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Sammanfattning  

Keolis bedriver kollektivtrafik på uppdrag av kommuner runt om i landet. Genom lokalt 

anpassad och hållbar stadstrafik skapar Keolis värde för resenärerna, samhället och ägarna. 

Företaget ägs sedan hösten 2010 till 100 procent av den internationella 

kollektivtrafikskoncernen Keolis. Keolis finns i Jönköpings län, Örebro län, Stockholms län, 

Västra Götaland, Värmland, Östergötland och Dalarna.  

Företagets arbetssätt fokuserar på att sätta resenärens behov i fokus, vilket är att erbjuda 

den lösning som är bäst för resenärer och miljön, oavsett trafikslag. Ett steg i företagets resa 

blev under 2017 ett beslut om att centralisera avdelningen personalplanerare för att kunna öka 

styrningen mot uppsatta mål och uppnå besparing av resurser. Process och flödesaktivitet är 

två sammanflätade grundpelare för ett lyckat effektiviseringsarbete. Det är i processen som 

flödesaktivitet uppstår; för att effektivisera flödesaktivitet behöver det finnas förståelse för 

processen.  

Hos Keolis Sverige AB analyseras flödesprocessen ”förbereda trafikdagen” inom 

avdelningen personalplanering för Stockholmsområdet. Processen ska handla om planering 

och bemanning av personal för en trafikdag. Målet med denna uppsats har varit att kartlägga 

dagens flödesschema, analysera problemområden samt ta fram förbättringsförslag. En analys 

av flödesschema för processen har genomförts, där medarbetare från avdelningen 

personalplanerare samt trafikområden har varit involverade. Detta för att fånga upp möjliga 

förbättringar samt skapa en delaktighet inför framtida förändringar. Examensarbetet har 

avgränsats till att endast analysera Stockholmsområdet. 

Baserat på de identifierade förbättringsområdena har studien utformats för att besvara 

frågeställningen om vad organisationen bör prioritera och i vilken ordning organisationen bör 

genomföra förbättringar i arbetssätt och metoder för att gradvis effektivisera avdelningen efter 

centralisering. Utgångspunkten för examensarbetet är en förstudie utförd hos företaget 

tidigare samma år. Förstudien analyserade flödesprocessen ”förbereda trafikdagen” inom 

avdelningen personalplanering för Stockholmsområdet och identifierade förbättringsområden 

inför kommande fördjupad analys, vilken har skett i detta arbete.  

En handlingsplan för att identifiera och prioritera förbättringsområden hos avdelningen 

presenteras. Slutsatsen visar vikten av att införa metodiska arbetssätt för att kunna jobba med 

ständiga förbättringar. I närtid är att jämna ut arbetsflöde nödvändigt för att stabilisera 

processen och ge möjlighet till att uppnå systemgränsen. Det finns goda chanser till att 

utveckla avdelningen ytterligare genom att ändra perspektiv på fördelningen och införa nya 

arbetssätt och fördelningar bland personalplanerare. Förbättringar av dessa områden kommer 

att leda till gradvis uppfyllelse av det ursprungliga målet för centraliseringen i form av ett 

enhetligt arbetssätt samt ökad produktivitet och lönsamhet.  

 

Nyckelord: LEAN, effektivisering, processflödeskarta, intervju, enkät 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Förord  
 

Arbetet hade inte varit möjligt att genomföra utan en organisation som har gett mig en 

inblick i sin verksamhet. Jag vill därför tacka Keolis Sverige AB för denna möjlighet.  

Tack till Åsa Segersäll som agerat handledare och bollplank. Tack till ämnesgranskare 

Gunnar Björkman som varit ett uppskattat stöd genom hela arbetet.  
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Nina Eriksson   
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1. Introduktion 

Detta kapitel presenterar en sammanfattning av syftet samt en bakgrund till 

forskningsproblemet och företaget. 

 

1.1 Inledning 

Framgångar i marknadspositioner ställer i dag stora krav på verksamheter att ständigt arbeta 

med sin utveckling och effektivisering samt bibehålla ett hållbart ekonomiskt resultat. Redan 

under 1970-talet hade japanska företag framför allt inom bilindustrin stora framgångar med 

sitt fokus på kvalitetsarbete (Bergman & Klefsjö, 2014). Under det senaste decenniet har det 

implementerats flera problemlösningar för processtyrning och kvalitetsutmärkelse även hos 

europeiska och amerikanska företag. Några av de problemlösningsmetoderna är LEAN som 

började etablera sig under 2000-talet likaså agilt arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2014; 

Vindros,2013). Peter Björnholm jobbar som senior konsult på DynaMate, och arbetar med 

LEAN ur ett helhetsperspektiv. Han berättar i en intervju ”att spridningen av LEAN är 

påtaglig just nu, inte bara när det gäller storlek på företagen inom tillverkande industri, utan 

också inom andra branscher” (Björnholm, 2016). 

En framgångsrik problemlösning är beroende av dess förutsättningar. Genom att 

systematiskt arbeta och anpassa tillämpningen till organisationen och den särskilda processen 

ökar förmågan att genomföra framgångsrika projekt (Bagewitz & Viglas, 2018). Henrik 

Bagewitz, Head of Project Advisory på KPMG, nämner i en intervju presenterad av KPMG 

gällande svenska företags projektarbete: ”Det är tydligt att en snabb anpassning till förändrade 

marknadsvillkor står högt på dagordningen för många företag.” (Bagewitz & Viglas, 2018) 

Vidare visar studien vikten av att ha formaliserade och systematiska arbetssätt för ett lyckat 

projekt. Enligt undersökningen innebär ett formaliserat projekt som möter kvalitetskriterier 

med omkring 50–70 procent att projektets framgång ökar med 43 procent (Bagewitz & 

Viglas, 2018). 

 Kvalitetsfrågor har inom många företag och organisationer blivit en integrerad del av 

verksamheten. Detta har format vår svenska syn på arbetet och utvecklat termen ”offensiv 

kvalitetsutveckling”. Begreppet ”offensiv” bygger på att aktivt förebygga, förändra och 

förbättra, medan ”ständigt” syftar på att det är ett ständigt pågående arbete för att utveckla 

processer och erbjudanden. En offensiv kvalitetsutveckling som helhet innebär att 

värderingar, arbetssätt och verktyg kombineras för att nå bättre lönsamhet och mindre 

resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2014). 

Sammanfattningsvis kommer detta arbete att på ett systematiskt sätt för en offensiv 

utveckling studera och förbättra kommande problemområde. 
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1.2 Problembeskrivning  

Keolis Sverige beslutade under 2017 att centralisera personalplaneringen till sitt huvudkontor 

beläget på Kungsholmen, Stockholm. Personalplanerare har tidigare funnits som en 

heltidstjänst på varje enskild depå runt om i landet. I samband med beslutet om centralisering 

definierade företaget nya mål för avdelningen. Kraven företaget ställer på den nya 

avdelningen är definierade och tydligt kommunicerade. I dag ett år efter centraliseringen 

jobbar avdelningens personal på sitt gamla arbetssätt innan beslutet, dock från ett nytt 

geografiskt läge. Nya mål och krav att leverera ställer också krav på att förändra arbetssättet. 

Avdelningsmålen framtagna av ledningen har inte inkluderat kravställning eller gränsdragning 

gällande processinput och gränser mot övriga verksamheten. Generellt sett har avdelningen 

ställts inför en utmaning gällande att uppnå sina nya uppsatta mål och/eller sin leverans.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån aspekterna nämnda i problembeskrivningen kommer utgångspunkten i detta 

examensarbete vara att studera processen ”förbereda trafikdagen”, dess input samt output. 

Processen är avdelningens huvudprocess och har ansvaret att fördela arbetet för hela 

företagets förarstyrka. Syftet med examensarbetet är att identifiera och prioritera 

förbättringsområden i processen ”förbereda trafikdagen” som kan leda till förbättringar i 

verksamheten och måluppfyllelse. Utifrån problembeskrivningen i föregående del kommer 

rapporten att presentera processens natur och tillvägagångssätt i dag samt föreslå förändringar 

i processen som hjälper avdelningen att komma närmare sitt mål. 

Utifrån syfte kommer följande frågeställningar att studeras: 

- Hur ser värdeflödeskarta för processen ut inom avdelningen i dag? 

- Vilka åtgärder kommer att förbättra processen i närtid? 

- Vilka åtgärder kommer att förbättra processen i framtiden? 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet ska beskrivas i enlighet med begräsningen inom företagets eget flödesschema samt 

enligt Uppsala universitets normer för examensarbetet inom industriell teknik. 

Examensarbetet kommer att avgränsas till Stockholms län och avdelningen personalplanering 

med fokus på den dagliga processen inom ”förbereda trafikdagen”. Övriga avdelningens 

huvud- och stödprocesser kommer inte omfattas av detta arbete, inte heller de övriga 

trafikområdena inom landet. 
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1.5 Företaget  
Keolis 

Enligt Keolis (2019) har företaget cirka 6 000 medarbetare och omsätter omkring 5 miljarder 

SEK. Med 63 000 medarbetare i 16 länder på fyra kontinenter är Keolis en av Europas största 

leverantörer av kollektivtrafik och världsledande inom automatiska tunnelbanesystem.  

Arbetssätt 

Företagets arbetssätt fokuserar på att sätta resenärens behov i fokus. Detta innebär att erbjuda 

den lösning som är bäst för resenärer och miljön, oavsett trafikslag. Resenärernas behov 

präglar hur Keolis agerar och prioriterar. Genom att ta all kunskap som finns inom företaget 

och anpassa den efter lokala förutsättningar utvecklar Keolis kollektivtrafiken och får därmed 

nöjdare resenärer. Enligt David Verständig, Keolis verksamhetsutvecklingschef, har alla 

medarbetare på Keolis ett ansvar för att arbeta med lönsamhet (Keolis, 2019). De 

utvecklingsprojekt han driver har ofta kommit till efter förslag från medarbetare som har 

upptäckt förbättringsmöjligheter i företaget. 

Hållbarhet 

Keolis verkar i en framtidsbransch där det främsta bidraget till ett hållbart samhälle är en 

förbättrad och utvecklad kollektivtrafik. Företaget skapar goda förutsättningar för en positiv 

utveckling för medarbetare, resenärer och samhället i stort genom att värna om den 

gemensamma miljön, allas lika värde och möjligheter att utvecklas. Keolis är certifierade och 

miljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Detta innebär att företaget 

kontinuerligt följer upp och granskar verksamheten ur ett miljöperspektiv. Keolis anger på sin 

webbplats att företaget stödjer regeringens initiativ om ett fossilfritt Sverige till år 2030. 

Enligt regeringskansliets webbplats är ett fossilfritt Sverige ett resultat av riksdagsbeslut om 

målet för de svenska utsläppen av växthusgaser. Detta innebär att utsläppen ska minska med 

40 procent till år 2020 jämfört med 1990 från verksamheter utanför systemet för handel med 

utsläppsrätter (Regeringenskansliet, 2015). Med en helt fossilfri bussflotta är företagets mål 

att utveckla övergång till förnyelsebara bränslen. Keolis deltar i regeringsinitiativ om att 

utveckla ett fossilfritt Sverige för att utbyta kunskap och synliggöra klimatfrågan (Keolis, 

2019). Att vara ett framgångsrikt företag med stark ekonomi och tillväxt ger företaget och 

ägare en möjlighet till stabil utveckling och uthållighet (Keolis Sverige AB, 2019) 

Intressenter  

I existerande avtal och i framtida avtal är uppdragsgivaren den som formulerar och ställer 

tydliga hållbarhetskrav. Busstrafik i Sverige drivs genom offentliga upphandlingar åt 

offentliga huvudmän (Regeringenskansliet, 2015). Inom olika län i landet agerar en viss 

funktion inom kommunen som uppdragsgivare. Genom dialog med uppdragsgivaren 

utvecklar företaget såväl kontrakt som upphandling och skapar utrymme för ökad hållbarhet. 

Ömsesidigt förbättrad ekonomisk hållbarhet möjliggör satsningar som ger förbättrad 

ekologisk och social hållbarhet. Keolis viktigaste identifierade intressenter är uppdragsgivare, 

ägare, resenärer, medarbetare, myndigheter samt branschorgan och intresseorganisationer 

(Keolis Sverige AB, 2019).  
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Produkter 

I Stockholms län beräknas befolkningen uppgå till cirka 3 miljoner år 2050 (Keolis Sverige 

AB, 2019). Detta ökar behovet av transporter och skapar följaktligen även ett ökat utbud. 

Bostadsbristen innebär att byggandet utanför stadskärnorna ökar, vilket i sin tur medför ökad 

pendling och därmed en ökad efterfrågan på kollektivtrafik. 

Som ett av Sveriges största kollektivtrafikföretag finns Keolis i ett flertal städer. Detta 

innebär att företaget arbetar för flera uppdragsgivare runt om i landet. Trafikavtalen varierar 

med olika upplägg och inriktning och är resenärfokuserade. Avtalen innehåller en helt eller 

delvis rörlig ersättning för operatörerna (Keolis Sverige AB, 2019) 

Kartan 

Keolis har ett väldokumenterat verksamhetssystem. I ett verktyg benämnt “Kartan” samlas 

samtliga processmodeller för organisationen. Ledningsprocessen består av ”Styra 

verksamhet” och ”Följa upp verksamheten”. Kärnverksamhetens delprocess börjar vid ”Skapa 

affärer”, ”Uppstarta/avslut trafikavtal”, ”Producera och leverera tjänster” samt parallellt utgör 

”Planera trafik och tjänster” en viktig del i kärnverksamheten. Se figur 1(Keolis Sverige AB, 

2019) 

Figur 1: Processkarta över lednings- samt kärnverksamhetsprocesser (Keolis Sverige AB, 2019). 
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Kärnverksamhetsprocessen ”Producera och leverera tjänsten” från figur 1 består 

ytterligare av delprocesser. En av de större delprocesserna är ”Producera och leverera tjänster, 

bussresor” som består av ”Förbereda trafikdagen” parallellt med ”Färdigställa buss”, 

”Hantera ankomst av förare”, ”Transportera resenärer med buss” parallellt med ”Utföra drift 

och trafikledning” och ”Sammanställa resultat operativ verksamhet”. Se figur 2 (Keolis 

Sverige AB, 2019). 

Figur 2: Processkarta över delprocessen ”Producera och leverera tjänst, bussresor” (Keolis Sverige AB, 2019). 

Efter beslutet 2017 om att centralisera personalplaneringen till huvudkontoret har 

avdelningen nu funnits i cirka ett år. Avdelningen personalplanerare ansvarar för att leverera 

”förbereda trafikdagen” som ingår inom processen ”producera och leverera tjänst, bussresor” 

enligt figur 2 och vilket är den studerade processen i denna rapport (Keolis Sverige AB, 

2019). 
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2. Teori  

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska ramverk kopplat till frågeställningarna vilket utgör 

grunden för studiens analys och slutsats.  

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Examensarbetet har drivits i projektform. Ett projekt består av en styr- och ledningsmodell.  

Projektmodellen är en styrmodell som beskriver hur ett projekt ska styras och ledas. En 

projektmodell består av övergripande processbeskrivning där projektmetodiken tillämpas 

under projektfaser (Tonnquist, 2014). Ledningsmodell sätter upp kriterier som ett uppdrag och 

den valda projektmodellen ska uppfylla (Tonnquist, 2014). Projektmodellen och 

ledningsmodellen utgör grunden för hur projektet leds, utvecklas och genomförs. Det är 

viktigt i detta sammanhang att projektledningen förhåller sig till de utmaningar och nya 

underfund som uppstår (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Projektmodellen för denna studie drevs enligt den generella projektmetoden, Project 

Base 2.0. Den grundläggande modellen passar alla typer av projekt och verksamheter och 

följer den grundläggande strukturen. Under genomförande följs arbetet upp och justeras vid 

behov för att så småningom lämna ett resultat i linje med behoven och avsluta projektet 

(Tonnquist, 2014). Ledning och styrning i ett projekt beskrivs av projektmodellen och består 

av tre delar (Tonnquist, 2014): 

1. projektprocess: beskrivs med faser och beslutspunkter, 

2. definition av projekt roller samt 

3. dokumentmallar och checklistor. 

I linje med den generella projektmodellen delas projektet in i initieringsfas, planerings-, 

genomförande- samt en avslutningsfas. När projektet avslutas mäts och stäms 

effekthemtagning av (Tonnquist, 2014). Se figur 3.  

Figur 3: Den generella projektmodellen – Project Base 2.0 (Tonnquist, 2014). 

Beskrivning av projektmodellens beslutspunkter (Tonnquist, 2014): 

Beslutspunkt 1 – Initiera projekt: Beslut tas för att fastställa syfte och mål med projektet 

samt ramar för förstudien. Dokument med uppdragsbeskrivning kan vara ett underlag för 

beslut. 

Beslutspunkt 2 – Inled planering: Beslut tas för att godkänna förstudien och fastställa 

projektets prioriteringar och ramar för planering. Dokument med kravspecifikation kan vara 

ett underlag för beslut. 

Beslutspunkt 3 – Starta genomförandet: Beslut för att godkänna planeringen, utse 

projektledare och ge klartecken för att starta genomförandet fattas. Dokument med 

projektplan kan vara ett underlag för beslut. 
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Beslutspunkt 4 – Avstämning: Beslut om att fortsätta projektet enligt plan eller förändra 

projektet fattas. Dokument med milstolpediagram samt lägesrapporter från projektgruppen 

kan vara ett underlag för beslut. 

Beslutspunkt 5 – Överlämna resultat: Beslut för att godkänna leveransen av projektet 

fattas. Dokument med kravspecifikation och resultatrapport kan vara ett underlag för beslut. 

Beslutspunkt 6 – Stäng projektet: Beslut för att godkänna efterkalkylen och avveckla 

projektgruppen tas. Dokument med efterkalkyl och protokoll för avslut kan vara ett underlag 

för beslut.      

Beslutspunkt 7 – Stäm av effektmål: Beslut för att godkänna effektmålet, det vill säga 

om projektet uppnått sitt syfte tas. Även här kan dokument med projektplan vara ett underlag 

för beslut. 

LEAN production  

Begreppet ”LEAN production” betyder resurssnål produktion och används i dag över hela 

världen för effektiva tillverkningsprocesser. Grundaren bakom LEAN-filosofin är 

familjeföretaget och världens största biltillverkare Toyota, som har satt grunden för ett 

konsekvent ledarskap generation efter generation (Liker, 2009). År1930 grundade Kiichiro 

Toyota företaget Toyota Motor Corporation, som skulle komma att bli ett av världens främsta 

inom biltillverkning (Liker, 2009). Senare under andra världskriget upplevde Toyota stora 

svårigheter att driva företaget framåt. Efterfrågan från USA av lastbilar höll företaget ovanför 

ytan men läget var fortfarande svårt på grund av hög inflation i landet. Skulderna i företaget 

ökade och stora nedskärningar fordrades. Med en företagspolicy att inte säga upp anställda 

och se långsiktigt i företaget avgick Kiichiro Toyota som chef och visade på stort 

ansvarstagande. Hans uppoffring speglar sig i Toyota än i dag och visar på en långsiktig syn 

på företagande och företagets ansvar gentemot anställda och samhället. Än i dag är filosofin 

inom Toyota att se långsiktigt på företaget i stället för att fokusera på personliga behov. 

Kundanpassad produktion och vad som är till nytta och värde för kunden växte fram inom 

bilindustrin för en mer konkurrenskraftig miljö. LEAN-filosofin fick en alltmer betydelsefull 

roll inom industrin.  

 En LEAN verksamhet innebär att definiera kunden, definiera flödet, jobba för att flödet 

flyta jämt igenom processen, tillverka mot kundorder – det vill säga att tillverka endast vad 

som behövs – samt sträva efter bästa kvalitet. Det som Toyota upptäckte var att genom att 

inrikta sig på att hålla produktionen flexibel fick de högre kvalitet, nöjdare kunder, högre 

produktivitet och ökad effektivitet (Liker, 2009). LEAN:s tankesätt summeras i 5 viktiga 

åtgärder för att förbättra verksamheten; 

- eliminera tid- och resursslöseri, 

- bygg in kvalitet, 

- hitta billigare alternativ till kostsamma alternativ, 

- arbeta för att fullända affärsprocesserna samt 

- bygga upp lärande kultur för ständiga förbättringar. 

Slöseri 

Vad som är slöseri inom en process bestäms av kundens förväntningar av processen (Liker, 

2009). Kunden definieras som både intern och extern och bestämmer vad som blir 

värdehöjande i processens olika steg. Internt menas vad som är av värde för enskilda steg i 

processen och extern står för den slutliga kunden. Traditionella metoder för att 

kostnadsbespara och eliminera slöseriet fokuserar ofta på moment som ökar värdet i aktuell 

process. Att arbeta med LEAN-filosofin innebär i stället att fokus ligger på moment som inte 

ökar processens värde. Slöseriet förekommer i flertalet olika processer (Åhlström & Modig, 

2013). 
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Värdeflödesanalys  

Metoden att kartlägga värdeflöden i en process började inom företaget Toyota och deras 

system Toyota Production System (TPS). Metoden kallades för kartläggning av 

produktionsflöden och har i dag samma innebörd. Värdeflödesanalys är ett enkelt verktyg som 

hjälper företag att se produktionens alla flöden av såväl material som information. Enkelheten 

beror på att endast ”praktisk” erfarenhet krävs, vilket innebär att flera personer i 

verksamheten kan dokumentera flöden och samtidigt lära sig att se vilka flöden som skapar 

värde för kunden (Liker, 2009). Alla processer består av en serie aktiviteter. Det finns två 

kategorier av aktiviteter: värdeskapande aktivitet tillför värde och icke värdeskapande 

aktivitet är det som inte tillför värde för processen (Åhlström & Modig, 2013). Det som 

passerar igenom dessa aktiviteter kallas flödesenheter. Processen definieras utifrån 

flödesenhetens perspektiv. Flödesenheter är centrala i processer eftersom det är det som förs 

framåt och förädlas. En flödesenhet kan vara människor, information eller material. 

Flödesaktivitet handlar om en process som består av värdeskapande aktivitet i sin förändring 

av flödesenheter. När de icke-värdeskapande aktiviteterna elimineras skapas det effektiva 

processer (Åhlström & Modig, 2013). 

 

2.2 Datainsamling 
För att skapa en heltäckande bild över processen och de nuvarande utmaningarna var 

utgångspunkten processkartan framtagen av Keolis. För att besvara studiens frågeställningar 

användes några tekniker med utvalda strategier inom flödeskarta, intervju, enkät och 

observationsteknik. Patel och Davidson (2015) menar att både intervju- och enkättekniken har 

gemensamma delar men det finns också aspekter som skiljer dem åt. Intervjuer är sådana som 

blir personliga eftersom intervjupersonen träffar intervjuaren vid genomförande av intervjun 

medan enkäter skickas via post eller e-post. Observationer används för att lägga grunden för 

vidare studier och insamlad information (Patel & Davidson, 2015). 
 
Agiltaktivitetsplanering 

En kombination mellan tidsplanering och agila metoder är att rekommendera då det ger en 

övergripande struktur över hela projektet samtidigt som agila metoder ger flexibilitet under 

genomförandefasen genom att agera snabbt i det korta perspektivet (Tonnquist, 2014). 

Namnet agilt kommer från engelskan och betyder lättrörlig. Agilt arbetssätt ger möjlighet att 

vara öppen med förändrade krav under projektförloppet. Genomförande av ett projekt agilt 

behöver en övergripande plan som visar i vilken ordning olika delar av arbetet utförs och när 

de ska vara klara. Första steget i agilt projektledning är att skapa en så kallad produktlogg där 

alla arbetsmoment listas (Vinderos, 2013). Högsta prioritering för agilt arbetssätt är att 

tillfredsställa kunden. Genom att jobba i korta iterationer som levererar en fungerande produkt 

som utvärderas under loopen, kan åsikter som kund eller användare har gentemot produkten 

snabbt prioriteras och åtgärdas inför nästa utvärdering (Comstedt, 2017). 

Intervju 

Intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågeformulär. Intervjuteknik 

bygger på en del viktiga aspekter för en lyckad informationsinsamling. Anonymitet och 

konfidentialitet anses vara viktiga för individens villighet att svara på dessa frågor. Syftet ska 

vara tydligt och kopplat till individens egna mål (Patel & Davidson, 2015). 

 Patel och Davidson (2015) betonar också vikten av standardisering och strukturering 

vid informationsinsamling. Ansvaret av utformning och inbördes ordning kallas 

standardisering medan fri tolkning av frågor kallas strukturering. Valet av graden motiveras 

av att vid intervju kan den relationen som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen 

under själva intervjun påverka motivationen. Samtidigt kan det lätt uppstå att 
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intervjupersonen känner sig kritiserad eller dömd (Patel & Davidson, 2015). Syftet med att 

välja en strategi är att kunna få möjlighet att göra en kvalitativ analys av resultatet. 

Vid en låg standardiseringsgrad skulle känsloläge kunna beaktas genom att formulera 

om frågan alternativt ge ytterligare information. Däremot gällande strukturering handlar det i 

princip om svarsutrymme. Frågorna sekvenseras genom ”tratt-teknik” (Patel & Davidson, 

2015). Tekniken innebär att inleda med öppna stora frågor för att så småningom gå över till 

specifika frågor (Patel & Davidson, 2015). Språket ska vara vanligt som de flesta individer 

känner till. Tanken med språkvalet är att det ska ge läsaren möjlighet att lättare förstå 

innehållet (Patel & Davidson, 2015). 

Enkät   

Enkäter är en annan form av frågeformulär som har många likheter med ovan nämnd teknik. 

Frågeformuläret skickas ut till personal som berörs av den studerade processen. I likhet med 

intervjun beaktas samma aspekter, det vill säga att enkäten inleds med information om 

studiens syfte och konfidentialitet. Frågorna ställdes med en strategi av hög standardisering 

och en blandning av låg samt hög strukturering, det vill säga en kombination av fasta och 

öppna svarsalternativ.  

Observationer  

För att komplettera de ovan nämnda teknikerna tillämpades observationsmetoden. I denna fas 

kan beteende och skeende studeras i samma stund de händer. Observationer skedde utan 

observationsschema och enligt osystematisk metod samt känt icke-deltagande 

förhållningssätt. En osystematisk metod innebär att ett systematiskt schema utesluts; 

observatören väljer i stället att använda observationen för att erhålla kunskap om förstudiens 

syfte där deltagaren är känd för gruppen men inte deltar i gruppen (Patel & Davidson, 2015). 

Kvalitativt perspektiv  

Projektet har haft ett kvalitativt inriktad studie. Syftet med kvalitativa mätningar är att skaffa 

en djupare kunskap till skillnad från kvantitativa metoder. Beteckningen kvalitativa studier 

syftar på hur valet genereras, bearbetas och analyseras av den informationen som samlats in 

under studien. Datainsamlingen fokuserade på mjuka värden i form av intervjuer, enkäter och 

tolkade analyser av verbala data. Detta ger möjlighet till att reflektera och skaffa en god 

överblick (Patel & Davidson, 2015). 

 

2.3 Tidigare forskning/arbete  
Swedish project review 2018 (Bagewitz & Viglas, 2018) är ett index för projekt som visar 

framgångsfaktorer för en lyckad projektledning och marknadens mognad samt arbetssätt med 

projektledning. Rapporten betonar lösningar för att skapa förutsättningar för upprepade 

projektframgångar. Projekten går igenom en rad olika aspekter som måste tas hänsyn till och 

integreras för att uppnå ett mer hållbart arbetssätt och resultat. En effektivt utformad 

organisation med proaktivt beslutsfattande måste kombineras med ändamålsenliga processer, 

metoder och system. Personer med rätt kompetens behövs för att säkerställa en välfungerande 

styrning och ett högpresterande team. En värdebaserad prestationskultur med fokus på agilitet 

är avgörande för snabb anpassning till förändringar i omvärlden (Bagewitz & Viglas, 2018). 

Effektivitet på arbetsplatsen har studerats av Annika Engström i hennes 

doktorsavhandling (Engström, 2014). Forskningen bygger på en rad olika teorier av kända 

forskare. Ur ett mer humanistiskt perspektiv har Engström (2014) studerat effektivitet i 

arbetsgrupper och anger att tre kriterier måste vara uppfyllda för att en grupp ska anses 

effektiv. Det första kriteriet rör hur väl gruppen löser sin uppgift i relation till organisationens 

mål. Det andra kriteriet avser att gruppen lär sig och därmed förbättrar sitt arbetssätt och sina 

relationer, medan det tredje kriteriet gäller huruvida individerna upplever att gruppen stödjer 
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deras arbete. Engström (2014) behandlar också hur arbetsgrupper i ett mindre industriföretag 

samspelar kring uppgifter samt vilken betydelse samspelet får för lärande och effektivitet i 

verksamheten. Fokus ligger på samspelet kring den så kallade kundorderuppfyllelseprocessen, 

vilken innefattar aktiviteter från kundförfrågan till leverans (Engström, 2014). Resultatet och 

måluppfyllelse i relation till gruppens uppgift i en dimension kallas gruppens 

uppgiftshantering. Studien visar att bristen på rutiner för återkoppling orsakade problem i 

planerings- och genomförandeprocesserna. Att genomföra en uppgift blir lättare genom 

förekomsten av etablerade kommunikationskanaler som minimerar variation, vilket leder till 

samlad information och fokus på lösningar. Utvecklingen av en uppgift blir lättare genom 

förekomsten av etablerade kommunikationskanaler. Studien visar att ökad kritisk granskning 

och ifrågasättning under lösningsorienterade möten hindrar gruppen från att nå sitt mål och 

hantera sin uppgift (Engström, 2014).  

Koordination kan betraktas som beroenden mellan aktiviteter i en organisation. 

Effektivitet handlar om prestationsförmåga och förhållandet mellan insatserna i en 

verksamhet och verksamhetens resultat (Engström, 2014). Ordet effektivitet indelas ur ett 

rationellt perspektiv i två olika benämningar med två olika innebörder; 

  

- Yttre effektivitet (engelskans ”effectiveness”) brukar enkelt definieras som att göra 

rätt saker eller verkställighetsförmåga. Det handlar om hur väl vi uppfyller 

mottagarens krav och innefattar resultatet av processen; med andra ord vad vi gör 

(Engström, 2014). 

 

- Inre effektivitet (engelskans ”efficiency”), ibland kallad produktivitet, brukar enkelt 

definieras som att göra saker rätt eller verkningsförmåga. Det handlar om hur väl vi 

använder de resurser som står till buds och vilken input vi tillför processen. Med 

andra ord innebär det hur vi gör och hur vi får ut maximalt av givna resurser 

(Engström, 2014). 

  

Fokus är också en viktig aspekt för uppgiftorientering och har tre huvudkategorier enligt 

Daniel Goleman (2013). I hans bok ”Fokus” nämner han tre kategorier för fokus, vilka är 

"inre, andra och yttre" (Goleman, 2013). Var och en är avgörande för att upprätthålla balans 

och bli en högproduktiv individ. Om vi fokuserar uppmärksamhet kopplar hjärnan den 

information vi redan vet till den nya informationen och skapar nya neutrala anslutningar. När 

vi inte är fokuserade gör vår hjärna inte dessa kopplingar, vilket försämrar behållandet av 

kunskap. Ju mer distraherade vi är, desto mindre innehåll fångar vi upp eftersom vår hjärna 

inte kan koppla samman informationen. Detta resulterar i sämre resultat i lärandet genom att 

hoppa mellan fakta om ämnen och olika innehåll. Ju mer distraherade vi är, desto mer 

benägna blir vi för misstag, mental trötthet och stress (Goleman, 2013).  

Centralisering gör det möjligt att besluta om strategiska och operativa beslut för hela 

organisationen. Det ger möjlighet att kontrollera saken mer centralt och målet är att det ska 

leda till besparingar på lång sikt till. Några fördelar med centralisering är fler möjligheter för 

stabsfunktioner att stödja, färre kontor behövs, beslut kan fattas för hela organisationen, flera 

saker kan automatiseras och därför finns det ett mindre behov av personal. Nackdelen är å 

andra sidan en mindre tillgänglighet för allmänheten (Isaksson, 2016). 
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3. Metod  

Syftet med metodkapitlet är att beskriva hur arbetet tog form och visa hur resultatet 

producerades. 

3.1 Design av studien 

Studien består av kvalitativ och kvantativ information för att relatera teori och verklighet till 

varandra. Rapportskrivaren arbetade deduktivt, vilket innebär att följa bevisandets och 

upptäckandets väg (Patel & Davidson, 2015). Utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

formas slutsatser. Detta arbetssätt förstärker objektivitet i forskningen just genom att 

utgångspunkten tas i redan befintlig teori (Patel & Davidson, 2015). Syftet med 

metodbeskrivning är att göra det möjligt för läsaren att bedöma resultatet och tolkningar. 

Faktainsamling för studien består av värdeflödeskarta över processen, enkät, intervju och 

observation. Resultatet av de kvalitativa undersökningssvaren från enkät och intervju 

konverterades till kvantativ mätningar i form av en indexmodell där förbättringsområden 

prioriterades enligt indexvärden vilket analyserades och senare resulterade i studiens resultat.  

Examensarbetet bestod av två huvud faser, en förstudiefas och en examensarbetefas. 

Studien omfattade en population inom avdelningen personalplanering hos Keolis Sverige AB 

samt de direkt inrapporterande processinput. Den studerade avdelningen begränsades till 

endast de ansvariga för Stockholmsområdet.  

 

Studiens arbetsgång designades med utgång i projektmodellens beslutspunkter 

(Tonnquist, 2014). Se figur 4 

Figur 4: Redogörelse för projektmodellens arbetsgång enligt Project Base 2.0 (Tonnquist,2014) 

Se nedan redogörelse för praktiska faser under projektmodellen (Tonnquist, 2014): 

Beslutspunkt 1 – Initiera projekt: Arbetet inleddes med ett avstämningsmöte 

och en förstudiefas med syfte att studera organisationen och nuläget. Syfte och mål med 

projektet fastställdes, samt ramar för förstudien i samråd med styrgruppen. Förstudien 

samlade in underlag från enkät, intervju samt ledningsprocesser (Eriksson, 2019). 
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Beslutspunkt 2 – Inled planering: Förstudien godkändes, projektets 

prioriteringar och ramar för planering framställdes. Ytterligare forskning genomfördes i form 

av utökade intervjuer samt värdeflödeskarta studerades för ytterligare faktasamling.  

Beslutspunkt 3 – Starta genomförandet: Med utgångspunkten i tidigare fas för 

förstudien och nya forskningar godkändes planeringen och klartecken för att starta 

genomförandet erhölls. Dokument med projektplan samt förstudien blev ett underlag för 

beslut. 

Beslutspunkt 4 – Avstämning: Beslut om att fortsätta projektet följde ett agilt 

arbetssätt där avstämningar skedde kontinuerligt under projektets löptid. Avstämningsmöten 

samt lägesrapporter från rapportskrivaren blev ett underlag för beslut om fortsatta studier och 

forskningsarbetet.  

Beslutspunkt 5 – Överlämna resultat: Beslut för att godkänna leveransen av 

projektet fattades. Examensarbetet blev underlaget. Implementeringen av förbättringar i närtid 

genomfördes i anslutning till arbetet. Resultat av förbättring i framtid och rekommendationer 

för framtida forskning lämnas över och ansvaret förs över till avdelningen.  

Beslutspunkt 6 – Stäng projektet: Beslut för att godkänna efterkalkylen och 

avveckla projektgruppen. Med utgång i längden på examensarbetet avvecklas projektet efter 

beslutspunkt 5.   

Beslutspunkt 7 – Stäm av effektmål: Beslut för att godkänna effektmålet, det vill 

säga om projektet uppnått sitt syfte kommer avdelningen ansvara för med tanke på 

examensarbetet omfattning och tidsram om 10 veckor.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod: empiri  
För att besvara studiens frågeställning användes några tekniker med utvalda strategier. 

Studien utformade sitt resultat genom flera metodkombinationer. Inom forskningsstudier och 

undersökningar finns det sällan en rätt metod för att studera ett fenomen. Eftersom varje 

metod har sina brister och svagheter täcks för de saknade perspektiven i en singel metod 

genom att kombinera flera metoder. Detta resulterar i en så kallad metodtriangulering. Genom 

att kombinera flera vetenskapliga metoder ger det mer kvantitativa data för att gå över till att 

bredda och fördjupa undersökningen med kvalitativa metoder (Pools & Hollingshead, 2004). 

Triangulering går ut på att undersöka fenomen med hjälp av olika slags metoder, och då med 

fördel en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Valet av forskningsstrategi 

bygger på tre horn: (A) generaliserbarhet över populationer, (B) precision av variabelkontroll 

och (C) realism av observationskontext. Alla horn är lika viktiga men omöjliga att uppnå 

genom en enda metod (Pools & Hollingshead, 2004). Vilka sammanfattas nedan. Se tabell 1. 
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Tabell 1: Översikt över metodkombinationer.  

 

Intervju 

Intervjun inleddes med klargörande av syftet och individens roll i förändringsarbetet. 

Ytterligare information gällande konfidentialitet och anonymitet klargjordes. Intervjun hölls 

inom en mindre grupp inom avdelningen. Insamling av informationen via intervju 

genomfördes med en låg grad av standardisering samt strukturering. Intervjupersoner arbetar 

på tre olika trafikområden inom Stockholmsområdet. Personerna valdes strategiskt av 

företagets ledare. Intervjun ägde rum i två omgångar. Personalplanerare intervjuades under 

förstudiefasen för att skapa förståelse för arbetsprocesser. I nästa projektfas intervjuades 

driften till respektive trafikområde för att skapa en djupare förståelse för deras förväntningar 

och syn på den mottagna planerade trafikdagen. Under de intervjuer som genomfördes 

analyserades processen och frågorna ställdes i den ordning det föreföll sig bäst för att följa 

flödet.  

Patel och Davidson (2015) menar att ansvaret av utformning och inbördes ordning 

kallas standardisering medan fri tolkning av frågor kallas strukturering. Syftet med denna 

strategi är att kunna få möjlighet att göra en kvalitativ analys av resultatet. Frågorna ställdes i 

den ordningen som det föreföll sig mest lämpligt, med låg grad av standardisering. Valet av 

graden motiverades av att vid intervju kan den relationen som uppstår mellan intervjuaren och 

intervjupersonen under själva intervjun påverka motivationen. Samtidigt kan det lätt uppstå 

att intervjupersonen känner sig kritiserad eller dömd (Patel & Davidson, 2015). 

Vid låg standardiseringsgrad skulle känsloläge kunna beaktas, detta genom att antingen 

ge ytterligare information eller omformulera frågan. Däremot gällande strukturering handlar 

det i princip om svarsutrymme (Patel & Davidson, 2015). En låg standardiseringsintervju gav 

ett maximalt svarsutrymme till intervjupersonen. Frågorna ställdes utifrån problemområdets 

olika delar enligt figur 2. Intervjuupplägg samt frågor återfinns i förstudierapporten (Eriksson, 

2019)och bilaga 1. 

Enkät   

Enkäten skickades ut till personal som berörs av den studerade processen under 

förstudiefasen. I likhet med intervjun inleddes enkäten med information om studiens syfte och 

konfidentialitet. Frågorna ställdes med hög standardisering och en blandning av låg samt hög 
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strukturering, det vill säga en kombination av fasta och öppna svarsalternativ enligt 

förstudierapporten (Eriksson, 2019). 

Observationer  

För att komplettera de ovan nämnda teknikerna tillämpades observationsmetoden. I denna fas 

kan beteende och skeende studeras i samma stund de händer. Observationerna skedde utan 

något observationsschema och i enlighet med osystematisk metod samt känt icke-deltagande 

förhållningssätt. En osystematisk metod innebär att ett systematiskt schema utesluts; 

observatören använder i stället observationen för att erhålla kunskap om förstudiens syfte där 

deltagaren är känd för gruppen men inte deltar i gruppen (Patel & Davidson, 2015). 

Bortfall  

Enkäten skickades ut till 131 personer och 26 personer svarade. Patel och Davidson (2015) 

nämner att om bortfallet överstiger 20 procent bör orsakerna kontrolleras. Utfallet blev 19 

procent för enkäten vilket gav en hög bortfall. Mot bakgrund av bortfallet som översteg 

gränsen genomfördes bortfallsanalys. Grunderna till uteblivet svar bedöms bero på den korta 

svarstiden samt tidsbrist hos mottagare. Intervjuer hade 100 procent närvaro och inget 

bortfall, därmed behövdes ingen analys. 

Dataanalys  

Analys av kvalitativa data genomfördes med hjälp av innehållsanalys i form av fakta-, 

informations- och innehållsanalys. Innehållsanalys har för syfte att kategorisera, leta 

upprepande uppkomst av information och kvantifiera dessa (Patel & Davidson, 2015). Genom 

att omräkna kvalitativ information till kvantitativ information med hjälp av kodning 

möjliggjordes att tydligt hitta mönster och återkommande utmaningar. Intervju och enkätsvar 

tolkades i syfte att hitta bakomliggande orsaker. Observationer vid intervjutillfällen ökade 

möjligheten att hitta bakomliggande orsaker och mönster. Processens flaskhalsar och 

utmaningar kunde identifieras genom värdeflödeskarta. Processkartan möjliggjorde en tydlig 

koppling mellan de kvalitativa problembeskrivningarna och verkligheten där rapportskrivaren 

kunde se processbrister och orsaker till dessa brister. De olika metoderna formade genom en 

metodologisk triangulering resultatet. För att samla den nödvändiga informationen för att 

skapa förståelse för processen hade varje metod ett specifikt syfte för att tillsammans ge det 

efterfrågade resultatet. 

Intervju med avdelningen hade som syfte att förstå processen och arbetsgången inom 

avdelningen samt deras utmaning med måluppfyllelse.  

Intervju med driften som är mottagare av processoutput och kunden för denna process, 

hade för syfte att förstå deras förväntningar och krav av processen samt de problemområden 

som de ser från kundens perspektiv.  

Enkäten utformades för att förstå inputgivarens perspektiv och vilka problemområden 

de möter vid inputöverföring. Resultatet analyserades i tre perspektiv: personalplanerares, 

teamchefers och driftens perspektiv.  

Integrering av data sker i studiens analys- och diskussionsstadium. Kvalitativa 

information kodas och jämförs med kvantitativa utfall i analysstadiet. Resultat från olika 

metoder analyseras separat och metoderna integreras vid tolkningen av resultatet. Metoderna 

har även integrerats i en mindre skala under datainsamlingsstadiet genom att formulera fasta 

och öppna kvalitativa frågor. Integrering skedde i en mindre skala även under formulering av 

syfte och frågeställningar. Formuleringen syftade till att undersöka en generell frågeställning 

och ett samband mellan några olika variablarar. 
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Validitet  

Validitet beskrivs som ett mått på huruvida mätningen lyckades mäta rätt saker och är 

tillförlitlig i förhållande till syftet. I kvalitativ forskning anses varje studie vara unik och 

därför finns inga självklara regler för hur validiteten ska uppskattas. Validiteten i en kvalitativ 

studie behandlar frågan huruvida rapportskrivaren lyckats skaffa underlag för att göra en 

trovärdig tolkning av de studerades omvärldsuppfattning (Patel & Davidson, 2015). 

Deltagarna fick maximalt utrymme och frihet att formulera sina svar. Detta gjorde det 

samlade dataunderlaget till ett omfattande underlag för rapportskrivaren. Som tidigare nämnts 

handlar validitet i en kvalitativ studie om hur rapportskrivaren skaffar sitt underlag för en 

trovärdig tolkning (Patel & Davidson, 2015). Med utgångspunkten i definitionen av 

validiteten ökade den valde strategin inom metodvalet studiens validitet. 

Reliabilitet  

Reliabiliteten bör ses mot bakgrund av den unika situation som rådde just vid 

undersökningstillfället. Detta kan förklaras av att resultatet av en kvalitativ undersökning kan 

innehålla sanna värden men också felvärden. I kvalitativa mätningar kan svaren förändras 

mellan mätningar med ändrad sinnesstämning hos personen. Reliabiliteten bör därför mätas 

mot bakgrunden för situationen vid det specifika undersökningstillfället (Patel & Davidson, 

2015). Eftersom reliabiliteten mäts mot situationen under undersökningstillfället (Patel & 

Davidson, 2015), utfördes de kvalitativa undersökningarna för studien vid samma tidpunkt för 

alla deltagare inom varje grupp. Syftet med valet av denna strategi var att säkerställa en lika 

sinnesstämning på avdelningen vid undersökningstillfället. Undersökningstillfället skedde 

under samma dag med minsta avvikelse kopplad till sinnesstämningen, vilket ökar studiens 

reliabilitet med minsta eller inga variationer i bakomliggande situationer inom avdelningen.  

 

Etiska ställningstaganden 

Arbetet utformades med hänsyn till de fyra etiska reglerna som är framtagna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Patel & Davidson, 2015): 

- informationskravet: rapportskrivaren ska informera de forsknings berörda om 

forskningens syfte, 

- samtyckeskravet: deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, 

- konfidentialitetskravet: deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska försvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

samt  

- nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Informationskravet uppfylldes genom att intervjupersoner och de ansvariga 

informerades om studiens syfte. Samtyckeskravet uppfylldes i sin tur genom att deltagarna 

samtyckte till sitt deltagande. Konfidentialiteteskravet uppfylldes genom att deltagarna är helt 

anonyma, de nämns inte med namn i resultatet och går inte att identifiera. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att deltagarna informerades om att den insamlade informationen endast 

skulle användas för examensarbetet i forskningssyfte samt i utveckling av arbetssätten inom 

organisationen.  

Övriga etiska överväganden som gjordes i samband med studien är relaterade bland 

annat till styrning. Fritextsvar i enkäten styrdes från frågeställningen till problembeskrivning 

och förbättringsförslag gällande nuvarande utmaningar. Rapportskrivaren använde 

sammanfattande uttryck när flera personer kommit med liknande påståenden i stället för att 

använda rena citat från enkäten.  
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4. Resultat  

Detta avsnitt sammanfattar resultaten från genomförd analys och redogör för avdelningens 

nuläge baserat på värdeflödeskarta, intervjuer, observationer och enkätundersökningen. De 

viktigaste identifierade bristerna listas och kapitlet avslutas med de identifierade 

förbättringsmöjligheterna samt möjliga lösningsförslag i både när- och framtid.   

4.1 Värdeflödeskarta över processen i nuläget  

Genom att sammanfatta intervjusvaren kunde det konstateras att avdelningen har tre typer av 

aktiviteter. Den första av dessa är tidssökning som utgör basen för planeringen. Tidssökning 

sker cirka fyra gånger per år där fast anställda söker ett specifikt schema som har fast innehåll 

och/eller tider. Tidssökning resulterar i en planering som sträcker sig omkring 8–12 veckor 

framåt. Tidssökningen kommer inte att analyseras djupare eftersom det inte har någon 

påverkan på den dagliga verksamheten. Den andra aktiviteten är avdelningens andra uppgifter 

och rapporteringar gällande statistik och kodning, vilket hamnar under övrigt och avgränsas i 

denna studie och därmed inte kommer att undersökas. Kunden i det här fallet är driften som 

tar emot processoutput som är deras plan inför trafikdagen. Se figur 5. 

Figur 5: Översiktlig karta över aktiviteter för avdelning personalplanerare. 
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Den tredje aktiviteten utgör det dagliga arbetet på avdelningen och är driftsättning av 

trafikdagen. Efter tidssökningsperiodens utgång fördelas de obemannade tjänsterna enligt 

ansökningar och det sätter grunden för cirka 8–12 veckors tidsplan. Tidsplanen utgör senare 

utgångspunkten för driftsättning som sker i nära anslutning till varje veckodag enligt ett så 

kallat driftsättningsschema. Schemat löper veckovis. Under driftsättningsplanering hanteras 

bemanning av behovsanställda, ändringar och beställningar. Den driftsatta dagen ägs sedan av 

personalplaneringen fram till 16:00 dagen före trafikdagen, se figur 6 nedan.  

Sammanställning av intervjusvaren gav en bild över de arbetsmoment som ingår i varje 

uppgift. Varje ansvarig personalplanerare utgår ifrån alla inkomma e-postmeddelanden 

och/eller önskemål via ”Mitt arbete” och utför ändringar enligt denna input. ”Mitt arbete” är 

en del av intranätet, benämningen står för systemet som används av medarbetare för att 

kommunicera ändringar eller lägga till tillgänglighet. Medarbetaren kan lägga in sina 

önskemål om ändringar och byte via portalen fram till driftsättningstidpunkten. Efter det att 

personalplanerare driftsätter dagen går det inte längre att använda portalen. Ändringar och 

önskemål skickas in via e-postmeddelanden direkt till personalplanerare eller via teamchefer.  

Intervjusvaren kunde sammanställas i nästa steg och gav möjlighet att kartlägga en 

arbetsdag och de ingående moment för varje delmoment under en arbetsdag inom 

avdelningen. Se figur 7 för ett exempel över de arbetsmoment som utgör processinput och 

därmed flödesenheter under driftsättning för en specifik dag. Generellt uppstår mellan tre till 

fyra pågående processflöden per dag. För detta exempel valde rapportskrivaren att illustrera 

en översikt över en specifik veckodag, nämligen måndag. Vidare visar figur 8 ett exempel för 

hur arbetet för en dag kan se ut.  

 

  

Figur 6: Driftsättningsschema över en veckas period. 
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Figur 7: Flödesenheter som ingår i det dagliga arbetet inför driftsättning. 

Figur 8: Översikt över en arbetsdag under driftsättningsprocessen- måndag. 
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4.2 Resultat från forskning  

Intervjuundersökning ägde rum med två olika grupper på företaget, personalplanerare som 

sammanställer processoutput och driften som mottar output från avdelningen och därmed är 

kunden för processen. 

Intervjun med personalplanerare fokuserade på processen för framtagning av 

planeringen av trafikdagen. Totalt intervjuades tre personalplanerare som har ansvar för tre 

olika områden. Frågorna för intervjun ställdes i den ordning det lämpade sig bäst för att förstå 

processen och hur personalen arbetar steg för steg för att leverera sina output.  

Resultatet gav en bild av att processen för hur arbetet sker är till stor del lika mellan 

områdena. Utgångspunkten är att hantera de input som inkommit via e-post, portalen ”Mitt 

arbete” eller samtal strax innan den dagen som planeras. Alla tre personalplanerare börjar 

dagen med att gå igenom inkommande e-post, samtal och input via ”Mitt arbete” för att utföra 

ändringar enligt dessa för den specifika dagen. När detta är klart driftsätts dagen och det 

betyder att dagen är synlig för alla medarbetare. När driftsättningen har skett finns inte 

möjlighet att skicka önskemål om ändringar via ”Mitt arbete”, utan alla önskemål skickas via 

e-post. Föraren kan nu se sitt schema och därefter börjar önskemål skickas in för de som 

önskar ändra schemat. Teamchefer skickar också in önskemål om medarbetarsamtal och även 

ledighet som beviljas under dagen. Utbildningsansvarig och fackpersonal skickar också in 

sina önskemål om att omplacera vissa personal. Det kommer också in en del sjukskrivningar 

men också de som friskskriver sig. Personalplanerare åtgärdar dessa önskemål fram till 16:00 

dagen före trafikdagen. När dagen övergår till driften får den ha maximalt tre obemannade 

tjänster. Detta innebär att personalplanerare har ansvaret för att bemanna alla tjänster och 

ändringar.  

Intervjun med driften, som är mottagare av trafikdagen och ansvarar för fördelning av 

bussarna, fokuserade på utmaningarna och utvärdering av den nuvarande processen. Intervju 

skedde med tre olika områden och fler än en person per respektive område. 

Sammanställningen av svaren påvisar liknande utmaningar inom alla områden. Utmaningen 

grundas till största del i de trafikdagar där fler än tre tjänster är obemannade, vilket orsakar en 

arbetsbelastning på driften. Detta framför allt då driftpersonal ska ansvara för drift av fordon 

och trafiksituationer uppkomna under dagen. Vid de dagar och tider för rusning kan det vara 

svårt att prioritera tid för att själva kunna aktivt ringa till förare och bemanna de obemannade 

tjänsterna. Bemanningen på driften är olika mellan områden. Vissa veckodagar startar med en 

driftperson mellan 04:00–12:30 och 12:00–20:00, vissa dagar kan en tredje person vara 

schemalagd mellan 09:00–16:00. Ett av de intervjuade områdena har en central drift som 

ansvarar för fler underområden. För området med central drift finns en funktion som benämns 

trafiksamordnare och ansvarar just för mottagande av trafikdagen från personalplanerare. 

Eftersom antal obemannade tjänster kan vara upp mot 15–20 vissa dagar har området egen 

personal utöver driften för att kunna bemanna sina trafikdagar.  

Enkätundersökningen innehöll frågor med både öppna och fasta svar, vilka gav en 

bild över vilka utmaningar som finns inom processen. Enkäten skickades till teamchefer som 

anger input till processen, personalplanerare som själva producerar processen och driften som 

är mottagare av output. Frågorna fokuserade på vilka utmaningar och förbättringsområden 

som finns inom processen i dag. 

De svarande uppgav i enkäten sin placering inom sitt trafikområde. Ytterligare 

kategorisering möjliggjordes i form av respondenternas geografiska placering. Därefter 

ställdes frågan om personen anser att processen behöver förbättras. Sedan ställdes öppna 

frågor som efterfrågade svar inom två olika områden, dels ställdes frågan vad de tycker ska 

förbättras inom processen dels vilka förbättringsförslag de anser viktigast att lyfta fram utifrån 

sin egen utgångspunkt. Kategorisering av kvalitativ information gjorde det möjligt att 
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analysera påståenden eller utsagor mot dessa kategorier. Vid analys baserad på de olika 

dimensionerna framgick likheter och skillnader i bedömning baserat på respondentens roll.  

Teamchefer som svarade på enkäten uppgick till 31procent av respondenterna där 

svaren tog upp samma problematik. Sex av dessa svar framhäver problemområdena 

kommunikation, brist på återkoppling, långa svarstider på e-post och resterande två avsaknad 

av personlig kontakt med föraren. Teamchefer ansvarar för input till personalplanerare. Input 

består av att kommunicera ändringar och avvikelser från de tidigare ansökta arbetstiderna 

eller schemalagda tjänsterna för förare. 

Personalplanerare som svarade på enkäten uppgick till 27 procent av respondenterna, 

där svaren framhäver olika problemområden. Två av sex nämnde ägandeskapet av att ”planera 

trafikdagen” fram till 16:00 försvårar deras strategiska mål med arbetet. Sent inkomna 

ändringar dagen före trafikdagen från områden är också en utmaning eftersom den påverkar 

en redan färdig dagsplanering. Brist på kunskap och utbildning hos inputgivare till 

personalplanerare är också ett problemområde. 

Driftpersonal som svarade på enkäten uppgick till 42 procent. Fyra av nio svar tog upp 

kommunikationsproblematik samt långa svarstider. Två av nio svar belyste även att 

ägandeskapet av trafikdag lämnas över med fler obemannade tjänster än systemgränsen 

tillåter orsakar tidspress. De övriga svaren nämnde även kunskapsnivå och utbildning som 

problemområden.  

Sammanfattningsvis av de inkomna svaren anser 92 procent att den aktuella processen 

är i behov av förbättring. Respondenterna tog upp samma problemområden på ett relativt 

likartat sätt. Analys av den kvantitativa bedömningen från enkäten i denna fråga visar 

återkommande problemområden i alla led. En översiktlig bild över inkomna problemområden 

illustreras i figur 8.  

Vid observationer gjorda av uppsatsförfattaren noterades ökad osäkerhet med koppling 

till brist på tydliga kravställningar vid ansvarsövergången. Det observerades även 

återkommande problematik mellan avdelningar gällande kommunikation och långa svarstider. 

Detta påverkar arbetsmiljön och minskar produktiviteten hos samtliga parter.  

 

4.3 Identifiera förbättringsmöjligheter  

Förbättringsområdena identifierades under beslutspunkt 2, där förstudien bearbetades. 

Förbättringsområden var en utmaning vid prioritering och avgränsning till den efterföljande 

projektfasen. För att underlätta prioritering omvandlades de samlade svaren från enkäten till 

kvantitativ mätning. Målsättningarna för förbättringsområdena ligger till grund för de 

forskningsfrågor som senare arbetas under beslutspunkt 3, beslutspunkt 4 och beslutspunkt 5 

som faller under examensarbetets tidsramar Se figur 4.   

För varje upplyst problemområde i enkätundersökningen tilldelades en poäng till det 

området. Förbättringsområden med högst poäng fick högst prioritering och analyserades 

djupare under följande projektfas. Se figur 9. 
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Figur 9: Problemområden enligt enkätundersökning (Eriksson, 2019). 

Projektfasen förstudie som avslutades i beslutspunkt 2 gav en bild av 

problemområden som senare studerades djupare under näst kommande faser planering, 

analys och genomförande som faller under examensarbete. Den första delen i form av 

förstudien identifierade följande problemområden i processen ”förbereda trafikdagen” 

baserat på svar från enkäterna och intervjuer som nedan (Eriksson, 2019):  

1. kommunikationen mellan personalplanering och trafikområden kontra förare behöver 

optimeras med fokus på ökad återkoppling och snabbare svar, 

2. det finns otydliga kravställningar och gränsdragningar för inkommande input till 

personalplanerare, vilket ger varierande leverans baserad på varierande kravställning 

för varje enskilt trafikområde, 

3. kunskapsnivå inom avdelningen och trafikområden är varierande, 

4. ägandeskapet för att ”förbereda trafikdagen” och tidpunkt för övergången, 

5. delprocess gällande planering av utbildningsdagar och medarbetarsamtal för förare, 

6. avsaknad av närvaro och personliga möten på områden samt 

7. olika arbetssätt mellan områden vilket resulterar i olika arbetssätt inom avdelningen. 

 

Under avstämningen för beslutspunkt 2 och i samråd med styrgruppen bestämdes att de 

prioriterade förbättringsmålsättningarna för vidare forskning och som resultat av förstudien 

ska (Eriksson, 2019): 

1. förbättra styrningen för processen – ta fram verktyg och arbetssätt på 

avdelningsnivå samt 

2. skapa effektivare arbetssätt och flöde för både inkommande input samt output. 
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4.4 Möjliga förbättringsförslag  
För varje identifierat lösningsförslag i enkätundersökningen tilldelades en poäng till det 

området. Områden med högst poäng fick högst prioritering och analyserades djupare för att 

bedöma om det kan identifiera grundorsaken till processflödets ineffektivitet. Se figur 10. 

Figur 10: Lösningsförslag enligt enkätundersökning (Eriksson, 2019). 

 

Förbättringsförslagen baserade på resultat från förstudien (Eriksson, 2019), se figur 10, 

och den djupare analys genomfört under nästa projektfas indelades i två delar. Motiveringen 

är det som är i närtid, kan genomföras inom examensarbetets tidslinje och omfattningen samt 

det som lämnas över till avdelningen för genomförande.  

 

Följande förbättringsmöjligheter identifierades baserat på tidigare teori och resultat av 

denna rapport: 

 

- Vilka åtgärder kommer att förbättra processtyrningen i närtid? 

Ändringar som uppstår i nära anslutning till driftsättning och strax efter orsakar en flaskhals 

för processen. Beställningar i form av utbildning, medarbetarsamtal, planerade semestrar och 

förtroendeuppdrag är en karaktär som skulle kunna planeras tidigare. Genom att ställa krav på 

dessa inkommande beställningar till att sätta en regel om att dessa ska inkomma 15 dagar 

innan den planerade dagen skulle det kunna minska flaskhalseffekten. Beställningar och 

ändringar i nära anslutning till driftsättning ska bestå av oplanerade ändringar såsom sjuk- 

eller friskskrivning eller av annan akut karaktär. Genom att införa en beställningsform som 

innehåller de nödvändiga uppgifter som behövs för ändringen skulle det kunna minska 

volymen av inkommande ändringar strax innan och/eller efter driftsättningen.        

Beställningsblanketten ska finnas tillgänglig på intranätet där beställaren lätt kan ladda 

ned den, fylla i uppgifterna och skicka in den till personalplanerare. På så sätt naturaliseras 

beställningsflödet och ger personalplanerare tid att planera sin tid i förväg och frigöra tid 

under driftsättningstiden för att ta hand om de beställningar som anses vara oförutsedda och 

akuta. Formen kommer innehålla att en första sida av innehållandes instruktioner som tydligt 
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beskriver kravställningen och tillvägagångssättet. På så sätt kommer det ge en tydlig bild av 

kravställningen för alla parter och frigöra tid för återkoppling och kortare svarstid.  

Andra förbättringen är en överlämningsrutin till mottagaren av trafikdagen, driften. Den 

nya rutinen är i form av e-post där det redogörs för antal obemannade tjänster, vilka åtgärder 

som är vidtagna för att bemanna dessa och om det finns annat som är bra att veta. 

Överlämningen med e-post ska göras så fort personalplanerare är klar med planeringen av 

dagen och kommer inte att arbeta vidare med inkommande ändringar i stället för att invänta 

klockslaget 16:00 enligt företagets policy för övergången. Även om personalplanerare äger 

dagen till klockan 16:00 skulle en tidigare överlämning ge driften möjlighet att agera tidigare 

och därmed extra tid för deras planering. Se figur 11 som visar översikt över flödesenheter 

efter genomförd förbättring i närtid, jämför med figur 7, sida 18. 

Figur 11: Översikt över flödesenheter efter genomförd förbättring. 

- Vilka åtgärder kommer att förbättra processtyrningen i framtid? 

De flesta ändringar och/eller beställningar inkommer strax innan och efter driftsättning. Under 

vissa veckodagar har personalplanerare mellan 2–4 trafikdagar att planera och lika många 

inputflöden att hantera, vilket skapar stora volymer av inflöde. De stora volymerna och 

flödena sker samtidigt, vilket ställer krav på att hantera stora mängder data. Kommunikation 

sker för det mesta via e-post och ska hanteras av en person. De stora volymer av input till 

processen handlar om innevarande dagar som driftsatts och ska ändras eller nya beställningar 

läggas till samt planera inför kommande dagar där tidigare inkomna input ska hanteras. Detta 

innebär att personalplanerare jobbar med att planera kommande dagar och innevarande dagar 

samtidigt. Genom att indela avdelningen baserat på funktioner i stället för geografiska 

områden kommer det ge personalplanerare möjlighet att beroende på funktionen antingen 

jobba med att planera kommande dagar eller fortsätta optimera innevarande dagar. Skillnaden 

i arbetet mellan kommande eller innevarande dagar är planeringsperspektivet. 

Efter genomförande av förbättringar i närtid från tidigare steg som är i form av 

implementera beställningsblankett kommer planeringen inför kommande dagar ha ett 
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långsiktigt perspektiv och utgå ifrån två flöden. Den första delen bygger på tidssökning som 

resulterar i åtta veckors tidsplan och beställningar inkommande minst 15 dagar före den 

aktuella dagen. Några mindre ändringar eller beställningar inkommer utan tvekan i nära 

anslutning till driftsättningen. Dessa bedöms bli färre efter implementeringen av tidigare 

förbättring. Dessutom kommer personalplanerare ha möjlighet att påminna om 15-

dagarsregeln och göra en bedömning om inkomna input är av akut karaktär. När 

driftsättningen har skett borde det finnas en annan funktion som tar över optimering av 

innevarande dag fram till klockan 16:00. Denna funktion jobbar i det korta perspektivet med 

att hantera inkommande ändringar och beställningar under dagen inför den kommande 

trafikdagen. På så sätt kommer den första funktionen som har det långa perspektivet kunna 

fortsätta med att planera långsiktigt och fortsätta med nästkommande trafikdag enligt 

driftsättningsschema. 

Den nya strukturen kommer också ge möjlighet till att jobba med att fördela fler 

områden per person istället för nuvarande fördelning, nämligen ett område per person. Se 

figur 12 för översikt över nya driftsättningsflöden, jämför med figur 6, sida 17. 

 

Figur 12: Översikt över driftsättningsmodellen efter genomförd förbättring i framtid. 
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5. Analys  

5.1 Värdeflödeskarta för processen 

En värdeflödeskarta visar hur värde skapas i en befintlig process och är ett analysverktyg i 

LEAN production. Processen kommer att analyseras enligt värdeflödeskarta för att identifiera 

värdeskapandet. Att studera värdeflödeskarta återspeglar flödet av material och information, 

vilket skulle ge möjlighet att identifiera slöseriet och flaskhalsar i nuvarande process 

(Sörqvist, 2013).  

Arbetsgången vid värdeflödesanalys utgår från nuläget, att identifiera förbättringar, 

genomföra förbättringar och uppnå framtida läget enligt kundens mål (Liker, 2009). Med 

utgångspunkt i nuvarande värdeflödeskarta kan en ny process skapas med ett effektivare flöde 

genom att dokumentera flöden och lära sig se vilka flöden som skapar värde för kunden. Det 

är billigare, lättare och snabbare att klara av arbete som är standardiserat, vilket blir vårt mål 

för det framtida processläget. För att kunna se och förstå nuvarande tillstånd behövs en vision 

om önskat framtida tillstånd. Detta är till stor hjälp för att kartlägga rätt flöden och förstå 

målet med analysen. Vi kunde identifiera vem är kunden för denna process. Målet för kunden 

(Driften) är att ta emot den planerade trafikdagen med maximalt tre obemannade tjänster. För 

att uppnå måluppfyllelse i det framtida tillståndet krävs att identifiera orsaker till att målet i 

dag inte uppnås och eliminera dessa.  

Nuläget för processen består av flera aktiviteter, se figur 7. Värdeflödeskarta över en 

arbetsdag för processen visar att processen består av återkommande arbetsuppgifter och 

moment av värde för processens output. Studien kunde inte identifiera några slöserier, det vill 

säga icke värdeskapande aktiviteter inom processen. Värdeflödeskarta över processen 

konstaterar att processen i stället utvecklar flaskhalsar. Flaskhals i en process är enskilda 

aktiviteter eller delprocesser som orsakar stopp för genomflöde likt halsen på en flaska. En 

process med flaskhals kännetecknas av två aspekter, precis före en flaskhals uppstår kö som 

flödar genom processen och de aktivitetssteg som ligger efter flaskhalsen får vänta på att bli 

aktiverade (Åhlström & Modig, 2013). Dessa flaskhalsar i processen fortsätter att dyka upp 

och flyttar på sig hela tiden eftersom ändringar och beställningar i driftsatta dagar fortsätter att 

strömma in till personalplanerare. Genomloppstiden för en process påverkas av de steg som 

utgör cykeltiden, skulle en ökad genomloppstid eller att tillsätta extra arbetsresurser eliminera 

dessa flaskhalsar (Åhlström & Modig, 2013). Värdeflödeskarta över en arbetsdag visar att det 

varje dag finns mellan två till tre cyklar av processen för varje aktivt område. Detta eftersom 

varje person i dag ansvarar för ett område vilket indikerar en hög arbetsbelastning för 

individen. Att överbelasta människor orsakar osäkerhet och kvalitetsproblem (Liker, 2009).  

Processen är i behov av koordination. Detta kan enligt Engström (2014) betraktas som 

beroenden mellan aktiviteter i en organisation. Det sker dels genom att fördela ansvaret för 

aktiviteterna mellan olika aktörer, dels genom att hantera ömsesidiga beroenden mellan 

aktiviteterna (Engström, 2014). Av värdeflödesanalysen att döma ses behov av alla tre 

avseenden. Vi har aktiviteter som sker samtidigt och är beroende av information från andra 

aktiviteter för att kunna fungera. Dessa flöden som medarbetaren hoppas mellan dagar och 

olika typ av input resulterar i sämre resultat i lärandet genom att hoppa mellan fakta om 

ämnen och olika innehåll. Det skapar enligt Coleman (2013) det han menar distraktion och 

benägenhet för misstag, mental trötthet och stress ökar.  

 

5.2 Datainsamling 

För att besvara rapportensfrågeställningar hade datainsamlingen olika inriktningar. Enkäten 

designades för att ge en bild av nuläget. Intervjuer med personalplanerare hade för mål att ta 

reda på processflödet och de aktiviteter som ingår i det dagliga arbetet samt deras utmaningar 

för att uppnå målet. Intervjun med driften som är kunden för processen designades för att få 

en djupare förståelse för kundens krav samt brister i produkten och vad de upplever borde 
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förbättras. För att kunna skapa en översiktlig bild över situationen omvandlades kvalitativa 

data till kvantativa mätningar som indikerar de viktigaste problemområdena och lösningarna. 

Kategorisering av kvalitativ information möjliggjorde analys av påståenden eller utsagor mot 

olika kategorier. Vid analys baserad på de olika dimensionerna framgick likheter och 

skillnader i bedömning baserat på respondentens roll. Andelen teamchefer som svarade på 

enkäten tog upp samma problematik. Sex av dessa svar tog upp problemområdena 

kommunikation, brist på återkoppling, långa svarstider på e-post och resterande två avsaknad 

av personlig kontakt med föraren. Teamchefer ansvarar för input till personalplanerare. Input 

består av att kommunicera ändringar och avvikelser från tidigare ansökta arbetstider eller 

schemalagda tjänster för förare. Personalplanerare som svarade på enkäten uppgav olika 

problemområden. Två av sex nämnde att ägandeskapet av ”planera trafikdagen” fram till 

16:00 innebär svårigheter att uppfylla deras strategiska mål med att planera kommande dagar 

när hantering av ändringar fortsätter strömma in. Sent inkomna ändringar dagen före 

trafikdagen från områden är också en utmaning eftersom den påverkar en redan färdig 

dagsplanering. Brist på kunskap på inputgivare till personalplanerare är också ett 

problemområde. Driften som är kunden och ansvarar för att koppla buss med förare ute i 

trafikområden framförde deras bild. Fyra av nio svar tog upp kommunikationsproblematik 

samt långa svarstider. Två av nio svar belyste även att ägandeskapet av trafikdag lämnas över 

väldigt sent och orsakar tidspress. De övriga svaren nämnde kunskapsnivå och utbildning som 

problemområden.  

 Intervjun med personalplanerare gav generellt samma utgång som värdeflödeskartan, 

nämligen att volymen av det inkommande aktivitetsflödet är stor och det uppstår tidsbrist 

eftersom de inkommande ändringarna i nära anslutning till övergången inte hinner hanteras. 

Arbetet mellan områden är till stora delar lika. Skillnaderna kan uppstå i hur 

personalplanerare sorterar inkommande input, några sparar inkommande beställningar i 

särskilda mappar medan andra hanterar dessa direkt i anslutningen till driftsättningar. Dessa 

skillnader anses inte påverka slutprodukten utan det är personliga preferenser för hur personen 

tycker och upplever att fördelningen av arbetet blir smidigast. Intervjun med driften hade för 

syfte att ta reda på deras förväntningar på produkten och undersöka möjligheten att analysera 

eventuell ändring av cykeltider för övergången. Möjligheten att kunna lämna över dagen 

tidigare än klockan 16:00 undersöktes men det framgick relativt snabbt att det inte är möjligt 

eftersom det inte finns personal som kan ta hand om eventuella ändringar. Under vissa 

veckodagar finns endast en person på plats och denna har för uppgift att driva anläggningen 

och ta hand om trafiken, vilket gör det omöjligt att få utrymme för att hantera en uppgift som 

dessutom ligger utanför gränsdragningen. Ett av de intervjuade områdena har en avvikande 

struktur där det finns en enhet som jobbar dedikerad till att ta hand om mottagande av 

trafikdagen eftersom majoriteten av dagarna går över till driften med fler än 15 obemannade 

tjänster vilket är betydligt fler än vad systemgränsen tillåter. Dessutom uppstår det fler 

ändringar i nära anslutning till övergången som inte går att hantera utan dedikerad personal.   
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5.3 Förbättringsförslag i närtid  

Generellt sett finns det tre lagar som påverkar flödesaktivitet: antal flödesenheter, slöseri samt 

cykeltider för flödesaktivitet (Åhlström & Modig, 2013). Genom att bearbeta de ovan nämnda 

lagarna skulle vi kunna åstadkomma effektivisering i vårt processflöde. Att arbeta med att 

minska antal flödesenheter är i princip omöjligt eftersom dessa är grunden till vår process och 

måste hanteras i sin helhet. Eftersom vi inte heller kunde identifiera några icke värdeskapande 

aktiviteter har vi inte heller några slöserier att eliminera. Tidpunkten för när kollektivtrafiken 

ska starta kan inte heller påverkas. Processens cykeltid blir därför oförändrad. Däremot är det 

möjligt att effektivisera cykeltiderna för ändringar och beställningar till personalplanerare. Vi 

kunde konkludera att vi inte kan arbeta med antal flödesaktiviteter eller slöserier; därför 

återstår att analysera inkommande flödesaktivitets cykeltider och åstadkomma en utjämning 

av informationsströmmen och minska köbildning. En flödesenhets genomloppstid är den tiden 

det tar för flödesenheter att ta sig igenom processen (Åhlström & Modig, 2013). Beställningar 

inkomma till personalplanerare har inga systemgränser i nuläget, med systemgränser menar vi 

en deadline. Dessa kommer in i processen precis före driftsättningstiden och strax efter. 

Genomloppstiden för dessa aktiviteter uppstår samtidigt som andra aktiviteter. Beställningar 

av samarbetssamtal och utbildningar är av en sådan natur som går att tidigarelägga, dessa 

behöver inte inkomma samtidigt som de andra aktiviteterna. Nya systemgränser för processen 

skulle bidra till att minska flödesaktiviteter inkomna i anslutning till driftsättningstidpunkten 

och därmed minska flaskhalseffekten. Utbildning och medarbetarsamtal är två beställningar 

som går att definiera samt tidigarelägga systemgränser för. Att skapa en blankett som 

innehåller alla de viktigaste uppgifter som behövs för en ändring i systemet skulle kunna 

underlätta arbetet och öka effektiviteten i processen. Dessutom skulle det faktum att dessa 

inkommer tidigare ge möjlighet att planera insatsen.  

Blanketten designas i Microsoft Excel där det finns rutor för vilken information 

personalplanerare behöver för att utföra uppgiften i systemet, exempelvis datum för den 

beställda aktiviteten, koden för aktiviteten som ska anges i systemet, den anställdas 

anställningsnummer och en ruta för kommentar. Det ska finnas en sida för instruktioner 

säkerställer all nödvändig information för en kortare ledtid. Förslaget kommer att minska sent 

inkommande volymer i processen och jämna ut arbetsflödet. Blanketten kommer att ha 

oändliga rader där beställningen kan göras för fler än en anställd och aktivitet. Det bedöms 

leda till att minska antal inskickade e-post i jämförelse med tidigare modell.  

Utjämning av arbetsflödet kan uppnås genom att definiera en ny systemgräns som 

jämnar ut arbetsbelastningen. Blanketten ska skicka in till personalplanerare minst 15 dagar 

före den aktuella dagen. Sent inkomna blanketter ska kunna nekas och hanteras också senare. 

Detta gör att input sprids ut och skapar en utjämning i nära anslutning till driftsättning. Detta 

kommer i sin tur att frigöra tid för till exempel sjuk-eller friskrivning eller annat som bedöms 

vara av akut karaktär. En sidoeffekt av minskat antal inkommande beställningar kommer 

frigöra tid för återkoppling i de övriga inkommande e-post och kortar ner svarstiden. Det 

bedöms optimera arbetstiden efter genomfört förbättring. 

 

5.4 Förbättringsförslag i framtid 

Processen har sin input av sådan karaktär som är svår att planera; dessutom skapas det ett 

aktivitetsflöde som inte slutar. Vissa aktiviteter går att planera inför och har ett längre 

perspektiv medan andra har kortare perspektiv och uppstår under hela processcykeltiden. Om 

vi ska fördela processen flödesaktivitet baserad på cykeltider hittar vi tre generella cykeltider 

för driftsättning. En tidscykel är förberedande arbete som planeras mellan 8 veckor till 15 

dagar innan driftsättning av trafikdagen. Nästa cykeltid är driftsättning av trafikdagen; här 

optimeras arbetet från föregående steget, behovsanställda tilldelas samt de ändringar som 

inkommit inför driftsättning av trafikdagen hanteras. Den sista cykeltiden är att arbeta med 
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innevarande dag, här hanteras de ändringar som ska göras inför den kommande trafikdagen 

som innebär att jobba med inkommande input under dagen. Utifrån intervjuer framkom att 

arbetet med innevarande dagen är det som ofta inte hinns med. Aktivitetsflödet är stort och 

personalplanerare behöver prioritera. Vid val mellan att planera inför nästa trafikdag eller 

fortsätta med innevarande dag blir det en naturlig prioritering att därmed lämna över dagen till 

driften med fler åtgärdade ändringar vilket resulterar i fler obemannade tjänster än den tillåtna 

systemgränsen på tre obemannade tjänster. Personalplanerare uppgav i sina intervjuer att de 

redan har fortsatt att arbeta med nästa trafikdag de sista timmarna innan övergången för att 

möta sina krav. Utifrån flödeskarta över driftsättningsschema, se figur 6, kan det utläsas att 

det pågår fler aktiva processerna under en dag. Antalen varierar beroende på dagen mellan 

planering av en till två driftsättningar och tre till fyra innevarande dagar. Med ökad 

inkommande input uppstår ett behovs av att prioritera.  

Inför framtida förbättringar bedöms en fördelning per funktion i stället för 

geografiksfördelning ge effektivare process. Enligt intervjuarna är det arbetet med 

innevarande dagar som ofta inte möter systemgränser där det uppstår en ökad e-postvolym. 

Fördelningen enligt förbättringsförslaget i två funktioner, funktion driftsättning med långt 

perspektiv och funktion innevarande dag med kort perspektiv, skulle kunna öka 

processtillfredställelse. Efter genomförande av förbättringsförslag i närtid skulle en 

funktionsindelning göra det möjligt att i stället fördela fler områden per ansvarig person.  Den 

nya fördelningen resulterar i två enheter en som tar hand om all input fram till 

driftsättningstidpunkten och nästa tar över efter driftsättningstidpunkten fram till övergången 

till driften, det vill säga den innevarande dagen.  

Under det långa perspektivet hanteras tidssökningsschema, ändringar och 

semesteransökningar inkomna via systemet ”Mitt arbete” samt den nya formen för 

beställningsblanketten som mottas via e-post. All volym av inkomna input fram till 15 dagar 

innan trafikdagen sker via standardiserade former. Arbetet fram till driftsättningen är väldigt 

automatiserad vilket betyder att planeringen för enheten som hanterar det långa perspektivet 

slutar vid driftsättningstiden. Därefter fortsätts att planera nästa trafikdag utan några hinder. 

Efter driftsättning tar enheten som hanterar det korta perspektivet över. Här hanteras 

ändringar som inkommer efter driftsättningstiden via e-post. Eftersom enheten kommer vara 

dedikerade till inkommande e-postmeddelanden bedöms dessa hinnas åtgärdas vid ankomsten 

utan hinder. Detta kommer också ge möjlighet till att i framtiden införa telefontider med 

förare, som har kommit som önskemål vid intervjun. Se figur 9 över inkomna lösningsförslag. 

 

6. Diskussion 

Detta examensarbete hade för syfte att besvara följande frågeställningar:  

 

- Hur ser processflödet ut inom avdelningen i dag? 

- Vilka åtgärder kommer att förbättra processtyrningen i närtid? 

- Vilka åtgärder kommer att förbättra processtyrningen i framtid? 

 

Värdeflödeskartor efter genomförd förbättring som presenterats tidigare, se figur 10 och 

figur 11, illustrerar det framtida tillståndet. Dessa diskuterades under beslutspunkt 3 och 4 

inom projektfas för examensarbetet. Det var av vikt att flödeskartorna presenterade nya 

lösningar och idéer som i praktiken är genomförbara. Diskussionen handlade om hur 

framtidens flöden vad gäller information kan se ut. Flödeskartorna presenterar lösningar som 

innebär att den nya arbetsfördelningen kommer att inneha ett jämnare flöde än tidigare, är det 

genomförbart? Svaret var att förslaget på ett framtida tillstånd är mycket väl genomförbart 
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eftersom frågan handlar om att tillgodose extra resurser. Avdelningen är en centralenhet vilket 

underlättar genomförandet.  

Totalt 160 timmar lades ned i aktuell studie på att samla in data för att förstå processen. 

Under analysen uppkom hur betydelsefull är ledtiden ifrån aktuellt projekt. Eftersom det inför 

planeringen av en trafikdag uppstår unika tillstånd beträffande ledtiden för enskilda 

flödesenhet kan inte ledtider för dessa flödesenheter jämföras med andra dagar eller en 

fullständig standardisering uppnås. Andel värdeskapande aktiviteter i den aktuella processen 

bygger på vad som innan definierades som värdeskapande aktivitet. Slutsatsen kan dras att 

flödesaktiviteter endast visar vad som händer i processen för den studerade dagen och inte alls 

beskriver vad som från början var planerat att utföras och vad som sedan blev utfört. 

Flöden av information skulle kunna jämföras mellan dagarna men denna är så beroende 

på olika förhållanden att det inte går att använda som riktlinje. Eftersom flödet är beroende på 

individen (avseende effektivitet) ställer det höga krav på att kontinuerligt följa upp hur flödet 

påverkar färdigställandet av aktiviteter i processen. Det krävs att företaget arbetar med 

kulturen och tränar sina medarbetare. Mätningar på flödesaktiviteter eller avvikelse bokförs 

inte i dag. Detta ger ytterligare en ny aspekt att diskutera; om mätningar fanns, skulle det 

hjälpt oss att konstatera andra förbättringsåtgärder? Personen som utför mätningarna av flödet 

bör ha stor kännedom om processmätningar för att sedan kunna följa upp aktiviteter som är 

genomförda och utvärdera dessa. Analysen av projektets flöden och vad som var uppkomsten 

till flaskhalsar kan sedan vidare kopplas ihop med vad som är genomförbart och dess 

uppkomst undersökas. 

Det är flera faktorer som behöver tas hänsyn till då värdeflödesanalyser ska genomföras. 

Verktyget kräver mycket av den person som ska utföra analysen, från mätningar till en färdig 

handlingsplan för genomförande. Teorin bakom LEAN production (Liker, 2009) menar att 

vem som helst kan mäta flöden, i alla nivåer i företaget. Forskning presenterar vikten av att ha 

en produktflödesledare vilket visar lite på motsatsen av hur mycket en person ska veta om 

produktionens flöde. En kombination av båda påståenden ovan ger möjligheten för varje 

individ att reflektera över sin situation mot små ständiga förbättringar, och 

produktflödesledaren har ansvar för hela analysen (Åhlström & Modig, 2013). 

Avdelningen saknar system för att registrera mätningar eller avvikelser, därmed var det 

svårt för studiens omfattning att skapa en översiktlig bild över vad som ska förbättras baserat 

på kvalitativa mätningar. Studien baserades på intervjuer och intervjupersonernas utsaga. 

Detta gav olika bilder beroende på den intervjuade personens utsaga och var i processen 

intervjuaren befinner sig. För att kunna förbättra processen baserad på kvantitativa data 

behöver en form av mätningssystem införas.  

Eftersom studien kombinerade olika metoder i sin design kunde metoderna komplettera 

varandra. Enkäten hade för syfte att ta reda på vad organisationen upplever ska förbättras och 

vilka utmaningar dessa upplever i nuläget. Fokus blev att undersöka om de kommande 

förslagen insamlade genom enkät och intervjuer utgör en lösning och inte 

problemförflyttning.  
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7. Slutsats  

7.1 Rapportens slutsats  

Den förbättringssyn som Toyota förespråkar innebär att det alltid kommer att finnas problem. 

Det viktigaste blir här att träna alla anställda att ständigt förbättra processen. Förbättring är en 

färdighet som kan bli bättre. Att arbeta med förbättringar kan likställas med att fiska 

(Åhlström & Modig, 2013). De uppkomna problemen liknas med en fisk. Organisationen 

lägger resurser på att fiska dessa fiskar (problem). Förbättringsprojekten blir därför att fånga 

fisken. Med tanke på processens natur som är svår att standardisera blir det viktigt att lära 

anställda att fiska själva i fortsättningen. Fiskandet tar inte slut för processen ”planera 

trafikdagen” med tanke på inkommande inputs natur som ständigt förändras. Färdigheten att 

fiska är nyckeln till förbättring för avdelningsprocessen för fortsatt effektivitet. 

 

Hur ser processflödet ut inom avdelningen i dag? 

 

Processen har inga icke-värdeskapande aktiviteter. Utmaningen ligger i systemgränser 

och ledtider för aktivitetsflöde. Processen efter driftsättning har en hög belastning och orsakar 

höga krav på individer som oftast behöver prioritera och därmed sänka kraven på 

produktkvalitet. De långa svarstider orsakas av de uppkomna flaskhalsarna resulterar i 

väntetid på svar hos kunden och inputgivaren. Dessa flaskhalsar skapar inget värde hos 

processensmottagare utan skapar ett tidslöseri i väntan på svar. 

Den slutgiltiga systemgränsen för ansvarets övergång går inte att framflytta eftersom 

den påverkar en trafikdag som har en fast starttid. Arbetet med systemgränsen för processen 

input är därför avgörande för att effektivisera processen. Processinput inkommer efter 

driftsättningen manuellt via e-post. Detta förbrukar extra tid och resurser. Förslaget om 

utveckling av nuvarande system har varit diskuterad men företaget har tydligt redovisat att det 

finns systembegränsningar som inte går att åtgärda i närtid; därför har förslaget inte beaktats. 

Dessutom kommer att automatisera ett inputsflöde i framtiden behöva definierade 

systemgränser för att stabilisera flödesaktiviteter. Att omvärdera systemgränser för input är 

avgörande för att förbättra flödet oavsett om utförandet sker automatiskt eller manuellt. 

 

Vilka åtgärder kommer att förbättra processtyrningen i närtid? 

 

Det framkom att arbetet med den nuvarande dagen ibland kan prioriteras bort till fördel 

för driftsättning av kommande trafikdagar. Driftsättningen är beroende av personalplanerare 

medan att arbeta med innevarande dag är ett kvalitetsmått för den överlämnade produkten till 

processkunden. Vissa dagar kan lämnas över till kunden med en viss kvalitetsbrist. 

Prioriteringen är fullt förståelig med den utvecklade förståelsen för processen i dag. Den nya 

systemgränsen med att skicka in beställningar i förväg kommer att stabilisera 

flaskhalseffekten. Genom att flytta gränsen på inkommande input som har en inplanerande 

natur kommer det i det korta perspektivet minska belastning och flaskhalsar. Flaskhalsar i 

processen är beroende på de förändringar som sker i personalstyrkan, därför kommer effekten 

att variera och uppkomsten av flaskhalsar kan uppstå även efter förbättringen.  

 

Förbättringsförslag i närtid summeras: 

- Införa beställningsblankett som ska vara mottagen minst 15 dagar före den aktuella 

dagen för beställningar av medarbetarsamtal, utbildning och planerade aktiviteter. 

Detta kommer minska flaskhalseffekten orsakad av dessa input.  

- Vid prioritering av arbetet med driftsättning och när personalplanerare bedömer att 

sitt arbete med innevarande dagen är klar ska dagen lämnas över till driften direkt 
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utan dröjsmål. Detta betyder att inte invänta klockan 16:00 där dagen per automatik 

går över till driften.  

- Överlämningsrutin ska införas i form av e-post. För detta steg ska följande 

information lämnas till Driften: antal obemannade tjänster vid klockslaget för 

övergången, vilka åtgärder som är vidtagna för att bemanna dessa och om det finns 

annat bra att veta. Det ska tydligt anges att ansvaret nu är flyttat eller att delat ansvar 

gäller fram till klockan 16:00 före trafikdagen. För detta steg det krävs ett samtycke 

av mottagare beroende på mottagarens belastning.  

 

Vilka åtgärder kommer att förbättra processtyrningen i framtid? 

 

Däremot eftersom processen är beroende av att inkommande input kommer 

flaskhalseffekten inte att elimineras utan det är en del av processens natur. Organisationen 

måste acceptera att det kan uppstå och i stället arbeta med att omorganisera för 

funktionsfördelning. Eftersom den framtida förbättringen möjliggör för enheterna att arbeta 

med långt och kort perspektiv kommer processen inneha resurser som antingen fokuserar på 

det långa perspektivet – driftsättning – eller det korta perspektivet – innevarande dag. Detta 

kommer att stabilisera arbetsmiljön och ändra flödet för inkommande input. Varje person kan 

ansvara för fler områden och fokusera på ett perspektiv.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studien har det framkommit att områden ansvarar själva för att planera och fördela 

personal som ska tilldelas utbildningstillfällen. Detta har väckt nyfikenhet hos 

rapportskrivaren att undersöka möjligheten att centralisera denna funktion för att ingå inom 

personalplanering. Detta kommer att ge personalplanerare möjlighet att agera utifrån 

organisationsmål för ekonomisk arbetsfördelning. Att ha en central funktion kommer också 

underlätta att ställa ytterligare systemgränser och kravställningar på utbildningsfunktioner att 

ändra sin planering till att ingå i det långa perspektivet och flytta sig till samma cykeltid som 

tidssökningens. Med detta menas att planera kursutbud för en 8–12-veckorsperiod och kunna 

hålla samma tidsintervall som tidsökningen. 

Utbildningspaket behöver inte vara i det korta perspektivet. Denna centralisering 

kommer att innebära att avdelningen även kommer att ha kontroll över sin input. I dag löses 

behov genom att klippa och klistra i befintliga planerade tjänster för att avbemanna personen 

under halvdagarsutbildning eller medarbetarsamtal. Genom att ha kontroll över 

utbildningsplaner kommer det i stället ges möjlighet att skräddarsy utbildningspaketen till att 

kombinera de halvdagsutbildningarna och skapa en heldagsutbildning. Detta kommer att 

minska behovet att planera om de redan befintliga tjänsterna för att frigöra tid för en 

halvdagsutbildning. Centraliseringen kommer att ge avdelningen bättre planering som ger 

positiva effekter ekonomiskt och minska input i nära anslutning till driftsättningen. Att ha en 

översiktlig bild över utbildning kommer också att ge fördelar till att kunna bemanna 

medarbetare från olika områden till det tillfället och öka närvaro. I nästa steg skulle det även 

vara aktuellt att studera vidare om det kan skapas ett system för att förarna söker en del 

utbildningspaket själva. Möjligheterna för att förbättra det ekonomiska resultatet bedöms vara 

goda.  
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I framtida läget kommer avdelningen består av tre funktioner där det långa perspektivet 

består av två funktioner.  

- Funktion utbildning: optimerar på det långa perspektivet genom att hantera all form 

av utbildning- och kompetensplanering för all personal. 

- Funktion tidssökning och driftsättning: optimerar det låga perspektivet genom att   

hantera tidssökning, semesteransökan och inkommande beställningsblanketter inför 

driftsättningen, se figur 6 för driftsättningsschema. 

- Funktion innevarande dag ansvarar för dagen från driftsättningen och fram till 

övergången till driften vilket är 16:00 dagen före trafikdagen. Funktionen hanterar 

ankommande e-post gällande schemaändringar, sjuk- och friskskrivningar samt 

annat uppkommen efter driftsättningen. Se figur 13. 

 

 

Figur 13:Översikt över ny funktionsindelning efter genomfört förslag till fortsatt forskning. 
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Bilagor  
Bilaga 1 
Intervju – Driften  
 
Trafikområde 1-Intervjuperson 1 

Vad tycker du är den största utmaningen inom ”planera trafikdagen”? 

Vi upplever att de dagar där det trafikdagen lämnas över med fler än tre obemannade 

tjänster orsakar stor belastning på driften. Dagen får vi klockan 16:00 dagen före och 

det är väldigt tight eftersom vi inte har tid för att tillsätta dessa tjänster och samtidigt 

driva anläggningen.  

 

Vad skulle du tro är anledningen till vissa dagar har fler än tre obemannade 

tjänster? 

En del personalplanerare kan planera för en period som sträcker sig till cirka en vecka 

framåt i tiden. När det är dags att lämna över så har en del hänt och de hinner inte gå 

igenom. 

 

Hur ser bemanningen ut på ditt område? Finns någon som kan ta emot dagen 

tidigare än 16:00? 

Vi har olika antal schemalagda personal vissa dagar. Bemanningen på driften börjar 

klockan redan klockan 04:00. Vi har ett schema som börjar 04:30 till 13:00 och nästa 

börjar 12:00 till 21:00. Vissa dagar finns en mellan schema börjar 08:00 till 16:00 men 

inte alla dagar i veckan. Därefter tar centraldrift över.  

 

Har du förslag till förbättring av processen?  

Att systemet ska kunna hantera byta tjänster och annat. Idag kommer många förare till 

oss på driften för att lägga ledigheter. Det vänder även teamchefer till oss för 

medarbetarsamtal och så vidare 

 

Kan du beskriva hur en önskad framtida läget borde vara? 

Att det skulle gå att ringa till personalplanerare eftersom vi har en del gamla och också 

andra som inte har svenska som modersmål som skulle uppskatta ett samtal. Att alla 

ändringar ska kunna gå att lägga i systemet samt vi ska inte ta emot trafikdagen med fler 

än tre obemannade tjänster. 

Det skulle också vara bra att vara på plats en gång i veckan. Idag får förarna ingen 

återkoppling. 

Inför tidssökning ska de finnas på plats och informera alla förare.  

Gärna närvaro på resultatmöten också. 

 

 
Trafikområde 1-Intervjuperson 2 
 

Vad tycker du är den största utmaningen inom ”planera trafikdagen”? 

För oss många av önskemålen och byte kommer till driften och vi kan inte hjälpa de.  

 

 

 

Varför tror du förarna vänder sig till er? 
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Det är svårt med kommunikation och inga telefontider finns. Det är långa svarstid via 

mejl. 

 

 

Har du förslag till förbättring av processen?  

Att finnas på plats minst en gång i veckan kan hjälpa. Samt införa telefontider. Det 

skulle underlätta. 

 

 
Trafikområdet 1-Intervjuperson 3 
 

Vad tycker du är den största utmaningen inom ”planera trafikdagen”? 

Att många förare inte kan använda systemet och därför vänder de sig till driften. Det 

skulle bli bättre om de kan lägga in önskemål i systemet. 

 

Skulle det hjälpa om det fanns instruktioner med bilder hur de ska göra?  

Absolut, jag tror det skulle underlätta för många. Vissa vill lära sig systemet men vi 

hjälper de ibland men ibland hinner inte vi.  

 

Har du förslag till förbättring av processen?  

Instruktioner eller utbildning i systemet då vi har förare som är gamla och inte kan 

använda dator. 

 
Trafikområde 1-Intervjuperson 4 
 

Vad tycker du är den största utmaningen inom ”planera trafikdagen”? 

När personalplanerare inte arbetar med att ta hand om ändringar de sista timmarna vid 

övergången blir väldigt sen och det blir tight.  

 

Skulle det hjälpa om ni fick dagen tidigare? 

Vi har fått extra uppgifter eftersom vi fick hantera hittegods också så har vi inte 

möjlighet eller tid över. I så fall måste vi ta in extra hjälp. 

 

Har du förslag till förbättring av processen?  

Kommunikation behöver bli bättre och anställda ska kunna lägga alla ärenden via 

systemet. När övergången sker så ska det finnas maximalt tre obemannade tjänster. 

 
Trafikområde 2-Intervjuperson 1 
 

Vad tycker du den största utmaningen inom ”planera trafikdagen” är? 

Att det alltid är flera stycken obemannade tjänster än tre. Detta har vi löst genom att ha 

trafiksamordnare på plats som tar emot trafikdagen och bemannar dessa tjänster. 

 

Vad är trafikssamordnares uppgifter och hur funkar det? 

Vårt område har funktionen som tar över trafikdagen så fort det släpps. De ringer förare, 

tar hand om ändringar och önskemål. Eftersom vi har en centraldrift så har vi inga 
möjligheter till att ta hand om dagen då det brukar ha många antal hängande tjänster plus en 
del åtgärdade önskemål inkommit till efter driftsättning. 
 

Har du förslag till förbättring av processen?  
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Att förbättra kommunikation är viktigt. Idag sker mycket manuellt det skulle hjälpa om 
företaget investerar i ett system som kan hjälpa till med bemanning. Till exempel när det finns 
tjänster som inte är bemannade ska de läggas upp i systemet som alla förare kan se och 
ansöka tjänsten direkt utan att vi behöver ringa och jaga folk. Ibland kanske man känner att 
man vill jobba precis dagen innan och här finns möjlighet att gå in och leta efter en tjänst som 
funkar. Vi kommer spara tid genom att inte vi ringer utan de själva kan välja vilka tjänster de 
vill ha.  
 
 
Trafikområde 2-Intervjuperson 2 
 

Vad tycker du den största utmaningen inom ”planera trafikdagen” är? 

Att dagen släpps med många obemannade tjänster och önskemål att åtgärda.  

Vi på Trafiksamordning jobbar förfullt för att ordna dagen innan den går till driften. Vi 

brukar lämna cirka en tjänst obemannad ifall det blir någon friskskrivning.  

 

Hur jobbar ni som trafiksamordnare, vad är er uppgift? 

Vi jobbar med att sälja de tjänster som är kvar genom att ringa runt och fråga förare. Vi 

tar även hand om ändringar som kommer in sedan lämnar vi städad dag till driften.  

 

 

Har du förslag till förbättring av processen?  

Personalplanerare måste jobba med att åtgärda ändringar för innevarande dagen, de 

ändringar som kommer in efter driftsättning blir inte behandlade och personalplanerare 

har gått vidare till att planera nästa dag. 

  

 
Trafikområde 3-Intervjuperson 1 
 

Vad tycker du den största utmaningen inom ”planera trafikdagen” är? 

Att lämna in dagen till oss på driften med maximal tre obemannade tjänster. Och att 

förarna inte anmäler sin tillgänglighet i tid innan driftsättning. Ibland kan vara svårt att 

täcka tjänsterna och ibland lånar vi från andra trafikområden. Många Förare vänder sig 

till driften för att ändra sitt schema eller byta dagar.  

 

Skulle det hjälpa processen om ni fick dagen tidigare? 

Vi ska inte jobba med personalbemanning eftersom vi ska driva rullande trafik. Vi har 

svårt att sätta av tid för att ringa runt eller utföra ändringar. Vi har schemalagd personal 

på olika tider och dagar. De schemalagda tiderna är mellan 04:00-1300 eller 

eftermiddag mellan 12:15 till 21:00. Vi har inte alltid fler personal på plats som kan 

avvara tid för att ta hand om personalbemanning. Vi hjälper idag förare som kommer till 

oss efter övergången och det uppstår ibland tidspress då. 
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Har du förslag till förbättring av processen?  

Arbetet med trafikdagen är mycket beroende på att tidssökningen har många fasta 

tjänster fördelade på så sätt kommer det minska antal tjänster som behöver bemanna 

strax innan trafikdagen. Målet borde vara att bemanna så många som möjligt redan vid 

tidsökning för att minska belastningen senare. Att även förbättra systemet för att kunna 

söka utbildning och medarbetarsamtal. Det ska finnas en lathund på hur man söker på 

mitt arbete. De äldre som har svårt med att använda datorn kommer ha mycket nytta av 

instruktioner.  
 
 
 


