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Sammanfattning: 
Dålig kommunikation, uteblivet samarbete, dåliga alternativa lösningar till resenärerna vid 
trafikstörningar gör att resenärerna riskerar att bli missnöjda. Följden kan bli att tågtrafiken 
tappar resenärer. Varje trafikhuvudman är ansvarig för resenärerna. Formen på trafikavtal 
mellan trafikhuvudmännen och järnvägsföretag skapar en struktur på ansvarsfördelningen av 
olika komponenter.  
 
Jag har studerat problematiken genom intervjuer och enkätundersökningar hos Danske 
Statsbaner (DSB i fortsättningen) Småland AB där jag jobbar som trafikledare. Jönköpings 
länstrafik (JLT i fortsättningen) förhåller sig till DSB Småland med ett trafikavtal. Hos JLT 
fick jag möjligheten att intervjua trafikledare hos Jönköpings länstrafik samt studera kopior på 
kundklagomål. Men eftersom helheten inte enbart handlar om just DSB Småland och 
Jönköpings länstrafik, har jag valt att ta med mig åsikter från Deutsche Bahn (DB i 
fortsättningen) Regios trafikledning. 
 
Utifrån all information som jag har samlat med hjälp av engagerade människor i de olika 
organisationerna, dokumentation från den valda organisationen, DSB Småland och egna 
erfarenheter, har jag kommit fram till följande: 
 

• Enskilt ansvarstagande och gemensamt ansvar över organisationsgränserna behövs. 
Idag saknas detta vilket kan resultera i att varje organisation arbetar för att rädda sig 
själv utan att titta på helheten och den gemensamma nämnaren – resenären. Med 
starkare enskilt ansvarstagande och gemensamt ansvar över organisationsgränserna 
kommer helheten att handla om just resenären, samtidigt som det kan leda till 
resursbesparingar.  

• Samarbete mellan organisationerna behövs, det existerar inte idag. Utan organiserat 
samarbete är risken att varje organisation begränsar sig till det som står i avtalet med 
länstrafiken utan att intressera sig för resenären. Ju mer samarbete mellan 
organisationerna desto fler nöjda kunder.  

• Kommunikationen mellan organisationerna om uppkomna problem är bristfällig 
idag. Dålig kommunikation mellan organisationerna leder till slöseri av 
miljöresurser och andra tillgångar, samt till missnöjda kunder. Tydligare och djupare 
kommunikation ger samtliga organisationer möjlighet till utökat antal resande, 
sparade resurser och ökad hållbarhet i tågtrafiken.  

 
För att uppnå bättre kvalitet i tågtrafiken, mer hållbar tågtrafik, starkare samarbete och bättre 
kommunikation, behövs det erfarenhetsutbyte mellan de operativa arbetsledningarna i varje 
organisation.  
    
Nyckelord: driftledning, förbättring, kund, kvalitet, samarbete, trafikledning, tågtrafik, 
utveckling. 
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Abstract: 
Passengers get dissatisfied because of poor communication and bad co-operation between 
railway companies. The alternative solutions to the passengers at the traffic disruptions are 
not the best, which causes traveler dissatisfaction. The risk is that passengers choose other 
ways of transport. 
 
Each transport organizer is responsible for the passengers. The form of the operating 
agreements between transport authorities and rail companies creates a structure for the 
responsibilities of the different components. This is also part of the problem leading to 
unhappy customers. 
 
I have studied this problem through interviews and surveys at DSB Småland where I work as 
a traffic controller. Jönköping County relates to the DSB Småland with a contract. I have had 
the opportunity to interview dispatchers in Jönköping County and to take part of customer 
complaints. But the big picture is not only about DSB Småland and Jönköping County. 
Consequently I have chosen to also include opinions from the DB-Regional traffic. 
 
Dedicated people from the different organizations have helped me to collect the information 
needed. Documentation of the selected organization the DSB Småland and my personal 
experience has helped me to formulate some conclusions: 

• Individual responsibility and mutual responsibility across organizational boundaries is 
important and it does not exist today. That may result in each organization working to 
save itself without looking at the big picture. Greater individual responsibility and 
collective responsibility across organizational boundaries will lead to focus on the 
passengers and it can result in saving resources. 

• Collaboration between organizations, which does not exist today, is needed. Without 
organized cooperation, the risk will be that each organization can be held to the 
agreement with the county traffic without any further interest towards the traveler. The 
more cooperation between the organizations, the more satisfied customers. 

• Communication between the organizations on the problems encountered needs to be 
improved. Poor communication between organizations leads to waste of 
environmental resources and other assets, and leads to dissatisfied customers. Better 
communication gives all organizations the possibility of increasing the number of 
passengers, to save resources and leads to increased sustainability in train traffic. 

It takes exchange of experiences between railway companies to achieve better quality of train 
services, more sustainable rail services to all, stronger collaboration and deep and 
straightforward communication.  
 
 

Keywords: cooperation, customer, development, improvement, operations management, 
quality, rail traffic, rail traffic management 
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Förord 
Precis efter att vi har stigit på ett tåg och letat efter en lämplig plats där vi sätter oss och är på 
väg hem, till skolan, till jobbet eller på semester, då börjar vi reflektera över hur tåget ser ut 
invändigt. Våra blickar förflyttar sig ganska snabbt för att uppfatta var vi har hamnat. Efteråt 
kan vi höra en hälsning att vi är välkomna ombord på tåget, alternativt dyker det upp 
ombordpersonal som har haft olika benämningar genom tiderna, 
konduktör/tågmästare/tågvärd/trainmanager. Samtidigt som vi visar biljetten får en bild över 
denna individs struktur, hur organiserad han/hon är och vi lägger märke till att han/hon log 
mot oss, nickade eller bugade sig som ett tecken på att vi är välkomna ombord.  
När tågresan flyter på och vi är framme i tid, då är vi nöjda med resan. Även om där vi satt 
inte var riktigt rent eller toaletten var ofräsch, då glömmer vi det ganska snabbt när vi tittar på 
klockan och upptäcker att tåget är i tid. 
 
Under en sådan resa finna det många punkter att utveckla och förbättra där syftet är att fler 
resenärer blir nöjda. Tågtrafiken är också en process som riskerar få förändringar på grund av 
olika anledningar. Alla berörda organisationer och verksamheter bör samarbeta tillsammans 
för att få en hållbar och fungerande helhet. Dessutom ska varje organisation organisera sig för 
att bearbeta missnöjet bland kunderna och återfår de här kunderna.     
Det här arbetet riktar sig mot hur förbättring och utveckling i tågtrafiken kan ske genom 
samarbete och gemensamma handlingar där ansvaret fördelas på de inblandade 
organisationerna.  
 
Resultatet av det här projektet kommer att presenteras till de berörda organisationerna. Det är 
ett faktum som jag måste ha i mina tankar när jag arbetar på det här projektet. Därför måste 
projektets innehåll komma från själva organisationerna för att återgå till organisationerna och 
resultatet blir till fördel för alla inblandade. Människors erfarenheter är grunden till mitt 
arbete och jag behöver det för att presentera en sammanställning av hur en förbättring kan se 
ut för just människorna i hela verksamheten. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till er alla som har gett mig stöd med att gå igenom den här resan i 
mitt liv. Till mina lärare på Högskolan på Gotland, tack för den här tiden, tack för alla livliga, 
intressanta, givande och lärorika diskussioner och samtal. Ni har inte enbart delat med er av er 
kunskap, utan också av era erfarenheter genom livet, som har gjort min resa mycket 
spännande.   
Ett stort tack till er alla som har engagerat er i mitt arbete, tack till DSB Småland som har gett 
mig möjligheten att studera verksamheten. Tack till Jönköpings länstrafik och för den 
möjligheten att få träffa er personal och för all stöd som har fått av er. Tack till DB-Regios 
driftledning som på kort varsel har ställt upp på att svara på enkätundersökning.  
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1. Inledning: 
Tågtrafiken i Småland är ganska omfattande. Med åren har tågtrafiken utvecklats och antal 
tåg utökats på grund av den ständiga utökningen av antalet resande. Satsningar på tågtrafiken 
fortsätter att öka. Men, när det dyker upp problem, då är resenärerna den enda parten som 
lider. Exempelvis när vintern och snön kommer, blir konsekvensen att tågtrafiken står stilla på 
grund av olika anledningar. En anledning till problemen kan vara ett bristande samarbetet 
mellan de berörda organisationerna. 
 
Resenärerna behöver förlita sig på en fungerande tågtrafik för att välja tåget dag efter dag. För 
att skapa det förtroende som krävs, behövs ett starkt engagemang från järnvägsföretagen 
tillsammans med Jönköpings länstrafik som har det huvudsakliga ansvaret för tågtrafiken i 
länet.  
 
Efter den 12 december 2010 har det inträffat en större förändring i tågtrafiken genom att flera 
järnvägsbolag har kommit upp i bilden. Många resenärer intresserar sig inte vem som kör 
tåget, utan att komma fram i tid är mer viktigt för dem. Nu behöver resenären förstå i ett 
djupare perspektiv hur den här förändringen påverkar resenärens resa. Faktum är att ett 
järnvägsföretag kan köra ett tåg mellan två stationer och samtidigt titta på ett annat bolag som 
har problem utan att behöva bry sig om detta. I samma ögonblick som resenären står och lider 
av uppkomna problem medan det finns kapacitet till bättre samarbete som skulle leda till ökad 
kundnöjdhet.  
 
 

1.2 Problemdiskussion: 
Samarbete mellan organisationerna är huvudämnet till problemdiskussionen. Anledningen är 
att efter den 12 december 2010 förändrades upplägget på tågtrafiken. En ny organisation, DB 
Regio har ansvar för Östgötapendeln som för första gången kommer att korsa länsgränsen 
ända till Jönköpings central via Nässjö. Krösatågen, som körs av DSB Småland AB, fortsätter 
med samma upplägg men har förlorat en del av tågtrafiken som gick över till Östgötapendeln 
(Jönköping – Nässjö – Tranås). DSBfirstväst är också ett nytt bolag som ansvarar för 
västtågen där SJ körde de tågen före den 12 december. Kombinationen av flera nya bolag och 
vem som kör på vilka linjer tyder på att bättre samarbete behövs för ökad kundnöjdhet.  
 
Problematiken är att varje organisation kan lätt engagera sig i sitt arbete och väljer att bortse 
från hur de andra organisationerna omkring har det. Varje järnvägsföretag vill hålla sig till sitt 
avtal med trafikhuvudmännen och strävar i första hand efter vinst. Det gör att samarbete, 
kommunikation om bättre alternativa lösningar och fokus på resenärerna riskerar att fall bort. 
I stället kan det bli fokus till att hålla superb punktlighet, högre kvalitet i det enskilda arbetet 
för varje organisation och fokus på att följa avtalet.  
 
Allt detta handlar om ansvarstagande, ansvarsfördelning och gemensamt ansvar. 
Järnvägsföretagen kan fortfarande hålla sig till avtalet med länstrafikbolagen och ändå inte ta 
ansvar för resenärerna.  
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1.3 Syfte: 
Syftet med det här arbetet är att ge förslag på förbättringar med fokus på ökad kundupplevd 
kvalitet i tågtrafiken. 
 
 

1.4 Mål: 
Målet med mitt examensarbete är: 

• Att undersöka hur man arbetar med kvalitetsförbättring i tågtrafiken. 
• Att undersöka hur samarbetet i tågtrafiken påverkar kvalitet. 
• Att undersöka förutsättningarna för hur intressenterna kan samverka. 

 
 

1.5 Avgränsningar: 
För att mottagarna av det här projektet inte får ogrundade förhoppningar om vad mitt 
examensarbete ska leverera, sammanfattar jag de väsentligaste punkterna gällande 
avgränsningar som följande: 

• Ett av målen i det här examensarbetet är att förbättra kundnöjdheten. Jag tar inte 
hänsyn i min undersökning till hur kundnöjdheten idag ligger till. 

• Det finns flera intressenter som berörs av tågtrafiken men inte förekommer i mitt 
examensarbete, såsom länstrafiken i Kronoberg, Kalmar länstrafik, Hallands 
länstrafik, Östgötatrafiken, Västtrafik och Trafikverket. 

• Ingen kontakt har tagits med SJ som kör X2000 på en del av våra banor, men effekten 
av större samarbete med t.ex. SJ diskuteras senare 

• Det här projektet syftar på att skapa ett samarbete mellan olika intressenter, men ingen 
analys på kostnader varje bolag behöver lägga på för att genomföra 
förbättringsarbetet. 
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2. Metod: 
I den här delen kommer jag att ta upp hur jag har gått tillväga med grunden till det här 
projektet. Val av metod, datainsamling och hur mitt arbete formas är de punkterna som 
förekommer här nedan.  
 
 

2.1 Förstudien: 
Mitt examensarbete karaktäriseras av två delar; förstudien och genomförande av förbättring 
enligt Tonnquists modell1. Den första delen, förstudien2, handlade om att studera olika 
förbättringsområden hos en valfri organisation.  
Eftersom organisationen är ett tjänsteföretag och det utförda arbetet av företaget handlar om 
just nöjda kunder, har jag kommit fram till kvalitet i de presenterade tjänsterna är det 
viktigaste för organisationens överlevnad. Missnöjda kunder riskerar att kunderna väljer andra 
färdmedel och det leder i sin tur till att företaget och hela tågtrafiken i sig minskar med tiden. 
Tågtrafiken drivs av olika intressenter och det innebär att andra järnvägsbolag än DSB 
Småland AB sitter i samma båt. Samtliga järnvägsbolag med pendeltågstrafik förhåller sig till 
länstrafikbolag som också bär på ansvaret liksom järnvägsbolagen. Där fann jag att 
samarbetet mellan tågtrafikens intressenter kommer att leda till förbättring av kvalitet i 
tågtrafiken, vilket resulterar i att kundnöjdheten ökar också.   
 
 

2.2 Design: 
Mitt arbetssätt i det här projektet kommer att utgå från kvalitativa ståndpunkter. Jag 
intresserar mig av människor och människors händelser, vilket leder till mer beskrivande 
presentation, ”Kvalitativa forskare kan utnyttja detaljerade och invecklade beskrivningar av 
händelser eller människor, vare sig det handlar om betydelser eller beteendemönster…”3 
 
Företaget strävar efter hela tiden är nöjda kunder och nöjdare kunder. Ju fler kunder innebär 
att organisationen har hållit sig till ganska bra till i den delen av avtalet med länstrafiken. De 
frågor som mitt projekt behandlar kan se ut såhär: 

• Hur kan vi få mer nöjda kunder? 
• Varför minskar det antal resande på en viss linje? 
• Hur kan vi bli bättre på information och kommunikation? 
• Varför de avvikande händelser inträffar? 
• Hur kan vi undvika avvikande händelser i framtiden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Projektledning, Tonnquist B, 2010, sida 358 
2 Förstudie, Ahmed B, 2011 
3 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 321 
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2.3 Metodval:  
Jag genomför mitt examensarbete som ett projekt enligt Tonnquists modell4. Det här projektet 
har jag gjort i form av fallstudie. Den problematiken som jag försöker behandla är att förbättra 
samarbetet i tågtrafiken som hanteras av olika organisationer, ”fallstudier fokuserar på en 
(eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående 
redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta 
särskilda fall”5 
 
Både kunden och tågpersonalen går vidare med synpunkter på det inträffade. Resenärerna går 
till länstrafiken och tågpersonalen vänder sig till sin organisation. Variationen på hur varje 
individ ser på en händelse är verkligheten. Därför anser jag att det är viktigt att jag lyfter fram 
den här olikheten bland människorna som är inblandade i samspelet. Dessutom existerar det 
någon slags relation mellan resenärerna och järnvägsföretaget. Ofta får vi höra om de trogna 
pendlarna som står där varje morgon och kväll och väntar på tåget, ”sociala relationer och 
processer har en tendens att vara sammanlänkande med och ömsesidigt påverka varandra”6. 
  
Utifrån syfte och mål i kapitel 1, riktar jag mig till att behandla ett problem som är ganska 
stort i sig. Eftersom det är många inbladande organisationer i sammanhanget. Jag ger mig på 
ett problem som ligger hos kärnan i varje organisation, nämligen den operativa 
arbetsledningen (trafikledning/driftledning). Allt detta handlar just om samarbete och 
förbättring av samarbete och kvalitet i tågtrafiken, ”fallstudien fungerar bäst som 
tillvägagångssätt när forskaren vill undersöka en fråga på djupet och tillhandahålla en 
förklaring som kan hantera komplexiteten och subtiliteterna i verkliga situationer”7  
 

2.4 Motivation och Analys: 
Jag har valt att engagera mig i ett förbättringsområde som berör olika människor som arbetar i 
varierande grupper i olika organisationer med hjälp av varje organisationsledning. Redan här 
har jag börjat strukturera mitt examensarbete enligt det kvalitativa arbetssättet när jag har valt 
bort siffror, ”Kvantitativ forskning har en tendens att uppfatta siffror som den centrala 
analysenheten. Kvalitativ forskning har en tenens att uppfatta ord eller bilder som den centrala 
analysenheten”8  
 
Mitt projekt handlar om att erfarenhetsutbyten mellan trafikledningar på fyra olika 
organisationer, DSB Småland, DSBfirst, DB Regio och JLT. Under tiden hålls det 
telefonsamtal eller fysiska möten som följer upp, granskar, studerar och övervakar hur 
erfarenhetsutbyten går till, för att få detta med telefonsamtal som en rutin i framtiden. Syftet 
med det att förbättra de åtgärderna som presenteras av en specifik trafikledning vid t.ex. 
trafikstörningar och även förbättringar i tidtabeller. 
Utifrån den här beskrivningen anser jag att mitt arbete är ganska begränsad. Det riktas till 
specifika grupper med verklighetsförankrade syfte och mål. Utförandet av detta kommer att 
beröra några personer. ”kvalitativ forskning tenderar att ha ett relativt begränsat omfång och 
involvera relativt få människor eller situationer. Detta avspeglar den kvalitativa forskningens 
förkärlek för djupgående studier…”9 

                                                   
4 Projektledning, Tonnquist B, 2010, sida 358 
5 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 59 
6 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 60 
7 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 62 
8 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 320 
9 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 322 
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Upplägget av projektet visar tydligt att jag syftar på att förbättra förhållandet mellan 
trafikledningar i de berörda organisationerna, även varje organisationsledning kommer att få 
nytta av att studera olikheter i trafikledningars agerande, resultatet blir att varje organisation i 
sin tur justerar och rättar till felen som de har makt till samt att uppmuntra andra 
organisationer till samarbete. Att arbeta på det här sättet innebär att det byggs ett internt och 
externt nät som förbättrar och utvecklar varje organisation, men också tågtrafiken i stort, 
”kvalitativ forskning har å andra sidan en benägenhet att betrakta saker i deras kontext och 
poängtera hur de hänger ihop och är beroende av varandra…”10.  
Jag har styrt mitt projektarbete genom att själv välja hur mitt projekt kommer att se ut och jag 
har valt att fördjupa mig i intervjuer och enkätundersökningar. Detta resulterar i att jag 
använder mig av det kvalitativa arbetssättet där forskaren är partisk i sammanhanget, 
”kvalitativ forskning tenderar att associeras med en inblandning från forskarens sida… 
kvalitativ forskning tenderar å andra sidan att lägga större vikt vid forskarens roll i 
konstruktionen av data…”11 
 
 

2.5 Datainsamling:  
För det här arbetet har jag valt att samla in information från olika personer både från DSB 
Småland och från Jönköpings länstrafik, enskilt i form av intervjuer och i grupp i form av 
enkätundersökningar. Med andra ord bygger mitt arbete på både primär- och sekundärdata. 
Primärdata är mina intervjuer med personal från DSB Småland och från Jönköpings 
länstrafik. 
Jag har valt att fokusera på enkätundersökningar och intervjuer med utvalda personer och 
grupper i personalen på DSB Småland. De här personerna har olika arbetspositioner med 
olika erfarenheter. När det gäller sekundärdata har jag valt att ta med mig en del av 
dokumentationen som finns hos DSB Småland av dagliga händelser och även kundklagomål 
från Jönköpings länstrafik.  
 
Mina tankar kring intervjuer var att vi utvecklar våra idéer tillsammans kring olika kategorier: 
Nöjdare kund, vem ansvarar för vad, hur vi kan i DSB Småland bli bättre, hur tar med andra 
aktörer i förbättringen och utvecklingen för att få mer hållbar tågtrafik.  
Jag använde mig av figur 4 på sidan 13 i alla intervjuer. Personligen anser jag att figur1 
förtydligar svaret på frågan vem ansvarar för vad. Dessutom får vi en klar bild över hur 
kundklagomålet påbörjar och vart det slutar.  
Jag hade samma struktur på de intervjuer som jag har gjort. Självklart har diskussionerna varit 
varierande beroende på personen som blir intervjuad och dess arbetsposition. Grunden till 
mina intervjuer var följande: 

• Kort och sammanfattad presentation av mig själv och av mitt arbete/projekt 
• Medgivande 
• Intervjuns innehåll 
• Diskussioner utifrån figur 4 på sidan 13 
• personens inställning till arbete, livet och annat som styr det sundförnuftiga tänkandet 
• Jag har även använt frågorna i enkätundersökningen som stöd, det gör att intervjun 

flyter på.  
• Efter avslutad diskussion presenterar jag mitt projekt och dess innehåll  

 

                                                   
10 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 322 
11 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 323 
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Figur 4. Förhållandet mellan intressenterna vid kundklagomål12 

 
 
Vid samtliga intervjuer, både intervjuer hos DSB Småland och hos Jönköpings länstrafik har 
jag använt mig av medgivande13, syftet med detta är att deltagaren känner sig trygg i 
intervjun. Den personen som blir intervjuad känner säkerhet och trygghet under intervjun. 
Risken finns att den anställda inte håller med sin arbetsgivare, och jag med mitt projekt vill 
inte skapa osämja eller skada för någon i det här sammanhanget. Det är viktigt att jag som 
håller i intervjun respekterar individen som blir intervjuad och det gör jag genom det 
förenklade avtalet mellan mig och personen i fråga i form av medgivande, ”samhällsforskare 
ska vara etiska. Vid insamling av data, i analysprocessen och vid publiceringen av sina fynd 
förväntas de: respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; undvika att deltagarna lider 
någon skada genom att medverka i forskningsprojektet: arbeta på ett sätt som är ärligt och 
som respekterar deltagarnas integritet”14. 
 
Mitt val till intervjuer tillolika personer som arbetar hos DSB Småland och Jönköpings 
länstrafik är ett sätt att bygga en reflektion av den bilden hos personalen på hur hela 
tågtrafiken fungerar idag, vilka förekommande brister är och vad som behövs för att nå en 
förbättring. Jag har valt att skicka enkätundersökningar till varje driftledning/trafikledning, 
eftersom de är kärnan i varje organisation som ser till att tågtrafiken fungerar som den ska och 
presenterar alternativa lösningar vid trafikstörningar. Även där, hos de här grupperna behövde 
jag en reflektion över vilka förbättringar som behövs. Anledningen är såklart resenärerna med 
sina klagomål som kommer till länstrafiken. Alltså en sådan förbättring kan hjälpa minska 
antal missnöjda kunder genom att trafikledningarna samarbetar med varandra med 
övervakning av organisationernas ledningar. 
För att komplettera mitt arbetssätt i det här projektet har jag valt att ta med kundklagomål, för 
att få en blick över vilka händelser som gör att kunden sätter igång sitt klagomål. 
 
 
 

                                                   
12 Förstudien, Ahmed, B, 2011 
13 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed, B, 2011, sida 46 
14 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 193 
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2.6 Urval och bortfallsanalys: 
När det gäller mitt val på personer som jag har valt att intervjua hos DSB Småland AB, 
baserar jag mina tankar kring personernas roll i verksamheten och deras erfarenhet från 
branschen, ”… forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som 
ska undersökas…”15. Men jag har också tagit upp snöbollsurval16 vid mina intervjuer med 
vissa av dem här personerna genom att ställa frågan till den personen som blir intervjuad om 
vem mer i organisationen kan vara lämplig att bli intervjuad.  
 
Syftet med datasamlingen ovan är att visa hur situationen ser ut trafikledningens nivå både 
hos DSB Småland och hos Jönköpings länstrafik. Med ordet ”situationen” menar jag allt från 
personalens intressen, erfarenheter, upplevelser, förbättringsbehovet och framför allt åsikter 
och synpunkter bakom hos person och även i grupp.  
Detta har intresserat mig, därför att jag själv är verksam på driften DSB Småland och jag 
upplever ofta att vi skulle uppnå en förbättring om vi delar mer med varandra av våra 
erfarenheter. Många gånger har jag sett, och även mina kollegor, lösningar på olika uppkomna 
problem som kanske vi inte kan påverka själva, utan behöver gemenskap och delad 
erfarenheter med andra aktörer på banan för att presentera hållbar tågtrafik för samhället. 
För att få en variation i min datasamling i det här projektet, när det gäller sekundär data, har 
jag varit i kontakt med Jönköpings länstrafik och fått kopior på ett antal 
kundärenden/kundklagomål i tidsintervall 101201–110222 som enbart berör Krösatågen. Jag 
har valt att inte ta med kundärenden före 12-december 2010, eftersom det var en annan 
organisation, MerResor som körde Krösatågen under andra omständigheter.  
 
enkätundersökning 1 finns i bilagor som bilaga 1. Den här enkätundersökningen var riktad till 
driftledarna på DSB Småland. Ca 30 % har svarat på den här enkätundersökningen. De som 
har svarat på enkätundersökningen var beredda att delta i det här projektet genom att ställa 
upp och samarbeta med de andra trafikledarna från andra organisationer.  
Enkätundersökning 2 finns i bilagor som bilaga 2. Den här undersökningen var riktad till både 
lokförarna och trainmanagers/tågvärdarna, 86 personer. Innan denna enkätundersökning 
gjorde jag en enkätundersökning som jag inte tog med i mitt examensarbete. Den 
enkätundersökningen finns bilagor som bilaga 10. Ca 70 % av personalen svarade på den.  
När det gäller enkätundersökning 3 var antal inlämnade svar har inte skiljt sig, ligger också på 
ca 10-15 %. 
Enkätundersökning 4 finns i bilagor som bilaga 4. i den här undersökningen har ca 45 % 
lämnat in svar. 
 
Dem första enkätundersökningen17 som jag gjorde valde jag senare att inte ta med den i mitt 
examensarbete på grund av ändringar i formningen och innehållet av examensarbetet samt att 
mina tankar bytte riktning gällande förbättringsområde i projektet. Sedan kommer den andra 
enkätundersökningen18. På den första enkätundersökningen fick jag svar från ca 70 % av 
personalen. Till skillnad från den andra enkätundersökningen där har enbart 15 % har lämnat 
in svar. Det kan vara innehållet av frågorna som gjorde att många kände motgångar och 
svårigheter att svara just på de här frågorna. Jag vill inte tolka det som att de som inte har 
svarat för att de inte har intresse till sitt arbete. Enligt mina egna erfarenheter och det jag har 
sett på min arbetsplats vill jag påstå att de som arbetar på tågen har starkt intresse av att 
allting fungerar som det ska och alla är måna om att resenärerna får det de har blivit lovade, 
                                                   
15 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 37 
16 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 38 
17 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, sida 60 
18 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, sida 45 
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fungerande tågtrafik, med hållbara tidtabeller, god service och ständig information om 
tågtrafiken.  
Mitt upplägg gällande när inlämningen skulle ske kan vara problemet till att mindre personer 
har svarat, att de har hunnit glömma mitt projekt. Det kan vara fördelaktigt att enbart lägga in 
en vecka, eller max två veckor som inlämningsdatum på svaren, för att lära känna gruppen 
och gruppens starka och svaga punkter.  
En annan aspekt som jag vill spekulera i är att frågorna var öppna i den undersökningen. I den 
annullerade undersökningen var frågorna fasta. Det kan vara en orsak till att mottagaren har 
tappat intresse till att svara på den enkätundersökningen. 
 
Jag har även funderat på att lokförarna tog hand om kunden själva under körning av specifika 
tåg fordon. Därför har jag tagit med lokförarna i de här undersökningarna. De kan ha lika 
mycket åsikter och synpunkter som en biljett granskare. Det gör att hela målgruppen är 
lämplig för samma frågor, ”frågornas stil är lämpade för målgruppen…”19.   
Innan jag skickade ut enkätundersökningarna tog jag alltid min handledares råd på DSB 
Småland, Anders Ekman. Meningen med detta är att frågorna inte resulterar en känslig 
irritation på något sätt, ”frågorna inte är irriterande eller besvärande för respondenten att 
besvara…”20 
Efteråt skickade jag enkätundersökningen till personalen med förklaring till vad mitt arbete 
handlade om. Varje gång kom jag ett steg längre i mitt arbete, att jag började identifiera 
tillvägagångssättet i mitt examensarbete, då försökte jag ta med det i mitt examensarbete för 
att bekräfta till personalen hur långt jag har kommit med mitt arbete, vad mitt arbete handlar 
om i korta drag och vad frågorna kommer att ge mig, ”respondenterna får en viss information, 
kännedom eller uppfattning om frågornas tema…”21 
 
Enkätundersökning 3 finns i bilagor som bilaga 3. Min tanke var att jag skulle fortsätta i 
samma nivå som föregående enkätundersökning, men den här gången skulle jag komma 
närmare mina tankar kring mitt projekt. Det är samma personer som har svarat på båda 
undersökningarna. Kampen mot tiden var något svårt att hantera för mig. Lokförarna och 
trainmanager arbetar oregelbundet och jag har försökt få många intresserade av det jag gör 
genom att t.ex. att lägga upp större tidsintervall för svarsinlämning. Jag har gått ut med 
belöningar, stora godispåsar, men det har tydligen inte hjälpt.  
Jag la märkte till att jag inte fick många svar från första enkätundersökningen. Ett sätt att 
arbeta på att försöka intressera personalen var att jag lade in frivilliga val till att motivera, det 
gjorde att de som hade svårt att motivera och lämna in beskrivande svar, kunde vara med 
genom att svara med ja eller nej. Nackdelen var att det var svårt att svara med enbart Ja eller 
Nej på en öppen fråga som krävde mer beskrivning än en fast fråga där svaret är begränsat 
från början.  
 
De sista tre frågorna från enkätundersökning 1 handlade om driftledarna känner sig bevakade 
av Jönköpings länstrafik och DSB Småland. Syftet med det var att jag skulle presentera en 
bild till JLT:s och DSB Smålands ledning om hur driftledarna känner sig inför ännu mer 
bevakning, uppföljning och granskning av deras arbete, då tänker jag på de samtalen där 
länstrafiken tillsammans med andra järnvägsföretag diskuterar de presenterade åtgärderna från 
driftledningarna. Resultatet av mera bevakning och uppföljning kommer inte att påverka 
driftledarna på något sätt, eftersom de anser att det finns redan idag en form av bevakning, 
uppföljning och granskning av driftledningens arbete. Detta kommer att hjälpa ledningen att 

                                                   
19 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 218 
20 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 218 
21 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 218 
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arbeta med projektet på ett djupare perspektiv där driftledarna förändringar sättet att se på de 
presenterade åtgärderna och samarbetar med ledningens förslag på t.ex. alternativa lösningar 
vid trafikstörningar. 
 
DB Regio har också svarat på enkätundersökning 4 som finns i bilagor som bilaga 4. 
Organisationen har stor roll och påverkar våra (med våra, menar jag Krösatågens) resenärer, 
eftersom resenärerna har anslutningar till och från Östgötapendeln. Antal personer som 
svarade på den enkätundersökningen kan bero på den korta tiden som jag har lämnat in för att 
svara på enkätundersökningen 
Frågorna var formade gentemot Jönköpings länstrafik och de har inget som binder dem till 
Jönköpings länstrafik. Den andra partner i avtalet som DB Regio har skrivit på är 
Östgötatrafiken. Detta kan ha varit ett hinder för gruppen att vara motiverade till att svara på 
enkätundersökningen. 
 
 

2.7 Validitet: 
Det är väldigt väsentligt att jag genomför mitt arbete med hög grad av validitet. På det här 
sättet kommer jag att lyckas med att visa organisationen hur de samlade data ser ut, ”Detta 
hänvisar till noggrannhet och presentationen i data. Det handlar också om lämpligheten i data 
beträffande den forskningsfråga som undersöks…”22 . I mitt fall handlar data om just 
intervjuer och enkätundersökningar. Ju mer specifikt och korrekt resultat jag har som baseras 
på sanningen, desto mer pålitligt, trovärdigt och övertygande mitt arbete kommer att vara för 
de som får del av det.  
Utöver detta behöver jag arbeta på att använda mig av olika teorier som bestyrker mina 
påståenden kring projektet. De fördelar som medförs med projektets genomförande efter 
presentation måste motiveras och anknytas till verkligheten för att visa de berörda 
organisationerna varför det här projektet existerar, hur arbetet med projektet kan genomföras, 
behovet bakom det här projektet och de fördelar och risker som finns i genomförandet av 
projektet. På det här sättet kommer jag att lyckas att presentera ett projekt med hög validitet. 
Validitet berör också de skriftliga källor som jag använder mig av i det här examensarbetet, 
”När det gäller forskning får man aldrig acceptera dokumentära källor ”som det är”. Deras 
validitet är snarare något som måste fastställas än något som tas för givet…”23     
Jag vill påstå att jag har använt mig av triangulering i mitt examensarbete. Triangulering24 handlar 
om att kombinera forskningen mellan tre komponenter; observation, intervjuer och skriftliga 
källor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 378 
23 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 301 
24 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 187-188 
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2.8 Reliabilitet: 
En undersökning kan genomföras på många olika sätt. Självklart kan varje undersökning visa 
ett och samma resultat, men det kan också vara olika resultat, ”… dessa handlar 
huvudsakligen om att visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra 
forskare kan ”se” och bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och 
rimliga beslut…”25. Här kommer min roll som ansvarar för just den här undersökningen att 
visa att behovet, motivationen och resultatet bakom den här undersökningen är desamma även 
om den här undersökningen skulle göras på nytt igen.  
Jag måste lägga stor vikt på mitt arbetssätt i den här undersökningen, för att visa att ett 
upprepande av studien kommer att ge samma resultat. Tillförlighet och pålitlighet är viktiga 
begrepp i den här punkten. Några adjektiv som ska stämma in på mitt arbetssätt i den här 
undersökningen är djupgående, ärligt, verklighetsförankrat, genomtänkt, kritiserande till 
omvärlden kontra självkritik och välbyggt. 
Mitt arbetssätt bygger på att skaffa fakta både från personal och verkliga händelser. 
Personalens erfarenheter och verkliga händelser ger en tydlig och klar bild över hur 
förbättringen ska gå till i en sådan verksamhet som den valda organisationen. Eftersom det är 
faktorer som ger samma resultat oavsett vem genomför mätningen, dessutom är de relevanta 
företeelser till förbättring och utveckling i det här sammanhanget.  
 
 

2.9 Generaliserbarhet: 
Det här projektet behandlar ett problem som berör flera organisationer. Behandlingen 
påbörjas inifrån, från kärnan som styr varje organisation och därmed hela verksamheten. 
Projektet ger en lösning som fokuserar på att förbättra och utveckla kompetensen hos den 
personalen som styr organisationerna (den operativa arbetsledningen) och en uppföljning som 
styrs av ledningen. Detta arbetssätt passar i vilken organisation som helst inom järnvägen. 
Samarbetet mellan organisationerna kan även anpassas för att tågtrafiken kan fungera som 
alternativa lösningar till större tågtrafik som går på längre sträckor där förklaringen bakom ett 
sådant upplägg är syftet med ett järnvägsföretag som detsamma för alla, det är att se till att 
resenärerna kommer fram oavsett tåg eller färdmedel. 
 
Den här modellen, att behandla ett problem inifrån, skulle kunna vara en modell till ett café 
eller en restaurang där kocken och ledningen som ansvarar för hela verksamheten samarbetar 
tillsammans för att fånga kundernas intresse, ”…”i vilken utsträckning skulle fynden kunna 
överföras till andra fall?...”26. Resultatet är en förbättring och utveckling till organisationens 
kärna och flera nöjda kunder. ”… Kvalitativa forskare… pekar på att generaliserbarheten 
grundar sig på den statistiska sannolikheten för att en viss aspekt av data ska återfinnas någon 
annanstans, och det är en sannolikhet som är beroende av stora urval som är representativa för 
en bredare population”27  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
25 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 381 
26 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 382 
27 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 382 
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3. Teori: 
Här kommer jag att välja olika teoridelar för att senare knyta det till förbättringsområdet som 
jag har valt att jobba med i det här projektet. Utifrån projektets mål, syfte, datainsamling och 
bakgrund har jag valt teorier som förstärker grunden till mitt projekt, bygger och formar 
projektets genomförande, motiverar och analyserar projektet och datainsamlingen och 
presenterar hur projektet kan utvecklas, styras och förbättras i framtiden. 
   
 

3.1 TQM, Total Quality Management: 
”man ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom att kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 
engagerade och som har fokus på organisationens processer”28 
Det finns ingen gräns på hur mycket/länge kan en organisation utvecklas. Att förbättra den 
tillverkade produkten eller den presenterade tjänsten måste organisationen fokusera på att 
förbättra och utveckla produkten/tjänsten ständigt.  
Det motsvarande ordet på svenska till TQM är offensiv kvalitetsutveckling. ”Med ”offensiv” 
vill vi markera att det handlar om att aktivt förebygga, förändra, och förbättra och inte 
kontrollera och reparera…”29. Här får vi en tydlig förklaring till vad det innebär att en 
organisation arbetar med kvalitetsutveckling. Ordet ”offensiv” visar hur kvalitetsutveckling 
ska se ut, det innebär att organisationen ska ständigt arbeta med förbättringar och 
utvecklingar. Sättet för hur en utveckling inträffar har betydelse. I samma bok beskrivs det ett 
annat begrepp som bl.a. också syftar på ständiga förbättringar, hörnstenarna30 i offensiv 
kvalitetsutveckling, och det kommer vi att del av senare här i teorin. 
 
Total quality management; kan beskrivas på olika sätt, “TQM har beskrivits som grundat på 
tre övergripande principer: kundfokus, processförbättring och allas delaktigheter…”31. Detta 
betyder att en organisation arbetar enligt TQM när organisationen sätter kunden i centrum och 
all fokus läggs på hur kunden ska bli nöjd som möjligt, det kan vara en förändring i processen 
som leder till en förbättring, eller ett samarbete med andra organisationer för att uppnå ett 
optimalt resultat, eller engagemang och inspiration med aktivt ledarskap. När organisationen 
jobbar på det här sättet, då har organisationen förbättrat processen. Ett samarbete med andra 
organisationer leder till att processen blir mer givande (processen = vad organisationen gör) 
där kunden får resultatet av den processen. Ett samarbete är ett typiskt exempel på vad 
delaktighet innebär.  
 
TQM handlar om nöjd kund och helst att kunden blir överraskad av organisationens 
produkt/tjänst. Det nås genom att företaget/organisationen fokuserar på själva processen (vad 
företaget gör) och fokuserar på fakta kring processen. Ledningen arbetar på att förbättra och 
utveckla organisationen genom inspiration, engagemang och vilja till att uppnå förbättring 
och utveckling i den genomförda processen. Detta är nyckeln till att medarbetarna utvecklas 
och förbättras i sin arbetsprestation som leder till nöjd och nöjdare kund, ”man ständigt 
strävar efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta 
kostnad genom att kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus 
på organisationens processer”32 
 
                                                   
28 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, sida 37 
29 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 38 
30 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 39 
31 Processbaserad verksamhetsutveckling, Ljungberg och Larsson, sida 54 
32 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, sida 37 
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3.2 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling: 
 

 
 

Figur 1. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling
33
 

 
De nyckelord som vi kan skapa utifrån offensiv kvalitetsutveckling från den föregående 
teoridelen, TQM är följande ord: ständiga förbättringar, inspiration, engagemang, ledningens 
ansvar, nöjda kunder, positivt överraskade kunder, etc. 
Här knyts de här nyckelorden i en större helhet som heter hörnstenar. Vi ser längst ner i figur 
1 att ledarskapet alltid ska vara aktivt. Ledningen måste ta ansvar till att inspirera, engagera 
och entusiasmera de anställda i det de gör. Ett engagerat ledarskap är viktigt i det här 
sammanhanget. 
Vi ser också att de nöjda kunder och helst positivt överraskade kunder sitter i centrum av 
modellen. Organisationen ska göra kunderna nöjda och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar genom ledningens ledarskap som fokusera på fyra olika delar; basera beslut på 
fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för 
delaktighet, ”Med ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund kan ett framgångsrikt arbete 
med kvalitetsutveckling byggas upp. Detta ska vila på en kultur som har sin grund i 
värderingar som att: sätta kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, 
arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet…”34. 
Även om kunden är nöjd, behöver organisationen förbättra sig utifrån det eller kanske något 
annat i organisationen som leder till att kunden förlitar sig ännu mer på organisationen.  
Ett beslut till en förbättring måste baseras på fakta. I de flesta organisationer finns det alltid 
dokumentation som kan ge svar på hur fakta ser ut och vad som behöver förbättras och 
utvecklas. 
  
 
 
 

                                                   
33Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 39 
34 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 39 
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3.3 Processer och Processledning: 
En process är en upprepad händelse med början och slut där i början läggs in ett antal resurser 
och i slutet får vi ett resultat i form av produkt/tjänst, ”en uppsättning aktiviteter med 
preciserad början och slut som med hjälp av organisationens resurser återkommande förädlar 
ett mätbart objekt från en leverantör till ett på förhand bestämt mätbart resultat till en kund” 35 
Aktiviteter i en organisation kan vara olika och det gör att de anställda har olika 
arbetspositioner, vissa anställda arbetar tillsammans i en grupp, och andra arbetar enskilt 
oavsett de anställdas bakgrund eller erfarenhet. Processer kan kopplas till olika personer med 
varierande syfte. Därför skiljer författarna mellan processerna beroende på gruppen/individer 
som genomför processen36; individuella processer som genomförs av enskilda personer, 
funktionella processer där processen genomförs av en specifik avdelning, enhet eller funktion 
och kärnprocesser som syftar på att alla i verksamheten påverkas av en sådan process.   
 
 
Det finns tre typer av processer: huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser37. 
Meningen bakom en organisations existens är att organisationen uppfyller och överträffar 
kundens behov och förväntningar. Den processen som gör att kunden blir tillfredsställd är 
huvudprocessen som handlar om vad företaget gör dagligen. Det kan vara tillverkning av 
produkter eller att presentera tjänster, i vårt fall innebär det att köra tåg från station A till 
station B enligt en specifik tidtabell med hjälp samtliga avtal och föreskrifter som berör den 
här hädelsen.  
Stödprocesser vars uppgift är att stödja huvudprocessen bl.a. administrativa processer, 
rekryteringar och annan dokumentation kring organisationens arbete. För att få detta fungera 
behöver organisationen en ledning som tar kloka, verklighetsförankrade och förnuftiga beslut 
utifrån organisationens mål och strategier.  
Författarna skiljer mellan uppdelningen av processer genom att identifiera gruppen som får 
resultatet av processen, huvudprocessen riktas till externa kunden och stödprocesser och 
ledningsprocesser riktas till interna kunder. Utan kundbehov existerar inte någon process, 
”processer syftar till at tillfredsställa kundbehov… utan ett kundbehov saknar processen 
existensberättigande. En process börjar med att ett kundbehov identifieras och slutar med att 
behovet tillfredsställds och att kunden är nöjd…”38 
 
En process fungerar på följande sätt: först har vi ett objekt in. Det här objektet kan vara 
resultat av ett projekt, eller en start av ett företag. Sedan används en mängd resurser i en form 
av en eller flera aktiviteter som genomförs av olika individer. När de här aktiviteterna körs, då 
ska information flödas in och ut till de här aktiviteterna för att få objekt som är resultatet av 
transformationen i processen, ”… definition av process innehåller fem nyckelord: objekt in, 
aktivitet, resurs, information och objekt ut… ”39 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
35 Kvalitet från behov till användning, Bergman & Klefsjö, 2007, sida 470 
36 Kvalitet från behov till användning, Bergman & Klefsjö, 2007, sida 471 
37 Kvalitet från behov till användning, Bergman & Klefsjö, 2007, sida 472-473 
38 Processbaserad verksamhetsutveckling, Ljungberg och Larsson, 2007, sida 191 
39 Processbaserad verksamhetsutveckling, Ljungberg och Larsson, 2007, sida 194 
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3.4 PDSA-cykeln: 
PDSA kommer från engelska orden för planera, gör, studera och lär, Plan, Do, Study och Act. 
En organisation behöver planering av en lösning för t.ex. problem, ”När problem upptäckts 
gäller det först att fastställa den väsentligaste orsaken till problemet… beslut om förändringar 
ska baseras på fakta…”40. Efter planeringen utför organisationen förändringen, 
förbättringsprojektet, eller vad det nu kan tänkas vara för något, När man har funnit en viktig 
orsak till problemet bör man utse en arbetsgrupp som få ansvaret för att de föreslagna 
åtgärderna genomförs…”41. Utvärderingen av det som har inträffat är väsentligt i det här 
sammanhanget, ”När åtgärder vidtagits, måste man ånyo undersöka materialet, och 
kontrollera om de genomförda åtgärderna ledde till avsedd förbättring… Det gäller att hela 
tiden ta lärdom av förbättringsarbetet så att man undviker samma typ av problem nästa 
gång… i annat fall måste vi lära oss av detta och sedan genomföra förbättringscykeln 
ytterligare ett varv…”42. Syftet med utvärderingen är att ta fram de för- och nackdelarna med 
förändringsarbetet/förbättringsprojektet, detta gör att de negativa konsekvenserna av 
förbättringsarbetet rättas till i ett nytt förbättringsarbete/projekt, eller resultatet behöver inte 
innebära negativa konsekvenser, ett förbättringsarbete kan innebära att organisationen måste 
tänka på nya banor och därmed behövs fokus i andra enheter och områden i verksamheten. 
Detta gör att organisationen börjar planera för något nytt utifrån resultatet från föregående 
planering som var i form av projekt eller förbättringsarbete. På nytt för organisationen in ny 
planering med nya studier av den planeringen där organisationen får nytta av det och lär sig 
hur arbetet kan bli bättre med den införa processen.  

 
Figur 2. PDSA-cykeln

43
 

 

3.5 Orsak-verkan-diagram: 
Orsak-verkan diagram kallas även för fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram som 
introducerades av Kaoru Ishikawa 1943 i samband med kvalitetsprogram vid Kawasaki Steel 
Works i Japan44. 
Tanken bakom det här diagrammet är att det bygger på att vi skapar olika huvudorsakar som 
är en del av problemet och dessutom är grunden till lösningen på problemet. Till varje 
huvudorsak ska det finnas olika orsaker ett steg djupare i problemlösningen. Ett sätt som 
underlättar för mig att gå sätta igång med diagrammet är att jag använder mig av sju stycken 
M för att skapa huvudorsakerna, ”… orsakerna till kvalitetsproblem många gånger kan 
hänföras till något av sju stycken M: Management, Människan, Metod, Mätning, Maskin, 
Material och Miljö”45. Varje M bär eller byggs av andra orsaker, de här orsakerna leder till 
lösningen på problemet som har just med den huvudorsaken att göra. Syftet är att sönderdela 

                                                   
40 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 238 
41 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 239 
42 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 239 
43Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 238  
44 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 252 
45 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 253 
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problemet/förbättringsområdet till ett antal orsaker. Resultatet blir att en organisation kan lätt 
fokusera på den orsaken som har orsakat att problemet har gynnats. Det kan finnas ett M eller 
flera M, t.o.m. alla M bakom förbättringsområdet/problemet. Detta ser vi tydligt från figur 3 
ett exempel på orsak-verkan-diagram.  
 

 
Figur 3. Ett exempel på orsak-verkan-diagram46 

 
 

3.6 Prestation i Grupper och att organisera grupper: 
Den här delen av teorin visar fakta att prestationen ökar i grupper jämfört med att arbeta 
enskilt, ” Presterar vi bättre tillsammans med andra? Jo, det finns forskning som visar att 
grupper presterar bättre än enskilda individer… Den som tvivlar uppmanas att ta en 
joggingtur längs stranden en solig sommardag för att själv registrera hur hastigheten 
automatiskt kar när man passerar grupper av solbadande personer”47. Men självfallet 
förekommer mer problematik i grupper. Individer är olika i sättet att vara, bakgrund, ålder och 
andra omständigheter som gör att problematiken är varierande från grupp till en annan och det 
påverkar syftet med ett grupparbete där prestationen skulle öka än att arbeta enskilt. ”Även 
om människor som utförde enkla uppgifter tillsammans ofta producerade mer än när de 
arbetade ensamma, visade det sig att kvaliteten ofta var sämre på det som de producerade 
(Allport 1920). Flera forskare dokumenterade att till och med kvantiteten lika gärna kunde bli 
lägre när man jobbade ihop med andra…”48 
 
Sjøvold beskriver i sin bok, Teamet; utveckling, effektivitet och förändring i grupper, 
skillnader mellan att prestera ensam tillsammans med andra kontra att prestera gemensamt 
med andra. Hur gruppmedlemmar förhåller sig till varandra kontra hur arbetet utförs i 
gruppen är viktigt i det här sammanhanget, ”Att vara medlem i en grupp efter ett team innebär 
alltså att samhandla eller interagera. Med samhandling menas här att vi delar idéer, tankar och 
resurser så att var och en tillsammans blir något mer än var och en för sig. Detta är något 
annat än att arbeta ensam tillsammans med andra…”49 
 
                                                   
46 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 252-253 
47 Teamet; utveckling, effektivitet och förändring i grupper, Sjøvold E, 2008, sida 22 
48 Teamet; utveckling, effektivitet och förändring i grupper, Sjøvold E, 2008, sida 23 
49 Teamet; utveckling, effektivitet och förändring i grupper, Sjøvold E, 2008, sida 23 
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Författarna Bolman och Deal skriver om en njurtransplantation50 i sin bok Nya perspektiv på 
organisationer och ledarskap51. Den här händelsen visar hur grupper samarbetar tillsammans. 
Det finns struktur i det ständigt organiserade arbetet. Varje grupp påbörjade sitt arbete och 
avslutade det och förde över till den andra gruppen. Gemensam känsla för ansvar och effektiv, 
strukturerat och välplanerat samarbete är de två nyckelorden som jag vill ta med mig ut den 
historien. Mer om historien finns i bilagor.  
Förklaringen bakom ett sådant samarbete och gemensam ansvarstagande är att gruppen ska 
vara flexibel och anpassa sig till olika situationer. Det finns djupgående planering för hur 
stegen ska tas vid de varierande händelserna. Det existerar tydliga strategier i historien om 
njurtransplantation. Bolman och Deal förklarar i sin bok, nya perspektiv på organisationer och 
ledarskap att grupper ser olika ut beroende på arbetsposition, resultatinriktning, 
ansvarstagande, och arbetsutföranden. Författarna menar att det är väsentligt att veta vad 
gruppen gör för att lyckas organisera grupper enligt framkommit önskemål, ”Den officer som 
förde befälet var ensam ansvarig för operativa beslut och eventuella ändringar i planen. Alla 
andra lydde order utan att ifrågasätta dem, men tilläts komma med förslag i mån av tid. I strid 
förlitade sig gruppen på den traditionella militära strukturen: väldefinierade ansvarsområden 
och en hierarkisk beslutsfattandeordning”52 
 
För att förstå teorier om hur grupper ska organisera sig och att det påverkas av det grupper 
gör, tar jag upp hur Bolman och Deal delar grupper enligt olika sporter, ”baseball, amerikansk 
fotboll och basket”53 . Anledningen till att hur grupper är organiserade liknas med sport är att 
det finns likheter mellan lagsport och grupper som arbetar på en organisation. ”Varje lagsport 
ger upphov till ett unikt mönster av differentiering och samordning…”54. Skillnaden mellan 
grupper kan vara beroendenivån, hur medlemmarna är beroende av varandra. Detta i sin tur 
påverkar struktur på gruppen. Arbetsutföranden har den viktiga rollen som avgör hur gruppen 
ska vara, många grupper och gruppmedlemmar formar sig efter arbetsuppgifterna, även den 
sociala stilen i grupper ser olika ut beroende på arbetsuppgifter.   
Baseball55 kännetecknas av ensamheten i det idrottaren gör. Författarna Bolman och Deal 
beskriver baseballag arbetar utifrån strategi och ingen spontanitet. Den som kastar bollen och 
den som fångar bollen är ensamvargar. De är helt ensamma på fältet. Till skillnad från 
amerikansk fotboll56 där lagmedlemmarna är beroende av varandra på ett ömsesidigt sätt. För 
att ett sådant lag ska lyckas behövs det kontroll, planering och styrning av en hierarkisk makt. 
Strategi, planering och övervakning av arbetsutföranden är något som sker aktivt, det görs 
med hjälp av olika ansvarsfördelning för att ta fram taktiska beslut för att uppnå målet. 
Medlemmarna i basketlag ska ha god relation till varandra för att lyckas uppnå målet. 
Effektivt samarbete måste existera bland medlemmarna för att spelet ska flyta på. Som 
författarna beskriver det, måste det finnas spontanitet och ömsesidigt anpassning i gruppen. 
Det finns inga direkta strategier, ingen riktning till arbetsutföranden, det styrs av hur 
situationen ser ut på fältet, därför behövs det att medlemmarna ska vara spontana i sitt 
agerande. 
 
 
 

                                                   
50 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, Bilaga 8  
51 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 130-131 
52 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 132 
53 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 137-139 
54 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 137 
55 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 137-138 
56 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 138-139 
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4. Resultat: 
I detta kapitel kommer jag att ta med de erfarenheterna från personer som har varit aktiva 
inom järnvägen under en längre period. Detta gör jag genom mina enkätundersökningar till 
DSB Småland trafikledning, enkätundersökningar lokförare och trainmanager på DSB 
Småland, enkätundersökningar till trafikledningen på DB Regio och intervjuer både hos DSB 
Småland och hos Jönköpings länstrafik. Min nyfikenhet har sträckt sig även till viss 
dokumentation tillhörande DSB Småland.  
 

4.1 Resultat: 

4.1.1 Kundärenden och kundklagomål: 
Några exempel på kundklagomål, ärendenummer 2241857 hade mycket med starten av 
förändringen som skedde i länet. Upplägget av tågtrafiken förändrades kraftigt efter 12-december 
2010. Det var vinter och det ställde till med fordonsproblem. Men risken finns att samma situation 
inträffar igen. 
Kunder ger ibland förslag på hur en åtgärd ska vara. Eller de förklarar problemet och vad de har 
gått igenom under trafikstörningen. Detta måste komma alla tillkänna. Förhoppningsvis blir 
resenärens förslag verkligheten kommande tidtabell.  
De här kundärendena kan vara ett sätt att sprida kundens önskemål och förväntningar på de 
presenterade åtgärderna från trafikledningarna till just varje trafikledning i respektive 
järnvägsbolag.  
 

4.1.2 Motivation till varför projektet ska bli verklighet: 
För att vi ska förstå de aspekterna som står bakom syftet med examensarbetet, vill jag 
använda mig av fiskbendiagrammet som vi ser nedan i figur 5. Jag som står för det här 
projektet måste övertyga och förankra behovet av en utveckling. Det gör jag med hjälp av 
fiskbendiagrammet. Problemet eller förbättringsområdet som jag har valt är kvalitet inom 
tågtrafiken och hur länstrafikbolagen och järnvägsföretagen arbetar tillsammans för att 
minska antal missnöjda kunder och att utöka antal resande.  
Precis som jag har tagit upp det i teorin att fiskbendiagrammet baserar på ett 
problem/förbättringsområde som har olika huvudorsaker, 7M; management, mätning, miljö, 
maskin, metod, material och människan58. 
De här 7 M påpekas av de anställda hos både DSB Småland AB och Jönköpings länstrafik 
AB, som jag har intervjuat59 tidigare, ” Både jag som driftledare på DSB Småland och person 
A som trafikledare på Jönköpings länstrafik var vi överens att vissa problem kräver högre 
makt. T.ex. en resenär som klagar på färre avgångar på en specifik bana, då kan vi inte mer än 
att hänvisa till politikerna. Självklart dokumenterar vi denna händelse, men vad händer sedan 
med dokumentationen? När tas det upp med politikerna? Blir det en förändring? 
Sedan finns det ett ansvar hos varje järnvägsföretag (t.ex. DSB Småland, DSBfirst, DB) att de 
också engagerar sig. Utöver detta måste det finnas ett bättre samarbete mellan 
organisationerna för att presentera mer hållbar tågtrafik för resenärerna”60 
Den här intervjun med den personen tyder på att management (ledarskapet som inspirerar, 
engagerar och leder verksamheten framåt), människan (den högre makten som är en eller flera 
personer som tar ansvar för helheten) och metoden (arbetssättet som är resultat av ledarskap 
och människan som tar ansvar) är sådana komponenter som behöver utvecklas.  

                                                   
57 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 9 
58 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 253 
59 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 6 och 7 
60 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 7 
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Även de enkätundersökningarna61 som jag har genomfört med driftledarna på DSB Småland 
och hos DB Regio tyder på att samarbete behövs för att få en fungerande tågtrafik. Vissa 
frågor på enkätundersökningen framhäver vikten av samarbete, ansvar, ansvarsfördelning, 
arbetssätt och ledarskap och det är precis vad de 7 M speglar i figur 5 nedan. Exempelvis hade 
jag 100 % ja som svar på följande frågor62:  

1. Anser du att idén att varje drift/trafikledning (JLT, DSB Småland, DSBfirst, DB) delar 
med sig erfarenheter behövs för att få bättre fungerande och hållbar tågtrafik i länet? 
Svara med Ja eller Nej  

2. Är du beredd att hjälpa till om JLT:s trafikledning eller annan trafikledning går 
bredvid oss under 1-2 månader för att vi delar med oss av våra erfarenheter? Svara 
med Ja eller Nej  

3. Tycker du att uppföljning och kontroll av det arbete du utför, kommer att göra dig till 
en bättre medarbetare? Och framför allt hjälper dig att hitta de bästa lösningar för 
kunderna? Med uppföljning och kontroll menar jag inte att någon pekar fingret och 
frågar dig varför du har gjort si och så. Utan snarare är det ett sätt för ledningen att 
hitta bättre åtgärder särskilt vid störningar, så att den presenterade lösningen av dig 
som driftledare är den bästa för just kunden.  

 
 

 
 
Hos Jönköpings länstrafik har jag intervjuat trafikledarna som arbetar där. På samma sätt som 
trafikledarna hos DSB Småland, innan genomförande av intervjuer fick varje person 
medgivande från mig för att känna säkerhet och trygghet i sina påståenden och för att det inte 
ska påverka på något sätt vare sig för den som blir intervjuad eller organisationen i sig.  
Alla de personerna som jag har intervjuat, både från DSB Småland och från JLT, påpekar på 
att samarbete måste existera, fast de gör det på olika sätt, ” Person A vill skapa pilar mellan 
järnvägsföretagen och direkt till politikerna…”63, ” Enligt person D har det inträffat att DB 

                                                   
61 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 3 och 4 
62 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 3 och 4 
63 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, bilaga 6 
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Regio som kör Östgötapendeln ringer och önskar att ett av våra tåg inväntar deras tåg. 
Problemet är att vårt tåg har avgångstid före deras tågs ankomsttid…”64.  
En likartad kommentar fick jag av person B hos JLT, ” De anslutningarna som var tidigare 
anslutningar, är idag inga anslutningar. Då går det självklart inte att pendla i länet. T.ex. tåg 
på sträckan Jönköping – Nässjö kommer in vid en specifik tid och efter ca 10 minuter gåt tåg 
Nässjö – Hultsfred, vilket ger möjligheter till resenärerna att byta till andra linjer. Sådana 
möjligheter finns inte idag, istället kommer in tåget från Jönköping till Nässjö och vårt tåg 
mot t.ex. Hultsfred eller Vetlanda går före på 3-5 minuter”65 
 
 

4.1.3 Har jag uppnått de uppsatta målen? 
• Att undersöka hur man arbetar med kvalitetsförbättring i tågtrafiken: Såhär 

säger en trafikledare som jobbar i JLT:s trafikledning ”Många gånger kan det handla 
om att vi inte är insatta i varandras arbete, hur mycket ansvar vi har och vad är det vi 
gör/jobbar med t.ex. vid en trafikstörning”66. Detta innebär att brist på samarbete, 
otydligt ansvarstagande och otillräckliga erfarenheter av varandras arbete påverkar hur 
man arbetar med kvalitetförbättring i tågtrafiken. 

• Att undersöka hur samarbetet i tågtrafiken påverkar kvalitet: De tråkiga 
inträffade händelserna med de drabbade resenärerna innebär att samarbetet mellan de 
olika organisationerna fattas ibland. Det gör att brister i kvalitet förekommer i 
tågtrafiken och det syns tydligt i kundklagomål67. Resenärerna tappar förtroendet för 
tågtrafiken när alternativa lösningar inte fungerar för kunden. Det gjorde att många 
kunder efter tidtabellskiftet 12 december 2010 valde ett annat färdmedel, ”Enligt 
person D har det inträffat att DB Regio som kör Östgötapendeln ringer och önskar att 
ett av våra tåg inväntar deras tåg. Problemet är att vårt tåg har avgångstid före deras 
tågs ankomsttid. Alltså det är ingen anslutning, men innan 12-decemeber 2010 var det 
anslutning”68. 

• Att undersöka förutsättningarna för hur intressenterna kan samverka: Resultatet 
från enkätundersökningarna med driftledning/trafikledning både hos DSB Småland 
och hos DB-Regio tyder på att ansvarsfördelning måste förbättras. Samtidigt är de här 
människorna beredda för bättre ansvarstagande tillsammans. Från min intervju med en 
trafikledare som jobbar i JLT:s trafikledning, fick jag fram följande ”Både jag som 
driftledare på DSB Småland och person A som trafikledare på Jönköpings länstrafik 
var överens att vissa problem kräver högre makt. T.ex. en resenär som klagar på färre 
avgångar på en specifik bana, då kan vi inte mer än att hänvisa till politikerna. 
Självklart dokumenterar vi denna händelse, men vad händer sedan med 
dokumentationen? När tas det upp med politikerna? Blir det en förändring? Sedan 
finns det ett ansvar hos varje järnvägsföretag (t.ex. DSB Småland, DSBfirst, DB) att 
de också engagerar sig. Utöver detta måste det finnas ett bättre samarbete mellan 
organisationerna för att presentera mer hållbar tågtrafik för resenärerna”69.  

 
 
 
 

                                                   
64 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 6 
65 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 7 
66 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 7, sida 50 
67 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, bilaga 9, Ahmed B, 2011, sida 53 
68 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, bilaga 6, Ahmed B, 2011, sida 48 
69 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, bilaga 7, Ahmed B, 2011, sida 49 
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5 Analys: 
Från ärendenummer 22418 tyder på brist på samarbete mellan olika organisationer. Det är 
varje organisation med sina egna erfarenheter som kan bäst om sitt arbete. Därför kan 
erfarenhetsutbyten vara nyckeln till ett bättre samarbete gentemot kunden. Svar från 
enkätundersökning till driftledarna förstärker detta.   
”Många gånger kan handla om att vi inte är insatta i varandras arbete, hur mycket ansvar vi 
har och vad är det vi gör/jobbar med t.ex. vid en trafikstörning…”70. Allt detta tyder på att 
samarbete bland grupper är nödvändigt för att en fungerande helhet. För att skapa ett 
samarbete, måste grupperna vara organiserade i sig och tillsammans. Grupperna arbetar 
tillsammans som baseball team71, att ensamt kämpa för att besegra. Grupperna borde vara 
som en basketlag72 där de dagliga processerna flyter på genom samarbete som baseras på 
goda relationer bland grupperna. 
 
Mina intervjuer med de personerna från DSB Småland och Jönköpings länstrafik visar att alla 
som arbetar med tågtrafiken är medvetna om sina gränser, med alla menar jag de anställda i 
samtliga organisationer (JLT, DSB Småland, DSBfirstväst och DB-Regio). Alla är starkt 
engagerade i sina jobb och arbetar ständigt för att få kunderna nöjda. Men ibland eller ofta 
förekommer det gränser i arbetet där de inte vågar ge sig in på något på eget initiativ. 
Anledningen kan vara varierande. Det kan bero på att gruppen inte känner hur andra arbetar. 
Självklart kan ett öppet och rakt telefonsamtal ge stabil grund till problemlösning. Återigen är 
de här gränserna som jag pratar om, att vi sköter vårt om ni sköter ert jobb. Detta är inte vårt 
ansvar, vi ansvarar enbart för vårt jobb. En utveckling och förbättring bland organisationerna 
kommer att leda till att det blir vårt gemensamma ansvar och vi samarbetar i problemlösning 
och i förbyggande syfte för att våra gemensamma kunder lider om vi inte gör det. 
Tågtrafiken blir mer hållbar och kvalitet ökar när organisationerna samarbetar intensivt och 
ständigt. Begreppet TQM73 som syftar på att ständigt utveckla och förbättra för att uppfylla 
och helst överträffa kundens förväntningar, förverkligas när organisationerna samarbetar 
tillsammans för att skapa tågtrafik som fungerar för kunden och vid trafikstörningar finns 
alltid effektiva alternativa lösningar därmed kan kunden komma fram.  
 
Grupperna som arbetar på varje operativ arbetsledning (driftledning/trafikledning) kan arbeta 
tillsammans som en enhet genom att identifiera uppkomna problem och komplikationer och 
sätta in dem i orsak-verkan-diagrammet74. Exempelvis ärendenummer 22418, då tar vi frågan 
hur tågtrafiken ska bli bättre, och hur den här kunden blir nöjd med tågtrafiken.  
Då tar vi människorna som arbetar på organisationerna, där får vi var bristen ligger eller att 
det inte finns en brist där. Vidare till management för att se hur organisationerna drivs. Det 
kan finnas fel där, eller inte, osv. På det här sättet kan organisationerna gå igenom alla 7 M 
som finns i orsak-verkan-diagrammet för att komma fram till hur utveckling och förbättring 
ska ske där syftet är att uppnå mer hållbar tågtrafik.  
 
Synpunkter från intervjuer, svaren från enkätundersökningar och kundklagomål för enstaka 
händelser kan vara otillräckligt material för att övertyga de berörda parterna att det här 
projektet är lösningen på problematiken. Däremot de enstaka händelser och de förekommande 
åsikter från enskilda och utvalda personer tyder på att planering av åtgärd och framför allt 
uppföljning av åtgärd på en felaktighet saknas i verksamheten. Exempelvis kunden med 

                                                   
70Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, intervjuer JLT, sida 54 
71 Nya perspektiv på organisationer och ledarskap, Bolman och Deal, 2006, sida 137 
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73 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, sida 37 
74 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 252-253 
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ärendenummer 2214875 där problemet är ganska lätt att hantera, men åtgärden dröjer, och 
samma kund med samma problem återkommer flera gånger.  
Å andra sidan är det tillräckligt om det genomförs ett arbete av kundklagomål, som baseras på 
PDSA-cykeln76 och följer det här problemet genom att ha en alternativ lösning vid sidan om i 
fall problemet inträffar på nytt igen, och kunden hamnar i en situation där allting fungerar 
även om det som är planerad inte fungerar.  
 
En annan del som påverkar kvalitet, samarbete och förbättring är människan i sig. Det är vi 
människor som finns bakom varje arbetsposition. Brist på utveckling, dåligt samarbete, brist 
på engagemang och fel kompetens gör att det uppstår problem när en grupp av människor 
försöker samverka med varandra. Här kommer management och dess viktiga roll gällande 
styrning av grupper, mätning av gruppers prestation och övervakning, uppföljning och ständig 
granskning av gruppers arbetsutföranden. De grupper som berörs av mitt arbete representerar 
en operativ arbetsledning, alltså när högsta ledningen inte är på plats, då är den gruppen som 
avgör och beslutar i organisationen. Människans olikheter respekteras starkt i alla tillfällen, 
men det borde granskas, övervakas och förändras med tiden. Uppföljning av gruppens 
beteende, agerande och de presenterade åtgärderna måste existera för att många gånger kan 
människors olikheter leda till variation i arbetet, vilket har både sina för- och nackdelar. 
Därför vill det här projektet att djupare uppföljning, övervakning, granskning, mätning av hur 
arbetet utförs ska bli verklighet. Resultatet av det är mer hållbar tågtrafik genom att samla 
ihop variationen i arbetsutföranden, ta med det som är effektivt och ger fördelar för alla (just 
för resenärerna) och sedan presentera åtgärdsplaner till varje driftområde för användning i det 
dagliga arbetet.  
Detta kommer att hjälpa huvudsakliga processen, att köra tåg från station A till station B. Den 
processen behöver ha hjälp av andra olika processer och de i sin tur kan sakna kvalitetsfokus, 
samarbete, engagemang, uppföljning, granskning, mätning, övervakning och framför allt 
förändring som leder till förbättring.  
Demings 14 punkter kring ledarskap är ett lämpligt exempel på hur organisationen kan arbeta 
på att lösa ett problem som jag diskuterar i stycket ovan. Ledarskap är en faktor som kan 
utveckla och förbättra människan som är bakom varje enhet, arbetsposition och bakom varje 
åtgärd. Jag tänker beskriva förslag på lösning till problemet med hjälp av några av de 14 
punkterna. ”… att en människa som känner sig otrygg, som är rädd för att ställa frågor eller 
att peka på missförstånd aldrig kan göra ett bra arbete…”77. Detta är ett exempel på varför 
många anställda som arbetar i grupper inte säger ifrån när en brist eller ett fel inträffar. En 
annan viktig del är vidareutveckling av medarbetarna. Ledningen bör stödja all 
kompetensutveckling till personalen. Samtidigt är detta bekräftelse på att de anställda trivs 
med sina jobb eftersom de väljer att utvecklas och förbättras.  
Ledningen bör arbeta på att ständigt förbättra varje process i verksamheten. På det här sättet 
undviker organisationen brister och fel stanna kvar, vilket förvärrar relationen till kunden. 
Kunden har också förväntningar och krav på organisationen. Med hjälp av ständiga 
förbättringar kan organisationen lyckas att överträffa kundens förväntningar. 
 
Det som ska mätas i det här projektet är kvalitet. Är kunden nöjd med tågtrafiken? Är de 
presenterade åtgärder vid trafikstörningar hållbara och fungerar i praktiken? De kontinuerliga 
möten som sker varje vecka är ett sätt att mäta kvalitet ganska snabbt. Varje händelse i 
tågtrafiken är unik och det visar mätningar på kvalitet, kompetens och erfarenhetsnivån. 

                                                   
75 Förbättring av kvalitet och samarbete i tågtrafiken, Ahmed B, 2011, bilaga 9, sida 53 
76 Kvalitet från behov till användning, Bergman och Klefsjö, 2007, sida 238-239 
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Samtidigt mäter jag kompetens och samarbete i varje grupp i varje organisation och även hur 
det fungerar tillsammans med andra organisationer.  
 
De uppsatta målen med det här examensarbetet kontra analys av det jag har gjort under den 
här resan: 

• Att undersöka hur man arbetar med kvalitetsförbättring i tågtrafiken: Den 
mänskliga faktorn spelar stor roll i det här sammanhanget. En av de sju M i orsak-
verkan-diagrammet78 är människan. Människan finns bakom varje organisation och 
det är människan som styr tågen, människan som kör tågen och det är människan som 
inspirerar andra till arbete och utveckling. Den här faktorn kan en organisation hantera 
genom att välja rätt människor och genom att utveckla de här människorna där 
meningen är att de blir anpassade till det utförda arbetet. Hur och vem ansvarar för 
inspiration till arbete och utveckling av den mänskliga faktorn? Företagsledningen har 
ansvar för planering och genomförande av utveckling av de anställda och inspiration 
till arbete, med förhoppning till att detta hjälper de anställda att ge det lilla extra till 
kunderna. Det som jag påpekar här är att kvalitetsförbättring i tågtrafiken inträffar 
genom att förbättra, utveckla och inspirera människorna i organisationerna.  

• Att undersöka hur samarbetet i tågtrafiken påverkar kvalitet: kunden med 
ärendenummer 2214879 är ett exempel på hur samarbetet i tågtrafiken påverkar 
kvalitet. Bättre samarbete leder till nöjda kunder. Vid utblivet samarbete är risken stor 
att förtroendet till kunden förloras. Kunden har oftast förståelse när trafikstörningar 
inträffar. Men när antal trafikstörningar ökar och kunden själv börjar upptäcka en 
lösning som kan vara bättre alternativ för att resa från punkt A till punkt B, då har 
organisationerna hamnat i riskzon som måste undvikas.  

• Att undersöka förutsättningarna för hur intressenterna kan samverka: 
organisationernas arbetssätt idag förknippas med TQM80 och offensiv 
kvalitetsutveckling81.  Det gör att de inblandade organisationer har förutsättningar till 
att kunna samverka med varandra. Från tidigare i ”Resultat” finns det ett behov av att 
samverka med andra, men det fanns hinder i form av otillräckliga erfarenheter av 
varandras arbete. Varje företagsledning har stort engagemang i verksamheten och 
arbetar med ständiga förbättringar samt att sätta kunden i centrum. Allt detta ger 
infallsvinklar på hur intressenterna kan samverka med varandra.  
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6. del 1 Förslag implementering: 
Mina tankar kring projektet är att JLT skickar 2 st. trafikledare runt till alla järnvägsföretag. 
Alla trafikledarna och de som tar hand om kundklagomål åker runt och delar med sig av sina 
erfarenheter. DSB, DSBfirstväst och DB gör samma sak genom att skicka minst 2 olika 
trafikledare till just JLT. På det här sättet nå vi en optimal utveckling och förbättring i kärnan 
(trafikledningen i varje organisation) genom att trafikledarna delar med sig av sina 
erfarenheter.   
Detta är tänkt att det ska pågå i 2 månader. Under tiden är det meningen att ledningen på JLT 
håller ett möte 1 gång/vecka. Det kan vara ett telefonmöte eller varför inte fysiskt om 
möjligheterna tillåter för alla. I det här mötet ska JLT få ut information om samtliga 
järnvägsföretag om hur tågtrafiken har fungerat, vilka de avvikande händelserna har varit och 
vilka åtgärder som järnvägsföretagen har gjort och inte har gjort, och vad som kunde ha gjorts 
bättre, etc. Alltså processen (att köra tåg) kommer att få en justering och det är en djupare 
uppföljning veckovis med alla järnvägsföretag om veckans händelser, de presenterade 
åtgärderna och hur kan vi skapa ett samarbete så att de presenterade åtgärder blir bättre.  
Många gånger har jag och kommer jag att skriva att Jönköpings länstrafik ska ansvara för det 
här projektet. Medan jag har valt DSB Småland som organisation att studera i min förstudie.  
Avgränsningen i det här fallet är att datainsamling från Jönköpings länstrafik är sekundär data. 
Fokuseringen ligger på just DSB Småland utifrån datainsamlingen och allt annat som berör det 
här projektarbetet.  
 
 

6.1.1 Att arbeta med projektet och dess resultat: 
Om det nu blir att Jönköpings länstrafik arbetar tillsammans med tågoperatörerna utifrån det 
här projektet eller något liknande, då har alla nämnda organisationer lagt kunden i centrum. 
All fokus kring hur effektiva lösningar och mer praktiska presenterade åtgärder vid 
trafikstörningar ska vara, leder till att kunden får uppleva det goda av resultatet. 
Att införa detta arbete innebär att arbetssättet för ledningen i form av uppföljning och 
granskning gör att det blir som en process som har en start och ett slut. Input i processen är 
resurser i form av administrativ personal (ledning) som följer upp och granskar arbetet med 
det här projektet. Vid granskning och uppföljning gör det möjligt att upptäcka bättre vägar att 
välja i det här arbetet, det innebär att ständiga förbättringar förekommer under arbetet med det 
här projektet. Resultatet av det är att trafikledningarna delar med sig av sina erfarenheter och 
använder det i sitt dagliga arbete för att ge kunden de bästa lösningar och åtgärder vid just 
trafikstörningar.  
Ett sådant arbete betyder att Jönköpings länstrafik och de andra organisationerna arbetar på ett 
sätt som grundas på delaktighet. Varje järnvägsföretag använder sig av sina egna erfarenheter 
för att dela med sig det med andra organisationer. Erfarenheter samlas från verkliga händelser. 
Ett beslut på en lösning för t.ex. en upprepad och felaktig situation kommer att baseras på 
fakta. Återigen kommer kunden att få nytta av det beslutet.  
Allt detta kommer att styras av ledningen. En eller fler personer från varje företagsledning 
deltar aktivt i det här projektet för att engagera och inspirera de berörda grupperna. Ett gott 
ledarskap kommer att ge det här projektet förutsättningar till att uppfylla sitt syfte, precis som 
allt annat i varje organisation där ledarskap har en stor betydelse. Mina tankar i det här stycket 
baseras på hörnstensmodellen82 som jag har tagit upp tidigare i teorin.   
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6.1.2 Projektet som process: 
Implementeringsarbetet av det här projektet påbörjas genom att trafikledning i varje 
organisation delar med sig av sina erfarenheter och arbetssätt med trafikledningar som tillhör 
andra organisationer. Enligt teorin ovan, talar jag nu om att trafikledningarna delar med sig av 
sina processer, så att vi förstärker processen ”att köra tåg från A till B” i allmänt.  
Vid sidan om av detta, kommer ledningen i de berörda organisationerna att följa upp hur det 
här projektet fungerar för trafikledarna. Dessutom är min tanke att de här personerna från 
varje organisationsledning diskuterar veckans händelser tillsammans i ett djupare perspektiv, 
där de delar med varandra de presenterade åtgärder av varje trafikledning och varför just den 
åtgärden, hur trafikledningen kunde göra bättre ifrån sig och vad ska vi göra om samma 
problem/fel förekommer igen i framtiden.  
Detta vill jag identifiera med ”stödprocesser”83. Det är en administrativ process som hjälper 
huvudprocessen (huvudprocess: trafikledningarna delar med sig av sina erfarenheter). 
Ledningsprocess84 är också en nödvändig process i den här situationen. Ledningen från varje 
organisation följer upp arbetet med veckomöten/veckosamtal där kan det förekomma ett 
beslut gällande just det här projektet eller ett beslut som blir en åtgärd på ett problem i 
tågtrafiken. 
 
  

6.1.3 Fortsatt arbete: 
Projektet syftar på att utveckla samarbetet mellan olika organisationer. DSB Småland som får 
mitt projekt kommer att nytta av resultatet av det här projektet genom att fördelarna av 
samarbetet med andra organisationer. Det finns ett avtal mellan länstrafiken och 
järnvägföretagen som måste följas. Samarbetet mellan organisationerna kommer att leda till 
att samtliga organisationerna tar sitt ansvar mer djupgående kontra avtalen mellan parterna. 
Avtalet blir försumbart eftersom samarbetet kan utveckla människorna bakom 
organisationerna till en stor familj, gör att de avviker från avtalets ramar och ändå följs avtalet 
genom att få nöjdare kunder.  
 
Samarbetet som mitt projekt påpekar handlar om att få nöjdare resenärer genom att 
tillsammans presentera hållbar tågtrafik. Det här samarbetet kan utvecklas i framtiden till att 
samtliga järnvägsföretag (DSB Småland, DSBfirstväst, DB-Regio, Veolia-Transport och SJ) 
samverkar som en enhet och inte flera enheter för sig. Detta kan ske t.ex. genom att utbilda de 
lokförarna som passerar en och samma ort till de olika typerna av olika fordon. Vid 
exempelvis akut personalbrist eller under sommaren när semesterperioden börjar, kan 
järnvägsföretagen skapa bättre turer särskilt för lokförarna. Resultatet blir mer användning av 
personalen utifrån kollektivavtalet och mer spännande, varierande och flexibelt jobb för 
personalen. 
 
Utifrån min intervju med en driftledare på driften tillhörande DSB Småland, har vi kommit 
fram till att vår drift på DSB Småland kan liksom andra trafikledningar upptäcka situationer 
som ger effektivare lösningar för att kunden ska komma fram snabbare vid trafikstörningar. 
Exempelvis när ett annat bolag som kör mellan Nässjö och Jönköping är tvungna att ställa in 
sitt tåg, då har oftast möjlighet att skapa ett tåg som ersätter det tåget som har blivit inställt 
genom att tillsätta uppdraget till en av våra förare och ett ledigt fordon. Eftersom den är idén 
handlar verkligen om fortsatt kvalitetsutveckling mot kunden och i det här fallet grundas det 
på ett superbt samarbete mellan järnvägsföretagen. När resenären slipper åka ersättningsbuss 
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och istället åker ett tåg tillhörande ett annat bolag, innebär att länstrafiken tillsammans med 
tågoperatörerna har lyckats uppfylla och överträffa kundens behov och förväntningar.    
Ytterligare ett exempel på framtida arbete med det här projektet är att blanda in SJ som kör på 
södra stambanan där DSB Småland kör Nässjö-Alvesta med Krösatågen och DB-Regio kör 
mellan Nässjö och Linköping/Norrköping. Detta utgör en del av den sträckan som SJ kör sina 
X2000 på. När SJ har problem ska SJ kunna lätt hänvisa sina resenärer som åker på den 
sträckan till Krösatågen och Östgötapendeln med byte i Nässjö för att komma fram. För att 
utöka samarbetet kan vi även ta med Öresundstågen som går på sträckan Alvesta-Malmö-
Köpenhamn. På det här sättet kan vi försäkra SJ med sina resenärer en fungerande 
ersättningstrafik i form av tåg när SJ har problem med sina tåg.    
 
 

6.1.4 Projektets helhet: 
Jag ser mitt projekt som ett sätt att starta en ny process. Processen är samtalen mellan 
Jönköpings länstrafik och de inblandade järnvägsföretagen. Input blir erfarenhetsutbyten, 
kundklagomål/verklighetsrelaterade händelser och mitt projekt som sätter igång processen. 
Varje process behöver ha resurser som utför arbetet. Resurser blir i form av 
arbetskraft/arbetstid. Detta var mitt syfte med projektet att järnvägsföretagen organiserar sig 
för att kunna ta hand om kunden på ett bättre sätt, organiseringen ligger i utökad 
arbetskraft/arbetsuppgifter som är telefonsamtalen. Output och resultatet av denna process är 
att trafikledningarna samarbetar bättre och det är andra delen av målet med detta projekt. Jag 
kan sammanfatta detta genom att konstruera figur 6, processen efter projektet.   

 
Figur 6. Processen efter projektet
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Den här processen är en funktionell86 process, den gruppen som genomför processen en 
specifik avdelning och resultatet är riktade till just resenärerna. Vi kan se på den här 
processen som en huvudprocess i sig. Alltså rutinen som jag vill skapa, samtalen om hur 
tågtrafiken har varit i länet är en huvudprocess. Erfarenhetsutbyten som är en administrativ 
process blir stödprocess till huvudprocessen. Ledningen kommer gemensamt att fatta olika 
beslut, t.ex. specifika alternativa lösningar vid typiska trafikstörningar, detta blir en 
ledningsprocess till huvudprocessen. Men vi kan se hela rutinen, att personer från olika 
organisationer förbättrar tågtrafiken genom att snabbt poängtera problem och att effektivt 
arbeta på bättre lösningar är en stödprocess till en huvudprocess som är att köra tåg från 
station A till station B. M.a.o. kan vi uppfatta den här processen på olika sätt. 
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Figur 7. Varierande processtyper
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Motivationen att arbeta på att skapa en sådan process är kundklagomål. Mest förekommande 
kundklagomål har orsakats av sådana faktorer som inte går att styra över, vare sig 
järnvägsföretag eller länstrafikbolag. Men kunden förstår sig på ett problem och accepterar att 
något fel pågår, däremot måste lösningen som presenteras till kunden bli bättre.  
Kvalitet sjunker mot kunden när kunden inte är nöjd. Därför anser jag att det är viktigt att alla 
organisationer som har med tågtrafiken ska samarbeta och agera som en enhet istället att 
arbeta var för sig 
Jönköpings länstrafik tillsammans med järnvägsföretagen måste vara rädda om sina kunder. 
Att arbeta på det här sättet som det här projektet syftar på, kommer att leda till bättre 
alternativa lösningar till kunden vid trafikstörningar och kunden får återkoppling på sitt 
föregående klagomål genom att uppmärksamma förbättringen. Ständiga förbättringar som 
sker veckovis kommer verkligen att uppfylla och överträffa kunden behov och förväntningar, 
t.ex. när tåget från Vetlanda är inställt, då går en länsbuss från Vetlanda efter ca 10 minuter 
enligt ärende nr 22418, resenärerna hinner inte med västtåget. I Nässjö får resenärerna vänta 
till nästa avgång, som körs av Östgötapendeln, och det var ofta inställt där endast 1 buss 
ersatte den avgången och alla fick inte plats på bussen. Därför fick vissa resenärer vänta 
ytterligare i Nässjö och tar nästa avgång som går 08:17. Den här resenären har skrivit flera 
klagomål och har konstaterat att den här resenären har fått avdrag på sitt arbete på grund av 
sen ankomst till arbetet. Den här resenären lägger också förslag på ett samarbete mellan 
berörda organisationerna. 
På det här sättet sätter jag kunden i centrum. Det här arbetssättet kommer att leda till ständiga 
förbättringar utifrån TQM:s idé om hur en förbättring ska vara. Varje organisationsledning 
med sitt engagemang och ledarskap kommer att leda det här arbetet framåt. Delaktighet blir 
en verklighet när jag använder mig av resenärens förslag och samtidigt ett aktivt samarbete 
mellan olika aktörer i länet, hörnstensmodellen88. 
 
De personerna som kommer att hålla i telefonsamtalen (där det ingår i arbetet uppföljning, 
granskning, övervakning och ständiga förbättringar på trafikledningarnas agerande vid 
trafikstörningar) kommer att bearbeta och förändra arbetssättet hos trafikledningarna, för att 
uppnå bättre, effektiva och lönsamma lösningar. Efteråt förs detta in till berörd trafikledning 
som i sin tur använder sig av det här arbetssättet som kan vara en mall/en rutin eller något 
annat sätt att agera på vid trafikstörningar. Därefter ska de här personerna som håller i 
telefonsamtalen på nytt följa upp, övervaka, granska och förbättra trafikledningens agerande 
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efter förslaget som dem har fört in, PDSA-cykeln89. Första gången fanns det en planering, 
planeringen fördes in i arbetet. Sedan har arbetssättet studerats där förekom förbättringar på 
själva genomförandet som på nytt igen förs in med ny planering för att implementeras i 
arbetssätt/processen, etc. 
 
Jag har valt att ta med hur teorin ser på grupper och prestation i grupper. Forskare har 
konstaterat att en individ presterar bättre i grupp90. Men däremot kan det förekomma andra 
komplikationer i sammanhanget. Kvalitet och kvantitet kan sjunka i det arbetet som presteras 
av en grupp. Varje trafikledning består av grupper, därför spelar det stor roll att övervaka 
kvalitet i arbetet under sådana omständigheter. 
Det är viktigt att vi känner till de effekter och påverkan som blir konsekvensen av prestation i 
grupp. På det här sättet skapar jag en klar och tydlig bild för mottagaren av det här projektet 
vad det innebär att prestera i en grupp och varför just det här projektet ska bli verklighet.  
Vår grupp, driften på DSB Småland och även andra trafikledningar liknar amerikansk fotbolls 
lag. Det finns en hierarki som bestämmer, kontrollerar, planerar och beslutar hur arbetet ska 
se ut. Medlemmarna i grupper är beroende av varandra.  
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6. del 2 Resultat: 
I min projektplan har jag kommit närmare mina tankar gällande konstruktionen på 
erfarenhetsutbyten. Idén är att trafikledarna från varje organisations trafikledning åker till 
andra trafikledningar tillhörande både järnvägsföretagen och länstrafikbolag (i den här 
situationen väljer jag att fokusera just på Jönköpings länstrafik, eftersom jag har valt att 
studera DSB Småland där trafikhuvudmän är JLT).  
Detta kommer att leda till att de personerna som står bakom den operativa arbetsledningen 
som hjälper resenärerna vid avvikande situationer har inblick i hur andra kollegor i andra 
organisationer arbetar, vad de har för behov och vilka förväntningar som existerar hos dem.  
Jag har påpekat några exempel på uppkomna problem inom tågtrafiken. Det visar vikten av 
samarbete som i sin tur påverkar kvalitet i tågtrafiken. Samtidigt framhäver det brist på 
samarbete och otillräckliga erfarenheter av varandras arbete. Där kan kvalitetsförbättring 
inom tågtrafiken påbörjas. Jag har intervjuat personer från DSB Småland AB och Jönköpings 
länstrafik. Det finns redan vilja till utveckling och samarbete. Detta innebär att intressenterna 
inom tågtrafiken har förutsättningar till att samarbeta med varandra för att höja kvalitet på 
tågtrafiken.   
 
Ett samarbete mellan organisationerna är lösningen på bättre kvalitet. Det samarbetet kräver 
ett engagerat ledarskap. Utan engagerad ledning kan det bli svårt att åstadkomma förbättring 
och utveckling. Ständiga förbättringar som sätter kunden i fokus skapar ett samarbete som 
baseras på delaktighet i det här projektet när alla organisationer samarbetar tillsammans för att 
skapa bättre förutsättningar för kunden med hjälp av processen som är form av 
telefonsamtalen som sker veckovis.  
 
Nästa fråga är, vem kommer att genomföra all detta arbete och hur? Det är människorna 
bakom varje organisation som påpekas som ansvariga för genomförandet av det här projektet. 
För att de här människorna ska lyckas genomföra projektet har jag fokuserat tidigare i mitt 
examensarbete på några specifika M (utifrån orsak-verkan-diagram) som har med mitt projekt 
att göra, nämligen människan, management, mätning och metod91. Människans roll är ganska 
avgörande i allt som berör en organisation, därför behövs det människor med rätt och 
tillräcklig utbildning som kvalitetssäkrar organisationen under människans 
arbetsgenomförande. Även mottagaren som är människan i sig, är intressant att studera i det 
här fallet. Management är nyckeln till att förbättring och utveckling går framåt. För att en 
organisation ska lyckas bearbeta ett förbättringsområde behövs det mätningar som visar 
resultat av hur situationen ser ut idag och hur det ser ut efter förbättring och utveckling. Detta 
sker med hjälp av rätt metod i form av planering, resursanvändning, inmatade produkter och 
resultat.  
 
De som jag har intervjuat har lämnat tydliga tecken på att det saknas vissa faktorer kring 
arbetsutföranden, arbetsprestationen och hur de har gjort ifrån sig (feedback/återkoppling). I 
stort sätt anser jag att de här personerna och även alla andra omkring dem, med tanke på 
grupper är vanligt aktiva att förmedla känslan vidare från person till den andra i gruppen, att 
de behöver mer feedback och återkoppling på det de gör. En negativ feedback behöver inte 
vara fel om det ges på rätt sätt. Många ser fram emot samarbete med andra organisationer. 
Självklart att alla känner och tycker att ledningen följer upp, övervakar och granskar dem, 
vilket är positivt anser dem. Men det behövs mer än detta säger vissa. Personer på Jönköpings 
länstrafik trafikledning konstaterade att de inte kände till hur allting exakt fungerar på ett 
järnvägsföretag och särskilt på en drift tillhörande järnvägsföretag. I själva verket behöver de 
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inte veta det, men en grundläggande bas är nödvändig, det gör att de förstår de åtgärderna som 
järnvägsföretagen presenterar via driften vid t.ex. trafikstörningar.  
 
Under teoridelen har jag valt att studera grupper i smådetaljer. Det är viktigt att påpeka att 
människan presterar bättre i grupper, däremot kvalitet sjunker. Många tankar väcks vid sådana 
påståenden, som jag tror att ingen har tänkt på det i de organisationerna som får den här 
rapporten.  
Jag väljer att inte gå i djupare detalj kring prestation i grupp, eftersom jag hamnar utanför 
ämnets gränser, men jag kan förklara kort att människans beteende påverkar mer när 
människan befinner sig i en grupp. Våra personligheter styr oss i gruppen, men det utföra 
arbetet kan förändra individen. 
En annan del av teorin som fängslade mig var hur gruppers beteende och agerande delades 
upp i olika sporter, baseball, amerikansk fotboll och basket. Personligen anser jag att vi är 
som en fotbollorganisation. Det existerar en hierarki som styr och leder varje grupp. 
Gruppmedlemmarna är beroende av varandra på ett ömsesidigt sätt. Även när det gäller 
ansvarsfördelning som måste vara konkret och specifik för att ta fram taktiska beslut. Men vi 
bör släppa amerikansk fotboll och ska vara lite mer som en basketlag där medlemmarna har 
starkare relation till varandra. På det här sättet skapas samarbete som baseras på den 
relationen bland medlemmarna. Detta liknar när basketlag springer över planen kastar bollen 
till varandra där allting flyter på, det räcker med en blick, det gör att lagkamraten förstår sin 
lagkamrat och det han/hon syftar på.  
 
Både PDSA-cykeln och fiskbendiagrammet ger det här projektet fördelar och utökar kvalitet i 
genomförandet a projektet. Jag ser likheter mellan de två teoridelarna, där båda ger 
möjligheter till att upptäcka fel och problem i en process. Det leder till att organisationen får 
chansen att förbättra processen ytterligare en gång genom att bearbeta på nytt igen de 
uppkomna fel och problem. Det behöver inte vara något fel eller problem, det kan vara ett 
positivt resultat som visar nytt behov av nya förbättringar eller förändringar i organisationen.  
 
Vi kan väva ihop både PDSA-cykeln och fiskbensdiagrammet och den pågående processen i 
organisation (vad företaget gör). Men vi kan också väva ihop PDSA-cykeln och 
fiskbensdiagrammet med genomförandet av det här projektet som är också en process i sig. 
Allt som har med processer att göra hjälper organisationen förstå innehållet av 
genomförandet, vilka resurser det handlar om, hur stor input ska det vara och vad som ska 
uppnås/resultatet. Processen för det här projektet kommer att ge ett resultat att samarbetet 
mellan organisationerna blir bättre, men det finns egentligen ett större syfte bakom det, det är 
att kunden blir nöjd med de presenterade åtgärderna vid t.ex. trafikstörningar. Där ligger 
meningen bakom mitt projekt som vill behandla kundklagomål redan där de startar genom att 
svara på kundens klagomål nästa gång samma problem inträffar, då alla trafikledningar är 
redo för nytt upplägg och effektiva lösningar. Detta kommer att överträffa kundens 
förväntningar, att det räckte för kunden att klaga en gång och nästa gång samma problem 
dyker upp, då är det åtgärdat och lösningen ser mycket bättre ut, det är vad begreppet TQM 
handlar om, att ständigt presentera förbättringar till kunden.  
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7. Reflektion och diskussion: 
Organisationens existens handlar om att köra tåg åt länstrafiken. Syftet bakom körningen är 
att transportera resenärerna. För varje tåg som rullar, betalar länstrafiken pengar både för 
organisationen och för trafikverket per antal körda kilometrar. Företaget betalar lön för 
personalen som jobbar på tågen. Det finns andra avgifter, de flesta är oftast fasta summor.  
Det jag vill argumentera för är att fakta kring organisationens kostnader och avgifter är något 
som säkerligen behöver förbättras, men alltid finns det fasta totalbelopp. Det gör att ett 
kvantitativt sätt blir mindre intressant, eftersom all fakta i pengar är detsamma varje månad. 
Dessutom görs det en bokföring varje månad inom organisationen, alltså verksamheten kan 
lätt ta fram förbättringar gällande effektiva och lönsamma lösningar när de märker att 
kostnader och avgifter har ökat av någon anledning.  
 
Problematiken i hela situationen eller processen, att köra tåg från station A till station B, 
kräver många samarbetspartner för att få en fungerande helhet. Resenärerna har direkt kontakt 
med personalen som tillhör ett järnvägsföretag. Där börjar kunden sitt klagomål. Uppkomna 
bristerna kan ha med andra organisationer omkring det järnvägsföretagen, särskilt när det 
handlar om järnvägsföretag som binder sig med trafikavtal med länstrafikbolagen.  
Det finns många inblandade faktorer i varje bit av den processen och det berör kvalitet. Hur 
blir kunden nöjd är det organisationen eftersträvar, men hur ska verksamheten lyckas jobba på 
en sådan fråga, när allting som har tågtrafiken bestäms av säkerhetsregler, trafikhuvudmännen 
och politiker som bestämmer hur mycket pengar ska det läggas på förbättringar av tågtrafiken.  
 
Organisationen (DSB Småland) är ganska inlåst på grund av avtalets form. Avtalet med 
länstrafiken handlar om att företaget ska ha höga siffror gällande punktlighet. Tågen ska vara 
rena och ombordpersonal ska ge den bästa servicen för resenärerna.  
Resenärerna åker kors och tvärs över länet, det gör att anslutningar med andra tåg måste 
fungera. Det finns andra behov utanför avtalets ramar. Det är lätt att organisationen håller sig 
till avtalet, och får en vinst, men däremot kan tappa kunden. Att förlora kunder är inte 
intressant för företaget, eftersom organisationen ligger ganska bra till hur avtalet är 
strukturerad. Därför anser jag att genom personliga intervjuer där varje individ får berätta sina 
egna erfarenheter och upplevelser kommer att ge mig en stark grund där jag möter alla beröra 
organisationer i det här sammanhanget. 
 
Ca 6 månader efter trafikstarten 12-december 2010 för alla de här tre järnvägsföretag kunde 
man se att tågtrafiken har rullat på bra. Resenärerna har börjat vänja sig vid de här 
förändringarna i länet. Men nu är det dags för utveckling och förbättring för hela tågtrafiken i 
länet. Ständiga förbättringar är något viktigt för varje organisation att hålla igång under resans 
gång. Det har inte inträffat något större samarbete tidigare i tågtrafiken. Före avregleringen 
inom järnvägen var SJ den största organisationen. Det gjorde att fel och problem som dyker 
upp åtgärdas av samma organisation. Nu är det flera organisationer som är inblandade, t.ex. i 
Nässjö har vi följande järnvägsföretag som kör persontrafik: DSB Småland, DSBfirstväst, DB 
och SJ. När resenären stiger av ett tåg, då sätter organisationen punkt för resenärens ansvar. 
Självklart finns det resplus-systemet som skyddar resenären att komma fram dit resenären 
ska. Men räcker detta? Hur ska alla de här organisationerna locka fler resenärer? Vem 
ansvarar för detta? Ska varje organisation fortsätta med att ta ansvar för sig själv och inget 
mer? Vad har detta för konsekvenser i vårt samhälle? Idag finns det globalt samarbete för att 
skapa ett bättre samhälle, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Här vill jag påstå att det inte 
ens finns ett lokalt samarbete.  
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Jag har konstaterat tidigare hur länstrafiken och samtliga järnvägsföretagen kan arbeta utifrån 
TQM, total quality management. Ständig förbättring och utveckling kommer att leda till att 
resenärernas behov och förväntningar kommer att bli uppfyllda och överträffade när praktiska 
lösningar presenteras vid trafikstörningar som baseras på samarbete.   
Men vem granskar resurser och kunnighet för varje organisation? Varje organisation bör 
granska sig själv. Däremot samarbetet mellan organisationerna vilar på trafikhuvudmännen 
som har ansvaret för resenärerna. Varje organisation kan nöja sig med att utveckla sig själv 
och väljer avstå från att samarbeta med andra. Ett samarbete med andra järnvägsföretag 
förekommer inte i trafikavtalet. Självklart kan det anses vara kvalitets relaterat och att en 
organisation kan få bonus för ett sådant arbete. Men jag tycker (utifrån mina egna 
erfarenheter, de som jag har intervjuat och de händelserna från verkligheten) att det inte 
existerar en gemensam vilja hos alla järnvägsföretagen. Därför trycker jag på att någon 
person/personer som har högre makt, att de håller i ansvaret för att starta, uppfölja och 
granska sådant samarbete En viss effektivisering angående sådana lösningar kan vara 
attraktivt till en början, men att de här lösningarna fortsätter finnas under längre tid behöver 
någon som har ansvar för hela tågtrafiken för att ständigt granska presenterade åtgärder och 
att påpeka samarbetets viktiga roll mot kunden. 
 
Jag vill påminna om vårt samhälle och om vår kultur som vi har i vårt land. Försiktighet 
tillhör det typiska beteendet hos svenskar. Det är en risk som gör att inte alla som kommer 
med sina klagomål till länstrafiken. Kulturen uppfostrar människor i det här landet att vi talar 
om felet och problemet öppet, men när det väl kommer till ytan, då ska vara vi vara tysta. 
Många kan ändra riktning utan att göra sin röst hörd och vad gör vi åt dem? 
 
En annan mycket intressant och väsentlig faktor som jag måste ha med i det här arbetet är 
avregleringen. Från och med hösten 2010 avskaffades SJ-monopol gällande persontrafik. Det 
innebär att andra järnvägsföretag är välkomna att ansöka om tidtabeller för att köra på banan. 
Detta har lett till att olika organisationer har dykt upp i Sverige. Makten hos en stor 
organisation som SJ har kan ha haft fördelar när organisationen hade makten på banan också. 
Större krav kan ställas från en sådan organisation på länstrafikbolagen för att få en fungerande 
tågtrafik och visa versa. Idag är det egentligen länstrafikbolagen som är trafikhuvudmännen, 
det är länstrafiken som ansöker om tidtabeller och det är de som ansvarar för resenärerna. 
Ansvarsfördelningen har förändrats nu än vad det har varit tidigare dels på grund av 
avregleringen och dels på grund av trafikavtalet som länstrafiken har valt att ha med 
järnvägsföretagen. Med andra ord, det där med avregleringen kan ha både sina för- och 
nackdelar92, därför är det intressant och viktigt att jag tar med det, för att organisationernas 
samarbete anpassas utifrån samhällssynen.  
 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att jag har åstadkommit till att förbättring och 
utveckling inom tågtrafiken uppnås genom samarbete som grundas på delaktighet, ständiga 
förbättringar, att arbeta med processer som kräver input och ger ett resultat med hjälp av 
resurser och beslut som baseras på fakta. Detta kan vara ett sätt som hjälper mottagaren av det 
här projektet att arbeta vidare för att nå förbättring och utveckling i tågtrafiken. Detta är ett 
arbetssätt för att utveckla både inåt och utåt. Resultatet är riktat både mot personal och mot 
kund.  
Genom att planera, förverkliga, studera och agera kommer vi att upptäcka de bristerna och 
nackdelarna med arbetsutföranden och arbetsuppgifter. Ett sådant tillvägagångssätt leder till 
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att fel och brister kan upptäckas för att bearbetas på nytt genom ny planering, införande i 
arbetslivet och återigen studier av införandet och agera för att förbättra ett steg ytterligare.  
Människan finns i varje organisation, grupper består av människor, utveckling och förbättring 
sker av och för människan, samt människan själv som uppmärksammar fel och brister och 
uppmuntrar andra människor omkring sig till att förbättra och utveckla samhället. Därför har 
jag försökt att ta med människan i mitt arbete på olika sätt, dels hur grupper fungerar, men 
också människans stora roll i att genomföra samarbete med andra människor med hjälp av 
livserfarenheter, ledarskap, egna egenskaper (management) och kunskaper för att åstadkomma 
förbättring och utveckling.  
 
Med tanke på den goda/djupa relationen till några av dem som jag hade intervjuat från DSB 
Småland, ledde det till att jag var aktiv i en eller två intervjuer. Jag som forskare höll inte den 
passiva och neutrala rollen som jag borde ha haft för att lyssna och lära mig, ”passivitet och 
neutralitet hör till ordningen för dagen. Med detta tillvägagångssätt gömmer man forskarens 
”jag” bakom en fasad av hjärtlighet och lyhördhet för den intervjuarens ord. Detta är i viss 
mån ett klokt råd. Forskaren är trots allt där för att lyssna och lära, inte för att predika. 
Poängen är att få den intervjuade att öppna sig, inte att provocera fram fientlighet eller att få 
den intervjuade på defensiven”93. Men jag ansåg inte att det var något hinder, eller att jag inte 
lät personen i fråga uttrycka sig klart och tydligt. Det var en sorts bekräftelse på de tankarna 
som personen hade och ville dela med mig. Till skillnad från mina intervjuer med personalen 
på Jönköpings länstrafik, där var jag mycket passiv och neutral, dels att det var första gången 
vi träffades och dels att jag ville få fram så mycket som möjligt av dem här personerna som 
jag hade intervjuat. 
”Om deltagarna är misstänksamma, eller om de känner sig hotade, är det mindre sannolikt att 
de talar under sammankomsten. När de bidrar till diskussion finns det risk att de är mindre 
öppna och ärliga om sina verkliga uppfattningar och erfarenheter…”94. Jag har inte haft en 
känsla att den som jag har intervjuat döljer något för mig. Personligen anser jag att det är lätt 
att känna igen när personen som blir intervjuad döljer något, det kan vara kroppsspråk, rösten 
eller andra ansiktsuttryck som gör att personen inte är bekväm i svaret. Under mina intervjuer 
med personalen på DSB Småland hade jag inga bekymmer att tänka på ett sådant problem, 
eftersom de valda personerna har jag som kollega en god relation till dem på arbetsplatsen.  
Däremot hade jag sådana tankar när jag träffade personalen på Jönköpings länstrafiks 
trafikledning. Men jag har jobbat precis som vanligt och det verkar fungera i alla lägen, att 
vara ärlig, rak på sak och att förklara enkelt varför jag vill få fram en åsikt. Med hjälp av 
medgivande, bilaga 6, har jag lyckats få fram åsikter som är mycket verklighetsförankrade 
och är baserade på dagliga händelser. 
 
Under mitt arbete med projektet har jag ändrat mig många gånger gällande val av teorier. 
Anledningen till det var knappt osäkerhet, snarare perfektion till att få till ett enastående 
examensarbete och dessutom ett språk som inte är främmande för mottagarna av det här 
projektet, det gör att de i sin tur kan arbeta vidare genom att använda sig enbart av det här 
projektet. Detta gjorde att val av teorier har växt under resans gång, ”kvalitativ forskning 
bygger – i skarp kontrast till kvantitativ forskning – ofta på idén att teorierna och metoderna 
kommer att växa fram under forskningens gång – och att de således inte ska slås fast redan 
från början…”95 
 
 

                                                   
93 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 246 
94 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 243 
95 Forskningshandboken, Denscombe M, 2010, sida 323 
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8. Slutsats: 
Slutsatsen för det här projektet är att organisationerna måste utnyttja de erfarenheterna som 
existerar på fältet. En trafikledning kan se möjligheter till bättre lösningar, en tågvärd eller en 
lokförare kan se nya möjligheter till bättre, effektivare och smidigare lösningar. Människan är 
mycket fast vid en rutin eller ett mönster i sitt liv, när rutinen förändras, då kommer alla 
känslor ut, att vi hade det bra innan, varför vi ska gå igenom en förändring (det behöver inte 
innebära anklagelser, det kan faktiskt vara verkligheten). Vid sådana situationer ska de 
berörda organisationerna ta med de fördelar som var med tidigare och bearbetar det som nytt 
till något nyare. För att få en översiktlig syn på slutsatsen, sammanfattar jag det i följande 
punkter: 

• Utifrån datainsamling finns det ett behov till utveckling och förbättring, och det här 
projektet är lösningen på detta. Projektet kommer att ge en utveckling och en 
förbättring genom erfarenhetsutbyten. Ledningen i varje organisation styr och 
bestämmer i vilken utsträckning den utvecklingen och den förbättringen må vara. 
Detta kommer att ge fördelar för hela tågtrafiken i länet med hjälp av t.ex. nästa 
punkt.  

• Ett samarbete mellan organisationerna kommer att leda till nöjda kunder. Samarbete 
finns redan mellan organisationerna, men det finns gränser. Resultatet av mitt projekt 
leder till utveckling av relationen mellan organisationerna. Oavsett bolag, fordon eller 
personal, det viktigaste är att framföra ett tåg för resenärerna.  

• Ett samarbete mellan organisationerna kommer att leda till effektiva och snabba 
lösningar. Återigen är projektet som är lösningen på att förbättra och förstärka 
relationen mellan organisationerna. Det resulterade arbetet är något som presenteras 
av en union där samtliga organisationer är medlemmar på att presentera fungerande 
tågtrafik eller alternativa lösningar vid trafikstörningar till resenärer.  

• Fördelat ansvar som hålls av trafikhuvudmännen genom delaktighet och samarbete 
bland organisationerna är lösningen på att arbeta effektivt att presentera åtgärder utan 
att det går långt tid från kundärende har kommit in.  

• En process, baserat på engagerat ledarskap med fokus på kunden där ständiga 
förbättringar och beslut som grundas utifrån kundklagomål leder till ett resultat som 
riktat de anställda i form av utveckling och förbättring, men också för kunden som 
blir överraskad med sådana åtgärder, vilket överträffar kundens behov och 
förväntningar.   

 
Med bättre samarbete och gemensam ansvarskänsla kommer det att leda till att resenärerna 
kan fortsätta välja tåget även vid uppkomna problem på tågtrafiken. På det här sättet försäkrar 
järnvägsbolagen att resenärerna kommer att välja tågen dag efter dag. Bättre samarbete mellan 
järnvägsbolagen och länstrafiksbolagen kommer att märkas i resenärernas ögon, speciellt vid 
trafikstörningar. Bättre samarbete, god kommunikation, gemensamt ansvarstagande och ett 
engagerat ledarskap gör att tågtrafiken blir bättre och resenärerna kan förlita sig på tågtrafiken 
mer. En missnöjd kund kommer att uppleva direkt hur samarbetet har förbättrats hos de 
berörda organisationerna och kvalitet på tågtrafiken ökar i kundens ögon när han/hon 
exempelvis under en trafikstörning får ett smidigt alternativ för sin resa hem eller till jobbet.  
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10. Bilagor: 
Bilaga 1: Enkätundersökning2 till dig som är Lokförare & 

TrainManager 
 
 

1. Anser du att JLT:s trafikledning behöver mer utbildning och kunskap i hur tågtrafiken 
fungerar? Svara med Ja eller Nej  

2. Anser du att JLT:s trafikledning skulle bli bättre om de fick möjlighet att utveckla sig 
genom att gå bredvid vår drift, DB:s drift och DSBfirst:s drift? Svara enbart med Ja 
eller Nej  

3. Läs fråga nr 2 igen och svara på följande: Eller ligger problemet någon annan stans? 
Beskriv ditt svar, eller svara med Ja eller Nej.  

4. Är det okej för dig att inte delta i ett förbättringsprojekt som berör tågtrafiken? Om vi 
formulerar frågan på följande sätt: Är det okej för dig att ett förbättringsprojekt som 
handlar om att utöka antal kunder och arbeta effektivt med de missnöjda kunderna där 
du som Lokf/TM inte deltar i projektet, att det sker på administrativnivå?  

5. Behöver du motivation kring ett sådant projekt som jag nämner i punkt 2? Att du 
meddelas om vad som händer, varför det händer, vilka resultatet man har kommit fram 
till etc.?  

6. Finns det andra sätt att effektivisera JLT:s trafikledning, så att tillsammans med de 
järnvägsbolagen tar hand om kunden? Eller fungerar allting problemfritt idag?  

7. Vi är överens att JLT ansvarar för kunden, tycker du att det är rätt eller fel att vi 
hjälper kunder ibland vid störningar? Med ”att hjälpa kunden”, då menar jag inte när 
kunden befinner sig i vårt tåg, då är det självklart att vi ska hjälpa till, men mer än det? 
När kunden lämnar vårt tåg och ska vidare med anslutning, eller något annat som vi 
inte har ansvar för? Svara med Ja eller Nej?  
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Bilaga 2: Enkätundersökning3 till dig som är Lokförare & 

TrainManager 
 
 

1. Nu efter 12-dec 2010 har vi märkt stora förändringar med varierande konsekvenser för 
våra resenärer. Vem anser Du ansvarar för detta? Är det DSB, JLT, eller politikerna? 
Välj ett eller fler alternativ med motivation! Syftet med frågan är att se vad personalen 
tycker om ansvarsfördelningen? Och hur jag ska gå vidare med mitt arbete så att jag 
vet var jag lägger vikten och vem ska jag trycka på som den parten med större ansvar 
enligt de anställda på DSB Småland.  

2. Tror du att kunden är medveten/har kunskap om och har förstått hur det där med 
tågtrafiken fungerar? T.ex. vet kunden att DSB har ett avtal med JLT, eller att ni som 
arbetar på tågen arbetar utifrån ett kollektivt avtal som reglerar allt omkring er 
arbetstid, vet kunden att politikerna som bestämmer hur mycket pengar det ska läggas 
på antal tåg som ska köras? Svara med Ja eller Nej 

3. Allt börjar med att kunden klagar till oss via er. Ni representerar DSB och ni är den 
första individen i organisationen som möter kunden och kundens klagomål. Vad gör ni 
med en missnöjd kund? Välj ett av följande alternativ som du tycker passar bäst (med 
”ta hand om kunden” menar jag att organisationen är lättillgänglig för kunden vid 
störningar och annan information): 

• Ska enbart DSB ta hand om kunden även om avtalet ser ut som 
det gör?  

• Ska DSB, JLT och även t.ex. trafikverket samarbetar och tar 
hand om kunden gemensamt? 

• Ska enbart JLT ta hand om kunde?  
4. Har du som TM eller Lokf alla de redskap som du behöver för att kunna ge kunden ett 

professionellt bemötande? Om du svarar nej, vänligen komplettera med vad du anser 
skall medföras 

5. Idag är det JLT som ansvarar för kunden, men det är vi (ni) på DSB som möter en arg, 
ledsen, besviken och irriterad kund att någonting inte har fungerat med tågtrafiken. 
Det kan vara andra tåg i länet, eller buss eller kanske vi som har gjort fel. Räcker det 
att hänvisa till JLT? Ja eller Nej, med motivation! 

6. Det finns ett självklart behov av att ett samarbete måste bli verklighet när det gäller 
anslutningar med Östgötapendeln och även justeringar i våra tidtabeller så att vi 
plockar tillbaka de kunder som vi har tappat nu efter starten. Har du andra förslag, 
eller ser du något annat (från din vardag) som har förändrats efter 12-dec 2010 där 
både DSB och JLT behöver lära sig om och förbättra? 
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Bilaga 3: Enkätundersökning4 till dig som är trafikledare på DB 

Regio 
 

4. Anser du att idén att varje drift/trafikledning (JLT, DSB Småland, DSBfirst, DB) delar 
med sig erfarenheter behövs för att få bättre fungerande och hållbar tågtrafik i länet? 
Svara med Ja eller Nej  

5. Är du beredd att hjälpa till om JLT:s trafikledning eller annan trafikledning går 
bredvid oss under 1-2 månader för att vi delar med oss av våra erfarenheter? Svara 
med Ja eller Nej  

6. Ska/behöver trafikledningar tillhörande länstrafiksbolag (först och främst riktat mot 
JLT) utveckla sig genom att få nya erfarenheter och delar med sig från sina egna 
erfarenheter med vår driftledning, DB:s trafikledning och DSBfirst:s driftledning? 
Samtidigt som varje organisationsledning bevakar och utvecklar detta gemensamt 
samt samarbetar tillsammans för att få mer hållbar tågtrafik. Kommer det att hjälpa 
eller stjälpa?  

7. Finns det andra sätt att effektivisera trafikledning tillhörande länstrafiksbolag, så att de 
blir mer lämpliga att ta hand om kunden och samtidigt förstår på ett djupare perspektiv 
de åtgärder som vi presenterar vid t.ex. trafikstörningar?  

8. Vi är överens att länstrafiken ansvarar för kunden, tycker du att det är rätt eller fel att 
vi (drift med hjälp av ombordpersonal) hjälper kunder ibland vid störningar? Svara 
med Ja eller Nej? Motivera ditt svar (frivilligt med motivation) 

9. Tycker du att uppföljning och kontroll av det arbete du utför, kommer att göra dig till 
en bättre medarbetare? Och framför allt hjälper dig att hitta de bästa lösningar för 
kunderna? Med uppföljning och kontroll menar jag inte att någon pekar fingret och 
frågar dig varför du har gjort si och så. Utan snarare är det ett sätt för ledningen att 
hitta bättre åtgärder särskilt vid störningar, så att den presenterade lösningen av dig 
som driftledare är den bästa för just kunden.  

10. Anser du att du är övervakad på ditt jobb av JLT?  
11. Ska JLT övervaka oss eller ska de lita på oss?  
12. Anser du att du är övervakad av DSB i det du utför under arbetstimmarna?  
13. Allt börjar med att kunden klagar till ombordpersonal. Ombordpersonal hjälper 

kunden med hjälp av trafikledningen eller själv via tidtabell, eller direkt kontakt med 
länstrafiken, etc. Välj ett alternativ utifrån din position som trafikledare, (motivation 
frivilligt), (med ”ta hand om” menar jag allt från stora trafikstörningar och brutna 
anslutningar till andra små ärenden, vad det nu kan tänkas vara): 

• Ska enbart järnvägsföretag ta hand om kunden även om avtalet 
ser ut som det gör?  

• Ska järnvägsföretagen, länstrafiksbolagen och även t.ex. 
trafikverket samarbetar och tar hand om kunden gemensamt? 

• Ska enbart länstrafiksbolagen ta hand om kunde?  
14. Idag är det länstrafiken (utifrån trafikavtalet mellan länstrafiken och 

järnvägsföretagen) som ansvarar för kunden, men det är ombordpersonal på DSB 
Småland, DSBfirstväst och DB Regio som möter en arg, ledsen, besviken och irriterad 
kund att någonting inte har fungerat med tågtrafiken. Problemet som kunden har kan 
ha med våra tåg, andra tåg i länet, eller kanske vi (bakom varje järnvägsföretag) som 
har gjort fel. Räcker det att hänvisa till länstrafiken? Ja eller Nej, med motivation! 

15. Det finns ett självklart behov av att ett samarbete måste bli verklighet när det gäller 
anslutningar och även justeringar i våra tidtabeller för hela länet så att vi plockar 
tillbaka de kunder som vi har tappat nu efter starten. Har du andra förslag, eller ser du 
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något annat (från din vardag) som har förändrats efter 12-dec 2010 där både 
järnvägsföretagen (DSB Småland, DSBfirstväst och DB Regio) och länstrafiken (i det 
här fallet fokuserar jag på just JLT) behöver lära sig om och förbättra för att få mer 
hållbar tågtrafik? 

 
 
 
 
 

Bilaga 4: Enkätundersökning1 till dig som är driftledare på DSB 

Småland 
 

1. Anser du att idén att varje drift/trafikledning (JLT, DSB Småland, DSBfirst, DB) delar 
med sig erfarenheter behövs för att få bättre fungerande och hållbar tågtrafik i länet? 
Svara med Ja eller Nej  

2. Är du beredd att hjälpa till om JLT:s trafikledning går bredvid oss under 1-2 månader? 
Svara med Ja eller Nej  

3. Ska/behöver JLT:s trafikledning, vår trafikledning, DSBfirst:s trafikledning och DB:s 
trafikledning utveckla sig genom att få nya erfarenheter och dela med sig från sina 
egna erfarenheter med varandra? Kommer det att hjälpa eller stjälpa?  

4. Vi är överens att JLT ansvarar för kunden, tycker du att det är rätt eller fel att vi 
hjälper kunder ibland vid störningar? Svara med Ja eller Nej?  

5. Tycker du att uppföljning och kontroll av det arbete du utför, kommer att göra dig till 
en bättre medarbetare? Och framför allt hjälper dig att hitta de bästa lösningar för 
kunderna? Med uppföljning och kontroll menar jag inte att någon pekar fingret och 
frågar dig varför du har gjort si och så. Utan snarare är det ett sätt för ledningen att 
hitta bättre åtgärder särskilt vid störningar, så att den presenterade lösningen av dig 
som driftledare är den bästa för just kunden.  

6. Anser du att du är övervakad på ditt jobb av JLT?  
7. Ska JLT övervaka oss eller ska de lita på oss?  
8. Anser du att du är övervakad av DSB i det du utför under arbetstimmarna?  
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Bilaga 5: Medgivande 
Du inbjuds att delta i en forskningsstudie av ett småskaligt projekt utfört av en student vid 
Högskolan på Gotland. Du valdes för studien eftersom du arbetar åt Jönköpings länstrafik. 
Detta formulär är en del av en process som kallas "informerat samtycke" för att låta dig förstå 
denna studie innan beslut om att delta.  
 
Denna studie genomförs av en student vid namn Bassam Ahmed, som ett examensarbete i en 
kurs vid Högskolan på Gotland. Bassam är anställd av DSB Småland AB.  
 
Bakgrundsinformation:  
Syftet med denna studie är att hitta förbättringsprojekt till en organisation.  
 
Förfaranden:  
Om du samtycker till att i denna studie, kommer du att bli ombedd att:  
• Delta i en intervju som kommer att ta ca 20-60 minuter.  
 
Frivilligt i studien:  
Ditt deltagande i denna studie är frivilligt. Detta innebär att alla kommer att respektera ditt 
beslut om huruvida du vill vara i studien. Om du väljer att gå med studien nu, kan du 
fortfarande ändra dig under studien. Om du känner dig stressad under studien kan du när som 
helst sluta. Du kan hoppa över några frågor om du tycker att de är för personliga.  
 
Sekretess:  
All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Studenten kommer inte att 
använda din information för syften utanför detta examensarbete. Dessutom kommer studenten 
inte att nämna ditt namn eller något annat som kan identifiera dig i rapporter av studien.  
 
Kontakter och frågor:  
Du kan ställa alla frågor du har nu, eller om du har frågor senare, kan du kontakta studenten 
via telefon: +46 (0) 761001741. Om du vill prata privat om dina rättigheter som en deltagare, 
kan du ringa lärare Gunnar Dahlin, tfn: 0498-29 99 00. Han är Högskolan på Gotlands 
företrädare som kan diskutera detta med dig.  
Studenten kommer att ge dig en kopia av denna blankett för att hålla.  
  
Förklaring om samtycke:  
Jag har läst ovanstående information och jag känner att jag förstår studien tillräckligt bra för 
att fatta ett beslut om mitt engagemang. Genom att underteckna nedan, jag godkänner 
villkoren ovan.  
 
Datum för godkännande:_________________ 
Deltagarens namn:_____________________________ 
underskrift:____________________________ 
Studentens underskrift:______________________________________ 
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Bilaga 6:  Intervjuer hos DSB Småland: 
Person A: Den här personen har varit lokförare i mer än 20 års tid. Utöver detta har han 
deltagit aktivt som en facklig representant i organisationen. Idag är han även verksam i 
driftledningen i samma grupp som jag jobbar i.  
Vi diskuterade tillsammans vem som ansvarar för vad enligt figur 4 på sidan 13 som visar 
förhållandet mellan intressenterna vid kundklagomål. Vi var ganska överens att största 
ansvaret ligger hos politikerna. Men på samma sätt som politikerna förlitar sig på 
länstrafikbolagen som i sin tur bygger sin relation till kunderna med hjälp av trafikavtalet med 
ett antal järnvägsföretag, måste vi lägga ansvaret på både länstrafikbolagen och 
järnvägsföretagen att båda aktörerna tar initiativ till att förmedla kundklagomål till högre 
makten som är politikerna.  
Enligt den här personens erfarenheter, kan det vara svårt att förändra någonting i processen 
hos de här organisationerna. Mottaglighet för en förändring kan vara begränsad hos de 
inblandade organisationerna. Vad har en förändring med kundklagomål, missnöjda kunder 
och en förbättring som handlar om ett gemensamt ansvarstagande som baserar på samarbete 
och engagemang att göra? Eftersom organisationerna behöver förändra ett visst 
beteendemönster i sina handlingar så att antal missnöjda kunder minskar, kundklagomål 
hanteras mer allvarligt genom att visa kunden hur långt organisationen har gått upp i hierarkin 
för att lösa problemet, samt det gemensamma ansvaret bland organisationerna innebär en 
förändring i processen.  
Person A vill skapa pilar mellan järnvägsföretagen och direkt till politikerna. Jag anser att det 
är en superb idé. Det kommer att ge kunden starkare motivation. Järnvägsföretagen kan få 
stöd i olika sammanhang av politikerna, t.ex. hur avtalet är byggt med länstrafikbolagen där 
järnvägsföretag betalar viten för en rad händelser är brott mot naturens resurser samtidigt som 
båda parterna inte vill ta ansvar för att skapa bättre fungerande samhället, ekonomiskt, 
miljömässigt och hållbart. Politikerna kan värna om miljön när de ser att t.ex. 
järnvägsföretagen betalar stora summor av pengar vid t.ex. ett inställt tåg på en bana med 
kraftig täthetstrafik där järnvägsföretagen måste skaffa fram ersättningstrafik för att undvika 
viten. 
Även länstrafikbolagen bör se det som en utveckling för deras verksamhet. I vårt moderna 
samhälle talar vi mycket om självkritik och förbättring genom att granska själva 
organisationen. Det här kan vara ett sätt för länstrafikbolagen att granska själva med hjälp av 
järnvägsföretagen som rapporterar direkt till politikerna.  
 
 
Person B: Den här personen är en tågvärd/trainmanager och arbetar ombord på tåget på 
heltid. Vi började diskutera våra erfarenheter kring missnöjda kunder och hur det börjar 
ombord på tåget, eftersom även jag har jobbat som tågvärd tidigare och har lyckats hålla 
kompetensen tills idag genom kontinuerlig utövande.  
Vi båda var överens att vårt bemötande för kunden påverkar hur kunden tar upp sitt ärende 
med oss på tåget och hur den här kunden går vidare med det. Vi måste acceptera och 
respektera resenärens åsikt även om det är negativt eller medför med sig en negativ känsla.  
Vi diskuterade dagens teknik där kunden är tvungen att fylla i enkät på nätet vid länstrafikens 
hemsida så att kundens klagomål kommer till länstrafiken som ett ärende. Bara där har vi 
tappat den äldre generationen i samhället som har svårigheter för dagens teknik. 
 
De flesta kundklagomål som både den här personen och jag har stött på är att kunden missar 
sin anslutning på grund av förseningar som orsakas av olika anledningar. Övergången vid 12-
december 2010 gjorde att många kunder har blivit tvungna att anpassa sig till en ny 
avtalsform. Tidigare var det järnvägsföretaget som ansvarade för kunderna. Det gjorde att 
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järnvägsföretaget presenterade alternativa lösningar till kunderna vid trafikstörningar, sådana 
lösningar som är anpassade till järnvägsföretagets normalvillkor med tanke på att 
järnvägsföretaget fick all biljettintäkter. Skillnaden idag är att även sådana resenärer som har 
köpt kontantbiljetter måste anpassa sig till Jönköpings länstrafiks system, eftersom det är 
länstrafiken som får biljettintäkterna. Många resenärer har lyckats anpassa sig. 
Men dagens kända problem är hur upplägget av tågtrafiken ser i länet. Många resenärer har 
slutat åka med våra tåg bara för att de åkte tidigare (före 12/12 2010) med våra tåg. Idag är de 
avgångar inte längre har anslutning från/till Östgöta pendeln som går Jönköping – Nässjö - 
Norrköping. Person B konstaterar att många resenärer har sagt muntligt till person B under sin 
tjänstgöring följande: ”Jag kommer snart att sluta åka tåg överhuvudtaget för att den 
anslutningen jag har åkt tidigare är inte en anslutning längre”. Vissa tåg gick direkt utan något 
byte. Det ger säkerhet för resenären att komma fram. Resenären behöver inte oroa sig för att 
han/hon är ”vårt ansvar” så fort han/hon är ombord på tåget. Nu när resenären är tvungen att 
byta tåg, då är säkerheten hotad och risken är stor att den här resenären får klara sig själv när 
han/hon stiger av vårt tåg.  
 
Ett annat problem som vi har studerat är de indragna hållplatser. Från och med 12-december 
har politikerna bestämt att dra in några hållplatser. Tåget kommer enbart att passera förbi utan 
att stanna, alltså inget resandeutbyte inträffar där, t.ex. Ekeryd och Bratteborg. Resenärerna 
har visat sina känslor i form av konstaterande att det kommer att bli tråkigt att tåget inte 
stannar här längre. Person B upprepar igen att det är tråkigt och det är inget vi kan göra något 
åt när högre makt har bestämt detta. 
 
Jag ritade figur 4 på sidan 13 för att diskutera vem ansvarar för vad. Vi var ganska överens att 
de resenärer som är enbart ute efter ersättning är inte intresserade för vem som ansvarar för 
vad. De kan visa sitt intresse genom att skicka sitt klagomål, men hur långt orkar dem driva 
sitt klagomål? Därför måste vi som jobbar på tågen motivera våra resenärer att de måste vara 
aktiva och gör sina röster hörda.  
Det finns självklart de resenärerna som är engagerade och upplever tågtrafiken en viktig 
samhällsfunktion. Peson B tror också att det beror på vilken sträcka vi pratar om. På vissa 
sträckor kan vi lätt märka att vi inte har tappat några resande och våra trogna kunder finns där. 
 
När jag presenterade mina idéer kring det förbättringsområdet jag har tänkt mig att utveckla i 
det här projektet, då var person B mycket positiv till detta. Person B säger att det alltid har 
fungerat bra. Det finns inget direkt att klaga på hos trafikledningarna, vare sig DSB:s eller 
JLT:s. Men att förbättra och utveckla har ingen gräns. Dessutom tyckte person B att sådana 
erfarenhetsbyten även borde ske mellan ombordpersonal och de som arbetar på 
trafikledningen hos varje järnvägsföretag och även länstrafiken. Så att båda parterna 
(ombordpersonal och trafikledningen) får bättre förståelse för varandras arbete. Detta leder i 
sin tur till förbättrat kundbemötande och tillgänglighet med rätt information för kunden.  
 
 
Person C: Den här personen har varit tidigare driftledare, arbetade i samma grupp som jag är 
verksam i. Idag jobbar den personen som trafikchef och ansvarar för den gruppen där jag 
jobbar.  
Intervjun började med figur 4 på sidan 13 där vi diskuterade ansvarsfördelningen. Person C 
påstår att länstrafiken har ansvaret för resenärerna utifrån trafikavtalet. Från tidigare 
erfarenhet var järnvägsföretaget som ansvarade för kunden och därmed var det mycket 
kontakt med länstrafikens trafikledning.  
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Person C anser att allting fungerar ”bra” utifrån DSB Smålands synpunkt. Person C menar att 
organisationen kan nöja sig med att arbeta utifrån trafikavtalets form. Självklart kan 
organisationen presentera förslag på förbättringar till länstrafiken när personalen kommer in 
med förslag.  
 
Person C tror att det finns en liten del av resenärerna som går direkt till politikerna med sina 
klagomål angående tågtrafiken. Det finns människor som engagerar sig starkt i tågtrafiken, 
särskilt sådana som åker dagligen och har inga alternativ på färdmedel där de bor. Men 
självklart att de flesta börjar klaga på felet redan ombord på tåget. 
Person C påstår att det finna olika sorter av resenärer, vissa förstår sig på kopplingen mellan 
länsbolag och järnvägsföretag och andra har inte intresse att förstå det. Utifrån de två 
grupperna finns det också olikhet i varje grupp, att vissa har tendens att klaga så fort något är 
fel och andra inte. 
 
Med brainstorming försökte vi sätta fingret på hur samarbetet ser ut idag mellan samtliga 
organisationerna. Person C säger att samarbetet inte har kommit igång än sedan 12-december 
2010. Samarbetet måste bli bättre, säger person C och fortsätter med att tala om resenärerna 
som kan känna sig vilsna idag. Information var bättre när järnvägsföretagen själv hade ansvar 
för resenärerna. Detta kan vara en nackdel nu när det finns så många järnvägsföretag, där 
person C ger ett exempel på att det finns flera alternativ nu för resenären och därmed ansvarar 
för resenären vid just trafikstörningar. Om nu buss/tåg är i tid och så fort resenären kliver av 
buss/tåg, då är det nästa företag som tar hand om resenären så fort resenärer kliver på 
buss/tåg, annars står resenären för sig själv. 
 
Vi var överens att länstrafiken som ansvarar för tågtrafiken i länet. Men person C är tveksam 
om resenärerna kan få service där. Det finns flera anledningar, länstrafikens information 
stänger långt innan tågtrafiken står stilla. Kontakten mellan länstrafikbolagen och vårt företag 
har minskat. Person C ställer några frågor: Har länstrafikens trafikledning skaffat sig kunskap 
och stabil grund för att hjälpa kunden? Varför var länstrafiken mycket beroende av 
järnvägsföretagen tidigare? Det kan vara nyttigt med dialoger och djup kommunikation 
gällande hur det är med kundkontakt. Det är länstrafikens ansvar att på egna arbetssätt ge 
kunden information. Person C menar att det kan vara tillräckligt med den informationen som 
skickas av DSB Smålands driftledning. 
 
Person C påstår att det finns redan idag månadsrapportering från DSB Småland till 
länstrafiken. Det har fungerat bra, det är lönsamt, givande och är tillräckligt.  
 
I slutet påpekar person C att ett bättre samarbete måste byggas upp på något sätt. Allt från 
effektiva korta möten som gynnar fel och brister för att åtgärdas snabbt och på samma dag, till 
djupgående träffar och erfarenhetsutbyten för att presentera för våra gemensamma kunder 
hållbar tågtrafik.  
 
 
Person D: Den här personen är en driftledare som jobbar på driften DSB Småland. Tidigare 
har den här personen arbetat som tågvärd.  
Precis som alla andra intervjuer började vi med brainstorming där diskussionen startades med 
tankebyten utifrån figur 4 på sidan 13. Vem som ansvarar för vad kommer alltid att vara en 
intressant fråga. Idag på vår driftledning har vi inte någon kontakt med kunder. Men vi har 
kunderna i våra tankar när vi fattar ett beslut. Vi vet att ett specifikt tåg har stort antal resande, 
därför ser vi till att ett större fordon sätts in i det omloppet.  
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Våra tankar var desamma när det gäller granskning och uppföljning av vårt arbete på driften. 
Men det behövs granskning och uppföljning på hela tågtrafiken där alla organisationer deltar i 
någon form av möten eller träffar.  
Med tanke på att vi (jag och person D) jobbar i samma grupp, har vi båda märkt att vi ser 
ibland möjlighet till att hjälpa till andra bolag som kör tåg när de har trafikstörningar, t.ex. 
genom att använda våra resurser som ersättningstrafik istället för buss. Kvalitet mot kund 
sjunker inte. Dessutom tror vi att länstrafiken välkomnar idén att ett tåg (oavsett utseende på 
fordonet och vem som kör tåget) rullar istället för buss.  
 
Enligt person D har det inträffat att DB Regio som kör Östgötapendeln ringer och önskar att 
ett av våra tåg inväntar deras tåg. Problemet är att vårt tåg har avgångstid före deras tågs 
ankomsttid. Alltså det är ingen anslutning, men innan 12-decemeber 2010 var det anslutning. 
Eller att DB:s tåg har samma ankomsttid som avgångstid på vårt tåg. En giltig anslutning ska 
vara minst 5 minuter och det ser olika ut från station till en annan station. Vi har självklart 
bett våra tåg invänta och försena våra tåg. För att vi ska hålla resenären kvar, men den här 
lösningen är långt från hållbar tågtrafik. Där har vi grunden till det här projektet, ett samarbete 
som ständigt övervakas, granskas och förbättras där åtgärder från varje trafikledning utvecklas 
utifrån verkliga situationer. 
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Bilaga 7: Intervjuer hos JLT:s trafikledning: 
Person A: Den här personen är en trafikledare som jobbar på trafikledningen tillhörande 
Jönköpings länstrafik. Intervjun började med att jag förklarade varför vi går igenom intervjun 
och till vilket syfte. Intervjun byggde på brainstorming. Jag berättade att min ambition med 
mitt arbete är att öka antal nöjda kunder och samtidigt att reducera antal kundklagomål och 
missnöjda kunder. Det vill jag göra genom att skapa engagemang och gemensamhet i kärnan i 
varje organisation som är trafikledningen.  
Jag började med att fråga om kundklagomål och missnöjda kunder. Varför de ringer? Är det 
samma personer som ringer? Ringer vid stora och små fel? Vad är deras syfte med samtalet? 
Handlar bara om att få ersättning eller engagerar dem sig i samhället och vill rätta till saker 
för att skapa bättre samhälle? 
Sedan ritade jag figur 4 på sidan 13 för att vi ska fortsätta diskutera hur vi delar upp ansvaret 
och vem ansvarar för vad. Vi var ganska överens att det är allas ansvar att skapa ett bättre och 
mer utvecklat samhälle. Resenärerna bär ansvaret med aktivt deltagande i hur tågtrafiken 
fungerar. Politikerna beslutar hur mycket pengar går åt tågtrafiken, men de borde känna till 
resenärernas intresse där Jönköpings länstrafik som ansvarar för en sådan förmedling av hur 
samhället mår av en sådan tågtrafik som politikerna har bestämt sig för.  
Både jag som driftledare på DSB Småland och person A som trafikledare på Jönköpings 
länstrafik var överens att vissa problem kräver högre makt. T.ex. en resenär som klagar på 
färre avgångar på en specifik bana, då kan vi inte mer än att hänvisa till politikerna. Självklart 
dokumenterar vi denna händelse, men vad händer sedan med dokumentationen? När tas det 
upp med politikerna? Blir det en förändring? 
Sedan finns det ett ansvar hos varje järnvägsföretag (t.ex. DSB Småland, DSBfirst, DB) att de 
också engagerar sig. Utöver detta måste det finnas ett bättre samarbete mellan 
organisationerna för att presentera mer hållbar tågtrafik för resenärerna.  
Enligt person A:s erfarenheter har det förekommit vissa situationer där brister på olika saker 
och ting är ett faktum. T.ex. det har inträffat att tågvärdar ringer och önskar hålla en buss i 20 
minuter. Bilden över helheten, att en buss ska fortsätta vidare, att ta sig ur en stor stad och ut 
på vägarna och att tidtabeller för bussar skiljer sig från tågens tidtabeller är bilden av 
verkligheten. Dessutom själva proceduren, att en tågvärd alltid ska ringa till trafikledning i 
järnvägsföretaget som i sin tur ringer till Jönköpings länstrafiks trafikledning. Detta har 
inträffat mer efter den stora förändringen i hela upplägget av tågtrafiken, efter 12-december 
2010. 
 
 
Person B: Person B är liksom person A jobbar i trafikledningen tillhörande Jönköpings 
länstrafik. På samma sätt började vi med tala om missnöjda kunder och om hur, varför och när 
kommer kunderna i kontakt med länstrafiken.  
Vidare startade vi brainstorming om hur utveckling och förbättring kan ske i tågtrafiken. När 
jag tala om mitt arbete och vad det går ut på, då såg person B en möjlighet till större 
utveckling för alla. Person B var mycket positiv och ansåg att många resenärer skulle få bättre 
bemötande när Jönköpings länstrafik är tillräckligt motiverad till varför ett specifikt 
järnvägsföretag har valt att ställa in ett tåg. Vi kom fram till att våra olikheter kommer att leda 
till utvecklad helhet. Vi kommer tillsammans att bli starkare och presentera hållbar tågtrafik. 
Med ”vi” menar jag (Jönköpings länstrafik, DSB Småland, DSBfirst och DB).  
Vi tog upp ett exempel att det är synd att det inte finns tillräckligt med kommunikation att när 
ett företag inte kan köra mellan Nässjö och Jönköping (med tanke på att alla tre företag kör på 
den banan) att en av de två resterande organisationer kör åt det företaget som ställer in sitt tåg.   
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Många gånger kan det handla om att vi inte är insatta i varandras arbete, hur mycket ansvar vi 
har och vad är det vi gör/jobbar med t.ex. vid en trafikstörning. Jag och person B var vi 
ganska överens att driftledningen i varje organisation kan bli bättre om vi får möjlighet till att 
dela med oss av våra erfarenheter. Det kan räcka med träffar där vi berättar om våra 
erfarenheter, tar upp några exempel, vilka åtgärder vi hade under en specifik situation, varför 
vi inte kunde göra bättre ifrån oss och hur ska agera om nu samma situation förekommer på 
nytt igen.  
 
Jag tog upp samma figur med person B som jag gjorde med person A. Vi diskuterade när, hur 
och varför kunden tar kontakt med järnvägsföretaget eller länstrafikbolaget. Sedan de två 
aktörerna går vidare med kundärendet och hur kunden får feedback på det.  
Kunden börjar sin kontakt ombord på tåget med personalen som jobbar där. De i sin tur kan 
svara på kundens frågor, men det finns begränsningar, särskilt när kunden är irriterad över att 
något som inte har fungerat korrekt. Ombordpersonalen informerar om kontaktvägar in till 
järnvägsföretaget eller länstrafikbolaget beroende på vad felet är. Oftast hänvisas kunden till 
länstrafikbolaget som i sin tur tar hand om kundärenden.  
Det kan finnas oklarheter för kunden vem som ansvarar för vad. Därför anser person B att vi 
måste informera kunden rätt från allra början. Många kunder tror att länstrafikbolaget kommer 
att presentera en åtgärd på problemet, men makten kan ligga hos andra organisationer, vilket 
leder till att kunden blir missnöjd när han/hon får höra t.ex. att det är politikernas ansvar, vi 
kan tyvärr inte göra något åt problemet. Kunden svarar: Men jag har fått information att ni 
som ansvarar för det.  
 
Ett annat ämne/problem som har fångat vårt intresse är upplägget av hela tågtrafiken i länet. 
Vi var ganska överens att det inte är en och samma person, eller åtminstone samma grupp 
som har arbetat på att skapa tidtabeller för Krösatågen (som körs av DSB Småland) och 
Östgötapendeln (som körs av DB och går Norrköping-Nässjö-Jönköping). Många resenärer 
har åkt före 12-december 2010 och pendlat enbart med Körsatågen. Efter 12-december 2010 
ändrades hela upplägget av tågtrafiken och Östgötapendeln kom in i bilden. De 
anslutningarna som var tidigare anslutningar, är idag inga anslutningar. Då går det självklart 
inte att pendla i länet. T.ex. tåg på sträckan Jönköping – Nässjö kommer in vid en specifik tid 
och efter ca 10 minuter gåt tåg Nässjö – Hultsfred, vilket ger möjligheter till resenärerna att 
byta till andra linjer. Sådana möjligheter finns inte idag, istället kommer in tåget från 
Jönköping till Nässjö och vårt tåg mot t.ex. Hultsfred eller Vetlanda går före på 3-5 minuter.  
 
Precis vad brainstorming handlar om, så har vi inte kommit fram till något specifikt svar. Vi 
hade en öppen diskussion och resultatet är många positiva tankar i olika kategorier och hur vi 
kan uppnå en förbättring i varje område där grunden är densamma och det är hur vi kan bli 
bättre gentemot kunden, så att antal missnöjda kunder och kundklagomål minskar i framtiden.  
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 Bilaga 8: Historien om njurtransplantation, ut boken @ya 

perspektiv på organisation och ledarskap, (Bolman och Deal, 2006) 
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Bilaga 9: kopior på kundärenden, taget från mitt möte med 

Jönköpings länstrafik 
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Bilaga 10: Annullerad enkätundersökning:  
1. Hur tar du dig till jobbet? 

 
Gå Cykla Bil annat (tillfällig bostad, eller andra möjliga lösningar) 
 

2. Hur mycket uppskattar du dina transportkostnader till och från jobbet varje månad? 
För dig som har bostad annan ort än hemort, skriv hyran som transportkostnader 

 
 

3. Har dina transportkostnader utökat under de senaste tre månaderna? Gäller även för 
dig som har tillfällig bostad i annan ort än hemort  

 
4. Fick du ändra din stationeringsort nu när DSB Småland AB tog över Krösatågen? 

Svara enbart med Ja eller Nej 
 

5. Är du nöjd med det eller inte? Svara enbart Ja eller Nej 
 

6. Om det hade funnits en annan ort som stationeringsort, skulle du fundera på att flytta 
din placering i så fall? Ja eller Nej + den orten du önskar/kan tänka dig flytta din 
placering till om det hade varit möjligt! 

 
7. Hur mycket tid lägger du för att ta dig till och från jobbet per månad? 

 
8. Har den tiden ökat eller minskat efter 12/12 2010? 

 
 
 
 
 
 

 


