik person
jobbar eller inte. Någon beskriver det som att vi sitter på samma ställe men är extremt
långt ifrån varandra.
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En del tycker att det skulle vara bättre om informationen skulle finnas tillgänglig i ett
system istället för att den skickas, då hade det inte varit lika lätt att missa informationen.
Just nu loggas information i flera olika system vilket kan vara problematiskt. Om
informationen ligger i ett system som alla har tillgång till skulle banarbetsplaneringen inte
heller behöva vara lika personstyrt. Någon berättar att det skulle vara bra om det fanns ett
ställe där alla banarbeten var tillgängliga och som beskrev hur de var planerade.
5.5.1 Banarbetsplanerarna
När det gäller kommunikationskanaler tyckte banarbetsplanerarna att mejl var bra
eftersom information då fanns nedskrivet vilket gör att de kan gå tillbaka och läsa det
igen. Detta gällde oftast när olika aktörer kom med åsikter kring en trafiklösning som
banarbetsplaneraren hade gjort och oftast var dessa åsikter vettiga. Något som har medfört
förbättring i samarbetet är möten om banarbeten som sker med turlistkonstruktörer och
depå i tidigt skede. En ytterligare åsikt kring kommunikationskanaler var att de som
känner varandra inom företaget pratar gärna med varandra men att det är svårare att
kommunicera om man inte lärt sig vem man ska vända sig till.

5.6 Återkoppling
Gällande kommunikation kring banarbeten på SJ var det flera intervjupersoner som
nämnde att återkoppling på att något är utfört eller feedback på det arbete som gjorts var
något de saknade. En del belyste problemet med återkoppling utifrån hur
kundomhändertagandet gick till vid banarbeten. Ytterligare en åsikt var att
återkopplingen måste fungera nedströms och att alla som har en uppgift gällande det
specifika banarbeten sätter ett ”OK” när de är klara. De uttryckte att återkoppling skulle
behöva ske på ett annat sätt än mejl och några stycken föreslog införandet av ett
gemensamt system där information matades in, där personer kan ”checka” av när de är
klara och där uppdateringar uppmärksammades genom en notifikation. Dessutom ville en
del få veta vad de förväntades göra med informationen de fick tilldelade, på ett tydligare
sätt och även få bekräftelse på det som gjorts. En person berättade att de tidigare hade
workshops efter banarbeten för att kolla vad som gick bra eller dåligt och tyckte detta var
ett bra sätt att få återkoppling.
En åsikt som togs upp av en del informanter var att information och kunskap inte samlades
på ett bra ställe, så att erfarenheter om gamla banarbeten kunde användas igen. Även
erfarenheter från personer som fysiskt jobbade under banarbeten, som lokförare och
ombordpersonal, var något som efterfrågades och som kunde samlas på ett specifikt ställe
för banarbeten. Figur 14 beskriver de huvudsakliga synpunkterna kring återkoppling och
Feedback.
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Figur 14. Sammanställning av huvudsakliga synpunkter angående återkoppling
I figur 14 går det att utläsa att återkoppling är något som saknas av intervjupersonerna.
Annat som kommit fram under intervjuerna kopplat till återkoppling handlade främst om
att det är svårt att veta hur information tas emot, vem som utför vilket arbete samt vad
som överhuvudettaget är gjort.
5.6.1 Banarbetsplanerarna
För banarbetsplanerarna var ett problem att de inte såg hur informationen de skickade
togs emot eller hur mottagarna jobbade med informationen. De fick ingen återkoppling
från mottagarna och fick inte veta om personerna nedströms hade utfört uppgifterna som
behövdes göras utifrån informationen som de skickat ut. De upplevde att de fick för lite
feedback och skulle gärna vilja få åsikter om vad som gick bra eller dåligt vid utförandet
av banarbetet som de planerat. Feedbacken skulle gärna komma från gruppchefer,
trafikledningen och bussbolaget Björks. Hur feedbacken meddelades spelade ingen roll
enligt banarbetsplanerarna.

5.7 Kundperspektivet
Att kundperspektivet ska vara med tidigare i arbetsprocessen med banarbeten var något
som uttrycktes av fler intervjupersoner. De menar att någon skulle kunna jobba parallellt
med kundarbetet samtidigt som trafiklösningen planeras och att de som jobbar nära
kunder inte är med i processen alls just nu. Några nämner en funktion som fanns på
Trafikledningen som tidigare skrev om skrivelsen så att informationen skulle passa
kunden och dessutom hade ett ansvar för att sköta ombokning av resenärer om det
42

behövdes. Denna funktion kallades kundgruppen och finns inte längre kvar, vilket
saknades av några intervjupersoner. Informationen som kommer i form av skrivelsen är
inte anpassad för kundkommunikation fortsätter några informanter och informationen kan
vara otydlig när det gäller kundpåverkan. Några tycker även att kommunikationen ut till
kunder gällande banarbeten borde komma tidigare än vad de gör nu medan andra menar
att det finns en risk i att vara transparenta mot kunder i ett tidigare läge. Detta eftersom
informationen då måste vara bra och korrekt.
En del förklarade att kunder ofta tycket att SJ är otydliga och påpekade att de bästa
banarbeten är när ingen kommunikation är nödvändning och när trafikplanen finns tidigt,
utan sena ändringar. Dessutom ska ingen kund kontakta SJ i efterhand om SJ skött
planeringen med banarbeten rätt. Service Center har dock svårt att förstå informationen i
skrivelsen och tycker den är komplicerad, beskriver några intervjupersoner. De har
dessutom på senare tid fått be om mer information från trafikledningen eller
trafikplaneringen när kunder efterfrågat hur banarbeten kommer påverka deras resor. En
lösning för att få veta vad kunden tycker är viktigt med kommunikation kring banarbeten
kan vara att utföra undersökningar på tåg som är riktade mot banarbeten menar en aktör.
Undersökningar utförs idag på tågen förklarar hen, men idag är de inte specificerade att
handla om banarbeten.

5.8 Drömmen
Under intervjuerna fick samtliga intervjupersoner frågan om hur kommunikationen kring
banarbeten skulle se ut om de helt fritt fick drömma och önska. Ofta när denna fråga
ställdes hamnade vi i en diskussion kring hur vi inte borde kommunicera eftersom det var
det vi i huvudsak diskuterat innan och det upplevdes lättare att svara på. Generellt
handlade diskussionen om detaljer och svaren varierar samt är ibland motsägelsefulla
beroende på vem som svarat. Avsnittet fungerar även till viss del som sammanfattning av
empirin då intervjupersonerna vid denna fråga tog upp övergripande lösningar på problem
som beskrivits tidigare i empirin.
Något som framkommit under denna fråga är vem som borde ha ägandeskap över beslut
kring banarbeten vilket det existerade delade meningar om. Några ansåg att det bästa vore
att den som planerar banarbetet känner ett övergripande ansvar för banarbetet och att den
som får informationen i sin tur utser ansvarig för att göra det som krävs för att anpassa
verksamheten utifrån informationen. En tydligare ordergivning efterfrågas i sin tur där en
projektledare utses och en tilldelning av vem som gör vad för att få mer struktur. Andra
menar att det bästa vore om planering kring banarbeten inte var så personstyrd som det
är idag. Möjligheten att fråga och ta del av information trotts att personen som planerat
arbetet inte kan svara just den tidpunkten efterfrågades. Eftersom det är ett stort företag
är det svårt att ha namn och ansikte på alla personer och det gör att personstyrd planering
försvårar kommunikationen.
En tidigare men framförallt tydligare dialog efterfrågades. Vissa ansåg att möten mellan
avdelningar kring banarbeten hade varit bra för att det skulle skapa bättre samtal mellan
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avdelningarna. Andra önskade bara att information om vem som planerar och vad som i
stora drag ska göras skulle finna tillgänglig i ett tidigare skede för att det då skulle kunna
föras en tidigare dialog. Att i större utsträckning ha samtal och dialog var något som de
flesta efterfrågade för att kunna bygga bättre kommunikationskanaler mellan
avdelningarna som berörs av banarbeten.
Det som i stor utsträckning önskades var även att det vore bra med en bättre översikt kring
vilka banarbeten som kommer att planeras för framöver. Ett system där man själv kan gå
in och söka all information, istället för att få mejl, och titta samt följa samtliga banarbeten
eftersöktes. Där skulle det även vara möjligt att mata in sin planering sedan får mottagaren
en trigger om att det kommit ny information om ett banarbete. Här får man även en trigger
om att en ändring gjorts och mottagaren kan i sin tur föra en dialog alternativt återkoppla
när denne är klar med sin del i planeringen. Om varje person aktivt själva får gå in och
söka information kommer inte heller någon aktör att glömmas bort i ett utskick.
Informationen ska också vara anpassningsbar så att det går att filtrera och anpassa den.
Det skulle också vara enklare att se om informationen berör den specifika aktörer och vad
som i så fall behövs göras. De som berättat att de ofta får banarbeten skickade till sig som
inte berör dem efterfrågar just denna funktion, att det lättare ska kunna gå att se om de är
berörda eller inte utan att de behöver gå igenom hela skrivelsen som de behöver göra
idag. Många betonar just att det vore bra med ett system och att det finns en problematik
med hur det ser ut idag, då samma information loggas på flera ställen och skrivs om. En
del beskriver också att det vore bra om information kring banarbeten alltid var utformad
på samma sätt istället för att skrivelsen ser olika ut beroende av vem som skrivit den.
5.8.1 Banarbetsplanerarna
Banarbetsplanerarna önskade att det fanns en sida där interna dokument om banarbeten
låg. Detta fanns tidigare på SJs intranät där alla från Trafikledningen till Service Center
kunde läsa skrivelser om alla banarbeten som var planerade. Systemet XOD, där
skrivelsen skrivs om av trafikledningen, täcker inte allt som står i skrivelsen menar de.
När olika aktörer tar emot information från banarbetsplanerarna skulle de vilja ha ett
”check” när uppgiften är klar. Till exempel när tidtabeller har laddats in i RDB.
Banarbetsplanerarna beskriver det som att information kastas ut och att de helt enkelt får
lita på att alla gör sitt jobb nedströms. Ofta har de även mycket att göra, vilket leder till
att de släpper informationen som gått ut och kan inte påminna eller kolla upp om olika
uppgifter är gjorda.
Ytterligare ett drömscenario för banarbetsplanerarna skulle vara en levande sverigekarta
som dag för dag visade alla banarbeten som skedde. På så sätt kunde de ha en överblick
över alla banarbeten som sker och vilka banarbeten som kan påverka varandra. Dessutom
skulle de vilja att banarbeten som inträffade vid samma tid skulle kunna klumpas ihop
och planeras tillsammans trots att de inte hänger samman geografiskt. Detta för att kunder
kan bli påverkade av flera banarbeten som inträffar samtidigt och genom en gemensam
planering kan bästa lösning för kunden göras ur ett större perspektiv.
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Slutligen önskade banarbetsplanerarna att ÄP skulle utvecklas till att innehålla ett
dynamiskt gränssnitt där uppdateringar kunde göras enklare, alla kunde checka av olika
uppgifter när de var klara och det var tydligt vem som var ansvarig. Då kunde också den
färdiga trafiklösningen under banarbeten laddas upp där och olika aktörer kunde hämta
ut information på vilket sätt de ville och i det format som önskades.
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6. Analys och diskussion
Nedan följer en analys av de empiriska resultaten kopplat till de teoretiska referensramar
som beskrivits tidigare i rapporten. Även observationer som författarna gjort utifrån sitt
deltagande i arbetsprocessen med banarbeten flätas här ihop med empirin och teorin i
vissa fall. Kapitlet är disponerat utifrån de huvudsakliga teorier som valts. Inledningsvis
analyseras huvudsakligen avsnitten banarbetsprocessen, effektiv kommunikation, utskick
angående banarbeten och återkoppling får empirin kopplat till teorier om processer. Sedan
används teorier om kommunikation för att framförallt analysera de empiriska avsnitten
om kommunikationskanaler, utskick angående banarbeten och banarbetsprocessen.
Slutligen analyseras delar från samtliga avsnitt i empirin med hjälp av teorin om Lean
samt möjligheten för implementering av Lean.

6.1 Processer
Banarbeten och att göra förändringar utifrån dem är något som berör flera avdelningar på
SJ och kan beskrivas som vad Bergman & Klefsjö (1991) skulle kalla en kärnprocess i
SJs verksamhet. Detta illustreras i figur 15 nedan. Alla avdelningar inom SJ som berörs
av banarbeten visas i figur 15 och beskrivs i avsnittet om det urval som valts.

Figur 15. Illustration över banarbetsprocessen som en kärnprocess
Banarbetsprocessen skär tvärs igenom organisationen, vilket visas i figur 15, och det
kräver att samtliga berörda avdelningar gör en förändring eller är medvetna om vad som
förändrats. Kärnprocessens huvudsakliga innehåll består av information som
tillhandahålls genom de utskick som görs vid banarbeten (Bergman & Klefsjö, 1991).
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Informationen som skickas beskrevs av intervjupersoner som svår att tolka och
tidskrävande att skriva om. De förändringar som utförs på varje enskild avdelning utifrån
informationen görs i sin tur genom olika individuella och funktionella processer enligt
Bergman och Klefsjö (1991). Dessa processer är således helt beroende av hur
kärnprocessen fungerar och den engagerar och intresserar många aktörer vilket
framkommer inledningsvis i empirikapitlet. Hur kärnprocessen går genom de olika
avdelningarna, tas emot och behandlas är det enbart ett fåtal av intervjupersonerna som
anser sig veta. Banarbetsplanerarna själva, vilka är de som utför och ansvarar för
kärnprocessen, anser inte heller att de har full koll på hur informationen de tillhandahåller
tas emot och behandlas. Kärnprocessen berör således ett flertal aktörer inom SJ men är
en relativt stängd process, då varken banarbetsplanerarna eller aktörerna som tar emot
utskicken vet fullt ut hur andra arbetar i sina individuella eller funktionella processer. Att
synliggöra hur andra arbetar med olika processer skulle öka förståelsen hos samtliga
inblandade aktörer samt skapa ett större utrymme för anpassning.
Utifrån det som framkommit under intervjuerna har banarbetsprocessen som den ser ut i
praktiken just nu bristande processfokus i kommunikationen även om det är meningen att
den ska ha det. Intervjuerna vittnade om att utskick och skrivelser ofta är problematiska
och eftersom en del i att ha processfokus, enligt Bergman och Klefsjö (1991), innebär att
tillfredsställa interna eller externa kunder med så liten resursåtgång som möjligt är således
dessa utskick inte så resurseffektiva. Banarbetsplanerarna berättade även, vilket beskrivs
i kapitlet om banarbetsprocessen i empirin, om att de systemstöd som används vid
banarbeten inte alltid fungerar vilket också är en resurstjuv. Eftersom flera beskriver att
det är tidskrävande att gå igenom skrivelsen, tolka den och skriva om den, att den
innehåller fel samt ser olika ut genererar frågor som diskuteras via mejl, telefon och
informella samtal. Dessa diskussioner och förtydliganden är i sin tur tidskrävande vilket
inte heller är resurseffektivt (Bergman & Klefsjö, 1991). Att förändra trafiken utifrån
banarbeten är komplext men att minimera svårigheter att tolka skrivelsen, fel och
oklarheter är önskvärt och nyttan skulle generera en mer resurseffektiv verksamhet.
En annan del i att ha processfokus, enligt Bergman och Klefsjö (1991), handlar om att
energi läggs på att göra ständiga processförbättringar snarare än att skapa tillfälliga
lösningar. De mejl, telefonsamtal och informella samtal som uppkommer på grund av
oklarheter kan ses som avsteg från ordinarie process och blir således en form av tillfällig
lösning. Dessa problem fångas också sällan upp i och med att det finns en avsaknad av
återkoppling samt feedback under och efter ett banarbete. För att kunna göra
processförbättringar är det grundläggande att varje avvikelse registreras och utvärderas,
menar Bergman och Klefsjö (1991), då de innehåller viktig information för att processen
ska kunna förbättras och fel så småningom ska kunna reduceras och elimineras. Detta
saknas nästan helt enligt de vi intervjuat vilket resulterar i att likande avvikelser och fel
upprepas gång på gång. Att samla, sammanställa och utvärdera de frågor som är
återkommande vad det gäller banarbeten, utvärdera dem samt skapa lösningar för hur
dessa inte ska behöva uppkomma på nytt skulle bidra till att frågor och funderingar skulle
kunna minska. Sammanställningen skulle också vara ett nödvändigt verktyg för att kunna
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göra processen så resurseffektiv som möjligt då resurser går till att få klarhet i vad som
faktiskt gäller i processen som den ser ut idag.
Flera av de personer som deltagit i intervjuerna beskriver att aktiviteter som utförs i
samband med banarbeten ofta är personstyrt. Att ha en processtyrd verksamhet innebär
att fokus ska ligga på hur resultat produceras snarare än vem som gör vad (Bergman &
Klefsjö, 1991). Eftersom verksamheten vid banarbeten fortfarande är relativt
personberoende som intervjupersonerna beskriver det är även den aspekten något som
skulle kunna förbättras. För att minska personberoendet skulle en ökad medvetenhet kring
hur processen går till, hur andra jobbar med funktionella och individuella processer vara
ett sätt att minska beroendet. Att göra varje process mer tydlig i hur den utförs, samt
skaffa rutiner kring det skulle även medföra att det är lättare att förstå hur någon annan
har tänkt. Det skapar möjligheter för andra personer att förstå oavsett vem som utfört
arbetet. Tydliga rutiner, standarder och arbetssätt gör att andra personer som utför samma
arbete lätt kan sätta sig in i vad som är gjort och vad som behöver göras. Är samtliga
processer utförda på likande vis underlättar även det för mottagaren, då det blir lättare att
ta till sig och tolka informationen.
En annan del i att ha en processtyrd verksamhet är att fokus flyttas från att vara på de
enskilda produkterna till att vara på de aktivitetskedjor som skapar dem menar Bergman
och Klefsjö (1991). I nuläget finns det en plan över hur aktivitetskedjor ska gå, vilket
illustreras i figur 9 i bakgrundskapitlet, men utifrån de intervjuer och observationer vi
gjort ser kommunikationen vid banarbeten annorlunda ut och aktivitetskedjorna är sällan
så linjära som de ser ut att vara enligt den figuren. Som beskrivs i empirikapitlet så
uppstår det frågor, fel och ändringar längs vägen som inte visas enligt ordinarie process.
Nedan, i figur 16, följer en bild över hur kommunikationen i banarbetesprocessen kan
beskrivas utifrån observationer och intervjuer som utförts.
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Figur 16. Exempel på kommunikation kring banarbetsprocessen i praktiken
I figur 16 ovan visas banarbetsprocessen och hur kommunikationen går till utifrån
observationer, deltagande och intervjuer. Den visar hur kommunikation går till under
processen mellan banarbetsplaneraren och olika berörda avdelningar. Vi har valt att
enbart ta med Trafikverket, tidtabellskonstruktörer och Platsutbud, samt
turlistkonstruktörer i figur 16 på grund av att det är oftast de som har frågor och
synpunkter på planeringen. Övriga aktörer som berörs av banarbeten kommer även de
med synpunkter samt frågor och processen för dessa ser likande ut som ovan. Som
illustreras i figur 16 distribuerar banarbetsplaneraren, vid olika tidpunkter, information
om ändrad trafiklösning på grund av banarbete till olika avdelningar internt på SJ samt
till Trafikverket. Dessa ändringar tas emot och hanteras på de olika avdelningarna vilket
inte helt ovanligt resulterar i frågor, att fel hittas, funderingar eller förfrågningar om
förändringar som beskrivs i empirikapitlet. Dessa kommuniceras i huvudsak mellan
banarbetsplaneraren och den som har frågan, detta utan att de övriga som berörs av arbetet
är medvetna om det. Processerna mellan banarbetsplaneraren och dessa aktörer är således
åtskilda där banarbetsplaneraren är den person som knyter ihop processerna. Resulterar
denna dialog i att något behöver förändras innebär det att banarbetsplaneraren behöver
göra en ny beställning eller ett nytt utskick samt göra en ny distribution så att alla som
berörs får vetskap om ändringen. Detta görs ofta i ett ändringstryck som skickas via mejl
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till samtliga berörda avdelningar på nytt. Att alla dessa mindre separata processer är skilda
från varandra bidrar också till att, som många beskrivit under intervjuerna, de inte har
någon bild eller en vag bild över hur banarbetsprocessen går till.
Varje beställning, utskick eller ändringstryck aktiverar således de olika avdelningarna att
göra vad som krävs för att anpassa sin verksamhet efter banarbetet. Eftersom beställningar
och utskick ibland innehåller fel eller genererar frågor aktiveras banarbetsplaneraren
ibland att göra en ändring. Ändringen gör att hen måste uppdatera alla aktörer på nytt,
vilket gör att avdelningarna i sin tur får göra en anpassning i deras verksamhet på nytt om
det krävs av den nya informationen. Aktivitetskedjorna är således inte synliga mellan
processerna trotts att de är tätt sammankopplade och beror av varandra vilket gör att de
är mindre effektiva. Det bidrar även till att förståelsen för hur andra avdelningar arbetar
med banarbeten inte existerar vilket flera som deltagit i studien upplever som ett problem.
Den individuella process som banarbetsplaneraren själv utför är inte heller synlig för de
som berörs av den förens ett utskick kommer, vilket också har visats under intervjuerna.
En översiktlig bild av vilka banarbeten som kommer komma samt vem som är ansvarig
efterfrågades också vilket även det visar att processen är stängd fram tills att första
utskicket kommer. De mejl, samtal och informella möten som krävs för att skapa
förståelse och klarhet i vad som ska göras visar tydligt att processen inte går till så linjärt.
Kommunikationen och aktivitetskedjorna är mer komplexa är den processkarta som visas
i figur 9 i bakgrundskapitlet.
Att synliggöra samtliga processer istället för att hålla dem stängda som de är idag
möjliggör att funderingar och förfrågningar om förändringar skulle kunna komma tidigare
i det arbetet som banarbetsplanerarna utför. Det skapar också en mer iterativ process där
medarbetare kan lära av varandra och förståelse för de olika arbetsuppgifterna skapas.
Det gör också att trafiklösningen skulle kunna stå klar tidigare eftersom frågor kan lyftas
i början av processen och ändringstryck minska. En dialog i det inledande skedet av
processen medför också att banarbetsplaneraren kan känna sig tryggare med sin lösning
när den är klar. Utifrån deltagande och observation upplevs de åsikter som kommer kring
de utskick som görs mer som något jobbigt eftersom banarbetsplaneraren måste ändra en
trafiklösning som de tänkt var planerad och klar. Med en trafiklösning som är
färdigdiskuterad i ett tidigt skede kan även kunder informeras om ändringar tidigare. Det
skulle även kunna vara en del i att lösa problemet med att bararbetsplaneringen inte är så
kundfokuserad vilket det var många som upplevde som problematiskt och beskrivs i
avsnittet kundperspektivet i empirin.
6.1.1 Strategi kopplat till banarbetsprocessen
Åhlström (2010) beskriver att hur ett företag styr och förbättrar sina processer får
betydelse för verksamhetsmålen. Han fortsätter att det finns fem varianter av
verksamhetsmål, nämligen kvalitet, hastighet, leveranssäkerhet, flexibilitet och kostnad,
där man får kompromissa kring vilka mål som är de viktigaste för sin specifika
verksamhet. Vad det gäller banarbestprocessen ligger fokus på leveranssäkerhet vilket
handlar om att leverera på utsatt tidpunkt (Åhlström, 2010). Detta går att förstå utifrån
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den tidsplan och projektplan som finns att följa för banarbeten där det finns tydligt utsatta
tidpunkter för när varje del ska vara utförd och levererad till olika aktörer inom och
utanför SJ. Processen styrs alltså utifrån dessa tidpunkter, och det är inget som
banarbetsplanerarna tar upp som något problem. Däremot finns det indikationer på att
tidsaspekten ibland kan vara problematisk för banarbetsplanerarna utifrån observation
och deltagande. För en banarbetsplanerare krävs det en avvägning mellan att skicka ut
information och beställningar vid rätt tidpunkt trotts bristande kvalitet, oftast på grund av
icke fungerande IT system eller oklara direktiv kring vad som gäller från Trafikverket.
Eller så skickas inte beställningar och informationen i tid på grund av detta. Ofta väljs det
första alternativet, och beställningen eller utskicket får kompletteras i efterhand.
Samtidigt beskriver flera av mottagarna till informationen kring banarbeten att
tidsaspekten är problematisk. Många av de vi intervjuat anser att informationen kommer
för sent eller för tidigt för deras processer. Samtidigt är tidsaspekten viktig eftersom alla
processer ska utföras en viss tid innan banarbetet faktiskt äger rum. Detta i sin tur är
kopplat till de 90 dagar före avgång då biljetter till tåg ska vara släppta för köp till kund.
Det som brister när banarbetsplaneraren väljer att göra beställningar samt skicka utskick,
trotts att de är ofullständiga, är kvaliteten. Att fokusera på kvalitet innebär att göra rätt
(Åhlström, 2010), vilket banarbetsplanerarna gör när det skickas i rätt tid, men det betyder
inte alltid att det innehåller information som är rätt och fullständig. Just det är något som
de flesta intervjupersoner tagit upp, att det antingen saknas information, några får inte
informationen och att ändringar samt ändringstryck kommer sent. Utifrån observation och
deltagande visade det sig även att banarbetsplanerarna upplever att det är svårt att göra
helt och hållet rätt. Detta på grund av att arbetet sker manuellt vilket gör att det är lätt att
göra missar och fel. Till exempel skrivs skrivelsen och linjetabellen i stort sett helt
manuellt utifrån information som finns i andra system och siffror samt detaljer kan således
bli fel. De flesta som svarade på vad effektiv kommunikation betydde för dem talade
sällan om tidsaspekten, några nämnde den, men i de flesta fall ansåg de att det handlade
om att kommunikationen ska var tydlig, lätt och rätt. Någon utav banarbetsplanerarna
nämnde även att viss information som plockas ur systemen blir inaktuella snabbt då
ändringar i systemen utförs frekvent. Detta medför att det är svårt att skicka rätt
information, eftersom den ofta blir inaktuell fort då banarbeten och andra trafikändringar
påverkar varandra. Att flytta fokus något från leveranssäkerhet till att blir mer
kvalitetsinriktat skulle göra att missförstånd, fel och tolkningsproblem skulle minska,
samt att upplevelsen av att mottagarna får rätta skrivelsen också skulle reduceras.
Alla ändringstryck som skickas är också ett tecken på att processen är mindre flexibel.
Åhlström (2010) beskriver att ha fokus på flexibilitet handlar om att kunna förändra utan
att det straffas i termer av tid eller kostnad. Den projektplan som används vid ett banarbete
beskrevs av banarbetsplanerarna som krånglig och anpassad efter större banarbeten och
där med inte så anpassningsbar. Som själva processen ser ut idag är den inte särskilt
dynamisk och således inte så flexibel. Förändringar sker ofta under planeringstiden för
ett banarbete, banarbetsplanerarna berättade att det är svårt att hålla ordning på
dokumenten och hur de förändras i olika versioner samt att de blir inaktuella fort. Tid
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läggs med andra ord på att utföra och informera om förändringarna i olika kanaler för en
banarbetsplanerare. Mottagarna beskriver också att de upplever att det skickas många
ändringstryck och att det är svårt att hålla koll på vad som gäller samt är fastställt. Utifrån
observation och deltagande har det också framkommit att det finns en skepsis till det
första utskicket av skrivelsen som skickas eftersom det är mer en regel än ett undantag att
det kommer komma ett ändringstryck och mottagaren väntar således med sina processer.
En del i att ha ett större fokus på flexibilitet i processen skulle vara att informationen var
mer anpassad, eller anpassningsbar efter mottagaren. Denna del är viktig i och med att en
del av intervjupersonerna upplever skrivelsen som svår att tolka och att det är
tidskrävande att skriva om för att anpassa efter sin individuella eller funktionella process
på avdelningen.

6.2 Kommunikation
Bara för att det finns tillgång till information betyder det automatiskt inte förståelse och
kunskap menar Heide, Johansson och Simonsson (2012). Det är här kommunikation
kommer in och för informationsutbyte vid banarbeten på SJ är det viktigt att
informationen kommuniceras på rätt sätt för att den faktiska trafiklösningen ska fungera
under perioden för banarbetet. På SJ sker informationsutbytet via mejl från
banarbetsplanerarna till olika aktörer på SJ vid olika tidpunkter. Detta beskrivs emellanåt
som ett problem av intervjupersonerna då den viktiga informationen kan glömmas bort
eller missas bland de andra mejl som kommer in. Heide, Johansson och Simonsson (2012)
menar att fokus borde ligga på att skapa förutsättningar för diskussion och dialog mellan
aktörerna snarare än att fokusera på att sprida information. Detta kan ske genom möten
innan planeringen för trafiklösningen påbörjas för att diskutera möjligheter och lösningar
som gynnar alla aktörer inom SJ. Även ett IT-system där kommunikation om banarbeten
kan ske skulle kunna vara en lösning. Från empirin framkommer det att en del aktörer
skulle vilja ha detta för att själva söka den information som är relevant snarare än att få
för mycket eller för lite information tilldelat. Då skapas en plattform för kommunikation
istället för att information sprids genom att banarbetsplanerarna skickat mejl till ett stort
antal adresser där inte alla är nöjda med distribueringen. Om planen för trafiklösningen
vid banarbetet läggs ut kontinuerligt på denna sida kan aktörer som har åsikter komma
med dessa tidigare i processen och på så sätt minska antalet ändringstryck på grund av fel
som uppstår. En svår avvägning kan dock vara att bestämma vilka som har mandat, vilka
som får tycka saker samt hur långt in i processen de får ha åsikter vilket framkom i
empirin. För att lösa detta skulle det kunna finnas deadlines för hur långt in i processen
åsikter och förfrågningar får komma. Från empirin framkommer det att aktörer inom SJ
som mottar information om banarbeten tycker det är jobbigt att ändringstryck på
skrivelsen kommer. De specificerar dock inte vad som är jobbig med ändringstryck men
det kan komma ändringstryck som personerna i fråga måste agera på eller inte. Därför är
ändringstrycket jobbigt att ta emot både i bemärkelsen att mottagaren måste agera på
informationen samt för de personer som inte behöver agera men ändå får information som
de måste läsa igenom och tolka. Detta har uppmärksammats utifrån deltagande
observationer.
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Utskicken som görs av banarbetsplanerarna är formell kommunikation och har planerade
tidsramar vilket stämmer överens med Wikforss (2006) beskrivning av den formella
kommunikationen. Det kan också utföras planerade möten med de berörda avdelningarna
inom SJ för att diskutera möjliga trafiklösningar. Dessa formella möten tycker aktörerna
är bra och hjälper till att skapa förståelse för hur alla inblandade avdelningar jobbar med
banarbeten. Ekman (2003) menar dock att formella möten är tidstjuvar och måste
kompletteras med informella möten. Från empirin framkommer inget om att dessa möten
skulle vara tidstjuvar men det har beskrivits hur aktörerna ofta går till varandras
arbetsplatser och pratar vid oklarheter, vilket är informell kommunikation (Ekman, 2003).
Informell kommunikation beskrivs av Ekman (2003) som ett sätt att lära känna kollegor
samt ge idéer innan möten. En del aktörer påpekar dock att de inte har ansikten på kollegor
som de skulle behöva kontakta i vissa frågor vilket problematiserar denna informella
kommunikation. Den blir endast värdefull för de aktörer som sedan innan känner
varandra. Detta menar även Heide, Johansson och Simonsson (2012) och förtydligar att
den informella informationen måste hanteras med omsorg. I studien om kommunikation
i byggprojekt från tidigare studier förklarar Wikforss (2006) att projektledningen behöver
en informationsteknologi som kan förena de båda kommunikationsmönstren som tas upp
nämligen den planerade och spontana kommunikationen, vilka kan liknas vid den
formella och informella. Även för kommunikationen för banarbeten på SJ skulle denna
informationsteknologi vara hjälpsam i att kombinera de olika kommunikationssätt som
framkommit ur empirin och som efterfrågats av intervjupersonerna.
För att utnyttja kommunikationens rikedom anser Robbins och Judge (2010) att ansiktemot-ansikte är det mest effektiva kommunikationsmedlet. Vissa aktörer inom SJ anser att
detta stämmer och att det är lättare att gå fram till personer och fråga om det finns
oklarheter i trafiklösningen vid ett banarbete. Andra tycker mejl är smidigare då
informationen eller frågan då finns nedskrivet. Problemet med ansikte-mot-ansikte blir
dock att det krävs att personen i fråga känner till vem som är ansvarig för vilka uppgifter
i banarbetsprocessen. Detta menar aktörer på SJ är problematiskt och ibland vet de inte
vem de ska prata med i vissa frågor. Om det fanns en plattform för frågor angående
specifika banarbeten kunde frågor ställas där istället för till enskilda kollegor. Detta kunde
ske genom ett IT-system för banarbeten som tidigare nämnts. På så sätt blir
kommunikationen mer processtyrd snarare än personstyrd. För att skapa ett strategiskt
och värdeskapande kommunikationsarbete behövs en närmre koppling till
arbetsprocesserna i organisationen beskriver Heide, Johansson och Simonsson (2012).
Kommunikationen kring banarbeten borde alltså vara mer kopplade till en process och
finnas med tydligare i beskrivningen av processen. Idag finns tidsaspekten av när
informationsutbyte ska ske men hur denna information kommuniceras ut är inte en del av
processbeskrivningen, se figur 9.
Informationen kring banarbeten bygger till stor del på synsättet om kommunikation som
överföring av ett budskap, vilket beskrivs av Heide, Johansson och Simonsson (2012).
Synsättet bygger på en linjär bild av kommunikationen där de finns tydliga sändare och
mottagare. Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver hur mottagarna ställs inför
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tolkningsproblem som hanteras utifrån personens perspektiv vilket även framkommer ur
empirin där mottagarna ofta har problem med att tolka utskicken. Däremot stämmer
synsättet väl ihop med ett processtänk kring kommunikation om banarbeten, där det alltid
ska finnas tydliga sändare, kanaler och mottagare vilket aktörerna på SJ efterfrågar. Det
andra synsättet som Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver är kommunikation
som delning av ett budskap där en förståelse kring budskapet skapas genom dialog. Ett
exempel på detta utifrån empirin är gemensamma möten om banarbetet som sker innan
stora banarbeten där diskussioner mellan avdelningarna på SJ sker. Om en plattform till
denna kommunikation skapas genom ett gemensamt IT-system kan en dialog föras
tidigare och kontinuerligt genom arbetsprocessen. Detta tillsammans med ett tydligare
processtänk kan kombinera de två nämnda synsätten på kommunikation, vilket Heide,
Johansson och Simonsson (2012) beskriver som viktigt för att få en välfungerande
kommunikation och organisation.
Detta andra synsätt som Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver används även
för att skapa gemensam förståelse för kommunikationen samt skapar mening för alla
inblandade aktörer. Under avsnittet med banarbetsprocessen i empirin framfördes det att
en överblick över banarbetsprocessen samt kommunikationen saknades och även detta
var något som efterfrågas. Det är viktigt att alla inblandade aktörer ser arbetet med
banarbeten som en del i deras ordinarie arbetsuppgifter och inte som en fritidsaktivitet
vilket beskrevs i empirin. Detta på grund av ökningen av banarbeten som kommer ske i
Sverige vilket gör att arbetet med banarbeten måste integreras och prioriteras av företaget
och de anställda. De gemensamma handlingarna kring en arbetsuppgift skapar en social
verklighet bland en grupp människor vilket leder till gemensamma mål genom dialog
menar Heide, Johansson och Simonsson (2012). Detta kan skapas genom en tydligare
syn över banarbetsprocessen och kommunikationen där det finns dialog och lärande
mellan avdelningar samt att det gemensamma målet är bestämt och grundat hos alla.
Översikten över banarbetsprocessen skulle kunna lösas genom ett IT-system, som tas upp
i avsnittet om drömmen i empirin, där det var lätt att se framsteg, ansvariga personer och
information om banarbeten.

6.3 Lean
Under intervjuerna valdes det att inte uttryckligen fråga informanterna om begreppet
Lean eller om deras åsikt kring detta. Syftet med det angreppssättet var att undersöka om
det fanns ett incitament hos aktörerna inom SJ att arbeta mot en kommunikationsprocess
där Lean kunde var integrerat.
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Utifrån empirin har några aspekter som relaterar till Lean kommit fram. Dessa har
framkommit utifrån författarnas egen tolkning av Lean eftersom konceptet enligt Modig
och Åhlström (2012, s. 85) och Hines, Holweg och Rich (2004) kan handla om en mängd
olika saker och har genom åren fragmenterats på grund av dess popularitet. De aspekter
som tas upp har identifierats som områden där utvecklingsmöjligheter finns samt de som
upplevts vara återkommande inslag i intervjuerna. Aspekterna har identifierats som:




Transparens
Återkoppling
Standarder

Det finns en del antydningar av Lean i hur arbetsprocessen kring banarbeten går till på
SJ. Bland annat finns det standarder för skrivelsen, möten om banarbeten med andra
aktörer och verktyget ÄP har som syfte att samla information om trafikändringar så alla
kan se. I alla dessa delar finns dock utrymme för ytterligare förbättring vilket har visats i
empirin och förklaras med utförligt nedan.
Med transparens menas att alla aktörer som berörs av banarbetsprocessen lättare ska få
tillgång till information samt alltid ha rätt och riktig information. Här beskriver
exempelvis Modig och Åhlström, (2012) hur medarbetare bör använda samma saker som
verktyg för att organisationens mål ska förverkligas för implementering av Lean. Detta
skulle kunna vara, som flera intervjupersoner beskriver, ett IT-system där banarbeten
samlas och där rätt information ligger. I empirin, under avsnittet där intervjupersonerna
får beskriva sin dröm kring kommunikation om banarbeten, beskrivs problem med att
information loggas och skrivs manuellt i flera olika system. Om endast ett system
användes av alla aktörer för banarbeten så skulle arbetsbördan bli mindre,
överskådligheten bättre och det faktum att alla använder samma verktyg skulle passa in
på en Lean arbetsmetod.
Aspekten med transparens utgår även från aktörernas vilja att se vad som är gjort i
processen samt när det är gjort. Även här skulle ett system med interaktiva möjligheter
vara en lösning där exempelvis aktörer kunde checka av när någon del av arbetet var klart.
Detta på grund av att vissa arbetsuppgifter i planeringen är beroende av att andra uppgifter
är utförda och på så sätt kunde detta tydliggöras i det gemensamma systemet. Idag
beskriver banarbetsplanerarna att ingen respons sker när arbetsuppgifterna är utförda.
Detta kan bland annat handla om att ett tåg kommer avgå tidigare från sin startdestination,
då måste TDB uppdateras och resenärer informeras. Det finns dock ingen koppling mellan
den som uppdaterar TDB och den som informerar kunden vilket framkommit ur
deltagande och observationer. Bristen på koppling mellan avdelningarna om ansvarar för
dessa uppgifter gör att kunden kan få information om ny avgångstid långt efter att
tidtabellen blivit uppdaterad. Detta stämmer inte överens med Lean och just-in-time
metoden. Med ett gemensamma system kunde det bli tydligt när TDB var uppdaterat och
resenären kunde kontaktas i god tid.
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Transparens handlar även om att på lång sikt veta vad som händer och detta tas upp i
empirin genom att en del aktörer gärna vill veta vilka banarbeten som kommer behöva
anpassas efter längre fram i tiden. Även en bättre översikt för de banarbeten som faktiskt
utförs under en viss tidsperiod efterfrågades, bland annat genom en sverigekarta där
aktuella banarbeten var markerade. Detta för att få helhetsbilden för hur banarbeten
påverkar varandra. Blomqvist (2012) beskriver att transparens när det gäller språket i
rapporter är en viktig del om en organisation ska bli mer Lean. Om informationen i
skrivelsen innehåller mer transparens och klarspråk skulle mottagarna uppfatta
informationen lättare och inte behöva slösa tid på tolkning av innehållet, vilket beskrivs
av många intervjuade aktörer. Detta skulle kunna göras genom utbildning av sändare och
mottagare i språkvård som Runebjörk och Wendleby (2013) beskriver och även tydligare
standarder på informationsutskick, vilket utvecklas nedan. En del ansåg att det var
otydligt vem som ansvarade för banarbetet, vem som skulle vara mottagare till vilken
information samt vad som förväntades av dem när information om trafiklösningen
mottogs. Med transparens skulle detta kunna undvikas. Om arbetet med banarbetet sågs
som en produktionsprocess som Womack, Jones och Ross (1990) definierar Lean utifrån,
kunde alla aktörer behandlas som interna kunder och tydligheten om hur processen såg
ut skulle vara större. Arbetet borde vara mer processtyrt istället för individstyrt, som några
aktörer inom SJ upplever det, och på så sätt skulle det inte vara lika viktigt att veta vem
som ansvarade för vad eller vem som var mottagaren eftersom det ingick i en gemensam
tydlig process. Detta tyckte aktörer på SJ vore bra eftersom information då kunde hittas
trots att den ansvariga banarbetsplaneraren inte var tillgänglig samt att personstyrd
planering försvårar kommunikationen då det finns svårigheter i att känna och ha ansikte
på alla berörda personer inom SJ.
Återkoppling kan kopplas till en del av aspekten med transparens när det gäller ett ITsystem där aktörer kan se vad som är gjort och checka av när ett delarbete är utfört. Detta
beskrivs som ett viktigt verktyg i hur Lean fungerar, där Toyota exempelvis använder sig
av en visualiseringstavla där det tydligt framgår hur processen fortskrider (Modig &
Åhlström, 2012). Detta skulle kunna göras i ett redan existerande system, nämligen ÄP
som några aktörer nämnt i empirin. I detta system skulle det kunna finnas en liknande
visualiseringstavla där alla aktörer kan se vad som är gjort, vem som har gjort det samt
hur processen fortskrider. Detta ger en lättskådlig översikt och kan minimera frågor och
oklarheter som tar upp tid hos bland annat banarbetsplanerarna. Runebjörk och Wendleby
(2013, s. 199) menar att Lean handlar om att skapa en lärande organisation och med
återkoppling efter utförda projekt och banarbeten kan detta göras. I empirin framkom det
att det saknades en plats för kunskapssamling och banarbetsplanerarna saknade en
återkoppling om hur trafiklösningen kring banarbeten faktiskt hade utförts. Även detta
skulle kunna finnas i det befintliga systemet ÄP. Ett annat sätt för återkoppling beskrev
aktörerna inom SJ som uppföljningsmöten innan och efter banarbeten utförts för att utbyta
kunskaper om hur trafiklösningen kan göras eller kunde göras bättre. På så sätt utbyts
kunskap mellan alla aktörer vilket i slutändan kan ökar förståelsen för varandras arbete
och utmaningar.
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Standarder handlar både om standarder i arbetsprocesserna för trafikplanering, som
beskrivs tydligare i analysen för processer, samt i standarder på hur information skickas
mellan aktörer. Detta berör i synnerhet utskicken med skrivelsen och linjetabellen, men
även genom vilka medier kommunikation sker. Banarbetsplaneraren använder en mängd
olika systemstöd för att planera, informera och kommunicera kring trafiklösningar runt
banarbeten. Vid information används mejl som går ut till berörda aktörer med standarder
på skrivelsen, vilken ofta ändå är svårtolkat enligt empirin. Standarder saknas dock för
linjetabeller samt för mejlsändlistor. Detta gör att information som ska visas ut mot kund
samt vem som får vilken information till stor del beror på vilken banarbetsplanerare som
gjort trafiklösningen. För att förhindra detta behövs tydligare standarder. Standarder är en
metod som används inom Lean och är viktigt för att medarbetarna ska göra samma sak
(Modig & Åhlström, 2012). Empirin belyser det utbredda problemet med att tolka och
förstå skrivelsen. Detta skulle kunna lösas med hjälp av standarder och sorteringsbar
information, vilket överensstämmer med en Lean arbetsmetod.
För att få in Lean kommunikation inom arbetet med banarbeten på SJ är retorik och
språkvård en nyckel som Runebjörk och Wendleby (2013) samt Blomkvist (2012)
beskriver. Aktörer måste få en plattform för att kunna förstå andras kommunikation samt
utveckla sin egen kommunikativa förmåga om Lean kommunikation ska vara möjlig att
implementera fortsätter Runebjörk och Wendleby (2013, s. 240). Eftersom många
uppfattar informationen i skrivelsen som svårtolkad är arbetet med att standardisera och
lära upp olika aktörer i kommunikation av stor vikt.
6.3.1 Implementering av Lean
Tidigare forskning på hur Lean kan appliceras inom olika områden visar på begreppets
bredd och möjligheter. Arbetsprocesser inom exempelvis sjukvården och byggindustrin
har visat vara mottagliga för Lean som metod och möjligheterna för att arbete med Lean
för kommunikation inom processen för trafikplanering runt banarbeten på SJ är stora.
Ovan har incitament för appliceringen av Lean på kommunikationen visats utifrån
empirin och nedan följer en analys av hur denna skulle kunna implementeras.
För att undersöka implementeringen av Lean på kommunikationen kring banarbeten på
SJ används de fem principerna för hur företag ska tänka Lean som utvecklades av
Womack och Jones (1996). Nedan presenteras de fem principerna tillsammans med hur
nulägen ser ut på SJ samt vilka åtgärder som behöver utföras för att en integrering av
Lean ska vara möjlig kopplat till teorin.
1) Specificera värde med utgångspunkt från slutkunden.
Från empirin framkom det att aktörer saknade kundfokus i kommunikationen kring
banarbeten på företaget. Kunden som är SJs slutkund borde enligt Toyotas arbetssätt,
TPS, vara i fokus och deras önskemål prioriteras högst (Liker, 2004, s.23). Om SJ
trafikplanering ska kunna jobba med Lean inom kommunikationen måste det som kunden
värderar högst integreras i hur arbetet med banarbeten sker. Detta kan göras exempelvis
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genom att utföra kundundersökningar för att se vad kunderna värderar högst gällande
kommunikation vid banarbeten precis som en aktör föreslog under intervjuerna.
Här gäller dock även att specificera värdet för alla kunder i kedjan. Speciellt om de interna
aktörerna ska ses som interna kunder, som Larsson (2008) beskriver är viktigt inom Lean.
Värden som dessa interna kunder beskrev i empirin var bland annat riktad information,
sorteringsbar och tydlig information, överblick över processen, endast ett system att
arbeta i samt mindre manuellt arbete. Här är det intressant att se hur tidsaspekten i när
information skickas ut inte angavs ge mest värde i processen, utifrån empirin, utan värdet
ligger i att skicka ut rätt information.
2) Identifiera alla steg i flödet och eliminera de steg som inte skapar värde (slöseri).
Genom Value Stream Mapping, som Larsson (2008) beskriver som ett hjälpmedel för att
öka förståelsen i en process, kan stegen i flödet identifieras och effektiviseras. En Value
Stream Map har gjorts i figur 16 för att visa hur den egentliga processen med
kommunikation går till. I den visas hur processerna mellan en aktör och
banarbetsplaneraren ofta är stängda för andra aktörer, vilket leder till liten förståelse och
överblick. Om alla aktörer var medvetna om denna stängda process eller om processen
kunde bli mer öppen skulle detta förbättra kommunikationen i banarbetsprocessen. Den
stängda processen anses därför inte ge något värde utan borde utvecklas och vara mer
öppen, vilket representerar elimineringen av steg som inte skapar värde. Figur 16
tillsammans med figur 9 visar processen kring banarbeten och båda figurer är till hjälp
för att eliminera fler steg som inte skapar värde. Exempel på steg som skulle kunna
elimineras är att det skickas mycket mejl inom SJ, vilket några aktörer beskriver som
problematiskt eller fokuseringen på tid när information skickas ut. Ytterliga ett steg som
skulle kunna elimineras för att skapa värde är minimering av ändringstryck som skickas
ut. Om antalet ändringstryck minskade skulle rätt information kunna förmedlas på ett
smidigare sätt.
3) Skapa en sekvens av värdeskapande steg så att produkten flyter smidigt mot
kunden.
Figur 16 är en början till att beskriva den verkliga processen med kommunikation kring
banarbeten, då processen inte alltid sker som i figur 9 från bakgrunden. Produkten flyter
alltså inte smidigt mot kunden som den beskrivs i figur 9 utan blir störd av en mängd
olika moment som visas i figur 16. Processen behöver definieras tydligare samt flyta
smidigare och de olika berörda aktörerna borde vara införstådda i processens alla delar
för att ha en bredare förståelse av hur alla arbetar. Detta tror vi skulle kunna göras genom
att aktörerna fick vara med tidigare i processen med hjälp av ett gemensamt IT-system
för banarbeten och de skulle därmed få en tydligare överblick över trafiklösningen. Detta
i sin tur skulle minska ändringstryck och sena åsikter från inblandade aktörer.
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4) När flödet är etablerat, låt kunderna ”dra värde” uppströms från nästa aktivitet
I detta steg har de onödiga elementen i processen eliminerats och alla kunder i kedjan kan
uppskatta hela kedjans egenskaper som skapar värde. Det är viktigt att se värdet i att
skicka något som ger värde till kunden. Om detta uppnås kan återigen mängden
ändringstryck minskas och förståelsen för varandras arbete kan öka, vilket efterfrågades
i empirin. Här kommer även aspekten med teamwork, som är viktig inom Lean, in
(Womack, Jones & Ross, 1990). Om alla aktörer känner sig tillhörande en grupp som
verkar åt samma mål blir det lättare att se vad som skapar värde för hela gruppen. Även
återkoppling nedströms skapar värde eftersom det blir tydligare när arbete är utfört vilket
verkar mot en gruppkänsla och skapar mervärde för arbetsuppgifterna och gemenskap för
samtliga inblandade. Då kan arbetsuppgifterna kring banarbeten på ett tydligare sätt ses
som något viktigt samt värdefullt istället för någon extra arbetsuppgift vilket empirin till
viss del vittnar om.
5) När de fyra stegen ovan är genomförda börjar processen om igen och fortsätter
till dess att ett tillstånd av perfektion har uppnåtts, där perfekt värde skapas utan
slöseri.
Ständig förbättring är en viktig del i arbetet med Lean menar Womack, Jones och Ross
(1990) och därför är detta steg viktigt för implementeringen av Lean kommunikation
inom SJ. Från empirin har det beskrivits att processen för banarbeten har förbättras under
de senaste åren vilket kan tyda på att det finns vilja att fortsätta förbättringen och nå ett
gemensamt mål med effektiv kommunikation kring banarbeten. Det krävs dock en
förankring hos samtliga berörda aktörer inom SJ och en vilja för att alltid skapa ständiga
förbättringar.
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7. Sammanfattning och slutsats
Mängden banarbeten ökar och av allt att tyda kommer den öka i framtiden. Den ökade
mängden banarbeten innebär också en allt större påverkan på samtliga tågoperatörers
trafik på järnvägen, däribland SJ. Att anpassa trafiken utifrån banarbeten kräver i sin tur
olika åtgärder på olika avdelningar inom SJ vilket kan ses som en kärnprocess för
verksamheten då den skär tvärs igenom organisationen. Förbättringsarbeten har tidigare
utförts för att skapa deadlines samt arbetsprocesser att följa och det finns en projektplan
att förhålla sig till, men för att ta nästa steg behöver samtliga processer som utförs i
samband med banarbeten göras mer synliga mellan avdelningarna. Genom att synliggöra
de funktionella och individuella processer som pågår parallellt med kärnprocessen skulle
en större förståelse för processen i stort infinna sig. Kunskapsutbyten sinsemellan
banarbetsplanerare samt mellan banarbetsplanerarna och mottagarna skulle möjliggöras
vilket skapar värde i form av förståelse för andras arbete samt utbyten av erfarenheter.
Trots de aspekter av Lean som redan syns i arbetsprocessen med banarbetsplanering på
SJ finns det delar av kommunikationen som kan förändras för att Lean ska kunna
appliceras. Den första delen där utrymme för förbättring kan ses är transparens, och mer
specifikt en öppnare process. Det bör vara lättare för olika aktörer att hitta information
som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och de ska inte vara beroende av
exempelvis banarbetsplanerarens närvaro för att få tillgång till denna information. Det
ska även vara lättare för alla berörda parter att följa med i processen och se framsteg som
görs. En öppnare process helt enkelt. Nyttan med detta skulle vara en större förståelse
genom hela kedjan hur arbetet med trafikplanering vid banarbeten går till vilket i sin tur
skulle hjälpa till att fläta in arbetet med banarbeten i den dagliga verksamheten på ett
tydligare sätt.
Standarder är något som behövs för Lean kommunikation och som även visat sig vara
viktigt för de aktörer som intervjuats. Standarderna bör implementeras i informationen
som skickas ut i samband med ändringar i trafiken på grund av banarbeten. Med
informationen menas utskicken, som till viss del redan har standarder. Mer strikta
standarder bör införas för att möjliggöra för medarbetarna att arbeta på samma sätt och
kunna kommunicera med varandra på samma sätt. Ett sätt att få mer strikta standarder
skulle kunna genomföras genom att använda ett sorts formulär med alternativ som väljs.
För att lyckas med detta behövs även utbildning i språkvård och retorik, både hos
sändaren av information och mottagaren.
Att styra processen så att den blir allt mer standardiserad med samtidigt flexibel är svårt.
Som nämnts finns det till viss del standarder och mallar att förhålla sig till, exempelvis
för skrivelsen, men att minska utrymmet för variation för hur banarbeten kommuniceras
skulle göra det lättare för mottagaren att utföra sitt arbete utifrån banarbetet. Att
mottagaren också på ett enkelt sätt kan sortera information utifrån vad som är relevant för
dem är också önskvärt. Nyttan skulle således bli en mer resurseffektiv verksamhet då den
tid som idag går till att gå igenom informationen skulle reduceras. Ytterligare ett steg i en
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mer resurseffektiv verksamhet skulle innebära att information kan användas direkt, eller
plockas direkt ur systemen utan att de behöver skrivas om manuellt vilket även reducerar
de felskrivningar som uppstår i och med det manuella arbetet som utförs.
Återkoppling är en annan aspekt där förbättring av kommunikationsprocessen kan ge en
tydligare Lean arbetsmetod. Även här kopplas behovet av att kunna följa hur processen
fortskrider men även att få återkoppling direkt om utfört arbete eller åsikter. Om
processen blir tydligare och lättare att följa för alla inblandade aktörer kan antalet frågor
minimeras vilket resulterar i mindre arbetsbelastning för banarbetsplanerarna att svara på
frågor från olika håll i organisationen.
För att genomföra processförbättringar krävs ett arbetssätt där fel och avvikelser fångas
upp och utvärderas. För detta krävs resurser, däremot skapar det möjligheter för att i
framtiden ha en mer resurseffektiv verksamhet. Att alltid fånga vad som är svårt, blir fel
och utvärdera detta skapar en självlärande verksamhet och liknande fel upprepas inte i
lika hög grad. Det gör också att medarbetare i allt större utsträckning kan lära av varandra.
För en helt processtyrd verksamhet behövs även personberoendet minskas. Detta görs i
form av att, som nämnts tidigare, processen behöver standardiseras samt vara mer öppen.
Nyttan är således att alla kan tillgå information oberoende av om en specifik person finns
tillgänglig eller inte.
För att effektivisera aktivitetskedjorna behöver de synliggöras. Detta görs genom att visa
samtliga processer som utförs vid ett banarbete för att skapa större förståelse för hur den
fungerar. Samtidigt måste viktiga tidpunkter för när aktivitetskedjor ska starta finnas.
Dessutom bör det finnas ramar för hur långt in i processen förslag samt ändringar får
tillhandahållas. Att ha förståelse för när och hur olika aktivitetskedjor skapas möjliggör
också att förbättringar i dem kan utföras. Nyttan är således att aktivitetskedjorna blir mer
effektiva vilket reducerar ändringstryck, missförstånd samt problemen med
versionshantering. Att synliggöra aktivitetskedjorna skapar möjligheter för översikt samt
medför att oklarheter kan lösas tidigare.
Att ha fokus på både leveranssäkerhet och kvalitet är viktigt men komplicerat i
banarbetsprocessen. I dagsläget behöver banarbetsplaneraren inte sällan göra en
avvägning mellan dessa där leveranssäkerheten oftast vinner till förmån för kvaliteten i
de första utskicken som görs. För att överbrygga fenomenet kan det vara bra att synliggöra
i vilka delar informationen som skickas brister eller är ofullständig. Detta förbereder
mottagarna på att en ändring kommer att göras samt om den berör deras verksamhet. Att
skapa transparens kring hur banarbetsplaneraren tänker, hur trafiklösningen tas fram och
vad som fattas skulle även öka förståelsen av varför vissa utskick är ofullständiga. Genom
att sluta mejla information om banarbeten går det att förhindra att personer inte får
information eller anser att den kommer vid fel tidpunkt. Att synliggöra det arbete som
banarbetsplanerarna gör skapar förutsättningar för mottagarna att följa processen samt
själva kunna välja när de vill ta del av det som gjort eller kommer att göras. Det löser
både problemet vad det gäller avvägningar mellan leveranssäkerhet och kvalitet för
banarbetsplanerarna samt synpunkterna på när utskicken kommer.
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För att skapa förutsättningar för en god kommunikation på SJ behövs diskussion och
dialog uppmuntras. Plattformen för detta skulle behöva innehålla kontinuerliga
uppdateringar, utrymme för åsikter och ett verktyg för att visualisera processen i ett tidigt
läge. Det bör dock vara tydligt vem som ansvarar för, eller äger, banarbetet i fråga, vem
som tar de slutgiltiga besluten samt en tidsperiod där aktörer får komma med åsikter vilket
nämnts tidigare.
Formella möten skapar förståelse för alla inblandade aktörer om specifika banarbeten och
är något som borde fortsättas med inom SJ. Detta bör däremot kompletteras med mer
informella möten för att skapa gemensamma idéer och tankar kring trafiklösningar
samtidigt som det hjälper avdelningarna lära känna varandra och komma varandra
närmre. Kommunikationen ansikte-mot-ansikte hjälper även till att höja
kommunikationens rikedom, men vid frågor kring banarbeten är mejl eller liknande
verktyg där informationen finns nedskriven, att föredra. Kommunikationen bör dessutom
vara tydligare kopplad till arbetsprocesserna, vilket skulle kunna utföras om
kommunikationsutbytet kunde ske på samma plattform som beskriver arbetsprocessen
kring ändringar i SJs trafik.
Den linjära bilden av kommunikation med tydliga sändare, kanaler och mottagare är
viktig när det gäller kommunikationen för banarbetsprocessen. Speciellt när det gäller
viktig information om banarbeten som kräver att aktiviteter i arbetskedjan utförs med
avseende på denna information. Tolkningen av informationen kan däremot bli
problematisk när informationen hanteras utifrån mottagarens perspektiv och kunskap. För
att skapa mening för alla inblandade aktörer, gällande kommunikation kring banarbeten,
krävs att en förståelse kring budskapet i informationen skapas genom dialog. För att detta
ska ske behövs ett gemensamt mål för alla inblandade aktörer samt en helhetsbild över
vad som händer i arbetsprocessen för banarbeten och vad värdet med resultatet blir.
Med de tre aspekter om Lean, transparens, standarder och återkoppling, i åtanke kan
Lean appliceras på kommunikationen om banarbeten inom SJ. Som implementeringshjälp
kan dessutom de fem principerna för hur företag ska tänka Lean användas. Dessa kan
hjälpa SJ att tydliggöra vilka kunder som finns inom organisationen, identifiera
informationsflödet, eliminera aspekter som är onödiga, se vilka delar i kedjan som skapar
värde för alla och slutligen upprepa dessa steg för att utföra ständiga förbättringar. Detta
är ett omfattande arbete som kräver att alla avdelningar, inte bara trafikplaneringen,
omfamnar förändringarna och arbetar mot samma gemensamma mål.
Med utgångspunkt i resultatet av studien går det att bredda perspektivet ytterligare vad
det gäller att kunna effektivister kommunikationsflöden i stora organisationer, där
processer skär tvärs igenom organisationen. En stor del av arbetet på kunskapsintensiva
organisationer består av kommunikation i form av bland annat möten, diskussioner,
samtal med kollegor eller mejl. Kommunikation är ständigt närvarande och har en
fundamental betydelse för en organisations existens och framgång. Därför är denna studie
viktig. Just kommunikation är inte sällan något som upplevs som problematiskt i
organisationer vilket exempelvis visas genom upplevelsen av att fel, för mycket eller
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svårtolkad information kommuniceras. Därför gäller det generellt för organisationer att
förstå vikten av god kommunikation och vilket värde det tillför. Därmed är de
utvecklingsmöjligheter som identifierats hos SJ även tillämpbara på hos likande
organisationer där kärnprocesser sker.
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8. Fortsatt arbete
För att implementera de förbättringsförslag som presenterats i kapitlet om
sammanfattning och slutsats följer här förslag på vidare utveckling och fortsatt arbete.
Dessa förslag beskrivs övergripande och har som syfte att ge SJ hänvisning till vilka
avseenden som är viktiga för fortsatt utveckling av kommunikation i banarbetsprocessen.
Ett sätt att förbättra kommunikationen kring banarbeten kan vara att förbättra språket som
används. Detta skulle kunna göras genom utbildning i språkvård och retorik hos alla
aktörer som sprider information om banarbeten. Genom att tala och skriva med samma
språk blir det enklare att förstå varandra och tolka information. Nyttan skulle även vara
att minska utrymmet för tolkningsproblem och missförstånd eftersom kommunikationen
blir tydligare och enklare. Ytterligare ett sätt att bedriva vidare utveckling för effektivare
kommunikation kring banarbeten skulle vara att undersöka vad mängden ändringstryck
beror på. I dagsläget har ca cirka 72 procent2 av de banarbeten som kommuniceras ut via
utskicken minst ett ändringstryck och det är således intressant att studera vidare varför de
uppstår. Är det manuellt arbete och det mänskliga felet som orsakar ändringstryck eller
är det sena ändringar från Trafikverket som orsakar det? Nyttan med detta skulle vara att
genom att identifiera dessa felkällor skulle det vara möjligt att minska och eliminera dem.
Kommunikationsprocessen skulle gynnas av detta då mängden ändringstryck i slutändan
skulle vara färre.
Det som vidare önskas utvecklas är ett IT-system som kan fungera som en plattform för
planering av banarbeten, visualisering av processen, informationsutvinnande och
kommunikation. Förslagsvis skulle detta verktyg finna integrerat i det redan befintliga
systemet ÄP. För att få en överblick över banarbeten på lång sikt bör systemet innehålla
en lista med alla banarbeten som ska utföras under innevarande år. Denna lista ska vara
sorteringsbar efter datum, ansvarig banarbetsplanerare eller namn. För att se hur
planeringsprocessen för ett specifikt banarbete fortskrider, hitta information om detta
banarbete, ge återkoppling, publicera information eller ändringar ska varje banarbete i
listan vara klickbart. När ett banarbete har klickats på kommer användaren till en sida
som innehåller alla ovan nämnda funktioner.
På denna sida för ett särskilt banarbete kan banarpetsplaneraren i ett tidigt skede beskriva
trafiklösningen, ladda upp relevant information och checka av när informationen är
slutgiltig och klar. Här kan även andra aktörer checka av när aktiviteter är utförda,
exempelvis när RDB är uppdaterat med nya tider eller när information finns ute på
hemsidan mot kund. Alla aktiviteter som ska ske under banarbetsprocessen skulle kunna
ligga i en tidslinje på denna sida och liknas vid projektplanen som banarbetsplanerarna i
nuläget arbetar efter. Se projektplanen i Appendix A. Det skulle även vara önskvärt att

2

Siffran är baserad på antal ändringstyck i förhållande till antalet banarbeten som planerats och som
inkom till författarnas mejlinkorg från november 2015 till februari 2016.

64

denna plattform var kopplad till andra system, exempelvis RPS, så att information
uppdateras kontinuerligt.
Med hjälp av en ökad digitalisering och IT-system skulle även SJ kunna skapa en mer
Lean arbetsprocess. Vilket även kan tillämpas i andra organisationer. En digital plattform
underlättar och möjliggör Lean kommunikation för organisationer med komplexa interna
kommunikationsmönster. Genom att synliggöra och standardisera flöden, processer och
kommunikation via ett IT-system förenklas implementeringen av Lean och tillåter stora
organisationer kommunicera på ett mer effektivt sätt.
Avslutningsvis måste dessa förändringar förankras hos samtliga personen som arbetar
med eller berörs av banarbeten vilket inte är helt enkelt. Utmaningen för SJ ligger i att
skapa gemensamma mål och visioner om förbättring. Samtidigt har alla som arbetar med
banarbeten olika perspektiv vilket gör denna biten svår. Men genom att skapa en mer
transparent process är förhoppningen att möjliggöra för en ökad förståelse och respekt
genom organisationen. Detta skapar förutsättningar för gemensamma visioner och
därmed utveckling och förbättring för samtliga delar i kommunikationen kring
banarbeten.

65

Referenser
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
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Modig, N. & Åhlström, P. (2012). Detta är lean. Stockholm: Stockholm School of
Economics (SSE) Institute for Research distributör.

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund:
Studentlitteratur.

Robbins, S och Judge, T. (2010). Organizational Behavior (Global edition). New
Jersey: Pearson Education

Runebjörk, I. & Wendleby, M. (2013). Lean med hjärta och kreativitet. Stockholm:
Ekerlid.

Suarez Barraza, M., Smith, T. & Mi Dahlgaard‐Park, S. (2009). Lean‐ kaizen public
service: an empirical approach in Spanish local governments. The TQM Journal,
21(2), s.143-167.

Tommelein, I. (1998). Pull-Driven Scheduling for Pipe-Spool Installation: Simulation
of Lean Construction Technique. Journal of Construction Engineering and
Management, 124(4), s.279-288.

Vickery, S., Droge, C., Stank, T., Goldsby, T. och Markland, R. (2004). The
Performance Implications of Media Richness in a Business-to-Business Service
Environment: Direct Versus Indirect Effects. Management Science, 50(8), s.11061119.

67

Wikforss, Ö. (red) (2006). Kampen om kommunikationen: Om projektledningens
kommunikationsteknologi, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Womack, J., Jones, D. & Roos, D. (1990). The machine that changed the world. New
York: Rawson Associates.

Womack, J. & Jones, D. (1996). Lean thinking. New York, NY: Simon & Schuster.

Yin, R. & Retzlaff, J. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund:
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Appendix A
Projektplan
PROJEKTPLAN BANARBETEN
Aktivitet

Kategori:
A

B

C

D

Start
E

Ansvarig funktion:

Ansvarig:

2015-10-23
Deadline:

N1

17 v innan

Ansvarig för BP skall ha tagit fram övergripande trafikllösningar gällande större banarbeten redan
HÖSTEN ÅRET INNAN (d v s efter samråden m TRV).
Budgetunderlag banarbete.
Tas fram under hösten året innan
X X X
Banarbetsplanerare
Diskussion & beslut om nivåer på ersättningstrafik
(budgetpåverkan)
X X X
Banarbetsplanerare
Banarbetssamråd med Produkterna och RM om
alternativa lösningar. Återkoppling vid behov.
Banarbetsplanerare/
Detta möte hålls vid två tillfällen per år. Höst/Vår
X X
Projektledare
Beslutsunderlag gällande tänkt lösning tas fram.
Lösningar bygger på enighet emellan Planering,
Produkterna och RM.
Detta upplägg skall - om det måste förändras under
resans gång - löpande förankras hos Produkterna &
RM, enl princip RYGGEN FRI (d v s inkl datum för
Banarbetsplanerare/
beslut och vilka som deltog).
X X
Projektledare
Projektstart inkl förhandsinformation i grova drag
(generell genomgång med berörda funktioner avs
Projektledare &
kommande banarbeten)
X X
Banarbetsplanerare
Information till berörda funktioner inom SJ tex: Trafik &
Service, SJ Mat & Dryck, Trafikledning, Fordon,
Projektledare &
Butiker, CC? Kommunikation
X X
Banarbetsplanerare
Kommunicera med andra JF/Länstrafik hur de
planerar sin trafik.
X X X
Banarbetsplanerare
Föreligger "trafikkonflikter".
Är samordning ett alternativ?
X X X
Banarbetsplanerare
Skapa omloppsplaner (ritade omloppsskisser)
Detta görs i Verisionshanteraren i RPS.
X X X X X
Banarbetsplanerare
Utarbeta tillfälliga linjetidtabeller att gälla under
banarbetet
X X X X X
Banarbetsplanerare
Ad Hoc-beställning till TRV
Begäran om nya tåglägen (tidtabeller), samt inställelser
och omledningar.
X X X X X
Banarbetsplanerare

15 v innan

Framtagande av kommunikationsplan
Kontakt med Stab K om de ska ta fram en
kommunikationsplan för banarbetet

INGÅNGSVÄRDE

25 v innan

25 v innan
22 v innan
22 v innan
17 v innan
17 v innan

15 v innan
14 v innan
14 v innan
14 v innan

14 v innan
14 v innan
14 v innan

Hur ska banarbetet kommuniceras mot kund och internt
Grundläggande försäljningförutsättningar.
Styr bort billiga biljetter
Biljetts giltighet (TiM)
Avtal med annan operatör via Produkterna i syfte att
säkerställa inpassering när del av resa sker med annan
operatör
Diskussion ang biljettvisering / intäktssäkring
Bedöm förutsättningar för utförande tillsammans med
GC Trafik & Service samt Kontrollgruppen

2015-05-01

2015-05-01
2015-05-22
2015-05-22
2015-06-26
2015-06-26

2015-06-26

X

Stab K

2015-07-10

X
X
X
X

X
X
X

X

Stab K
Revenue Management
Banarbetsplanerare
Banarbetsplanerare

2015-07-10
2015-07-17
2015-07-17
2015-07-17

X
X

X
X

X
X

Projektledare
Projektledare

2015-07-17
2015-07-17

X

X

X

Projektledare

2015-07-17

X

X

X

Banarbetsplanerare

2015-07-17

X

X

X

PLT Publicering

2015-07-17

X

X

X

PLT Publicering

2015-07-17

14 v innan

Begäran om förändring i RDB / Platsutbud görs
Slutligt underlag kan ges när TRV leverat nya tidtabeller
Säkerställ inrapportering av tillfällig linjetabell för
banarbetet i RDB
Återrapportera datum då RDB klart till Projled,
Banarbplan & Platsutbud

14 v innan

Säljmeddelande (instruktion)

X

X

X

Informationssamordnare Försäljning

2015-07-17

14 v innan

Sammanställs efter innehållet i beställningen om
förändring i RDB & Platsutbud

X

X

X

Informationssamordnare Försäljning

2015-07-17

14 v innan
14 v innan
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Status

13 v innan

13 v innan

13 v innan

13 v innan

Uppdatera sj.se
Information om kommande banarbete
Uppdatera Intranätet
Information om kommande banarbete
Uppdatera berörda fordonsomlopp i RPS, inkl vändlistor
efter svar från TRV på ad hoc beställning.
(om det är laddat i RPS är det i produktion)
Leverans till Turk,FD & SJ Mat & Dryck
Spåranvändning för uppställning
(inom
depå: SJ, annars TRV / annan operatör).
Analysera eventuellt förändrat behov av
uppställningskapacitet under banarbetet.
Säkerställ att uppställningsplatser för fordon beställs
Skall vara avstämda med FD och TRV
PRELIMINÄR Skrivelse
"Meddelande om trafikavbrott" fylls i och skickas ut.
Mall ifylld:
- Skrivelsemallen fylls i med uppgifter från beställningen
till TRV respektive RDB/Platsutbud.
Samt övriga uppgifter som vid tillfället är klara.
Bifogas:
- Nya omlopp / vändlistor (i versionshanteraren)
- Linjetidtabeller (tillfällig tidtabell)
RED ALERT KUND:
Om RDB ej är uppdaterat 90 dgr innan banarbetet

X

X

X

Trafikplanerare

X

X

X

Stab K

2015-07-24

Banarbetsplanerare i
samråd med
Omloppsplanerare

2015-07-24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Veronica Säll

2015-07-24

FD
Banarbetsplanerare i
samråd med FD

2015-07-24

X

Banarbetsplanerare

2015-07-24

X

X

Banarbetsplanerare

2015-07-24

X

X

X

Projektledare

2015-07-25

RED ALERT PERSONAL(LF, OP)

X

X

X

X

X

Projektledare

2015-07-25

RED ALERT DEPÅ (PERSONAL)
Specificera ändrade behov av fordonsunderhåll,
på andra orter än normalt.
I förhållande till ordinarie underhållsluckor.
Säkerställ personalresurser utifrån behov av
terminaltjänst pga ändrat behov av fordonstillsyn
(t ex förändrad underhållsort).
Växling och Rangering
I Hallsberg är ansvar delegerat till Daniel Hamrén
(lokförare)
Städning
Fekalietömning & vattentryckning
Specificera ändrade behov SJ Mat & Dryck (jmf
med ursprunglig beställning)
Annan furneringsort, annat furneringsbehov etc
Säkerställ logistiken vid av- och påfurnering (mycket
folk på plattform)
Bedöma personalbehov för åkande personal (inkl
jourer & reserver). Uppdatera månadsfalköping.
Rita personalturer
Vid behov beställa överliggning

X

X

X

X

X

Projektledare

2015-07-25

X

X

X

X

X

FF

2015-07-24

X

X

X

X

X

FD

2015-07-24

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

FD/Daniel Hamrén
FD
FD

2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

SJ Mat & Dryck
SJ Mat & Dryck

2015-07-31
2015-07-31

X

X

X

SJ Mat & Dryck

2015-07-31

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

TURK
TURK
TURK

2015-07-31
2015-07-31
2015-07-31

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

TURK
PsP Lång
Projektledare

2015-07-31
2015-07-31
2015-07-31

X

X

X

X

X

X

12 v innan

Kontrollera och säkerställ behov av Lots/linjekännedom.
Säkra åkande personal
Bedöma behov (antal) stationsvärdar (STV)
Kolla mot budget och informera berörda vid
"övertrassering" (när med i budget).
Tag fram PowerPoint som visar VAR och VARFÖR,
förankras med följande:
- Berörda GC inom Trafik & Service
- Butiker
- Trafikledningen
- PPT & PPL (TURK & PsP Lång)
Beställa STV hos produktionsområdena / försäljning
(kontrollgruppen / butiker)
Bedöma behov av gruppchefer.
Signalera ev behov till Chef ombord IC/Reg & SJ
Snabbtåg.
Konkretisera eventuellt behov av utökad bemanning av
vitala funktioner under banarbetet.

X

X

12 v innan

Bemanning SJ Trafikledning

X

X

12 v innan

Öppettider butiker

X

X

13 v innan
13 v innan

13 v innan
90 dagar
innan
90 dagar
innan
90 dagar
innan

13 v innan

13 v innan

13 v innan
13 v innan
13 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan
12 v innan

12 v innan
12 v innan

12 v innan

X
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2015-07-24

2015-07-31
Projektledare

2015-07-31

Projektledare

2015-07-31

Projektledare
Kontorschef
SJ Trafikledning
Division Försäljning
Manuella kanaler

2015-07-31
2015-07-31
2015-07-31

9 v innan

9 v innan
9 v innan
8 v innan
8 v innan
8 v innan
8 v innan
8 v innan

8 v innan
8 v innan
6 v innan
6 v innan

6 v innan
6 v innan
6 v innan

6 v innan

Beställ bussar (fyll i beställningsmail Björks Buss), se
flik Best mall Buss. Deadline för bussbeställning till
Björks är 1 månad innan banarbetets start
Att ha med i beräkningen vid beställning:
- Handikappbussar
- Bälteskuddar för barn
- Standbybussar
- Jourbussar
- Extra bagage
Under hösten 2014 kommer ett test att göras att sätta
in linjebussar i ersättningstrafik för att öka den totala
busstillgängligheten. Ingen förändring för beställare av
buss.
Kontrollera att Björks beställer tillstånd för hållplats för
uppställning hos berörd (kommun, fastighäg, polis)
Kundomhändertagandeplan
Kontrollera med SJ Trafikledning om de planerar att ta
fram en Kundomhändertagandeplan.
Informationssamordning med TRV / övriga operatörer
Kan/ska gemensam information spridas?
Hur ser behovet av tillfälliga rastlokaler ut
Rastlokal till stv och åkande personal när det ej finns
reguljära SJ utrymmen. Följande skall finnas:
- Toalett
- Vatten
- Micro
- Låsbara skåp
- Ev kaffe
-Avskild vilomiljö
Informera skyddsombud om rastlokaler
OBS! Både Trafik o Service
Ta fram hänvisningsskyltar (Trottoarpratare)
Stab K redigerar det förslag på utropsmanual som
berörd Gruppchef har tagit fram
Stab K (Externkommunikation) tar fram en utropstext
baserat på den information som Projektledaren givit
dem
Text för Utrop inför banabetet
Text för Utrop under banarbetet
Gällande stationer där SJ tåg normalt inte stannar:
Kontrollera status handikapp anpassning, vid behov
stötta med andra hjälpmedel

4 v innan

Vid banarbeten som är planerade (inarbetade) i tågplan.
Ta fram informationshäfte internt inklusive linjetabell.
Distribueras till Gruppchef för ombordpersonal, Björks,
Stab K, SJ Trafikledning Resebutiker samt TRV
Infosamordnare. Distribueras ca 1,5 v innan BP start.
Rapportera in skyltbeställning i Planno (TRVs
skyltbeställningsverktyg),
Säkerställ att lokförare vet var de kan ta ut körorder vid
eventuella nya utgångsstationer.

3 v innan

Kommunikationsutrustning och annan nödvändig
utrustning till STV / busskoordinatorer

6 v innan
4 v innan

3 v innan
3 v innan
3 v innan
3 v innan
3 v innan
3 v innan

Överlämningsrutiner
Användarmanualer
Nattförvaring
Nycklar
Specificera ev behov av vakter
Säkra rätt kläder, jackor, västar, mössa, vantar till
stv/busskoordinatorer?

X

X

X

Banarbetsplanerare

2015-08-21

X

X

X

Banarbetsplanerare

2015-08-21

X
X

X
X

X

Projektledare
Projektledare

2015-08-21
2015-08-28

X
X
X
X

X
X
X
X

Projektledare
Stab K
Turlistkonstruktör

2015-08-28
2015-08-28
2015-08-28
2015-08-28

X

X

Gruppchef

2015-08-28

X

X

2015-08-28

X

X

Gruppchef
Resebutik /
Projektledare

X

X

Projektledare

2015-09-11

X
X
X

X
X

Projektledare
Projektledare
Projektledare

2015-09-11
2015-09-11
2015-09-11

X

X

Projektledare

2015-09-11

X

X X

Trafikplanerare

2015-09-11

X

X

X

Banarbetsplanerare

2015-09-25

X

X

X

Gruppchef

2015-09-25

X

X

Projektledare

2015-10-02

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Gruppchef
Gruppchef
Gruppchef
Gruppchef
Gruppchef

2015-10-02
2015-10-02
2015-10-02
2015-10-02
2015-10-02

X

X

Gruppchef

2015-10-02

X

X
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2015-09-11

Trafikplanering /
Dispatch

2015-10-09

SJ Trafikledning

2015-10-09

Projektledare
Projektledare
Projektledare

2015-10-09
2015-10-09
2015-10-09

X
X
X

Gruppchef
Banarbetsplanerare
Banarbetsplanerare
Stab K

2015-10-09
2015-10-09
2015-10-09
2015-10-09

X

X

Projektledare

2015-10-09

X

X

X

Projektledare

2015-10-09

Vid behov säkerställ att utrop på buss görs enligt avtal
Ta fram kontaktinformation till respektive bussavgång
såsom telefonnummer etc
Säkerställ framtagen och levererad telefonlista till
nyckelpersoner (TL, KG, Busskoordinator, Projled, Stv,
TRV Info m fl)
Säkerställ skrivelse och tillfällig tidtabell till
busschaufför
Säkerställ skyltning på buss
Säkerställ gate
Säkerställ att manual för utrop distribueras till berörd
personal
Optimera bussbeställning
Justera efter bokningsläge
Säkerställ att all behövlig information når ut till
lokpersonal/ombordpersonal

X

X

X

SJ Trafikledning

2015-10-09

X

X

X

SJ Trafikledning

2015-10-09

X

X

X

SJ Trafikledning

2015-10-09

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Projektledare
Projektledare
Projektledare

2015-10-09
2015-10-09
2015-10-09

X

X

X

Gruppchef

2015-10-16

X

X

X

SJ Trafikledning

2015-10-16

X

X

2015-10-16

Säkerställ att ev. infoblad delas ut
Uppdatera med banarbetsinfo på briefingtavlor i åkande
1 v innan
personalens orderrum
1 v innan
Informationsmöte med Depå
1 v innan
Informationsmöte med Trafik & Service
1 v innan
Informationsmöte med Butiker och CC
1 v innan
Informationsmöte med SJ Trafikledning Göteborg
1 v innan
Informationsmöte med SJ Trafikledning Stockholm
3 dgr innan Överlämning till SJ Trafikledning
1 dag innan Återkoppla eventuella brister
Efter
Uppföljning när banarbetet är avslutat

X

X

Gruppchef
Gruppchef /
Resebutiken

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

Gruppchef
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
ALLA!
Projektledare

2015-10-16
2015-10-16
2015-10-16
2015-10-16
2015-10-16
2015-10-16
2015-10-20
2015-10-22

2 v innan

2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan

2 v innan
2 v innan
2 v innan
2 v innan
1 v innan
1 v innan
1 v innan
1 v innan

Kontrollera bokningsläge för bussbeställning
revidera beställning vid behov.
Distribuera det informationshäfte som är framtaget för
banarbe inarbetat i Tågplan (Inklusive linjetabell) till:
Produktionsledare, Björks, Stab K, SJ Trafikledning
Resebutiker samt TRV Infosamordnare. Distribueras ca
1,5 v innan BP start.
Slutkontroll inför Banarbetet
Säkerställa att allt kommer att fungera.
Säkerställ att beställning av stv exekveras
Säkerställ att inarbetad plan från FD håller.
Säkerställ att all behövlig information når ut till
lokpersonal/ombordpersonal
Publicera skrivelse
En färdig skrivelse skickas ut via ordinarie sändlista
Säkerställ att information läggs ut på Intranätet
Kontrollera med Björks Buss att allt har utförts enl
ifylld beställningsmall
Kolla att Björks har beställt tillstånd för hållplats för
uppställning hos berörd (kommun, fastighäg, polis)

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
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Appendix B
Exempel på skrivelse

Meddelande trafikavbrott

075/088

Telefon: 010 – 751 50 10

Handläggare: Linnéa Thor
Datum: 2015-06-10
Anledning: -

Sida

Ny version nr: 0

Senast uppdaterat: 2015-06-10
Internordernummer: 98696

AOMR: 5593 TIM Arboga-Eskilstuna-Stockholm
5388 TIM Örebro-Västerås-Stockholm

Bifogade dokument: linjetabell

Trafikavbrott Bålsta – Stockholm
2015-10-17 kl. 22.30 – 2015-10-18 kl. 02.00
2015-10-24 kl. 22.30 – 2015-10-25 kl. 02.00

Trafikverket stänger av Mälarbanan för att bygga 4-spår mellan Kallhäll-Spånga. Tåg 776
ersätts av buss. Stockholm C/Sundbyberg-Bålsta.

Tid som arbetet pågår:
Startdatum: 2015-10-17 Starttid: kl. 22.30

Slutdatum: 2015-10-18 Sluttid: kl. 02.00

Startdatum: 2015-10-24 Starttid: kl. 22.30

Slutdatum: 2015-10-25 Sluttid: kl. 02.00
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Tågtrafiksanpassningar
Resandetåg 80775 anordnas sträckan Västerås C - Bålsta 151017;151024
Fordon från tåg 80775 vänder till avgående tåg 776
Tjänstetåg 90927 anordnas sträckan Hagalund - Stockholm C 151018;151025
Fordon från tåg 90927 vänder till avgående tåg 927
Tåg 776 inställt på sträckan Stockholm C - Bålsta, 151017;151024
Tåg 99229 inställt på sträckan Västerås C - Stockholm C, 151018;151025
Ersätts av 90927 från Hagalund

Fordonsanpassningar
Lördag
X40-3

768(Våv)

Söndag
(Våv)80775

X40-3

RPS:
PRS är uppdaterat och klart för de berörda datumen.

Växling och annan terminaltjänst
Uppställning:
Växling:
Städning:
Catering:
-

76

776(Våv)

743

M2 90189

90927

Fekalietömning/vattentryckning:
Ändrad destinationsskyltning vagnar:
-

Ersättningstrafik/Stationsvärdar/Busskoordinatorer
Beskrivning:
Tåg 776 ersätts med buss sträckan Stockholm C/Sundbyberg – Bålsta

Bussbeställning:
Bussar beställda via Björks 24-7 150610

Standbybussar:
Särskild utrustning på bussarna:
Bussarna skall vara utrustade enligt SJ ABs krav på ersättningstrafik. En buss per avgång är
anpassad för funktionshindrade.
Bussarna skall vara utrustade med tydligt textade destinationsskyltar och vara försedda med
telefon.
Bussarna är beställda genom Björks buss AB.

Tidtabeller för ersättningsbussarna:
Se bifogade linjetabellen.

Hållplatser för ersättningsbussarna:
Stockholm: Klarabergsviadukten 49
Sundbyberg: Hpl till höger på andra sidan Järnvägsgatan
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Busskoordinatorer/stationsvärdar:
-

Kundrelaterad Information
Beskrivning:
Trafikverket stänger av Mälarbanan för att bygga 4-spår mellan Kallhäll-Spånga. Tåg 776 ersätts
av buss. Stockholm C/Sundbyberg-Bålsta.

Särskild säljinformation:
Tidtabellsdatabasen begärd uppdaterad (RDB)
Tidtabellsdatabasen för bokningsbara tåg uppdaterad 2015-06-10

Bokningssystem (Space 12)
Bokningssystem begärt uppdaterat 2015-06-10

Skyltning/infotext på stationer:
Skyltas om i Planno

Ändrade utrop på stationer:
Information SJ Intranät
Information www.sj.se
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Trafikverket stänger av Mälarbanan för att bygga 4-spår mellan Kallhäll-Spånga. Tåg 776 ersätts
av buss. Stockholm C/Sundbyberg-Bålsta.

Övrig information:
-

Info till berörd personal

Viktig information till berörd ombordpersonal:
-

Viktig information till berörd lokförarpersonal:
-

Övrigt:
-

Linnéa Thor
Banarbetsplanerare
Post: SJ AB, Planering & Trafikledning, 105 50 Stockholm
Besök: Vasagatan 10, Stockholm
Tel: 010-751 50 10, Mobil: 070-003 23 42
E-post: linnea.thor@sj.se
Webb: www.sj.se
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Appendix C
Exempel på linjetabell
STOCKHOLM - VÄSTERÅS
Buss

Buss

Reg

Tågnr
Datum

776
17/10, 24/10 17/10, 24/10 17/10, 24/10

STOCKHOLM C

23:00

SUNDBYBERG

|

23:10

23:45

23:45

BÅLSTA

23:53

ENKÖPING

00:05

VÄSTERÅS C

00:20
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Appendix D
Intervjufrågor
1) Berätta vad du gör på SJ!
2) Vilken roll har du i banarbetsplaneringen?
a. Vilket skede i processen är du med i?
b. Vad har du för specifika arbetsuppgifter gällande banarbeten?
3) Vilka aktörer inom SJ arbetar du nära med under banarbetsprocessen?
a. Hur kommunicerar du med dessa aktörer? (mejl, telefon, samtal..)
b. Ser du några problem i hur kommunikationen går till? (missförstånd osv)
4) Upplever du att det är lätt eller svårt att finna information du behöver för att lösa
dina arbetsuppgifter?
a. Blir du tilldelad information (av vem?) eller måste du söka själv?
5) Vilken information tar du emot?
6) Vilken information skapar/sammanställer du?
7) Vilken information lämnar du ifrån dig?
8) Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis på att söka information i ditt arbete?
9) Vilka delar i informationssökandet upplevs som enkel/svår?
10) Upplever du att du har en god bild av hur informationen kring
banarbetsplanering flödar?
11) Vad fungerar bra i kommunikationen med aktörerna?
a. Vilka konsekvenser ges till följd av detta?
12) Vad fungerar mindre bra i kommunikationen med aktörerna?
a. Vilka problem uppstår till följd av detta?
13) Hur kan kommunikationen förbättras?
a. Aktörernas roll?
14) Får du all information du efterfrågar internt inom SJ?
15) Läser du all information du får? (uppskattning)
16) Hur identifierar du nödvändig information och hur tar du fram denna
information?
17) Hur upplever du mängden information du får?
a. Vad blir problem med för lite/mycket information?
18) Hur skulle du vilja kommunicera kring banarbetsplanering?
19) Vad betyder effektiv kommunikation för dig?
20) Upplever du några tidstjuvar i ditt dagliga arbete med banarbeten?
21) Vad upplever du är flaskhalsar i verksamheten?
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