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Sammanfattning
I denna rapport har avgångspunktligheten på SJ:s tågdepå i Hagalund undersökts, med som syfte att
hitta bakomliggande mönster och orsaker till förseningar.
Det teoretiska ramverk som använts är en kombination av Lean och Six Sigma, där
managementverktyget Lean har sin grund i optimering av resursutnyttjande och minskande av
slöseri. De Lean‐begrepp som främst tagits fasta på är Visualisering och Standardisering, då SJ har
haft stora problem inom just dessa områden.
Det praktiska arbetet i rapporten har i sin tur följt Six Sigma‐metoden DMAIC (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control), där stor tyngdpunkt har lagts vid Mätning och Analysering.
Den kvantitativa data som använts kommer direkt från SJ:s egna förseningsrapporter, där tåg som
avgår fem minuter eller mer efter planerad avgångstid anses försenade. Denna försening avläses
maskinellt, och den planerade avgångstiden kallas Rättidighet (RT). Alla RT > 5 avgångar noteras
automatiskt, och för dessa förseningar rapporteras även förseningsorsak. Förseningsorsakerna sätts
manuellt av personal på Depå Hagalund utifrån en begränsad lista med valbara förseningstyper (JDE‐
koder).
Arbetet i denna rapport gjordes under en sexmånadersperiod hösten/vintern 2012/2013. Arbetet
tittade främst på data från perioden för Tidtabell 2012 (T12), vilken sträckte sig från den 11e
december 2011 till den 8e december 2012. Extra punktmarkering lades på november 2012, under
vilken ett experiment i punktlighetsrapportering utfördes.
Stor vikt lades vid visualisering och standardisering av processer, där tidtabellen är en naturligt
styrande process vilken resursfördelat ger arbetsprocesser.
En dataminering av förseningsstatistiken för T12 visade under arbetets gång på stora brister i den
manuella förseningsrapporteringen, där inkonsekvent användning av JDE‐koderna gjorde det
omöjligt att med säkerhet få fram bakomliggande förseningsorsaksmönster.
För att komma runt bristerna i grunddatan gjordes därför ett ovan nämnt experiment i november

2012 där all förseningsorsaksrapportering under månaden övervakades så att JDE‐kodsättningen
blev korrekt gjord. Resultatet visade på ett stort mörkertal i inrapporterade förseningar av typen
”Handhavandefel”, förseningar som tidigare dolts i slaktratskoden ”Övrigt”.
En visualisering av den maskinellt inrapporterade avgångspunktligheten, RT‐datan, kunde i sin tur
visa på brister vid skiftesbyten, samt fastställa 13:00‐18:00 som en generellt tungt
förseningsdrabbad tid på dygnet. Dygnsvisualiseringen av förseningar jämfördes även med en
dygnsvisualisering av tågens tid på bangården, den så kallade vändtiden, där tåg som spenderar
mindre än tre timmar på Depå Hagalund kunde påvisas påverka den allmänna punktligheten i högre
grad än andra avgångar.
Med hjälp av regressionsanalys kunde även dokumenteras att sent ankomande tåg med kort vändtid
i högre utsträckning även avgår försenade, meden sent ankommande tåg med längre vändtid ej
statistiskt påverkades vad gäller avgångspunktlighet.
Nyckelord Lean, Six Sigma, Punktlighet, Visualisering
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Abstract
This report is a study of departure punctuality at the SJ train depot in Hagalund. The purpose of the
report has been to find underlying patterns and reasons behind late departures.
The theoretical framework that has been used is a combination of Lean and Six Sigma, where the
management tool Lean has its basis in optimal resource utilization and minimizing of waste. The
Lean concepts that have primarily been used are Visualization and Standardization, this since those
are areas in which SJ have been lacking.
The practical work behind the report has been done using the Six Sigma method DMAIC (Define,
Measure, Analyze, Improve, Control), where a large focus has been put on Measuring and Analyzing.
The quantitative data that’s been used has come directly from SJ’s own late departure reports,
where trains departing 5 minutes or more past the scheduled time are considered to be late. This
lateness is automatically registered, where the scheduled departure time is called Right Time (RT)
and RT > 5 hence indicated a late departure.
The reason behind the lateness is also noted for all departures, but this data is entered manually and
the reason is chosen from a limited, predefined list of lateness codes (JDE codes).
A data mining of the late departure statistics for the Timetable period 2012 (December 11th 2011 to
December 8th 2012) revealed large flaws with the manual lateness reporting, where inconsistent
usage of the JDE codes made it impossible to discern any underlying patterns in lateness factors.
To circumvent the data flaws an experiment was mad during November 2012, where all late
departure reporting during the month was monitored to ensure proper JDE code usage. The result
revealed a large previously unknown source of delay, “Human error”, which had hitherto been
hidden in the catch‐all code “Miscellaneous”.
A visualization of the automatically collected departure data, the RT data, in turn revealed clear
issues during personal shift changes, and also concluded 1pm‐6pm CET to be a late departure heavy
time of the day. The visualization of departure data was also compared to the visualization of trains’

time spent at the depot, the so called turn time, where trains spending less than three hours at
Depot Hagalund could be shown to affect the general departure punctuality to a higher degree than
other
trains.
Through use of regression analysis it could also be shown that trains arriving late with a short turn
time, to a higher degree also departed late, whilst trains with a longer turn time were seemingly
statistically unaffected by delays in arrival.

Keywords: Lean, Six Sigma, Punctuality, Visualization
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1 Inledning
SJ Depå Hagalund är själva navet i svensk järnvägstrafik, med som daglig verksamhetsbeskrivning att
”trafiksätta hela, rena och trafiksäkra tåg i tid till trafik” (SJ, 2012). På depån arbetade cirka 500
personer år 2012, varav 250 var anställda direkt av SJ.
För Depå Hagalund är avgångspunktlighet ett kritiskt nyckeltal, men de bakomliggande orsakerna till
en försening är ofta komplexa och omfattar både intern och extern personal. Ett tåg anses försenat
om det avgång mer än fem minuter efter schemalagd avgångstid. Måttet på avgångstiden kallas
Rättidighet (RT), och en försenad avgång har därmed RT > 5 min.
Under 2011 hade SJ som operativt mål att öka punktligheten från 84 % till 90 % (SJ, 2012). Samtidigt
förändrades punktlighetsbegreppet för fjärrtåg efter september 2013, från att innan ha räknats som
rätt tid plus 15 min till att efter vara detsamma som för regionaltåg: rätt tid plus 5 minuter (SJ,
2014). För Division Fordon, under vilken Depå Hagalund återfinns, var verksamhetsmålen 2012‐
2014:
Kvalitet
Öka fordonstillförlitligheten:
 Stoppande fel minskas med 20 %
 Fordonsrelaterade förseningsminuter minskas med 20 %
Leverans
 Sena avgångar från depå minskas med 50 %
 Felaktiga tågsammansättningar från depå minskas med 50 %
Under 2011 var avgångspunktligheten för Depå Hagalund 85 %, och det lokala målet för 2012 sattes
till 92 %. Det faktiska utfallet 2013 blev (under denna rapports skrivande) 88 % (SJ, 2013)
Då endast själva förseningen (i minuter) avläses manuellt och resten av förseningsdatan rapporters
in manuellt (förseningsorsak och förseningsbeskrivning) fanns en misstanke om att rådatan som
skulle användas i arbetet, förseningsrapporterna, ej var standardiserad och innehöll stor osäkerhet.
Sex Sigmas steg Definiera och Mäta bygger på objektiv data från processen, i det här fallet
punktlighetsdatan, men för att kunna hitta förseningsorsaker måste datan analyseras, händelser
måste definieras och mätas. I SJ:s fall är det här den mänskliga faktorn kommer in, vilket medför en
stor bedömningsosäkerhet som naturligt ökar då man ej ordentligt har standardiserat
analysprocessen.

1.1 Syfte och Problemformulering
Syftet med denna rapport är att synliggöra bakomliggande förseningsorsaker samt att försöka hitta
mönster hos dessa så att punktligheten hos Depå Hagalund kan förbättras. Detta kommer göras
genom att:
‐
‐
‐
‐

Dokumentera hur den interna verksamheten och de operativa processerna ser ut
Identifiera och visualisera vilka faktorer som har störst påverkan på avgångspunktligheten,
både med avseende på frekvens (antal) och kvantitet (kundnytta)
Identifiera konkreta åtgärder för att förbättra rättidigheten (RT)
Genomföra standardiserad inrapportering under en månad, att jämföras med tidigare
förseningsrapportering
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1.2 Avgränsning
Arbetet tittade endast på förseningar vilka kan härröras till depåns olika terminaltjänster, där
förseningar av typen ”Akut felavhjälpning” ej inkluderats då förbättring av dessa måste utredas i
samarbete med underleverantören EuroMaint.

1.3 Disposition
Det praktiska arbetet har följt Six Sigma‐metoden DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve,
Control), varför även rapporten delats in i delarna Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra.
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2 Teori
2.1 Motivation
För att en organisation ska kunna utvecklas krävs att medarbetarna är motiverade till förändring.
Förändringsarbete kan vara tungt och krävande, att peka ut fel och brister kan rent av kännas som
personliga påhopp, och för ett företag som strävar mot att bli en lärande organisation är motivation
därför en viktig byggsten.
Motivation kan beskrivas som en process vilken influerar riktningen, ihärdigheten och kraften hos
målinriktat beteende (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & Vliek, 2009). Ofta pratar man
inom psykologin även om förväntan‐värde; att motivationen är en produkt av dels förväntan att ett
visst beteende ska leda till ett visst mål, dels värdet man sätter på detta mål om det uppfylls. Som
exempel kan tas motivationen att ge sig ut på en löprunda; träning tros leda till god hälsa
(förväntan), och god hälsa är ett attraktivt mål (värde). Båda krävs för att motivation ska uppstå, och
om man inte tror att handlingen löpning leder till målet god hälsa kommer man inte vara motiverad
att utföra handlingen, oavsett hur högt man värdesätter målet.
Motivation kan även beskrivas utifrån fokuset personlig utveckling, något som Abraham Maslow tog
fasta på i sin behovshierarki (Passer et all, 2009). Maslows behovshierarki, även kallad behovstrappa,
syftar till att beskriva människans behov utifrån en prioriteringsskala, där behov kopplade till fysisk
och social överlevnad ligger till grunden och behov unika för personlig utveckling ligger i toppen. Inte
förrän ens basala behov är tillfredsställda flyttar man sig vidare och uppåt i hierarkin; behov av
trygghet och säkerhet måste uppfyllas innan man fokuserar på till exempel behov kopplade till kärlek
eller självkänsla.

5
4
3
2
1

• Självförverkligande
• Uppskattning
• Gemenskap
• Trygghet
• Fysiska behov

Figur 1. Maslows behovshierarki

Om steg ett representerar de fysiska behoven kan det nästföljande steget, trygghet, snarare sägas
representera de psykologiska. Steg tre, gemenskap, står i sin tur för de sociala behoven och steg
fyra, uppskattning, kan sägas hantera de ”egoistiska”. Det sista steget, självförverkligande, handlar
slutligen om det egna utvecklingsbehovet och om att nå sin fulla potential.
I praktisk mening handlar Maslows behovshierarki om prioriteringar. Högst prioritet har de fysiska
behoven såsom luft, vatten, värme och mat. När dessa är uppnådda prioriterar man behovet av
trygghet, skydd och stabilitet. När man är trygg med sin omgivning strävar man näst efter
samhörighet och gemenskap, att bli älskade, att vara omgivna av människor som förstår och
accepterar en. När så en grupptillhörighet är uppnådd blir nästa behov istället individuellt:
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självkänsla, tron på sig själv och samtidigt behovet av att bli erkänd av sin omgivning, både för den
person man är och det jobb man gör. Det sista steget i behovshierarkin, behovet av
självförverkligande, handlar slutligen om att utvecklas som person. Utifrån Maslows perspektiv blir
det lätt att se att man för att nå detta sista behov av självförverkligande först måste ha uppfyllt de
underliggande behoven; att förkovra sig till exempel via vidareutbildning eller ideellt engagemang
kräver att man först har uppfyllt sina fysiska, psykiska och sociala behov samtidigt som man som
individ har hittat en trygghet i sitt eget kunnande och värde.

2.2 Lean
Uttrycket Lean eller Lean Production myntades ursprungligen av västerländska författare vilka
forskat på biltillverkaren Toyotas synbart resurssnåla produktionssystem the Toyota Production
System (TPS).
2.2.1

PRINCIPER

Författarna James P. Womack och Daniel T. Jones har under 90‐talet, separat såväl som gemensamt,
skrivit flertalet böcker i ämnet Lean, där Toyotas unika tillverkningsfilosofi i detalj studerats och till
slut definierats som bestående av fem grundläggande principer:
‐ Kundvärde
‐ Värdeflöde
‐ Jämnt produktionsflöde
‐ Pull‐tillverkning
‐ Hög kvalitet
(Womack, 1991)(Womack, Jones, 1996).
Det kan samtidigt argumenteras för att den övergripande nyckeln till Toyotas framgång ligger i
företagets unika affärskultur och filosofi, där motivation och människokännedom står i fokus. Som
Jeffrey K. Liker uttrycker det i The Toyota Way (2009)
Framgången bygger ytterst på förmågan att utveckla ledarskap, skapa team och en
fungerande kultur, att lägga upp strategier, bygga upp ett samarbete med leverantörer
och vidmakthålla en lärande organisation.
Som en brygga mellan tillverkningsfilosofin och affärskulturen har Liker därför sammanfogat
Womack och Jones fem principer kring TPS i ett övergripande set av fjorton principer för Lean, och
det är delvis utifrån dessa fjorton som rapportens teoretiska ramverk byggts.
Likers principer är indelade i fyra grupper, på engelska refererat till som 4P:
Filosofi
(Philosophy)
Processer
(Process)
Anställda och partners
(People/Partners)
Problemlösning
(Problem solving)
I varje grupp ingår sedan en eller flera principer, såsom beskrivet nedan.
Filosofi
Princip 1 – Basera alla beslut på långsiktigt tänkande, låt inte kortsiktiga ekonomiska mål styra
I Lean är det av yttersta vikt att lyfta beslutshorisonten så att organisationen som helhet jobbar mot
ett gemensamt, övergripande mål snarare än mot kortsiktiga ekonomiska intressen. Målet är i det
här fallet att skapa värde; värde för slutkunden, företaget som helhet samt värde för samhället vilket
företaget verkar i.
Processer
Princip 2 – Skapa processflöden
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Att information och arbete flödar är grunden för en värdehöjande process inom Lean. Om till
exempel projekt är vilande eller flaskhalsar i en produktionskedja uppstår skapas slöseri och flödet
avbryts, varför ett kontinuerligt flöde därmed blir en indikator för en välmående process.
Princip 3 – Pull, inte push
Då minskat slöseri är ett av de övergripande målen med Lean är överproduktion något som i längsta
möjliga mån bör undvikas. Bästa sättet att göra det på är att låta efterfrågan styra produktionen,
med andra ord pull‐tillverkning. Inom Lean talar man ofta om just‐in‐time, med vilket man menar att
saker ska göras när de faktiskt behövs, inte förebyggande eller innan de faktiskt efterfrågats.
Som ett led i minskad överproduktion pratar man inom Lean ofta om PiA, Produkter i Arbete, där
målet är att hellre hålla små lager och fylla på ofta när efterfrågan kräver det snarare än att
lagerhålla stora mängder varor som endast blir liggande i träda.
Princip 4 – Utjämna arbetsbelastning/Heijunka
För att kunna skapa ett jämnt flöde krävs att människor såväl som maskiner och
tillverkningsprocesser belastas på ett balanserat sätt. Lean värdesätter långsiktig hållbarhet och
kontinuitet, och att köra slut på sin personal eller att ojämnt belasta något steg av arbetsprocessen
går därmed emot själva grunden i Lean‐filosofin.
Princip 5 – Låt alla problem vara stoppande
I Lean finns inget utrymme för att ta tag i problem senare eller skjuta värdehöjande förändring på
framtiden. Uttrycket ”Gör om, gör rätt” kan i Lean revideras till ”Gör rätt, annars gör om direkt”, där
tanken är att alla problem direkt ska lyftas upp och hanteras.
För att se till att denna princip verkligen efterlevs strävar Lean‐metodiken mot att göra även mindre
problem stoppande. För att kunden ska få ut maximalt värde krävs att misstag inte görs om;
upptäcks ett misstag ska hela processen direkt stoppas och problemet åtgärdas så att liknande
misstag ej kan uppstå igen.
Princip 6 – Standardisera
Att återuppfinna hjulet är ett uppenbart slöseri varför processer och arbetssätt i längsta möjliga mån
bör standardiseras. Själva standardiseringen ska utgå från den samlade kunskapen hos personalen,
där det individuellt bästa sättet att arbeta på identifieras och implementeras kollektivt.
Princip 7 – Visuell styrning
För att problem ska kunna åtgärdas behöver de lyftas fram på ett effektivt sätt. Inom Lean strävar
man efter att presentera information på ett så enkelt sätt som möjligt; långa rapporter eller
information dold i komplexa datasystem väljs bort till fördel för lättillgänglig visualisering av flödet.
Princip 8 – Beprövad teknik
Att göra rätt från början är ett bra sätt att undvika slöseri, och med känd teknik minimeras behovet
av att pröva sig fram.
Om ny teknik behövs för att fylla uppenbara tomrum i existerande processer blir behovet snarare att
testa utförligt innan man implementerar. Ingen teknik som är okänd bör införas i processen.
Anställda och partners
Princip 9 – Utveckla ledare
Toyota har lagt stor vikt på att internrekrytera och ständigt utveckla den egna personalen. En ledare
ska inte bara förstå och förespråka den övergripande företagsfilosofin utan hen ska även förstå det
dagliga arbetet, något som underlättas av att ledarna kommer ”underifrån” och arbetar sig uppåt i
företaget.
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Princip 10 – Utveckla medarbetare
Inom Lean är det inte bara ledarna som ska förstå och verka utifrån företagets filosofi; alla
medarbetare bör aktivt arbeta för att underhålla och stärka företagskulturen.
Ett stort värde sätts även på korsfunktionella team, och personlig utveckling tros vara direkt kopplat
till teamwork och gemensamt strävande mot delade mål.
Princip 11 – Sprid filosofin till det utökade nätverket
På samma sätt som företagets egna anställda internt uppmuntras och utmanas till utveckling bör
även externa partners och leverantörer uppmuntras. Om hela nätverket stärks och växer, inte bara
det egna företaget, vinner alla långsiktigt.
Problemlösning
Princip 12 – Se med egna ögon/Genchi genbutsu
Att gå direkt till källan, snarare än att förlita sig på andrahandsuppgifter, ses som en nyckel vid
problemlösning inom Lean. Medarbetare såsom chefer uppmanas att med egna ögon titta på
problem och uppmuntras på samma sätt att förlita sig på uppgifter man själv verifierat.
Princip 13 – Låt beslut växa fram
Att med öppet sinne överväga alla alternativ innan ett beslut fattas är en grundpelare inom Lean. För
att processer ständigt ska kunna förbättras, utan slöseri, krävs helt enkelt att rätt beslut tas.
Ett gott beslutsunderlag kräver även att all information tas i beaktande, och det gäller att investera
den tid det tar att samla in och lyssna till förslag från alla berörda parter. För att försäkra sig om att
rätt alternativ väljs krävs även konsensus innan beslut kan fattas, men när beslutet väl är taget bör
själva implementeringsprocessen gå snabbt och smärtfritt.
Princip 14 – Lärande organisation
För att bli en lärande organisation krävs dels ett ständigt reflekterande över det egna arbetet,
hansei, dels ständig förbättring, kaizen.
Medarbetare ska ses som långsiktiga resurser vilka utvecklas och växer med företaget, och del av
detta utvecklingsarbete är att identifiera problem och källor till slöseri samt att kontinuerligt arbeta
effektivt och värdehöjande.

2.3 Sex Sigma
Sex Sigma (eller Six Sigma som metodiken heter på engelska) är ett angrepssätt för
förbättringsarbete vilket utvecklades av företaget Motorola på 1980‐talet. Namnet kommer av den
grekiska bokstaven σ (sigma) som används för spridningsmått samt de ±6 standardavvikelser som
man inom processindustrin anser vara inom toleransområdet för fel. Målet med Sex Sigma är att
införa struktur och mätbarhet i förbättringsprogram, där identifikation och analys av nuläget har fått
stor vikt. Fällor som hoppas kunna undvikas med hjälp av metodiken är förhastade slutsatser samt
kortsiktiga lösningar (Sörqvist & Höglund, 2007).
2.3.1

DMAIC

Den systematiska modellen i Six Sigma grundas i DMAIC‐metoden, och består av fem delar:
‐ Define / Definiera
‐ Measure / Mäta
‐ Analyze / Analysera
‐ Improve / Förbättra
‐ Control / Styra
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Definiera – För att kunna veta vad man vill förändra måste man först veta vad det är som felar.
Problemformulering bildar därmed grunden i Sex Sigma, där första steget blir att definiera
projektet/processen i noga avgränsade och finfördelade förändringsområden. Förändringsarbetet
måste också definieras utifrån sin nytta, där avkastningen måste ses utifrån både monetärt‐, kund‐
och medarbetarperspektiv.
För att kunna visualisera processen man vill förändra bör ett flödesschema ritas upp, och en
projektplan för själva förändringsarbetet upprättas.
Mäta – En av styrkorna med Sex Sigma är dess fokus på mätbarhet, och för att säkerställa att
förändringsarbetet är byggt på korrekta antaganden är insamlandet av data ett avgörande steg.
Informationsbehovet hos förändringsarbete avgör sen hur datainsamlingen ser ut i praktiken, men
fasen får ta den tid den tar då bristfällig data riskerar underminera de efterföljande stegen.
Analysera – Då det är viktigt att få fram bakomliggande orsaker till problem är analysarbetet ofta
komplext och delvis situationsberoende. En kvalitativ analys av flöde och processer kombineras med
en kvantitativ problemlösning, där den kvalitativa delen med fördel kan kopplas samman med Lean.
Regressionsanalys där funktioner eftersöks för hur x påverkar y eller korrelationsanalys där samband
mellan variabler undersöks är alla vanliga delar av den kvalitativa metoden, vilken generellt delas
upp i fyra bitar:
‐ Variationer/duglighet: insamlad data granskas och dess duglighet utvärderas
‐ Variationsorsaker: en mängd hypoteser kring problemets bakomliggande orsaker tas fram
‐ Hypotesval: de troligaste orsakshypoteserna väljs ut för testning
‐ Grundorsak: resultatet av hypotestesterna utmynnar i identifierbara grundorsaker, vilka tas
vidare till nästa steg i förändringsarbetet
Förbättra – När problemet man önskar förändra har definierats, data insamlats och analyserats, är
det således dags för själva förbättringsarbetet. Utifrån de grundorsaker som hittades i analysfasen
bör möjliga lösningsförslag tas fram, utifrån vilka den bästa lösningen väljs och testas.
Förändringsarbetet i sig måste dock alltid förankras hos medarbetare och organisationen i stort, och
man bör vara medveten om att förändring tar tid och bör genomföras med viss försiktighet.
Utbildning och kommunikation är ledord vid praktiskt förändringsarbete, där personal som påverkas
måste få en chans att känna sig delaktiga och inkluderade.
Styra – För att undvika att processer återfaller i gamla mönster efter att det initiala
förändringsarbetet införts måste uppföljning och säkring av uppnådda förbättringar ske
kontinuerligt.

2.4 Nyckeltal
För att kunna utvärdera och förbättra en organisation eller process på ett konsekvent sätt krävs att
samma ramverk används vid varje analystillfälle. Ett sådant ramverk kan vara så kallade nyckeltal;
mätbara analyspunkter valda av organisationen själv.
Att använda mättal som analysmetod framför till exempel intervjuer eller slumpmässiga
observationer ger en verifierbarhet i metoden, där beslut kan baseras på fakta snarare är
uppfattning.
När man pratar om mättal skiljer man på så kallade resultatbaserade nyckeltal – KRI (Key Result
Indicators), stödjande nyckeltal – Pis (Performance Indicators) och nyckeltal – KPI (Key Performance
Indicators) (Parmenter, 2010).
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Resultatbaserade nyckeltal kan ses som utomorganisatoriska framgångsmått: resultat av
sammansatta och komplexa handlingar, mätta med ett utomstående/helhetsperspektiv. Exempel på
resultatbaserade nyckeltal kan vara ”kundnöjdhet”, ”medarbetartillfredsställelse” och ”vinst”, med
andra ord mättal vilka visar om en organisation är på väg i rätt riktning men vilka inte punktmarkerar
specifika processområden vilka kan förbättras.
Stödjande nyckeltal å andra sidan är icke kritiska mättal, vilka snarare hjälper medarbetar inom
organisationen att verka i linje med företagets mål och visioner. Stödjande nyckeltal kan till exempel
vara ”schemalagda säljsamtal den kommande veckan” eller ”antalet implementerade
medarbetarförslag denna månad”, alltså interna, operativa mättal vilka komplimenterar andra
nyckeltal.
Slutligen återfinns ”kritiska” nyckeltal, KPIs, vilka är mättal använda för just organisationsförbättring
och –styrning. Nycketal karakteriseras av sju aspekter (Parmenter, 2010):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

De är icke‐finansiella
De mäts frekvent (dagligen eller veckovis)
Hanteras av högre chefer
Är tydligt kopplade till handlingar/processer
Är tydligt kopplade till en specifik utförare/ett specifikt arbetslag
Har en kritisk påverkan på slutresultatet
Uppmuntrar till positiva/lämpliga åtgärder

Det viktiga med nyckeltal är att de belyser faktorer vilka är kritiska för företagets framgång, samt att
de ger en ögonblicksbild av organisationen i realtid. Genom att analysera nyckeltalen ges en
momentan bild av en process eller organisations status såsom den ser ut i dag, och tack vare ett högt
lagt ledningsansvar för nyckeltalen kan åtgärder sättas in snabbt och på rätt organisationsnivå.

2.5 Feedback
Att ge feedback till sina medarbetare är en del av en väl fungerande vardag, och bör ske som en
respons inte bara på negativa utan även på positiva handlingar.
Målet med att ge feedback är antingen att stödja/utveckla ett positivt handlande alternativt att
ändra ett olämpligt sådant. Feedback kan hjälpa medarbetare att identifiera och vidareutveckla
styrkor, att identifiera och hantera svagheter, att hitta nya utvecklingsområden samt att växa både
som individ och del av organisationen (Buron & McDonald‐Mann, 1999).
En viktig aspekt av feedback är dock att den ges vid rätt tillfälle. En vanlig fälla är att feedback endast
ges vis exceptionellt utmärkande tillfällen (positiva såväl som negativa), snarare än blir en naturlig
del av vardagen. Genom att istället bygga in kontinuerlig feedback i arbetsrutinerna kan positiva
beteenden inte bara uppmärksammas vid enstaka tillfällen utan istället identifieras och förstärkas
upprepade gånger tills det positiva beteendet blir det normala. På samma sätt kan kontinuerlig
feedback hjälpa till att fånga upp negativa beteenden innan de når ”kritisk massa”, där medarbetare
i tid får hjälp att hantera problem på ett konstruktivt och förebyggande sätt.
På samma sätt är det även extremt viktigt att feedback ges i samband med den handling eller det
beteende man vill belysa. Att ge feedback på något som inte längre är färskt i minnet är suboptimalt.
Feedback är även viktigt som ett kommunikationsverktyg. Under Taylorismens storhetstid var
kommunikation en envägskonstruktion, där order kom uppifrån och gick neråt i organisationen.
Nuförtiden är kommunikation snarare en dialog, där tvåvägsutbytet är en del av ett
framgångskoncept (Högström et al, 1999).
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2.6 Teorimodellering

Standardisering

Definiera
Visualisering

Nyckeltal

Mäta

Styra

Förbättra

Analysera
Feedback

Figur 2. Arbetsporcessen baserad på DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Det praktiska arbetet i rapporten har följt Six Sigma‐metoden DMAIC (Define, Measure, Analyze,
Improve, Control), där stor tyngdpunkt har lagts vid Mätning och Analysering. För att kunna uppnå
syftet med förbättrad punktlighet och synliggörande av bakomliggande förseningsorsaker har Lean
använts, med stor fokus på Visualisering och Standardisering då SJ har haft stora problem inom just
dessa områden.
För att kunna testa hypoteser har även framtagning av vissa Nyckeltal varit viktigt för rapporten, och
perspektivet Feedback har i sin tur behövts när SJ:s organisation och informationsflödesstruktur har
studerats.
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3 Metod
3.1 Ansats
Arbetet har strukturerats utifrån en tolkande ansats, (interpretivism), där författaren har observerat
verkligheten på plats och även interagerat med den (Collis & Hussey, 2009).
Som ramverk för arbetet har en Sex Sigma och DMAIC‐metodik används, med särskilt fokus på de tre
första stegen Definition, Mätning och Analys.
Vad gäller den kvantitativa delen av arbetet har informationsinsamlandet från början varit
förutsättningslöst och brett, men sedan avsmalnat med hjälp av hypoteser vilka, bevisade eller
motbevisade, lett till nya hypoteser och på den vägen drivit arbetet framåt. Den kvantitativa datan
består till stor del av förseningsrapporter och mycket tid har lagts på att lyfta fram och visualisera
datan på ett bra sätt.
Den kvalitativa datan kommer från intervjuer och observationer med människor från alla olika skikt
inom organisationen, där strukturerade intervjuer har varvats med informella.
Blandningen av primär och sekundär data ovan har gett arbetet en bredd vilken ytterligare har stärkt
hypotesanalysen. Vad gäller den akademiska verkshöjden har även en litteraturstudie gjorts med
fokus på Lean Management, Six Sigma och motivation.

Analys

Kvantitativ
Empirisk fas
Analysfas

Slutsats

Teoretisk fas

Kvalitativ
Hypotes

Empirisk fas

Figur 3: Metod

Arbetets flöde kan illustreras som ovan, där den empiriska fasen initialt bestod av observationer och
insamlande av data medan den parallellt pågående teoretiska fasen utgick från litteraturstudien.
Ett syfte för den empiriska delen av arbetet sattes till att:
 Identifiera vilka faktorer som har störst påverkan på avgångspunktligheten
– Antal (KPI/nyckeltal)
– Kvantitet (kundnytta)
 Identifiera konkreta åtgärdsområden för att förbättra rättidigheten (RT)
 Kvantitativ data
– Punktlighetsstatistik
 Kvalitativ data
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– Intervjuer
– Observationer
– Processanalys/flödesanalys
Hypoteser
Analys

Under den empiriska fasen ingick även inlärning av programmeringsspråket Visual Basic for
Applications, då all kvantitativ data fanns i Excel‐format och behövde bearbetas för att kunna
analyseras. Mot slutet av den empiriska fasen övergick observationerna till intervjuer i den
kvalitativa delen, och arbetets begränsningar och huvudhypoteser fastställdes.
I analysfasen användes den visualiserade kvantitativa datan för att testa de tidigare uppställda
hypoteserna, samtidigt som den visualiserade datan presenterades för och diskuterades tillsammans
med medarbetare från olika delar av organisationen. I många fall ledde gamla hypoteser till nya
hypoteser vilka krävde ny framtagning av data, något som skapade en utmanade loop i arbetet.

3.2 Litteraturstudie
Arbetets akademiska verkshöjd kommer från teori kring Lean Management, Six Sigma samt forskning
kring motivation.
I litteraturstudien ingick böcker såväl som artiklar, uteslutande lånat antingen via Stockholms
stadsbibliotek eller Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek (med tillhörande e‐tidskriftstjänster). I
valet av källor har en bred ansats gjorts, där författare från olika discipliner och tidsepoker studerats,
för att sedan välja de absolut viktigaste och tydligaste källorna i linje med detta arbetes syfta och
omfång.

3.3 Empiri
Den empiriska fasen inkluderade observationer såväl som intervjuer. Då målet med arbetet till viss
del möttes med skepsis från delar av organisationen krävdes en utdragen, initial observationsfas för
att få en god lägesöverblick, och som en del av detta inkluderades även en processanalys för att på
bästa möjliga sätt visualisera tågflödet på bangården.
Själva arbetsobservationerna innebar i sin tur att sitta med på dagliga möten, att följa med ut på
olika arbetspass samt att observera så många olika nivåer av den hierarkiska organisationen som
möjligt. Tydligt fokus lades på 9:00‐mötena med depåns mellanchefer samt 10:30‐mötena mellan
Operativ Depåchef och representanter för underhållsleverantören EuroMaint. Hela eller delar av
pass observerades även för Skiftesledarna, Fordonsledningen, Platskontrollen samt
Fordonsoperatörerna.
Inom empirin ingick även intervjuer, strukturerade, semi‐strukturerade såväl som ostrukturerade,
och det blev snabbt klart att de ostrukturerade intervjuerna passade medarbetarna bäst då dessa
kunde göras parallellt med arbetet och på ett naturligt sätt kändes mer informella.
Intervjuerna begränsades dock inte endast till SJ:s depå i Hagalund utan gjordes även med personal
verksamma inom ledningen på Centralstationen, med Trafikverkets representanter på ställverket
samt med underleverantörer inom EuroMaint och ISS Traficare.
Vad gäller förseningshypoteserna grundade sig dessa först i studier av den kvantitativa datan.
Genom att programmera datasållningsmetoder kunde förseningsstatistiken visualiseras på månad‐,
dag‐ och timnivå, och utifrån detta kunde sedan mönster anas vilka ledde till hypoteser som sedan
testades via ytterligare datasållning.
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Den kvantitativa datan bestod vid arbetets start av förseningsrapporter, vilka dagligen gjordes av
depåpersonal. Tågen rapporterades in under avgångsnummer, avgångstid, vilka dagar tågen
ordinarie schemalagts för, RT (avvikelse i rättidighet), Orsakskod (vald utifrån ett begränsat antal
alternativ av Operatic Depåchef), Orsak (inskriven av Operativ Depåchef), samt Förklaring såsom den
Operativa Depåchefen fått den beskriven för sig av medarbetare på tidigare skift.
Då det från ledningshåll fanns en tanke om att enstaka individers arbetsinsatser potentiellt
påverkade förseningsstatistiken som helhet gjordes även försökt att belägga denna subjektiva
hypotes, detta med den kvantitativa förseningsstatistiken som grund i kombination med
arbetsscheman.

3.4 Regressionsanalys
För att undersöka samband mellan olika kontinuerliga variabler användes regressionsanalys,
närmare bestämt linjär regression.
Scatterdiagrram togs fram utifrån tre månaders förseningsdata, där försök till linjära
regressionslinjer las in. Både determinationskoefficient och standardavvikelse undersöktes, detta för
att se hur väl korrelationen mellan variabeln vändtid och utfallet avgångstid kunde appromixeras
linjärt.
Determinationskoefficienter angavs även vilka visade på hur stor del utfallet hos den beroende
variabeln (i vårt fall avgångstiden) kunde förklaras med hjälp av den oberoende variabeln (i vårt fall
vändtiden), där en determinationskoefficienten på 1 innebar 100% förklaringsgrad.
Med hjälp av linjär regression gjordes även försök till ytterligare nedbrytning på litteranivå (typ av
fordon).

3.5 Processanalys/Flödesschema
För att kunna förbättra och utveckla en organisation och dess processer krävs att man vet hur
processflödet de facto ser ut, och i den grafiska representationen av processflödet, flödesschemat,
används symboler för att särskilja processteg (Bellgran & Säfsten, 2005). För depåanalysen valdes:
Process: Ett steg med repeterbart mervärdesskapande, noteras med en fyrkant
Villkor/Beslut/Val: Villkor som avgör start/avslut av process, eller val av väg till/från processer,
noteras med romb.
Flöde: Pil pekar ut huvudriktningen.
Start och stopp: Början och avslut på flödet, noteras här som rundade rektanglar.
Flödesschemat skapades under Mätnings‐fasen av arbetet och utformades i grunden för att bättre
förstå tågens gång genom depån, men ovanpå denna arbetsstruktur lades även
förseningsrapporteringsposterna som en extra domän, något som stärkte hypotesbildningen i
Analys‐dasen. Förseningsorsaken noterades som en rektangulär pil.
Flödesschemat gjordes schematiskt och är ej en korrekt beskrivning av det fysiska flödet på depån
(tåg startar till exempel inte i en ände av depån för att komma ut i en annan, endast en anknytning
till stambanan finns). För att säkerställa att flödesschemat blev representativt användes fältstudier
och intervjuer som underlag, där uppföljningsintervjuer gjordes för att verifiera slutprodukten.
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3.6 Datamining & Kunskapsgenerering
Datamining är en engelsk term som i grunden handlar om att extrahera användbar data ur en större,
ohanterlig mängd. Datamining är i sig en del av en övergripande kunskapsgenerering, vilken kan
brytas ner i sex delar (Adriaans & Zantinge, 1996):
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dataurval
Datarensning
Berikning
Kodning
Datamining
Rapportering/Visualisering

Första steget i kunskapsgenereringen är dataurval, där data från en större mängd kopieras till en ny
databas i väntan på bearbetning. Viktigt är att den valda datan sparas i en ny fil vilken ej kan
påverka den ursprungliga datamängden.
I det andra steget, datarensning, rensas den extraherade delmängden på uppenbara felaktigheter
såsom till exempel dubbletter eller tomma poster. Datan rensas även från felaktig inmatning, alltså
registreringar vilka gjorts på felaktiva grunder.
I det tredje steget, berikning, kan komplettering av data göras. Ofta förändras datainsamlingen över
tid, där nya informationsfält läggs till och tas bort. Om så är fallet bör en berikning göras så att all
urvalsdata i delmängden har samma ”bredd” och ”djup”.
I kodningsstadiet grupperas och klassificeras datan, allt utifrån det önskade målet med
kunskapsgenereringen. Här kan indelningen till exempel göras utifrån JDE‐kod, månad eller tid på
dygnet.
Vid själva datamining‐fasen används slutligen ett program för att bearbeta datan utifrån de
begränsningar och avgränsningar som framkommit i tidigare faser. Slutresultatet utmynnar sen i den
slutgiltiga rapporten/visualiseringen, där datan kan presenteras för omvärlden.

3.7 Visual Basics for Applications (VBA)
Då all rådata i form av förseningsrapporter fanns tillgänglig i Excel‐format användes VBA som
programmeringsspråk vid datamineringen. Olika program skrevs vilka spindlade rådata‐filerna, för
att sedan skapa nya Excel‐dokument där den önskade datan presenterades och visualiserades.
Då rådatan var uppdelad utifrån dag (datum då förseningen inträffade), och återfanns i individuella,
månatliga förseningsrapporter, skrevs ett flertal olika program:
‐ Månatlig rådata uppdelad utifrån datum ‐> Månatlig, visualiserad data uppdelad utifrån
förseningsorsak
‐ Månatlig rådata uppdelad utifrån datum ‐> Årlig, visualiserad data uppdelad utifrån
förseningsorsak
‐ Månatlig rådata uppdelad utifrån datum ‐> Månatlig data uppdelad utifrån avgående
tågnummer
‐ Månatlig rådata uppdelad utifrån datum ‐> Årlig data uppdelad utifrån avgående tågnummer
Utifrån rådatan togs även fram förseningar dels på orsakskodnivå visualiserade över dygnet, dels på
orsakskodsnivå visualiserade utifrån längd på förseningen.
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Figur 4. Rådata, exempel.

Antal
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Figur 5. Alla orsakskoder – Dygnsfördelning

Orsakskoder ‐ November
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
JDE 12 ‐ Handhavandefel
JDE 10 ‐ Terminaltjänst
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
JDE 30‐33 ‐ Städleverantör
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
JDE 20 ‐ Övrigt
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
JDE 24 ‐ Ingen notering
JDE 40‐43 ‐ Verkstadsleverantör
JDE 60‐63 ‐ Trafikledning
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
JDE 21 ‐ Fordonsbrist
JDE 45 ‐ Annan leverantör
JDE 14 ‐ Personalbrist
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
Totalt
Figur 7: Visualisering av minerad data
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45+

Figur 6. Alla orsakskoder ‐ RT‐fördelning.

Antal
27%
12%
10%
9%
7%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
100%

Orsakskoder ‐ November
JDE 20 – Övrigt
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
JDE 21 – Fordonsbrist
JDE 40‐43 ‐ Verkstadsleverantör
JDE 24 ‐ Ingen notering
JDE 12 ‐ Handhavandefel
JDE 10 – Terminaltjänst
JDE 14 – Personalbrist
JDE 60‐63 ‐ Trafikledning
JDE 30‐33 ‐ Städleverantör
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
JDE 45 ‐ Annan leverantör
Medel

Medel
30
23
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19
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15
15
14
13
13
11
11
10
9
9
8
7
15

25

Tid

Som rådata ingick även en så kallad vändlista, där ankommande och avgående tåg presenterades
med tågnummer samt ankomst‐ och avgångstid (tiden mellan ankomst och avgång är själva
vändtiden, med andra ord den tid tåget spenderar på bangården).
I VBA skrevs ett program vilket jämförde avgående tågnummer med den minerade förseningsdatan
på tågnivå, för att undersöka hur vändtid påverkade förseningsfrekvensen. Resultatet av detta
presenterades även det i Excel, där ankommande punktlighet under tidsperioden, avgående
punktlighet samt rapporterade förseningar listades.
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4 Resultat/Nuläge (Definiera)
Med DMAIC‐modellen från Six Sigma som metodikram påbörjades arbetet med en nulägesanlys.
Notering: Order ”tåg” har ingen entydig definition inom järnvägen. I dagligt tal används order ofta
för att peka ut specifika spårfordon, men inom järnvägen är begreppet tåg snarast att likna med
tågfärd, alltså ett begrepp som innefattar resan såväl som det fysiska tågsättet. I den mån begreppet
används i detta arbete kommer ”tåg” dock ej inkludera rese‐elementet, detta då tågfärden som
beaktats i rapporten är fullt begränsad till bangården och ej innefattar körning ute i omlopp.

4.1 SJ AB
SJ AB (före detta Statens Järnvägar) är landets största tågoperatör, trafikerandes 160 olika stationer
mellan Narvik och Köpenhamn, och brukat av cirka 100 000 resenärer per dag. Sedan 2001 bedrivs SJ
som aktiebolag, med svenska staten som enda ägare och med vinstdrivande persontrafik som syfte.
SJ har som
‐ Mål:
‐ Affärsidé:
‐ Vision:
‐ Kärnvärden:

SJ ska vara en hållbar järnvägsoperatör i Sverige.
Vi ska möjliggöra ett effektivt och miljövänligt resande.
Alla vill ta tåget!
Vi arbetar enligt kärnvärdena Framåtanda, Omtanke och Ansvar.

Dagligen erbjuder SJ cirka 1400 avgångar, med 78 % ankomstpunktlighet för fjärrtåg (över 100 km
mellan ändstationerna) samt 89 % för regionaltåg (50‐100 km mellan ändstationerna). Samtidigt är
SJ:s egna målbild för punktligheten klart mycket högre än så. Som SJ:s verkställande direktör, Crister
Fritzson, formulerade det i års‐ och hållbarhetsredovisningen 2013
Vi är en viktig del i mångas liv. För att vardagen ska gå ihop måste tågen komma i tid.
Punktlighet är alltid ett fokusområde för oss. SJ deltar i samarbetet ”Tillsammans för tåg
i tid” med hela branschen. Målet är en punktlighet på 95 procent år 2020.

4.2 Samarbetspartner/Leverantörer
Depå Hagalund opererar i ett ekosystem bestående av både interna och externa leverantörer.
4.2.1
4.2.1.1

INFRASTRUKTURFÖRVALTARE
TRAFIKVERKET

Trafikverket ersatte tidigare Banverket och äger spåren som SJ:s tåg körs på.
4.2.1.2

JERNHUSEN

Jernhusen äger själva depåbyggnaderna i Hagalund och ansvarar för underhållet av dessa.
4.2.2
4.2.2.1

UNDERLEVERANTÖRER
EUROMAINT RAIL

EuroMaint (EM) är den största verkstadsleverantören på Depå Hagalund och utför servicearbeten på
personvagnar, X2000 samt X40. EuroMaint har egna spår tilldelade sig på depån, samt ett
verkstadshus vilket delas (om än avskilt) med Bombardier.
4.2.2.2

BOMBARDIER TRANSPORTATION

Bombardier är en mindre verkstadsleverantör på depån, med ansvar endast för litteran X55.
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4.2.2.3

ALSTOM

Alstom har ett mycket begränsad serviceområde på Depå Hagalund, vilket endast innefattar
verkstadsarbeten gällande garantiärenden på X40.
4.2.2.4

CQ CORRECT

CQ ansvarar för sanering (vilt, klotter och olycksfall) med ett eget spår och saneringsanläggning på
depån.
4.2.2.5

SODEXO

Sedan 2004 utför SJ städ i egen regi, men städleverantören Sodexo ansvarar fortfarande för städ av
X40.
4.2.2.6

ISS TRAFFICARE

ISS Trafficare sköter fekalietömningen, även känd som vakuumtömningen eller kort och gott
vakuum.
4.2.3
4.2.3.1

SJ INTERNT
STÄLLVERKET

Ställverket är en fysisk plats på Depå Hagalund, där alla växlingsrörelser som förekommer på
bangården sköts av ställverksoperatörer, på uppdrag av Trafikverket
4.2.3.2

SJ TRAFIKLEDNINGEN

SJ Trafikledning är det centrala organ som styr hela SJ:s fordonsflotta.

4.3 Hagalund
Divisionsmässigt är Hagalund samt övriga depåer underordnade Driftområde Depåproduktion, en av
fyra enheter vilka ingår i SJ:s Division Fordon:

Division Fordon

Driftområde Depåproduktion

Teknik och Projekt

Fordonsplanering och –styrning

Teknisk Produktledning

Figur 8: SJ Division Fordon
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Driftområde Depåproduktion har i sin tur en organisationsstruktur vilken består av Platskontroll,
Produktion och Planering (SJ, 2012).

Platschef

Säkerthet, Kvalitet,
Effektivitet, Arbetsmiljö

Produktions‐
ledare

Skiftesledare

Produktionschef

Produktionschef

A

B

Produktions‐
ledare

Skiftesledare

Grupp

Produktions‐
ledare

Skiftesledare

Grupp

Grupp

Produktions‐
ledare

Produktions‐
ledare

Skiftesledare

Grupp

Chef Planering &
Logistik

Chef Platskontroll

Depåfordons‐
ledare

Operativa
Depåchefer

Operativ
Planerare

Personal‐
plamerare

Skiftesledare

Grupp

Figur 9: Driftområde Depåproduktion

Som synes finns två Produktionschefer (A och B) vilka ansvarare för tre respektive två
Produktionsledare.
4.3.1

PRODUKTIONSLEDARE (PL)

Produktionsledarna har medarbetar‐ och personalansvar för två till tre Skiftesledare samt två till tre
terminaltjänstgrupper. Inom varje grupp finns fordonsoperatörer, komfortoperatörer samt
depåoperatörer, och till varje grupp hör en utvald gruppsamordnare.
Fordons‐ och
depåoperatörerna omfattar terminaltjänster såsom växling, vattentryckning, klargörning,
bromsprovning samt fordonsförflyttning medan komfortoperatörerna har ansvar för städning.
4.3.2

SKIFTESLEDARE (SL)

Skiftesledaren är den som har operativt ansvar för den tjänstgörande terminaltjänstgruppen. Det är
SL som aktivt är ute och överser arbetet på bangården, och det är också SL som kommunicerar till
Operativa Planerare om ett tåg blivit försenat till exempel på grund av problem med städet. I nuläget
ska rapporteringen följa modellen: städlag ‐> gruppsamordnare ‐> SL ‐> Operativ Planerare, där SL
samtidigt tar hand om personalbiten (såsom problem som uppstår under ett pass) och rapporterar
till PL direkt angående den aspekten av arbetet.
Chefen för platskontrollen ansvarar i sin tur för att leda och styra det operativa arbetet med
avseende på platskontrollen som helhet, och har under sig ett flertal Depåfordonsledare (DFL),
Operativa Depåchefer (ODC) samt Operativa Planerare (OP).
4.3.3

OPERATIV DEPÅCHEF (ODC)

Den Operativa Depåchefen jobbar merparten av tiden ensam och är den som praktiskt leder
platskontrollen. Hen har ett helhetsgrepp över både DFL och OP:s arbete, samt tar in data från SL,
underleverantörer samt SJ i stort. Beroende på när på dygnet ODC:n går på sitt skift ingår allt från att
29

Produktions‐
planerare

uppdatera städschemat för kommande dag, löpande dokumentera förseningar och ta fram
förseningsorsaker, sammanställa förseningarna till 9:00‐mötet, närvara på 10:30‐mötet med
EuroMaint (och inför detta möte gå över gårdagens planerade och akuta underhållsarbete samt dess
utfall), samverka med SJ:s trafikledning centralt samt ha en övergripande bild av alla ankommande
och anlända tågs status vad gäller städning och underhåll samt prioriteringen däremellan vid korta
vändtider.
Sammanfattande kan sägas att ODC‐rollen innebär dels att styra det interna arbetet på
platskontrollen, dels förse övriga delar av verksamheten med förseningsunderlag, samt slutligen att
verka som bryggan mellan SJ och SJ:s olika underleverantörer.
4.3.4

DEPÅFORDONSLEDARE (DFL)

Depåfordonsledarna jobbar i skift om fyra och ansvarar för tursättning samt planering av tillsyn för
SJ:s alla fordon. Det är upp till DFL att se till att fordon som skickas ut är trafiksäkra, med andra ord
att inga driftstoppande underhållsåtgärder missats, samt att ta emot och dokumentera skador vilka
uppstår medan tåget varit i drift. DFL koordinerar inte bara dagligen med yrkesgrupper internt på
depån utan även med underhållsleverantörer samt fordonsledningen centralt.
Själva arbetsuppdelningen är gjord utifrån littera, där X2 och X50 grupperas tillsammans, X40 och
X12 bildar ytterligare en grupp, personvagnar en grupp samt lok den sista gruppen. Stor del av DFL:s
arbete handlar om att förutse och förhindra/minimera trafikstörningar, där till exempel ett försenat
tågsätt ut från verkstaden kan förstöra en hel dags planering om inget ersättande tågsätt kan hittas.
DFL har en teoretisk planeringshorisont på en vecka, men stor del av arbetet fokuserar bara på
nuläget eller ett par dagar framåt (där högst fokus ligger på planerade avgångar några timmar eller
minuter fram i tiden).
4.3.5

OPERATIV PLANERARE (OP)

De Operativa Planerarna jobbar oftast två och två och är de som tar emot rapporter om utfört
arbete från Skiftesledarna, förare, fordons‐ och depåoperatörerna (växlare, vattentryckare,
klargörare, bromsprovare, fordonsförflyttare) samt komfortoperatörerna (städning). Det är OP som
klarmarkerat tågen och skickar dem vidare till ställverket för att därefter slussas ut i trafik, och det är
även OP som noterar om tåg passerat avgångstiden och i så fall varför de blivit försenade.
DFL och OP arbetar aktivt tillsammans, men informationsutbytet sker främst i form av utskrivna
listor på vilka man manuellt noterar var på bangården ett visst tågsätt står. Platskontrollen har även
tillgång till realtidsövervakningssystemet Webbdepå (vilket uppdateras av främst DFL), och det är
också häri som OP registrerar olika tågdata.
Under vissa skift har OP även tillgång till en så kallade tredje stol, vilket är en förstärkning i
personalen som går jämte de ordinarie planerarna. Den tredje stolen är tänkt att avlasta och hjälpa
till med utjämning av arbetsflödet.
4.3.6

PLANERING & LOGISTIK

Planering & Logistik ansvarar slutligen för att planera de ankommande och avgående tågflödena så
att depån utnyttjas effektivt. Det är i den här gruppen som spårplanering och depåplanering görs,
och det är även denna grupp som koordinerar med Trafikledningen för att planera förändringar i
omlopp, extrainsatta tåg samt in‐ och urkopplingar av vagnar. När omlopp och trafikprogram
bestämts av SJ centralt är det med andra ord upp till planeringsenheten att lokalt spårplanera för att
maximera det begränsade bangårdsutrymmet och se till att ett gott fordonsflöde upprätthålls Depå
Hagalund.
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Planering & Logistikgruppen skapar även de växlingsorder som Operativa Planerare såväl som
Fordonsoperatörer använder ute på bangården, vilka innehåller uppgifter om vilket spår ett tågsätt
förväntas ankomma till och avgå från, vilka vagnar som ingår i tågsättet (och om några ska kopplas
ur) samt vilka terminaltjänster som krävs när tågsättet väl är i depå. Det är även en medarbetare
från planeringsgruppen som skapar städorder, alltså lägger upp det dagliga arbetet för städlagen.

Figur 10: Spårplan

4.3.7

spårägare Jernhusen (skymt spår)
spårägare Jernhusen
spårägare Trafikverket (skymt spår)
spårägare Trafikverket
fgh‐gräns Trafikverket‐Jernhusen

FLÖDESSCHEMA

Att skissa ett typ‐tågs väg från ankomst till avgång via Depå Hagalund är inte en helt trivial uppgift,
men med fokus på de olika processtegen gjordes en schematisk ansats enligt nedan
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FLÖDESSCHEMA
Klargöring?
JA

Verkstad
BT/Alstom
Verkstad?

Svarv?
JA

JA
Verkstad
EM

Svarv?

Klargöring?

Svarv
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Verkstad?

JA

JA

Säkerhetssyn
/Tillsyn
Avisning

Driftstöd

Sanering?

Säkerhetssyn
Egen

Sanering
JA

OK?
JA

Vakuum

JA

Fordonstvätt

VXL

ANK

Normal?

VXL

Snabb?

JA

Kvitto

Vattentryck

VXL

Klargöring

OK?

Städ
VXL

JA

Bromsprov

Snabb?
JA

OK?

AVG
JA

Fronttvätt

Figur 11: Flödesschema
Symboförteckning

Start / Stopp

Process

Process
vid behov

Beslut
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Ovan flödesschema visar på intet sätt tågens fysiska gång på bangården, utan ämnar snarare att
sekventiellt ta upp de olika steg som ett tågsätt kan passera.
Gemensamt för alla tåg, snabbvändare såsom tåg med längre vändtid, är att de alla genomgår en rad
olika terminaltjänster, där processer vilka är obligatoriska har markerats som rektanglar medan
processer vilka utförs vid behov har markerats som parallelltrapetser.
Vissa processer utförs i egen regi, såsom vattentryckning och växling, medan andra processer utförs
av underleverantörer till SJ, såsom verkstadstjänster.
Om tåget är en snabbvändare behövs ingen grundlig inspektion, klargöring, utan tåget blir i så fall ett
så kallat kvittotåg, där föraren själv lämnar kvitto på tågets färdduglighet. En annan process vilken är
beroende av tid är bromsprovet, vilket gör i slutet på terminaltjänsten då detta inte får bli för
gammalt.
Säkerhetssyn är något som görs förebyggande, där tågen flaggas efter förutbestämda intervaller (tid
eller körda kilometer) och tas in för underhåll. Vid skador och utförutsedda händelser kan tågen
även tas in till verkstad och synas där.
Sista ”hand på tåget” för SJ:s räkning har de Operativa Planerarna, vilka tar emot samtal från förare
när dessa är klara att avgå och lämnar klarsignal i retur. Därefter är det upp till ställverket att lämna
det slutgiltiga gröna ljuset till föraren så att denna kan lämna depån och gå ut i normalt omlopp. Det
är även vid övergången från Depå‐spårnätet till övriga nätet som avgångssignalen avläses, vilken
noterar en avgång som sen eller inte.
4.3.8

WEBBDEPÅ

För att hålla koll på alla planerade terminaltjänster, notera när personal är ombord ett tåg eller när
en förare är redo för avgång använder de Operativa Planerarna systemet Webbdepå. I Webbdepå
läggs alla planerade avgångar upp, och alla planerade processer såsom vattentryckning och städning
finns med. Då Webbdepå uppdateras i realtid ger det en bra översiktsbild av ett tågs status.
Även Depåfordonsledningen använder sig av Webbdepå, där de manuellt uppdaterar ankommande
tågsätts nummer, planerade avgångs‐ och ankomsttider samt planerade ankomst‐ och avgångsspår
vid eventuella kast.
Att många är inne och petar i samma system lämnar dock stor plats för ”den mänskliga faktorn”,
varför alla som arbetar med systemet är informerade om att Webbdepå ej är att lita på till 100%.
När ett tåg väl nått bangården är det rent praktiskt de Operativa Planerarna som registrerar och
dubbelkollar alla planerade terminaltjänster, där till exempel gruppsamordnare för städtjänster och
växlare själva ringer in till platskontrollen för att meddela att de tänker gå på ett tåg och utföra en
tjänst. De Operativa Planerarna noterar sedan i Webbdepå att en tjänst påbörjats, och väntar
därefter på att utförarna ska ringa tillbaka och rapportera tjänsten utförd varpå OP grönmarkerar
detta i Webbdepå.
Vid stressiga tillfällen händer det dock att inget klarrapporteringssamtal kommer in till OP, varför OP
själv kan behöva ta kontakt med till exempel en vattentryckare för att dubbelkolla att tjänsten
verkligen utförts.
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4.4 Från Tågläge till Spårplan
Järnvägsföretaget som beställare, i det här fallet SJ, föreslår en körplan till Trafikverket, och som
ägare till Sveriges tågbanor är det sen upp till Trafikverket att godkänna och fastställa den nationella
körplanen.
Trafikverket har i sitt godkännande att ta hänsyn till de kapacitetsbegränsningar som järnvägsnätet
har, där allt från spårtyp (enkel‐, dubbel‐ och fyrspår) till planerade banarbeten spelar in. När så SJ
ansöker om tågläge måste de därför ange tågtyp, veckodag, klockslag, avgångsstation,
ankomststation, och under vilken period trafiken gäller, för att en optimal tågplan ska kunna göras.
För SJ:s vidkommande beskriver sen den godkända körplanen de turer som olika tågsätt kommer ha
ute i trafik, och i en körplan ska ingå:
‐ En unik beteckning för tågfärden (tågnumret)
‐ Vilka driftplatser/‐delar som tåget avgår från och ankommer till (depåer/stationer)
‐ Vilka driftplatser/‐delar som tåget passerar
‐ Vid vilka trafikplatser (t.ex. linjeplatser, hållplatser, hållställen och driftplatser, tidigare
stationer) och vid vilken tid som tåget har uppehåll, samt vilka uppehåll som planerats för
trafikbyte
‐ Om tåget är resandetåg
Trafikverket ansvarar dock inte bara för fördelningen av banresurserna, utan även för att tåglägen
fördelas på rätt sätt mellan konkurrerande järnvägsföretag.
När väl en körplan har godkänts är det sen upp till SJ att personal‐ och spårplanera, och för Depå
Hagalund faller denna lott på Planering & Logistik. Tre personer jobbar med att omsätta den del av
körplanen som rör Hagalund till verklighet, där en person gör den första, långsiktiga planeringen, en
annan jobbar med ett kortsiktigt, närliggande fönster, och den tredje fokuserar på personalplanering
för städ. Alla ankommande och avgående turer ska finnas med på den färdiga spårplanen, där
vändtid och bangårdsutnyttjande ställer stora krav på pusslandet, och för alla ankommande och
avgående turer ska även en växlingsorder göras vilken talar om för växlingsarbetarna vilka vagnar
som ska kopplas av/på inför tågsättets fortsatta gång i trafiken. Målet är att ligga 24h fram i tiden
med växlingsordern, något som sällan sker.
Vändtiden, hur länge ett tåg stannar på bangården, påverkar inte bara behovet av snabbt, planerat
arbete utan även typen av arbete, där till exempel klargöringen ersätts av förarutfört bromsprov vid
korta vändtider. Ett tågsätt med en vändtid under tre timmar kallas informellt för en
”snabbvändare”.

4.5 Förseningar
Alla förseningar på Depå Hagalund rapporteras in och sorteras med hjälp av så kallade JDE koder, där
J:et betecknar att förseningen kommer från ett järnvägsföretag och DE noterar att det rör sig om en
försening från depå.
En avgång räknas som försenad om den avgår fem minuter eller mer efter utsatt tid, och man pratar
då om en rättidighet (RT) + 5.
Som nämnts tidigare är det upp till de Operativa Planerarna (OP) att som första instans notera
förseningarna, detta eftersom OP är de som ger klarsignal för föraren att lämna avgångsspåret
(föraren behöver senare även klarsignal från ställverket för att kunna lämna depåområdet). Om OP
direkt vet förseningsorsaken noteras även detta, till exempel om en förare varit sen att anmäla sig
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klar eller om vattentryckning rapporterat in utfört uppdrag sent, men OP använder inga JDE koder
och noterar endast förseningen analogt på papper.
Själva sammanställandet av dagens förseningar görs sen av den Operativa Depåchefen (ODC) som
har morgonpasset, där hen fyller i de uppgifter hen fått från OP i ett officiellt
förseningsrapportsdokument. För de förseningar där OP ej kunnat avgöra förseningsorsaken får ODC
själv leta upp informationen, till exempel genom att ta kontakt med Skiftesledarna (SL) som har en
bredare översikt över terminaltjänsterna. Då alla på depån jobbar i skift är det viktigt för ODC att
kontinuerligt uppdatera förseningsdokumentet under dagen, samt att gå igenom oklara förseningar
vid överlämning till nästa ODC på tur. Information är en färskvara, och med många, skiftarbetande
funktioner sittandes på informationen kan det vara svårt för ODC att i efterhand luska fram vad som
egentligen hände med det försenade tåget ett skift senare.

Figur 12: Förseningsrapport, exempel

Mallarna för förseningsrapporterna sparas månadsvis, där varje dags förseningsdata hämtas in
centralt av ODC genom att klicka ”Hämta Förseningar”. De fält som ODC sen själv fyller i är
”Orsakskod”, ”Orsak” och ”Förklaring”.
ODC väljer själv vilken orsakskod hen tycker stämmer bäst överens med den förklaring OP eller
informationsgivande personal angett. De fördefinierade JDE‐koderna ska underlätta kontinuiteten i
rapporteringen, då fem olika Operativa Depåchefer delar på tjänsten.

4.6 JDE‐koder
Vad gäller förseningar på depån delas dessa in utifrån olika serier. 10‐serien (JDE 10‐16) rör olika
terminaltjänstrelaterade förseningar, 20‐serien (JDE 20 – 25) är en bred orsakskod som i teorin ska
täcka förseningar utanför driftområde depåproduktion, 30‐serien (JDE 30‐33) rör städrelaterade
förseningar, 40‐serien (JDE 40‐43, 45) rör verkstadsrelaterade förseningar, 50‐serien (JDE 50‐54, 56‐
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57) täcker fel och brister i infrastruktur, och 60‐serien (JDE 60‐64) täcker förseningar som kan
kopplats till trafikledningen.
Förtydligande av nivå 3-kod JDE

Förkortning nivå 3-kod JDE

Operatörskoder

Förkortning i Här & Nu

Järnvägsföretag (JF)

JDE 10

Terminaltjänst

Försening pga Terminaltjänst i egen regi
(koden ”JDE 10” används endast om nedanstående sex koder inteanses
lämpliga)

JDE 11

Över 10 min sent till depå

Järnvägsföretaget har ankommit mer än 10minuter sent med tågsättet till
depån (oavsettorsak) och ankomstförseningen
påverkaravgångspunktligheten.

JDE 12

Handhavandefel

Personal gör handhavandefel eller har felinstruktioner.
Felaktig planering

Kommentar krävs som beskriver vilket tåg somvar sent och hur mycket.

Kommentar krävs
JDE 13

Akut felavhjälpning

Fel upptäcks på fordonet under terminalstoppetsom påverkar avgångstiden.
Om uppenbar brist i underhåll skall kod JDE 41användas.
Kommentar krävs vilken typ av fel som det avsersamt vilken fordonsindivid
som är inblandad.

JDE 14

Personalbrist

Personalbrist pga sjukdom eller annan orsak till underbemanning

JDE 15

Förare klaranmält tåg sent

Föraren är i tid men funktionskontrollen drar ut påtiden.

JDE 16

Utebliven klarrapport

Platskontrollen glömmer bort att rapportera tågklart till ställverket (begäran
om startsignal)

JDE 20

Övrigt

Övrigt
(koden ”JDE 20” används endast om nedanstående fem koder inte anses
lämpliga)

JDE 21

Fordonsbrist

Fordonsbrist

JDE 22

Extratåg beställt

Extratåg beställt av JF pga en operativförändring/avvikelse.

JDE 23

Övrig extra beställning

Järnvägsföretaget gör extra beställning av något moment i
terminaltjänsthanteringen.

JDE 24

Ingen notering

Denna kod används då Platskontrollen har missat att ta reda på den primära
förseningsorsaken.

JDE 25

Förare sen eller saknas

Tåget är klart för överlämning i tid, men föraren är sen eller saknas helt.

JDE 30

Städ

Förseningsorsaken beror på Städföretaget
(koden ”JDE 30” används endast om nedanstående tre koder inte anses
lämpliga)

JDE 31

Städleverantör
tid

JDE 32

Försening
Städ

JDE 33

Städarb ej godkänt av JF

Järnvägsföretaget upptäcker och underkänner kvalitén på beställda och
utförda tjänster.

JDE 40

Verkstad

Förseningsorsaken beror på
Verkstadsföretaget

pga

överskrider
underlev

En städleverantörs arbete överskrider avsatt tid(gäller både planerade och
oplanerade arbeten).
En servicepartner/underentreprenör till städleverantör förorsakar en
försening.

(koden ”JDE 40” används endast om nedanstående tre koder inte anses
lämpliga)
JDE 41

Verkstad överskrider tid

Ett verkstadsrelaterat arbete överskrider avsatt tid(gäller både planerade och
oplanerade arbeten).

JDE 42

Förs pga underlev Vst

En servicepartner/underentreprenör till Verkstadsleverantör förorsakar
förseningen.

JDE 43

Vst-arb ej godkänt av JF

Järnvägsföretaget upptäcker och underkänner kvalitén på beställda och
utförda tjänster.

JDE 45

Försening pga annan lev

Försening pga annan leverantör till Järnvägsföretaget än Städleverantör eller
Verkstadsleverantör.
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JDE 50

Infrastruktur

Förseningsorsaken beror på fel eller
brist i Infrastrukturen
(koden ”JDE 50” används endast om nedanstående sju koder inte anses
lämpliga)

JDE 51

Banarbete

Banarbete, planerat eller oplanerat

JDE 52

Spårfel

Spårfel, rälsbrott, solkurva, ed

JDE 53

Växelfel

Växelfel, växel går ej i kontroll

JDE 54

Signalfel

Signalfel, fel på signalbild, stillbild, ställverksfel, ed

JDE 55

KTL-fel, spänningslös ktl

JDE 56

Snö och is

Snö och is hindrar framförande av tåg på Bangården

JDE 57

Körorder går ej att få

Körorder går ej att få ut på grund av att datorsystemet ligger nere

JDE 60

Trafikledning

Trafikledning
(koden ”JDE 60” används endast om nedanstående fyra koder inte anses
lämpliga)

JDE 61

Stlv ej levererat i tid

Tåget är överlämnat till Ställverket i rätt tid men ställverket har ej rapporterat
avvikelseorsaken till Järnvägsföretag eller gjort felaktig prioritering

JDE 62

Stlv går ej att nå

Ställverket går ej att nå vid avgångstid

JDE 63

TrV DLC felaktig manöver

TrV Trafik DLC gör felaktig eller utebliven manöver

JDE 64

Diff klarrapp/avläsn pkt

Tidsdifferens mellan järnvägsföretagets klarrapportering och tågets
avläsningspunktvid avgång
Används endast vid minuttal under 5 min

Figur 13: JDE‐koder, beskrivning

4.7 9‐mötet
Det så kallade 9‐mötet (namnet kommer av tiden det hålls på, 09:00 varje morgon) är
uppsamlingsplatsen för allt som hänt under depån det föregående dygnet. Med på mötet är
Produktionsledarna (PL), någon från Planering & Logistik, någon från Depå Fordon samt, i mån av tid,
produktionscheferna, chefen för platskontrollen och platschefen. Själva möteshållaransvaret går på
ett rullande schema mellan alla PL.
Målet med mötet är att gå igenom avvikelser och händelser från föregående 24h så att dessa kan
hanteras, samt att blicka framåt ett dygn och se till att brister eller problem förebyggs.
Mötespunkterna, vilka gås igenom på alla 9‐möten, är:
‐ Avvikelser
‐ Fordonsstatus (chefen för platskontrollen)
‐ Fordonstvätt (SL)
‐ Splitpunkter
‐ Punktlighet (ODC)
‐ Leveranser (verkstadsleverantören)
‐ Personal (bemanningsläge)
‐ Punkter från föregående möten
Alla möten hålls framför en stor white board, där utskrivna rapporter för de förta sju punkterna sätts
upp med magneter varje morgon. Den som håller i mötet går sedan igenom punkt för punkt på
dagordningen, med de uppsatta rapporterna som underlag för diskussionen.
Ut förseningshänsyn är det främst delarna rörande ”Punktlighet” och ”Punkter från föregående
möten” som är av intresse. Under ”Punktlighet” gås föregående dygns förseningsrapport igenom rad
för rad, sammanställt inför mötet av morgonpassarbetande ODC, men ODC är dock aldrig själv med
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på mötet varför det blir extra viktigt att hen valt förseningskod och formulerat förseningsorsak och
förklaring med omsorg.
Antalet förseningar per dag varierar naturligt, men tanken är att varje försening ska tas upp på
mötet och sedan tilldelas en mötesdeltagare med ansvar för uppföljning och utredning. Om en
försening uppstått när ett visst arbetslag arbetat blir det naturligt att den Produktionsledare som
ansvarar för arbetslaget tar sig an uppföljningen, medan förseningar rörande förare alltid hamnar på
division fordons representant.
En kort förklaring av förseningen, återföljt av ansvarande medarbetares namn och vald deadline för
uppföljning skrivs upp i fältet ”Punkter från föregående möte”, varpå nästa förseningsrad sen gås
igenom. Hur långt in i framtiden som deadlinen sätts beror dels på hur svår förseningen anses vara
att utreda samt tilldelad medarbetares tillgänglighet inför kommande möten, men i de flesta fall
sätts den någonstans mellan ett par dagar till en vecka fram i tiden.
Ibland händer det att medarbetare som ej själva är med på 9‐mötet tilldelas förseningar att
undersöka, och det blir då upp till övriga mötesdeltagare att informera den frånvarande kollegan om
att hen getts en punkt att följa upp.
Under ”Punkter från föregående möten” tas, som titeln antyder, förseningspunkter från tidigare
möten men med dagens datum som deadline upp. Det är dock inte alltid som medarbetaren som
utnämnts som ansvarig under ett tidigare möte är med på dagens möte, varför deadlines ofta skjuts
framåt. I bästa fall är dock ansvarig person med på mötet och kan rapportera om sina
efterforskningar kring förseningen samt vilket eventuellt arbete som gjorts för att förebygga
uppkomsten av en liknande försening, varpå punkten anses avklarad och tas bort från white
boarden.
Ingen logg förs över vilka förseningsorsaker som har kommit och gått och tilldelats vem under året,
utan en förseningspunkt under uppföljning dokumenteras endast på white boarden under tiden den
utreds. Tanken är dock att mötesdeltagandet ska vara så liknande dag för dag att medarbetarna
själva känner igen mönster från föregående möten de varit på, varpå återkommande punkter känns
igen från minnet och utlöser en varningsflagg.
Inte alla förseningar blir heller punkter för uppföljning; förseningar som redan anses utredda eller
med orsaker som är uppenbara och omöjliga att förebygga tillskrivs ingen utan nämns bara
upplysningsvis under mötespunkten ”Punktlighet”.
Om ett mönster noteras kring en viss typ av försening, eller om ett förebyggande arbete misstänks
bli omfattande, noteras denna försening inte under ”Punkter från föregående möten” utan skrivs
istället upp i kolumnen för långsiktigt arbete, där deadlinen snarare sätts vecko‐ eller månadsvis
framåt i tiden.

4.8 10:30‐mötet
I likhet med 9‐mötet hålls även 10:30‐mötet dagligen, men detta möte är tänkt som en brygga
mellan SJ och verkstadsleverantörer EuroMaint (EM). Från SJ:s håll är det ODC som dyker upp,
medan EM ofta skickar tre representanter vilka har kompetens inom personvagnar, X2 och
motorvagnar respektive.
På mötet gås dagens planerade verkstadsåtgärder igenom, och eventuella förseningar från
föregående dag tas upp. Inför mötet skickar EM planeringslistor till ODC, och det är dessa listor som
sedan fungerar som lathund för mötesstrukturen.
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5 Förseningsdata (Mäta)
Alla avgångar från depå med fem minuter eller mer rättidighetsavvikelse anses försenade, och i de
månatliga rapporterna dokumenterar SJ detta på två olika sätt: dels utifrån ansvar:

Ansvarsfördelning avgångsförseningar Hagalund
januari 2012
10%
0%
2%
4%

4%
SJ AB: s ansvar
Städleverantör
Verkstadsleverantör
Övriga Leverantörer
Infrastruktur
Trafikledning

Leverantör

Antal

SJ AB: s ansvar
Städleverantör
Verkstadsleverantör
Övriga Leverantörer
Infrastruktur
Trafikledning

248
11
6
0
32
12

80%

Figur 14: Ansvarsfördelning Hagalund ‐ Januari 2012

Dels utifrån de förseningsorsaker som rör SJ AB Hagalund (JDE 10‐25):
Kod
JDE 10
DE 11
JDE 12
JDE 13
JDE 14
JDE 15
JDE 16
JDE 20
JDE 21
JDE 23
JDE 24
JDE 25
JDE 30‐33
JDE 40‐43
JDE 45
JDE 50‐57, 64
JDE 60‐63

Förklaring
Terminaltjänst
Över 10 minuter sent till depå
Handhavandefel
Akut felavhjälpning
Personalbrist
Förare klaranmält tåg sent
Utebliven klarrapport
Övrigt
Fordonsbrist
Övrig extra beställning
Ingen notering
Förare sen eller saknas
Städleverantör
Verkstadsleverantör
Övriga Leverantörer
Infrastruktur
Trafikledning

Antal
48
19
16
54
4
44
1
21
3
2
24
12
11
6
0
32
12

%
15,5%
6,1%
5,2%
17,5%
1,3%
14,2%
0,3%
6,8%
1,0%
0,6%
7,8%
3,9%
3,6%
1,9%
0,0%
10,4%
3,9%

Fördelning Förseningorsaker SJ AB avgång Hagalund
Januari 2012
Terminaltjänst
Över 10 minuter sent till depå

5%

Handhavandefel

19%

10%

Akut felavhjälpning

1%
1%

Personalbrist

8%

Förare klaranmält tåg sent
8%

0%

Utebliven klarrapport
Övrigt

6%

Fordonsbrist
Övrig extra beställning

18%

Ingen notering
2%

22%

Förare sen eller saknas

Totalt antal förseningar
309 100,0%
Figur 15: Förseningsorsaker Hagalund ‐ Januari 2012

Dessa siffror utgör alla kritiska nyckeltal för organisationen. Då examensarbetet utfördes på uppdrag
av SJ var syftet att endast primärt undersöka den påverkningsbara förseningsproblematiken, alltså
förseningar vilka kunde härröras till depån och de tjänster som SJ själva styr (JDE 10‐25). Med en
förutsättningslös datainsamlingsansats valdes dock initialt att titta på alla JDE‐koder, dels för att få
fram mönster kring själva rapporteringen och individuella ODC:ers kodval, dels för att få fram
övergripande mönster för alla förseningar mot vilka SJ‐specifika förseningar kunde jämföras.
Då förseningarna ursprungligen sparas månadsvis, uppdelade i flikar utifrån dag, blev en första
ansats att extrahera datan och istället spara om den per orsakskod. Detta gjordes genom
egenskrivna program, vilka spindlade originalmånadsfilerna och skapade nya månadsfiler med
orsakskoderna som flikar istället.
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Figur 16: JDE 10 – Terminaltjänst ‐ Januari 2012

All denna data användes sedan som underlag för analysfasen.
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6 Förseningsdata (Analysera)
6.1 Orsakskoder ‐ Frekvens och kvantitet
Då visualisering är av stor vikt både inom Lean och Sex Sigma lades fokus på att skapa grafiska
representationer av förseningarna över tid, något som resulterade i nedan exempel:

Antal

JDE 10 - Terminaltjänst - Januari 2012
Dygnsfördelning

Antal

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

Tid

Figur 18: JDE 10 – Terminaltjänst – Januari 2012

JDE 13 - Akut felavhjälpning - Januari 2012
Dygnsfördelning

0

Tid

Figur 17: JDE 13 – Akut felavhjälpning – Januari 2012

En första hypotes skapades här om att vissa tider på dygnet konsekvent är tungt
förseningsdrabbade.
Då Lean har som utgångspunkt att få med kundens behov blev nästa steg i datamineringen att även
gruppera förseningar, inte bara som ovan utifrån frekvens, utan även utifrån kvantitet. En försening
på 5 minuter och en försening på 20 minuter kan upplevas olika för en tågresenär, varför ett
resultatbaserat nyckeltal såsom kundnytta potentiellt skulle kunna skattas bättre via kvantitetsdata.
Resultatet blev tabeller såsom nedan, gjorda månadsvis samt årsvis (2011 och 2012).
Orsakskoder – Januari 2012
DE 13 ‐ Akut felavhjälpning
JDE 10 – Terminaltjänst
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
JDE 50‐57, 64 – Infrastruktur
JDE 24 ‐ Ingen notering
JDE 20 – Övrigt
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
JDE 12 – Handhavandefel
JDE 60‐63 – Trafikledning
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
JDE 30‐33 – Städleverantör
JDE 40‐45 – Verkstadsleverantör
JDE 14 ‐ Personalbrist
JDE 21 ‐ Fordonsbrist
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
Totalsumma
Figur 19: Alla JDE‐koder‐ Januari 2012 (%)

Antal
17%
16%
14%
10%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
0%
100%

Orsakskoder – Januari 2012
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
JDE 21 ‐ Fordonsbrist
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
JDE 20 – Övrigt
JDE 14 ‐ Personalbrist
JDE 10 ‐ Terminaltjänst
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
JDE 40‐45 ‐ Verkstadsleverantör
JDE 30‐33 ‐ Städleverantör
JDE 60‐63 ‐ Trafikledning
JDE 12 ‐ Handhavandefel
JDE 24 ‐ Ingen notering
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
Totalsumma

Medel
39
34
34
27
23
22
21
21
19
15
13
12
11
11
9
7
20

Figur 20: Alla JDE‐koder ‐ Januari 2012 (medel)

Utifrån detta skapades ytterligare en hypotes om att förseningsorsakerna för kvantitet respektive
frekvens skiljde sig.
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6.2 Duglighet hos datan
I och med att alla förseningar delades upp utifrån förseningskod blev en tidig ansats att utvärdera
huruvida förseningsrapporteringen över huvudtaget kunde anses tillförlitlig. Vad gäller rättidigheten
läses denna av automatiskt och noteras maskinellt, men som tidigare nämnts väljs förseningskoder
av den Operativa Depåchefen själv, med en beskrivning av förseningsorsaken som underlag där
beskrivningen är gjord antingen av en Operativa Planerare, Depåfordonsledare, Skiftesledare, en
Operativ Depåchef från ett tidigare skift eller ODC:n själv. Denna potentiella viskleksstruktur gav
upphov till en första duglighetskontroll av själva rapporteringen.
För att testa detta gicks alla rapporterade förseningar fram till och med oktober 2012 igenom,
orsakskod för orsakskod, och med fältet ”Orsak” som underlag jämfördes sen den satta orsakskoden
mot JDE‐kodens faktiska beskrivning. Hypotesen som denna genomgång bevisade var tyvärr att
förseningskoderna ej användes så som det var tänkt utan på ett felaktigt sätt.
Som en uppföljning av detta gjordes en kvantitativ analys i form av semistrukturerade intervjuer, där
olika ODC:er fick samma intervjufrågor med öppna svarsmöjligheter, samt ostrukturerade intervjuer,
där medsittning på skift hos Operativa Planerare, Depåfordonsledare samt en Skiftesledare
kombinerades med i stunden‐utfrågning.
Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna visade att endast en av alla ODC:er arbetandes på
Depå Hagalund kunde minnas sig ha sett JDE‐beskrivningslistan, och ingen utav ODC:erna
konsulterade listan innan orsakskoder valdes. Utfallet blev därmed att varje ODC hade sina egna sätt
att använda koderna på, där en persons ”Terminaltjänst” kunde vara en annan persons ”Övrigt”.
Kring vissa förseningskoder fanns det även oklarhet kring vad själva beskrivningstexten betydde,
såsom i fallet med ”klarrapport” i ”JDE 16 – Utebliven klarrapport”, varför koden konsekvent
undveks. Order ”klarrapport” används inte på Depå Hagalund och en allmän gissning var att koden
hade något med förarens lämnande av kvitto vid klargörande att göra. Beskrivningen av koden är
dock ”Platskontrollen glömmer bort att rapportera tåg klart till ställverket (begäran om startsignal)”,
ett misstag som görs relativt ofta och därmed gått felrapporterat.
I samtal med Operativa Planerare framgick även att en hög arbetsbelastning ibland resulterade i att
orsaker till förseningar inte hanns med att ordentligt utredas. Som exempel kan tas ”JDE 15 – Förare
klaranmält tåg sent”, där enligt praxis OP ska fråga föraren varför försening skett, men OP endast i
mån av tid gjorde detta varför en försening man ej utrett ordentligt ibland felaktigt kunde tillskrivas
sista steget i processflödet, nämligen föraren.
Upprepade observationer av 9‐möten samt 10:30‐möten gjordes även, återigen för att förstå
dugligheten hos grunddatan, något som visade på ytterligare svagheter i rapporteringskedjan. Då
tanken är att alla förseningar under 9‐mötet ska gås igenom och sedan undersökas av ansvarig
Produktionsledare finns en inbyggd chans att ändra orsakskoder som satts felaktigt, om PL:s
undersökning visar på en annan förseningsorsak än den som rapporterats. I och med att
förseningarna dock rapporteras när de sker och i värsta fall först gås igenom dagen efter, flera
skiftbyten senare, blev det uppenbart svårt för PL att gå till botten med flera av förseningarna, och
så gott som aldrig reviderades redan satta JDE‐koder i efterhand. Endast division fordon hade som
praxis att, efter samtal med berörd förare, gå in och uppdatera förseningsrapporterna i efterhand,
och detta endast i fall där förare felaktigt pekats ut som förseningsorsaker.
6.2.1

IDEALMÅNAD

För att grundligt testa hypotesen om att förseningskoderna använts på felaktigt sätt valdes
november 2012 som referensmånad, under vilken alla förseningsrapportering noggrant gicks igenom
för att säkerställ att varje JDE‐kod användes såsom koden ursprungligen var tänkt.
42

För att undersöka huruvida november 2012 var en representativ månad eller ej jämfördes även
dygns‐ och RT‐fördelningen mot den för perioden februari‐oktober 2012, med resultat enligt nedan:

Antal

Alla orsakskoder (ej JDE 22) ‐ Feb‐okt
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Figur 22: Alla orsakskoder – Februari‐okt ober2012 (Dygnsfördelning)
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Figur 21: Alla orsakskoder – Februari‐oktober (RT‐fördelning)
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Figur 24: Alla orsakskoder – November 2012 (Dygnsfördelning)
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Figur 23: Alla orsakskoder – November 2012 (RT‐fördelning)

Som synes ovan var ”idealmånaden” november en representativ månad i och med att både
dygnsfördelnings‐ och RT‐fördelningsmönstret följde det som gällde för övriga T12.
Den främsta skillnaden var toppen kring 21:00 för novemberdygnsfördelningen, något som kunde
härröras till JDE 10 – Terminaltjänst och som inte markerade en alarmerande skillnad.

Antal

JDE 10 ‐ Terminaltjänst ‐ November
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Figur 25: JDE 10 – Terminaltjänst – November 2012 (Dygnsfördelning)

Figur 26: JDE 10 – Terminaltjänst – November (RT‐fördelning)
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För frekvens‐ och kvantitetsutfallen blev bilden istället något annorlunda:
Orsakskoder ‐ Februari‐Oktober
Antal
Orsakskoder ‐ Februari‐Oktober
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
22%
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
JDE 24 ‐ Ingen notering
12%
JDE 45 ‐ Annan leverantör
JDE 60‐63 ‐ Trafikledning
10%
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
JDE 10 ‐ Terminaltjänst
10%
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
JDE 20 ‐ Övrigt
7%
JDE 21 ‐ Fordonsbrist
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
7%
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
6%
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
6%
JDE 40‐43 ‐ Verkstadsleverantör
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
6%
JDE 10 ‐ Terminaltjänst
JDE 12 ‐ Handhavandefel
5%
JDE 20 – Övrigt
JDE 40‐43 ‐ Verkstadsleverantör
3%
JDE 14 ‐ Personalbrist
JDE 30‐33 ‐ Städleverantör
2%
JDE 12 ‐ Handhavandefel
JDE 45 ‐ Annan leverantör
2%
JDE 24 ‐ Ingen notering
JDE 21 ‐ Fordonsbrist
2%
JDE 30‐33 ‐ Städleverantör
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
1%
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
JDE 14 ‐ Personalbrist
1%
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
0%
JDE 60‐63 ‐ Trafikledning
Totalt
100%
Medel
Figur 27: Alla orsakskoder ‐ Februari‐oktober (% och medel)

Medel
35
27
26
26
25
24
24
19
18
18
15
14
13
10
10
10
9
19

Orsakskoder ‐ November
Antal
Orsakskoder ‐ November
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
27%
JDE 20 – Övrigt
JDE 12 ‐ Handhavandefel
12%
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
JDE 10 ‐ Terminaltjänst
10%
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
9%
JDE 13 ‐ Akut felavhjälpning
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
7%
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
JDE 30‐33 ‐ Städleverantör
6%
JDE 50‐57, 64 ‐ Infrastruktur
JDE 11 ‐ Över 10 minuter sent till depå
6%
JDE 21 – Fordonsbrist
JDE 20 ‐ Övrigt
4%
JDE 40‐43 ‐ Verkstadsleverantör
JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas
4%
JDE 24 ‐ Ingen notering
JDE 24 ‐ Ingen notering
2%
JDE 12 ‐ Handhavandefel
JDE 40‐43 ‐ Verkstadsleverantör
2%
JDE 10 ‐ Terminaltjänst
JDE 60‐63 ‐ Trafikledning
2%
JDE 14 – Personalbrist
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
2%
JDE 60‐63 – Trafikledning
JDE 21 ‐ Fordonsbrist
1%
JDE 30‐33 – Städleverantör
JDE 45 ‐ Annan leverantör
1%
JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport
JDE 14 ‐ Personalbrist
0%
JDE 15 ‐ Förare klaranmält tåg sent
JDE 23 ‐ Övrigt extra beställning
0%
JDE 45 ‐ Annan leverantör
Totalt
100%
Medel
Figur 28: Alla orsakskoder – November (% och medel)
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Uppenbart var att ”JDE 12 – Handhavandefel” ej använts på rätt sätt eller i rätt omfattning historiskt
sett. Av fördelningen ovan kunde man sluta sig till att ökningen av JDE 12 från i snitt 5 % under
perioden februari‐oktober till 12 % under november bestod delvis av förseningar vilka tidigare
noterats under ”JDE 10 – Terminaltjänst” och ”JDE 15 – förare klaranmält tåg sent” men främst av
förseningar från ”JDE 20 – Övrigt”, en post som sjönk fån 10 % till 4 %.
En annan viktig post som ändrats i och med november var ”JDE 16 – Utebliven klarrapport”. På
grund av tidigare nämnda missförstånd med order ”klarrapport” hade förseningar av detta slag
tidigare ofta rapporterats in under ”JDE 20 – Övrigt”, eller inte alls. Under november steg JDE 16
från 0.26 % till 2 %, en liten ökning men likväl en viktig ökning.
Vad gäller kvantitet för terminaltjänstförseningar låg dock ”JDE 13 – Akut felavhjälpning” och ”JDE
25 – Förare sen eller saknas” fortfarande i topp, förseningar vilka båda hamnade utanför denna
rappors avgränsningsområde.
6.2.2

BREDA ORSAKSKODER

Då det redan tidigt framkom att nästan alla orsakskoder hade en spretig användning där olika
ODC:er använde samma kod för att täcka många olika saker var det initialt svårt att avgöra om
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spretigheten kom endast som en följd av felanvändning eller om det även kunde röra sig om en
inbyggd för stor bredd i JDE‐koder. En hypotes som ställdes upp var därför att vissa JDE‐koderna
täckte för mycket och behövde brytas ner i mindre delar.
Under idealmånaden november bekräftades denna hypotes särskilt för en orsakskod, ”JDE 25 –
Förare sen eller saknas”, en kod vilken även korrekt använd inte bara blev för bred utan även direkt
missvisande.
Tåg

Avg Tid

Dag

Fordon Individ

RT

Orsakskod

Orsak

2012‐11‐01

90143

17:07

M‐FS

Psv

6

JDE 25

Sen förare

2012‐11‐04

90637

13:27

M‐FS

X2

2018

12

JDE 25

2012‐11‐06

90269

12:29

M‐To

X40

3307

7

JDE 25

2012‐11‐06

90507

16:48

S

X2

2037

48

JDE 25

2012‐11‐08

90576

13:39

M‐FS

X55

2012‐11‐12

90129

10:01

M‐FS

2012‐11‐18

90580

15:38

2012‐11‐18

90280

15:55

3350

Förklaring
Förare tog fel på
avgångstiden.

Förare sen, fastnade i
kö till abetet pga
trafickolycka på E18
Förare sen pga tåg 711
hade rivit
kontaktledningen i
Köping
Förare sen hit pga
strömavbrottet

29

JDE 25

Förare sen.

Psv

30

JDE 25

Förare saknas

M‐FS

X55

26

JDE 25

Förare sen

M‐FS

X40

20

JDE 25

Förare sen

Förare körde tåg 567‐
90567 ank 112 min sent
till Hgl pga fastnade
bakom "93" som hade
fått lokskada norr om
Gävle.
Förare saknas till
avgången
Ankommer med 232 53
min sent
Ankommer med 232
100 min sent

Figur 29: JDE 25 ‐ Förare sen eller saknas ‐ November

Nivå 3‐förklaringen för JDE 25 lyder ”Tåget är klart för överlämning i tid, men föraren är sen eller
saknas helt.”, och under november 2012 rapporterades ovan 8 förseningar korrekt in under koden. I
själva beskrivningen ”Förare sen eller saknas” ingår dock ingen ”skuldfråga”, JDE 25 konstaterar
endast att föraren saknas, inte om det är förarens fel att hen saknas.
Något som märktes under 9‐mötena var att man, när man såg koden, automatiskt uppfattade det
som förarfel, något som idealmånaden november visade på problematiken med där det utav 8 JDE
25‐utfall var endast 3 förseningar som var icke‐tågrelaterade. 1 av 8 kunde uppenbart läggas
individen till last, ”Förare tog fel på avgångstiden”, ytterligare en var mer svårtydd, ”Förare saknas
till avgången” och påminde om ”JDE 14 – Personalbrist” eller från personalplaneringssynpunkt
eventuellt ”JDE 12 – Handhavandefel”, och en sista handlar om icke tågrelaterade faktorer utanför
individens kontroll, ”Förare sen, fastnade i kö till arbetet pga trafikolycka på E18”.
Om man tittar på perioden februari till oktober blev spridningen bredare:
51 av 162 förseningar, alltså 31.5 %, var av typen ”Sen förare” där ingen förklaring har angetts.
30 av 162 förseningsorsaker var tågrelaterade, alltså 18.5 %, och då främst av typen ”Föraren ank
sent till Hgl med annat tåg”.
25 av 162 var individrelaterade förresningsorsaker, alltså 15.4 %, och då främst av typen ” Föraren
försov sig” eller ” Förare anmälde sig sent”, där den senare eventuellt kunde handla om ”JDE 15 –
Förare klaranmält tåg sent”.
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23 av 162, alltså 14.2 %, var av typen ”Förare saknas” där ingen förklaring har angetts, vilket igen
kunde överlappa ”JDE 14 – Personalbrist” eller felaktig personalplanering såsom i ”JDE 12 –
Handhavandefel”.
19 av 162 förseningar var uppenbara handhavandefel, alltså 11.7 %, och borde därmed gått under
JDE 12.
6 av 162 förseningar var att föraren uppenbart klaranmält tåget sent, alltså 3.7 %, och borde gått
under JDE 15.
Ytterligare 6 av 162 förseningar berodde på icke tågrelaterade orsaker, då främst att förare suttit
fast i trafikköer.
De sista 2 förseningarna, ”Lång gångväg för förare” och ”Kast med förare till olika avgångar”, hade
gemensamma nämnare både med ”JDE 12 – Handhavandefel” och ”JDE 20 – Övrigt”, samtidigt som
”JDE 25 – Förare sen eller saknas” inte nödvändigtvis behövde vara fel val.
För att summera kan sägas att JDE 25 är en förseningskod som täcker väldigt mycket. För
”idealmånaden” november var det endast 12.5 % av förseningarna som berodde på den individuelle
föraren, och 15.4 % för perioden februari till oktober 2012. Det är även en förseningskod som
historiskt sett uppenbart hade gömt en hel del handhavandefel, minst 11.7 % för spannet februari‐
oktober 2012.

6.2.3

PERSPEKTIV

Överlag, i alla steg av rapporteringskedjan, fanns en tendens att glömma bort grundorsaken och att
istället titta på sista processteget eller det steg som låg närmast en själv i processen.
För att få en överblick över förseningsorsaksstrukturen gjordes därför tidigare nämnda
flödesschema, över vilket sedan en dimension med förseningsorsaker lades:
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FLÖDESSCHEMA
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VXL
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Figur 30: Flödesschema
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ORSAKSKODER – FLÖDESSCHEMA – TEORI
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Figur 31: Flödesschema med orsakskoder ‐ Teori
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ORSAKSKODER – FLÖDESSCHEMA – IDEALMÅNAD NOVEMBER
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Figur 32: Flödesschema med orsakskoder – Idealmånad november

JDE 10 – Terminaltjänst
JDE 11 – Över 10 min sent till depå
JDE 12 – Handhavandefel
JDE 13 – Akut felavhjälpning
JDE 14 – Personalbrist
JDE 15 – Förare klaranmält gåt sent
JDE 16 – Utebliven klarrapport
JDE 20 – Övrigt
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ORSAKSKODER – FLÖDESSCHEMA – HELA T12
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Klargöring?

JA

14

JA

Säkerhetssyn
/Tillsyn

13

ont om klargörare

Verkstad ?

JA

problem vid klargöring

Avisning

sen klargöring (tåg ej med i 12
Webdepå/står som kvittotåg)
Sanering ?

Sanering

13

JA

25

förare ankommer med sent tåg

13

problem vid växling

VXL

11

< 10min sen till depå
ANK

10

Vakuum

Normal?

10

vid vattentryckning
JA

sen vattentryckning
30 –
33

Vatten tryck

ont om växlare

50 ‐
57 växlingsfel

Ofta förekommande användning av specifika orsakskoder har
markerats ovan – många koder används dock så pass
inkonsekvent/brett att specifika mönster är svåra att skönja

Klargöring

sent från städ

64

Diff klarrapp/avläsn pkt

sen klargöring
60 –
63

OK?

förare anmäler sig sent

25

16

miss av ställverket

utebliven klarrapport

Städ
Snabb ?

VXL

Bromsprov

OK?

JA
Fronttvätt

AVG
JA

12

ej skickat av OP trots ok från
klargöring/städ/H2O/förare

problem vid växling

15

förare klaranmäler tåg sent

ont om växlare

23

via vakuum vid avgång

10

sen växling

13
14
50 ‐
57

Alla förseningar av typ JDE 10 – 20 under idealmånaden
november

VXL

JA

Fordons tvätt

JA

14
sen från vakuum

Kvitto

10

OK?

sen växling
Snabb ?

VXL
JA

10

Säkerhetssyn
Egen
problem

Driftstöd

växlingsfel

problem vid avgång

13

50 ‐
57 signalfel

Figur 33: Processchema med orsakskoder ‐ Hela T12

50

10

Terminaltjänst

20

Övrigt

30

Städ

40

Verkstad

11

< 10min sen till depå

21

Fordonsbrist

31

Städleverantör överskrider tid

41

Verkstad överskrider tid

12

Handhavandefel

22

Extratåg beställt

32

Försening pga underlev Städ

42

Förs pga underlev Vst

13

Akut felavhjälpning

23

Övrig extra beställning

33

Städarb ej godkänt av JF

43

Vst‐arb ej godkänt av JF

14

Personalbrist

24

Ingen notering

45

Försening pga annan lev

15

Förare klaranmält tåg sent

25

Förare sen eller saknas

16

Utebliven klarrapport

50

Infrastruktur

60

Trafikledning

51

Banarbete

61

Stlv ej levererat i tid

52

Spårfel

62

Stlv går ej att nå

53

Växelfel

63

TrV DLC felaktig manöver

55

Signalfel

54

KTL‐fel, spänningslös ktl

56

Snö och is

57

Körorder går ej att få
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Diff klarrapp/avläsn pkt

Som tidigare nämns har det funnits vissa oklarheter kring hur förseningskoderna skulle användas,
men även om man tittade på idealmånaden november såg man hur inbyggt spridda visa
förseningskoder är.
Uppenbart var att förseningskoderna dels är utformade utifrån ett flödesperspektiv – Var i kedjan
uppmärksammades förseningen? – dels ett ansvarsperspektiv – Vems är felet?
”JDE 10 – Terminaltjänst” är en kod som tydligt lägger ansvaret på Järnvägsföretaget och dess
processer i egen regi, men koden saknar helt flödesperspektiv då den kan utlösas när som under
tågets tid på bangården. ”JDE 16 ‐ Utebliven klarrapport” är däremot ytterst flödesspecifik, samtidigt
som själva beskrivningen ”Platskontrollen glömmer bort att rapportera tåg klart till ställverket
(begäran om startsignal)” även punktmarkerar ansvarig befattning nämligen de Operativa
Planerarna.
Uppenbart blev att de dubbla perspektiven kunde innebära problem, som med tidigare nämnda ”JDE
25 – Förare sen eller saknas”. Utifrån den förkortade beskrivningen verkade förseningskoden vilja
fokusera på ansvarsperspektiv, men med den utökade beskrivningen ” Tåget är klart för överlämning
i tid, men föraren är sen eller saknas helt” blev det tydligt att koden egentligen fokuserar på
51

flödesperspektivet. I det här fallet fungerade inte koden användas för att täcka båda, eftersom
förare kan vara sena eller saknas på grund av orsaker bortom deras kontroll (en förare kan till
exempel sitta fast i ett sent ankommande tåg, oförmögen att påverka sin ankomst till depån och
därmed försena sin avgång, eller en miss i planering kan ha blivit gjord så att förare informerats om
fel avgångstid).
Om målet med förseningsrapporterna är att kunna sätta in punktinsatser på individ‐
/ansvarsområdesnivå blev det uppenbart att ett särskiljande av flödesperspektivet och
orsaksperspektivet vore att föredra. I fallet med JDE 25 skulle ett alternativ kunna vara att dela upp
förseningskoden i två delar, exempelvis JDE 25a och JDE 25b. En utökad förklaring för JDE 25a skulle
bli något i stil med ”Tåget är klart för överlämning i tid, försening pga förarmiss” och för JDE 25b
”Tåget är klart för överlämning i tid, försening pga övrigt”.
Värt att notera är dock att det konsekvent är svårt att få med grundorsaken i
förseningsrapporteringen. Om man väljer flödesperspektivet är det naturligt att notera när i flödet
som förseningen uppmärksammades, till exempel vid avgång eller vid klargöring. Att ett tåg står och
läcker vid avgång kan dock ha att göra med en tidigare miss vid vattentryckning, något som
”försvinner” i datan. Att endast fokusera på orsak eller ansvarsnivå kan på samma sätt ställa till
problem, där till exempel ett konstaterande av Handhavandefel inte säger något om i vilket steg av
processen de flesta handhavandefelen sker.
6.2.4

SLUTSATS

Efter granskning av förseningsinrapporteringen blev det uppenbart att all kvantitativ data som fanns
att tillgå innan detta arbete påbörjades hade en hög otillförlitlighetsgrad. Inte bara hade
instruktioner om hur orsakskoderna ska användas varit bristfällig, med som följd att varje ODC valt
JDE‐kod utifrån eget tycke, vissa förseningskoder är dessutom i sin konstruktion för breda och det
fanns konkurerande perspektiv vad gäller flöde vs grundorsak/ansvarsområde.
För varje JDE‐kod gjordes grafiska representationer vilka täckte hela T12 men att göra en djupare
analys på JDE‐nivå när datan var så grumlig kunde omöjligt ge en rättvisande bild.

6.3 Hypoteser
6.3.1

ALLA DAGAR

Även om gränserna mellan unika JDE‐koder kan ha suddats ut gick det bra att titta på alla
rapporterade förseningar som en helhet och hitta mönster i rättidighetsfördelningen
Efter samtal med handledare och observationer under 9‐och 10:30‐mötena framkom en hypotes om
att vissa perioder av dygnet var konsekvent tungt förseningsdrabbade. För att undersöka detta togs
en grafisk representation av alla förseningar från start av T12 fram till och med november fram, med
resultat enligt nedan:

Antal

JDE Alla
Dygnsfördelning

Antal

JDE Alla
RT‐fördelning
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0
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Figur 34: JDE Alla ‐ Dygnsfördelning

10 < 15 15 < 20 20 < 25 25 < 30 30 < 35 35 < 40 40 < 45

Figur 35: JDE Alla ‐ RT‐fördelning

45+
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Min

Som synes fanns en klar ökning mellan 13:00 och 18:00, där det efter 18:00 blev en tydlig dipp med
en ensam topp runt 21:00.
6.3.2

HELG VS VARDAG

Då det från bangården i snitt avgår 90‐100 avgångar per vardag och 40‐50 avgångar per helgdag blev
ytterligare en hypotes att förseningsfördelningen mellan helg och vardag har olika mönster.
En grafisk representation av alla fördelningar under samma period som ovan gjordes därför, med
nedan resultat:
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Figur 36: JDE Alla, Vardag – Dygnsfördelning
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Figur 37: JDE Alla, Vardag – RT‐fördelning

JDE Alla ‐ Lördag
Dygnsfördelning
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Figur 38: JDE Alla, Lördag ‐ Dygnsfördelning
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Figur 40: JDE Alla, söndag – Dygnsfördelning

45+

Figur 39: JDE Alla, Lördag ‐ RT‐fördelning

JDE Alla ‐ Söndag
Dygnsfördelning
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Figur 41: JDE Alla, söndag ‐ RT‐fördelning
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Som synes var det endast lördagarna som hade ett atypiskt fördelningsmönster, med en relativt tidig
andra topp kring 07.30. Söndagar å andra sidan hade ett mönster vilket närmare liknade
vardagsmönstret, med en karakteristisk topp vid 21.00.
6.3.3

VÄNDTID

Då bangården rent fysiskt är en begränsad yta men stora logistiska utmaningar skrevs även program
för att ta fram förseningar kopplade till individuella tågnummer och dessas vändtider. Med tillgång
till vändlistor såsom nedan kunde ankommande tågnummer, avgående tågnummer samt dag då
linjen trafikerades mappas mot de månatliga förseningsrapporterna så att vändtid och försening
kunde sammanlänkas.

Figur 42: Vändschema

För att få en första överblick över snabbvändarna och övriga avgångars inverkan på förseningarna
gjordes sen grafisk avgångsdygnsfördelningar:
Alla avgångar ‐ Vecka
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Figur 43: Alla avgångar per vecka ‐ Dygnsfördelning
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Figur 44: Alla avgångar per vecka, vändtid > 3h – Dygnsfördelning

Figur 45: Alla avgångar per vecka, snabbvändare ‐ Dygnsfördelning

Dessa jämfördes sedan mot förseningsfördelningen:
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Figur 46: JDE Alla ‐ Dygnsfördelning
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Figur 48: JDE Alla, vändtid > 3h – Dygnsfördelning
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Figur 47: JDE Alla, snabbvändare ‐ Dygnsfördelning

Då snabbvändarnas dygnsfördelning hade stora likheter med förseningarnas dygnsfördelning totalt,
båda med tyngdpunkter runt 13:00‐18:00, formades här en hypotes kring att snabbvändande tåg
oftare avgår sent. Som en följdhypotes valdes att tåg med sen ankomst kan kopplas till tåg med sen
avgång, detta då avgående snabbvändare torde vara känsligare för ankomstförseningar i och med
den korta depåtiden.
I en första ansats användes samma modell som i förseningsrapporterna, där de olika tågnumren
varje månad får en punktlighetsprocent; antalet försenade avgångar jämförs med det totala antalet
avgångar, där 100% punktlighet innebär att ingen avgång avgick fem eller fler minuter för sent under
månaden i fråga.

Figur 49: Förseningsrapport, punktlighetsprocent

Resultatet blev en databas med 315 tågnummer över tre månader, ordnade i tre kolumner:
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Figur 50: Dataminering, vändtid

Längs till vänster placerades ankommande tågnummer såsom schemalagda i vändlistorna, vars
vändtider alla delades upp i normala (gult) och snabbvändande (röda) avgångar, se exempel nedan
Figur 51: Dataminering, vändtid ‐ Ankommande
Ank. tåg Ank. tid Avg. tåg Avg. tid Disp. Tid
90634 16:19

90545 17:20

01:01

90420 09:14

90437 13:18

04:04

90100 12:56

90107 13:47

00:51

90673 14:54

90680 15:59

01:05

90118 07:37

90141 15:57

08:20

90922 11:32

90943 14:22

02:50

90930 13:30

90943 14:22

00:52

90685 20:54

90633 11:38

14:44

90819 09:45

90170 10:28

00:43

90626 12:19

90541 15:20

03:01

90626 12:19

90637 13:27

01:08

Till kolumn 2 importerades de faktiska ankomstutfallen för tågnumren, hämtade direkt från
förseningsrapporterna
Totalt
antal ank
5
20
25
19
20
28
26
30
20
25
25

Totalt
+0
1
3
4
4
4
3
2
3
6
7
7

Totalt
+5
1
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Totalt Punktl.
+30
%
0
80%
0
85%
0
92%
1
89%
0
90%
0
93%
0
92%
0
93%
1
85%
1
88%
1
88%

Summa
förseningar
16
38
19
57
39
24
16
29
90
139
139

Medel‐
försening
16
13
5
14
10
8
8
10
15
20
20

Figur 52: Dataminering, vändtid ‐ Ankomstutfall
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Till kolumn 3 importerades de faktiska avgångsutfallen, även de hämtade direkt från
förseningsrapporterna
Totalt
antal avg
5
10
20
18
20
25
25
27
13
5
25

Totalt
+0
2
4
11
13
6
9
9
15
4
4
10

Totalt
+5
2
3
4
4
4
4
4
4
3
1
5

Totalt Punktl.
+30
%
60%
0
0
70%
0
80%
2
78%
0
80%
0
84%
0
84%
1
85%
0
77%
0
80%
1
80%

Summa
förseningar
32
72
69
131
72
58
58
96
53
16
128

Medel‐
försening
16
18
6
10
12
6
6
6
13
4
13

Figur 53: Dataminering, vändtid ‐ Avgångsutfall

För både ankomst och avgång noterades punktlighet ≤ 70% i rött, 70% ≤ 85% i orange, 85% < 95% i
gult samt ≤ 95% i vitt, detta för att öka visualiseringen.
Antalet förseningar (RT ≤ 5) noterades på liknande sätt, där 2 förseningar markerades med gult, 3
förseningar med orange, och ≤ 4 förseningar med rött.

Som nämnts tidigare kunde man ur de ursprungliga förseningsrapporterna få fram
månadspunktligheten i procent samt antalet avgångar (i tid samt försenade) för ankommande
respektive avgående tågnummer.
Tåg

Totalt antal
avg

Totalt
+0

Totalt
+5

Totalt
+30

Punktlighet %

Summa
förseningar

Medel‐
försening

90107
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11

4

0

80%

69

6

0

100%

3

2

90103
5
2
0
Figur 54: Förseningsrapport ‐ Punktlighetsprocent

Ovan taget ut punktlighetsrapportern för januari 2013
I den egna datamineringen användes en vändlista för den 12e augusti till den 8e december 2012, där
alla ankommande och avgående tågnummer under perioden kopplades samman och vändtider
kunde beräknas. För varje avgående tågnummer gjordes sedan en slagning mot
punktlighetsprocenten, där avgångar med en punktlighetsprocent lägre än 95% sållades ut och fick
enskilda rapporter.
I de enskilda rapporterna inkluderades även de faktiska förseningsbeskrivningarna, så att
förseningsrapporteringen, vändtiden och tågnumren kunde presenteras på en och samma plats:
Ank.
Ank. tåg tid
90100

Tåg
90107

12:56

Punktlighet
%
(ANKOMST)

Ändring
punktlighet i
%

Totalt +5
(AVGÅNG)

Punktlighet
%
(AVGÅNG)

2

92%
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4

80%

Avg. tåg Avg. tid Disp. tid
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Orsakskod
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Förklaring
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verkstaden
Förare
ankommer
med 90930
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13:47

M‐F

Psv

14

JDE 21
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90107

13:47

M‐F

Psv

7

JDE 25

Sen Förare

90107

13:47

M‐F
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9

JDE 20
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mellan OP
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JDE 13
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Akut
ventilationsfel,
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för att
åtgärda.

90107

13:47

M‐F

Psv

20

Ank.Tåg

Ank.Tid

90930

13.25

Figur 55: Dataminering, vändtid ‐ Tågnummer

Utifrån alla dessa ankommande och avgående tågnummer kunde sedan punktlighetstabeller med
stödjande nyckeltal göras:
Avgående

Vändtid ≥ 3h

85 < 95%

0 < 95%

95 ‐ 100%

< 70%

9,8%

53,8%

63,6%

36,4%

70 < 85%

12,9%

53,5%

66,4%

33,6%

85 < 95%

3,6%

39,7%

43,2%

56,8%

0 < 95%

6,8%

50,5%

57,3%

42,7%

95 ‐ 100%
0,0%
Figur 56: Punktlighetsprocent ‐ Vändtid > 3h
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14,0%

86,0%

Ankommande

70 < 85%

Figur 57: Punktlighetsprocent ‐ Snabbvändare
Avgående
Snabbvändare
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70 < 85%

85 < 95%

0 < 95%

95 ‐ 100%

< 70%

20,7%

71,7%

92,4%

7,6%

70 < 85%

28,6%

55,4%

84,0%

16,0%

85 < 95%

26,5%

56,9%

83,4%

16,6%

0 < 95%

18,9%

67,8%

86,6%

13,4%

95 ‐ 100%

6,5%

50,8%

57,3%

42,7%

Avgående

Alla

Ankommande

70 < 85%

85 < 95%

0 < 95%

95 ‐ 100%

< 70%

15,2%

62,7%

78,0%

22,0%

70 < 85%

20,8%

54,5%

75,2%

24,8%

85 < 95%

15,0%

48,3%

63,3%

36,7%

0 < 95%

12,8%

59,1%

72,0%

28,0%

95 ‐ 100%

3,2%

32,4%

35,6%

64,4%

Figur 58: Punktlighetsprocent ‐ Alla

Ur dessa kunde utläsas att ett tågnummer som hade en ankomstpunktlighet lägre än 95% i 72% av
fallen även hade en avgångspunktlighet lägre än 95%. För snabbvändare var kopplingen till försenad
ankomst ‐> försenad avgång starkare, 86,6%.
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En problematik var dock personvagnsavgångar (V1, V2, V3) och multade (sammankopplade)
motorvagnsavgångar (M1, M2) där det avgående tågsättets delar inte kommer från ett och samma
ankommande tågsätt.
V1: 90134
Vändtid: 01:15
V2: 90120
Vändtid: 08:26

M1: 90914
Vändtid: 04:52
90143

M2: 90930
Vändtid: 00:52

90943

V3: 9020
Vändtid: 08:14

I exemplet ovan hade avgående tågnummer 90143 personvagnar från tre olika ankommande
tågnummer, och avgående tågnummer 90943 motorvagnar från två olika ankomande tågnummer,
alla med olika vändtider.
På samma sätt fanns ankommande tågnummer vilka, till exempel beroende på dag, kunde återfinnas
i olika avgående tågnummer med olika vändtid:
V1: 90107 (Mån‐Fre)
Vändtid: 00:51
V1: 90100
V1:
90103
Vändtid: 21:43

(Sön)

Att titta på förseningsprocent för avgående och ankommande tågnummer, när det i både avgående
och ankommande tågnummer kunde gömma sig dubbla eller trippla vändtider, blev därmed
uppenbart trubbigt.
För att komma runt detta skrevs ytterligare program vilket igen mappade ankommande tågnummer
mot avgående tågnummer utifrån vändlistan, men där förseningen dokumenterades dag för dag
istället för att utgå från den månatliga punktlighetsprocenten, och där tågnummer med multipla
vändtider räknades var för sig.
V1: 90134
Vändtid: 01:15
V2: 90120
Vändtid: 08:26

90143

V3: 9020
Vändtid: 08:14

I fallet ovan skulle det totala tågsättet 90143 räknas som tre olika ”avgångar”, en snabbvändare och
två med vändtid större än tre timmar.
Resultatet blev 9399 ankomst‐ och avgångspar, på vilka en linjär regressionsanalys gjordes. Som
synes nedan fanns ingen tydlig korrelation mellan ankomsträttidighet och avgångsrättidighet, med
en förklaringsgrad/determinationskoefficient på endast några få procent och en standardavvikelse
på runt 11 minuter.
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Figur 59: Regressionsanalys RT

Figur 60: Regressionsanalys RT (inzoomad)

Om man delade upp snabbvändare och tåg men ankomsttid mer än tre timmar fanns ej heller där en
stark koppling:

Figur 62: Regressionsanalys RT ‐ Vändtid > 3h

Figur 61: Regressionsanalys vändtid < 3h

Om man ignorerade avgångar som gått tidigare, på utsatt tid eller inom femminutersmarginalen
syntes en mild positiv korrelation i fallet med snabbvändarna, medan avgångar med långa vändtider
inte märkbart påverkades av ankomsttid:

Figur 63: Regressionsanalys RT ‐ Sen avgång
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Figur 65: Regressionsanalys RT ‐ Vändtid > 3h

Figur 64: Regressionsanalys RT ‐ Snabbvändare

Om man sedan tittade endast på tåg vilka både ankommit och avgått sent kunde man dock ana en
positiv korrelation mellan sen ankomstid och sen avgångstid för snabbvändande tåg, med en
förklaringsgrad/determinationskoefficient på nästan 50%:

Figur 68: Regressionsanalys RT ‐ Sen avgång/Sen ankomst

Figur 66: Regressionsanalys RT ‐ Sen avgång/Sen ankomst ‐ Vändtid > 3h

Figur 67: Regressionsanalys RT ‐ Sen avgång/Sen ankomst ‐ Snabbvändare

Även om korrelationen inte fullständigt kunde förklaras utifrån en linjär modellering visade datan
dock tydligt att snabbvändare hade en klart starkare koppling mellan en försenad ankomst och en
försenad avgång.
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6.3.4

VÄNDTID VS LITTERA

Att prata om tågsätt som helhet tog inte i beaktande de olika litterorna, där till exempel X40 har
återkommande problem med multar. En hypotes blev därför att sena ankomster påverkar
avgångstiden olika beroende på littera.
En uppställning utifrån vändtidsdatamineringen i X2, PSV, X40 och X55 blev enligt nedan (man ska
dock komma i håg att tågnummer kunde räknas flera gånger om det innehöll olika vändtider så
antalet avgångar räknade matchar inte exakt antalet fysiska avgångar):
X2

Alla Avgångar

Sen Avgång

Sen Ankomst &
Sen Avgång

> 3h

1418 (78,1%)

196 (71,5%)

99 (82,5%)

Snabb

397 (21,9%)

78 (28,5%)

21 (17,5%)

PSV

Alla Avgångar

Sen Avgång

Sen Ankomst &
Sen Avgång

> 3h

3068 (65,1%)

244 (50%)

72 (52,9%)

Snabb

1645 (34,9%)

244 (50%)

64 (47,1%)

X40

Alla Avgångar

Sen Avgång

Sen Ankomst &
Sen Avgång

> 3h

721 (33,4%)

49 (20,7%)

7 (15,6%)

Snabb

1436 (66,6%)

188 (79,3%)

38 (84,4%)

X55

Alla Avgångar

Sen Avgång

Sen Ankomst &
Sen Avgång

> 3h

448 (62,9%)

42 (49,4%)

5 (31,3%)

Snabb

264 (37,1%)

43 (50,6%)

11 (68,8%)

Försenade
Avgångar

247 (13,6%)

Försenade
Avgångar

488 (10,4%)

Försenade
Avgångar

237 (11,0%)

Försenade
Avgångar

85 (11,9%)
Figur 69: Vändtid vs Littera

För alla avgångar låg förseningsprocenten runt 12% ± 1,6%, och för alla utom X2 ökade frekvensen
snabbvändare vid sen ankomst & sen avgång. De totala X40‐avgångarna stod även ut med ett
inverterat förhållande där snabbvändarna var fler än de med lång vändtid.
Utifrån föregående analys av de totala avgångarna framkom att förseningskopplingen var starkast
för sen ankomst – sen avgång, varför regressionsanalys gjordes på samma sätt för de olika litterorna:

Figur 70: RT sen ankomst & sen avgång ‐ X2 (120 stycken, varav 21 snabb)

Figur 71: RT sen ankomst & sen avgång ‐ PSV (136 stycken, varav62
64 snabb)

Figur 74: RT sen ankomst & sen avgång ‐ X40 (45 stycken, varav 38 snabb)

Figur 75: RT sen ankomst & sen avgång ‐ X40 (16 stycken, varav 11 snabb)

Utifrån ovan väldigt splittrade fördelningar gjordes även ytterligare finfördelning för snabbvändare
och avgångar med vändtid längre än 3h, men endast för X2 och PSV då X40 och X55 hade väldigt få
utfall:

Figur 72: RT sen ankomst & sen avgång ‐ X2 Vändtid > 3h (99 stycken)

Figur 73: RT sen ankomst & sen avgång ‐ X2 Snabbvändare (21 stycken)

Figur 77: RT sen ankomst & sen avgång ‐ PSV Vändtid > 3h (72 stycken)

Figur 76: RT sen ankomst & sen avgång ‐ PSV Snabbvändare (64 stycken)

Som synes ovan hade både X2 och PSV starka kopplingar för sent ankommande – sent avgående
snabbvändare, men för X2 fanns även ett svagt samband för tåg med längre vändtider, varför det för
denna littera kunde vara intressant att inte bara fokusera på just snabbvändare.
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6.3.5

TILLGÄNGLIGHET

Utifrån observationer och samtal med flertal Depåfordonsledare och Operativa Planerare framkom
att så kallade kast med fordon ofta kunde leda till, om inte direkta förseningar, så åtminstone ett
stressigt arbetsklimat. Kast sker när det uppstår en brist i den planerade turgången, till exempel om
ett tåg är sent ut från verkstad eller om ett tågsätt råkar ut för en olycka under färd och måste
underhållas akut, och ett tåg med en senare avgång kastas då om för att täcka upp. Vissa brister kan
man dock se komma med större framförhållning, där tillexempel schemalagda underhåll vilka måste
utföras för att tåget ska få kunna gå i trafik kan skapa brister då fordonsläget är ansträngt redan som
det är.
Avvikelser av den här typen sker ofta, och då det sällan finns extra fordon att sätta in blev en
hypotes att själva fordonstillgången kunde ha en direkt påverkan på punktlighetsläget.
För att undersöka detta användes så kallade nyckeltalslistor vilka visade antalet beställda samt
antalet levererade fordon för de olika litterorna. Mellan perioden januari‐november 2012 jämfördes
sedan fordonstillgängligheten med punktlighetsprocenten dag för dag, för att hitta eventuella
mönster och korrelationer.
För X55 låg fordonstillgängligheten i nyckellistorna konstant på 100% varför endast X2, PSV och X40
undersöktes.
För varje dag där leveransen varit lägre än antalet beställda fordon dokumenterades den dagliga
punktlighetsprocenten samt den dagliga punktlighetsprocenten för litteran, och
snittpunktlighetsprocenten för dessa dagar jämfördes sen mot den genomsnittliga, månatliga
punktlighetsprocenten:

Figur 78: Tillgänglighetens påverkan på förseningsprocenten – PSV

Resultatet blev enligt nedan, där utifrån de stödjande nyckeltalen kunde utläsas att:
‐ En personvagnsbrist varken hade en negativ påverkan på litterans avgångspunktlighet eller
den totala avgångspunktligheten
‐ En X40‐brist ej påverkade litterans egen avgångspunktlighet men däremot punktligheten
som helhet
‐ En X2 brist påverkade både den totala punktligheten men även markant den egna litterans
punktlighet
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Littera

Snitt punktlighet ‐ dagar
med brist (total)

Snitt punktlighet – dagar med
brist (littera)

Snitt jämfört med
månadspunktligheten
(total)

Snitt jämfört med
månadspunktligheten
(littera)

PSV

88,9%

91,6%

0.04 %

2.73 %

X2

88,6%

85,7%

‐0.43 %

‐3.28 %

X40

89,2%

91,2%

‐1.36 %

0.63 %

Figur 79: Litterabrister

Tittade man dagspunktligheten för kombinerade brister, alltså dagar med antingen PSV & X2‐brist,
X2 & X40‐brist, PSV & X40‐brist eller brist på alla tre litterorna, blev resultatet som nedan:

Snitt punktlighet ‐ dagar
med brist (total)

PSV & X2

X2 & X40

PSV & X40

Alla

88,6%

89,8%

88,2%

88,5%

Figur 80: Kombinerade litterabrister

Uppenbart var alltså att kombinerade littera‐brister inte medförde större förseningar än enskilda
litterabrister, inte ens om det fanns brister hos alla litteror samtidigt.
6.3.6

ENSKILDA SKIFTESLEDARE

På uppdrag av SJ undersöktes även om enskilda individer kunde påverka avgångspunktligheten, där
en hypotes var att olika personer på Skiftesledarrollen hade olika påverkan.
Skiftesledaren kan påverka dels förseningar av typen JDE 10 – Terminaltjänst, dels JDE 30‐33 –
Städleverantör, varför endast dessa förseningskoder undersöktes.
Under vardagar arbetar SL i fyra skift: 00:00–06.30, 06:00–14.30, 13:30–21:30 samt 20:30–00:00.

Antal

JDE 10 - Terminaltjänst
Dygnsfördelning

Antal

20

JDE 30-33 - Städleverantör
Dygnsfördelning

10

18
16

8

14
6

12
10

4

8
6

2

4
2

Tid

0

Figur 82: JDE 10 ‐ Terminaltjänst – Dygnsfördelning

Tid

0

Figur 81: JDE 30‐33 ‐ Städleverantör ‐ Dygnsfördelning

Dygnsfördelningen för JDE 10 och JDE 30‐33 ser ut som ovan, varför skiftet 13:30‐21:30 fick anses
vara det hårdast drabbade.
Med tillgång till schemaläggning under perioden augusti – november 2012 undersöktes först hur
skiftesfördelningen såg under mellan de olika Skiftesledarna:
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00:00‐06:30 06:00‐14:30 09:00‐19:00 13:30‐21:30 20:30‐00:00

Antal
(alla skift)

Antal
(tyngre skift)

% (alla skift)

% (tyngsta skift)

SL 1

11

6

3

7

10

37

16

9,2%

10,0%

SL 2

21

12

4

9

22

68

25

14,5%

12,9%

SL 3

8

10

6

13

8

45

29

16,8%

18,6%

SL 4

13

6

7

6

13

45

19

11,0%

8,6%

SL 5

17

11

7

17

17

69

35

20,2%

24,3%

SL 6

5

7

4

6

5

27

17

9,8%

8,6%

SL 7

18

16

4

12

18

68

32

18,5%

17,1%

35

70

93

359

173

100,0%

100,0%

93
68
Figur 83: Skiftesfördelning ‐ SL

Som synes var skiften inte jämt fördelade över de sju personerna, utan vissa jobbade mer än andra.
Nästa steg blev att titta på hur många förseningar av de olika typerna som skett under de skift de
olika personerna jobbat:
#JDE 10

%

#JDE 30‐33

%

% (tyngsta skift)

12

13,3%

0

0,0%

10,0%

SL 2

9

10,0%

6

21,4%

12,9%

SL 3

15

16,7%

5

17,9%

18,6%

SL 4

9

10,0%

5

17,9%

8,6%

SL 5

18

20,0%

7

25,0%

24,3%

SL 6

13

14,4%

4

14,3%

8,6%

SL 7

11

12,2%

1

3,6%

17,1%

SL 1

Figur 84: Förseningsfördelning JDE 10 & JDE 30‐33 ‐ SL

Som synes påverkades inte terminaltjänstförseningar nämnvärt negativt av vem som satt på
Skiftesledarrollen, med undantag för SL 6 som hade 14,4% av förseningarna men endast jobbade
8,6% av de tyngst förseningsdrabbade skiften. För städförseningarna låg SL 2, SL 4 och SL 6 alla väl
högt i sina förseningsprocent i relation till skiftesfördelningen, medan SL 1 och SL 7 låg föredömligt
under.
Sammantaget kunde sägas att även om undersökningsperioden var relativt kort, detta då
skiftesscheman endast fanns att tillgå för tre månader tillbaka, kunde vissa mönster särskiljas där
någon eller några skiftesledare stod ut. Dessa skiftesledare var dock inte de som man från
ledningshåll misstänkte skulle stå ut, varför hypotesen om att just dessa specifika SL hade en negativ
inverkan på punktligheten direkt kunde motbevisas.

6.4 Grundorsaker och strukturella problem
Att förseningskoderna inte använts på rätt sätt samt är missvisande/för breda gjorde det svårt att
hitta grundorsaker utifrån själva förseningsstatistiken. För att komplettera den kvantitativa datan
gjordes därför kvalitativa intervjuer med dels de Operativa planerarna, dels de Operativa
Depåcheferna, detta med målet att förstå deras syn på förseningsarbetet.
6.4.1

INTERVJUER – OPERATIVA PLANERARE

Då de Operativa Planerarna fungerar som en nav för all terminaltjänstrapportering gjordes först
informella intervjuer med dessa, parallellt med medsittning på deras skift. Medsittningen gjordes
dels under högbelastade perioder på dygnet, dels under morgon‐ och helgpass, och intervjufrågorna
berörde förseningsmiljön specifikt men även arbetssituationen generellt.
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Uppenbart blev att viss försening kunde tillskrivas det hektiska tempo under vilket OP arbetar,
orsakandes en flaskhals i produktionsflödet. När man inom Lean talar om vikten av ett jämnt
produktionsflöde är verkligheten på Depå Hagalund snarare en ebb‐ och flod‐situation. Då OP är
ansvariga för att ta emot samtal från alla terminaltjänstutförare uppstod dagligen perioder där
telefonerna ringde oavbrutet, och där vissa telefonsamtal fick ignoreras till fördel för rapportering i
Webbdepå eller samtal med förare som kommit upp till kontoret för att fråga om avgående
spårnummer.
Då det är svårt för OP att själva befinna sig ”mitt i krisen” och samtidigt objektivt titta på situationen
utifrån var det sällan som förseningar till följd av hög arbetsbelastning rapporteras in på rätt sätt. Att
ett samtal från vattentryckning ignoreras i rushen vilket sedan leder till försenad klarrapportering av
terminaltjänsten kunde naturligt noteras som ”JDE 10 – Terminaltjänst” av en Operativ Planerare
som i stunden ej kopplade samman det ignorerade samtalet och den resulterande förseningen.
Samtidigt ligger det heller ej i det egna intresset att ta på sig skulden för ett missat samtal eller dålig
multitasking, varpå OP ibland kunde kännas omotiverade att göra noteringar om egna fel och brister.
Att de Operativa Planerarna oftast jobbar två och två under hektiska perioder minskade även det
teoretiskt motivationen att rapportera in förseningar i det egna leden, då behovet av
grupptillhörighet trumfar de individuella motivationerna i att bli sedd för det jobb man gör.
Även i de fall då OP skulle känna sig manade att rapportera in förseningar som skett till följd av ett
intensivt arbetsläge kvarstod att denna typ av försening inte har någon naturligt orsakskod att
rapporteras in under. Närmast till hands har hittills varit användandet av ”JDE 20 – Övrigt”, men då
detta är lite av en slaktratt blev koden ett trubbigt verktyg för att fånga upp en konsekvent brist i de
Operativa Planerarnas arbetssituation. Vid ökat tryck som uppstår till följd av sjukdom eller
underbemanning kan ”JDE 14 – Personalbrist” användas, och om det ökade trycket uppstår till följd
av dålig planering kan i teorin ”JDE 12 – Handhavandefel” även tillämpas, men både dessa koder
hade under T12 använts ytterst sällan varför den kvantitativa datan uppenbart dolde grundorsaker
av den här typen.
Då Lean förespråkar Genchi genbutsu, att se med egna ögon, är det egentligen inte nödvändigt att
förlita sig på förseningsstatistik för att fånga upp den här typen av förseningsorsaker, men något
som framgick i intervjuerna med OP var dock hur sällan de upplevde sig sedda av ledningen i stort.
Inte heller verkade det ingå i de Operative Depåchefernas roll att övervaka OPs arbetsbelastning och
notera/spekulera kring denna i förseningsstatistiken, varför denna grundorsak hittills knappast
anmärkts på eller uppmärksammats.
Utifrån intervjuer och observationer med OP framgick även brister i jobbet med att utveckla
medarbetare. Lean lägger tydligt fokus på korsfunktionella team och ett gemensamt strävande mot
delade mål, men på Depå Hagalund fanns ett tydligt vi och dom‐tänk. Att separering uppstår mellan
SJ‐anställda och underleverantörer får anses naturligt, även om alla delar det gemensamma målet
att få ut hela och rena tåg i tid. Vad som dock blev uppenbart under medsittning hos platskontrollen
var hur de Operativa Planerarna och Depåfordonsledningen, trots sin fysiskt mycket nära placering i
samma kontorsrum och trots sina många kontaktpunkter vad gäller arbetsuppgifter, i stort upplevde
sig som separata öar. OP kommenterade ofta på bristande kommunikation från DFL:s sida vad gäller
förändringar till följd av kast eller förseningar från verkstad, och upplevde samtidigt att de sällan fick
gehör för problematiken när denna lyftes till chefsnivå. Istället för att se sig som del av samma team
där man lyckas och misslyckas tillsammans kändes DFL och OP som två skilda enheter vars främsta
kommunikationsmetod var Webbdepå.
Att både OP och DFL arbetar under press och i en högintensiv miljö gör naturligtvis behovet av att
jobba tillsammans, som en enhet, än större. I dagsläget kunde dock en miss från DFL i att uppdatera
ankommande spårnummer i Webbdepå till exempel leda till att OP skickade ut vattentryckare till fel
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spår, varpå OP fick ta emot uppretade samtal medan DFL med sin egna höga arbetsbelastning
hänvisade till att Webbdepå inte är en 100% tillförlitlig källa och att OP borde veta om detta.
Ytterligare vi och dom‐känsla gick även att hitta mellan OP och förarna, där förarna sällan självmant
meddelade förseningsorsaker när de rapporterade sig klara sent, och där OP på samma sätt sällan
frågade om detaljer. Att koden ”JDE 25 – Förare sen eller saknas” finns underlättade heller inte för
grottande i grundorsaksproblematik, precis som tidigare nämnts.
Ett annat problem som märktes hos de Operativa Planerarna var bristen på gemensam vision. Som
en Operativ Planerare uttryckte det: ”För bara några år sen skulle man blivit uppspikad på väggen
om man skickat ut tåg i trafik såsom vi skickar ut i dag. Trasiga dörrar, trasiga toaletter. Sånt gör ju
att man tappar motivationen”. Från ledningshåll verkade tyngdpunkten i SJ:s vision ”Hela och rena
tåg i tid” ligga på just den sista biten, i tid, medan delar av organisationen fortfarande uppenbart
kämpade med äldre prioriteringar.

6.4.2

INTERVJUER ‐ ODC

På liknande sätt som med OP gjordes både medsittning och semi‐strukturerade intervjuer även med
de Operativa Depåcheferna, ODC.
Om OP kan sägas vara navet i det dagliga arbetet har ODC snarare en övervakande/faciliterande roll,
med överblick över dagsläget både inom SJ och gentemot SJ:s samarbetspartner. Liksom övriga roller
inom platskontrollen går ODC på skift, under vardagar oftast 06:00 – 14:00, 13:00 – 21:00 och 20:00
– 06:00.
Den som går morgonskiftet är dels ansvarig för att sammanställa och överlämna
förseningsrapporten från föregående dag till 9‐mötet, dels ansvarig för att ta hand om 10:30‐mötet
med EuroMaint. Även om ”JDE 13 – Akut felavhjälpning” inte ingick i detta arbete lades ändå fokus
på medsittning under 10:30‐mötena då del av Lean‐andan handlar om att sprida filosofin till sitt
utökade närverk. Under medsittningen framkom dock att just 10:30‐mötet knappast användes som
en chans till optimering av arbetsmetoderna. Då Lean förespråkar en standardisering av processer
var 10:30‐mötena snarare ett uttryck för ODC:ernas individuella arbetssätt, och resultatet av mötena
berodde ofta på hur stressad respektive ODC var inför och under mötet. Rent strukturellt finns vissa
återkommande hållpunkter inför varje möte, där dagsplanen för respektive littera gås igenom och
avvikelser från föregående dagsplan tas upp. I intervjuer med tre skilda ODC:er framkom dock att
väldigt liten förberedelse inför mötena hanns med från SJ:s sida, något som ofta resulterade i att
ODC blev en medlyssnande part i mötena, och att väldigt liten tid lades på att fånga upp strukturella
problem
Från EuroMaints sida var situationen snarare det omvända, där dagligen tre representanter (med
ansvar för X2, motorvagnar och personvagnar respektive) dök upp, alla förberedda och inlästa på
föregående dags händelser samt de för dagen planerade verkstadsarbetena.
I teorin ska 10:30‐mötena även fungera som en undersökande arm för 9‐mötena, där punkter som
rör EM vilka behöver utredas ska bollas från 9‐mötet vidare till ODC:n som sedan kan undersöka
saken med EM och bolla tillbaka till morgondagens 9‐möte. Denna feedbackloop fungerade dock så
gott som aldrig, oftast med anledning av att ODC:n, som inte själv hade tid att närvara på 9‐mötet,
sällan fick information om att något från 9‐mötet behövdes följas upp.
För att försöka förstå denna brist i internkommunikation och struktur ställdes frågor direkt till tre av
ODC:erna: ”Vad vill man från ODC få ut av 10:30‐mötena?”, ”Vet du vad EuroMaint får ut av mötet”
och ”Vet du vad det är tänkt att EuroMaint ska få ut av mötet”. Svaren belyste mötets tveksamma
68

förankring på SJ:s sida, där en ODC på första frågan svarade ”Ingenting, det är ett påtvingat möte”.
En något mer nyanserad bild framkom vid fortsatta diskussioner, där SJ:s chans till godkännande av
EuroMaints planering sågs som en anledning till mötena, samt att 10:30‐mötet erbjöd ett forum för
avvikelseuppföljning. På frågan vad EuroMaint skulle få ut av mötena hade alla ODC:er dock svårt att
hitta svar, och en ODC noterade att ”Den här typen av möten kanske skulle funka på ett vanligt
företag, men inte när man har skift”, kommenterandes att avvikelseuppföljningen i praktiken var
ytterst svår när man saknade översiktsbild.
Denna strukturella brist i uppföljningen av förseningar, från 9‐mötet in till 10:30‐mötet, kunde ses
som en grundorsak till att få förseningsmönster fångats upp. Skiftesarbetet har även det inbyggda
motsättningar vad gäller uppföljning, där en ODC som varit ledig i fyra dagar kunde komma in till ett
morgonpass och förväntas kunna rapportera in och överlämna gårdagens förseningar på ett bra sätt
till 9‐mötet. Som tidigare nämnts hade bristen på standardiseringen även förorenat själva
förseningsdatan, i och med att alla ODC:er använt förseningskoderna på olika sätt, något som vidare
försvårat chansen till att hitta och förebygga förseningsmönster.
Ytterligare något som Lean pushar för är användandet av beprövad teknik, och att testa saker
utförligt innan det implementeras. I intervjuer med ODC:erna framkom dock att man ofta upplevde
att nya metoder och arbetssätt realtidstestades, och att gemensam framtagning av arbetssätt sällan
skedde. En ODC noterade att man upprepade gånger från chefshåll kom till honom med nya rutiner
vilka presenterades som redan beslutade kring, och att han i det läget fick göra det bästa av
situationen. På samma sätt saknades rutiner för att sprida de nya arbetssätten till alla ODC:er, där
den ODC som fått den nya rutinen beskriven för sig fick maila ut till övriga ODC:er och hoppas att de,
när deras skift kom upp, kunde tillgodogöra sig informationen mailledes.
Enligt fusionsteorin borde man i ODC‐rollen kunna känna en relativt hög inneboende vilja till
utveckling och organisationsförändring, detta då befattningsnivån är förhållandevis hög visavi resten
av depån. Att omvänt komma med förbättringsförslag eller lyfta problem till chefsnivå beskrevs dock
som svårt, där en ODC uttryckte det som att ”Det är många gånger man äskar saker utan att man
nånsin får ett svar. Det är the silent treatment”. Att inte få gehör för sina funderingar eller förslag
underminerar hela idén om en lärande organisation vilken både ständigt reflekterar över och
ständigt förbättrar det egna arbetet. När individens handlingsmöjligheter upplevs begränsade
försvinner dock inte bara motivationen till förbättring utan arbetsmiljön i sig självt blir en källa till
stress, och i en skiftesarbetande roll där vi‐tillhörighet och gemenskapen från återkommande
arbetslag inte naturligt finns ökar stressfaktorn ytterligare.
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7 Slutsats (Förbättra)
7.1 Standardisera
Ett återkommande problem i denna rapport var kvaliteten på grunddatan. För att kunna förbättra
punktligheten på Depå Hagalund måste man först veta vad som orsakar förseningarna, och att alla
Operativa Depåchefer rapporterar in på olika sätt har tyvärr gjort JDE‐koderna missvisande.
Som synes under idealmånaden november fanns det en stor del handhavandefel vilka orsakade
förseningar, alltså rätt instruktioner men fel utförande, något som naturligtvis är svårt att arbeta
bort helt men en post där punktinsatser med säkerhet skulle kunna sättas in. Om
förseningsorsakerna rapporterades in på ett konsekvent sätt, där JDE‐användandet standardiserades
och om möjligt följdes upp av en, gärna ej skiftesgående person, skulle ett åtgärsprogram kunna
utformas.

7.2 Visualisera
Att visualisera data är en grundsten i Lean, något som tagits fasta på i detta arbete i form av
dygnsfördelningsgrafer.
För ”JDE 10 – Terminaltjänst” upptäcktes en topp vid 21:00 vilken inte kunde förklaras av ökade
avgångar men vilken däremot sammanföll med skiftesöverlämningar, en observation som hade varit
svår att göra utan visualisering.

Antal

JDE 10 - Terminaltjänst
Dygnsfördelning

20
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8
6
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Tid

Figur 85: JDE 10 ‐ Terminaltjänst ‐ Dygnsfördelning

Den här typen av visualisering underlättade även vid hypotesframtagandet kring snabbvändare, där
dygnsfördelningen
för
snabbvändande
avgångar
och
dygnsfördelningen
för
terminaltjänstförseningar uppvisade klara likheter.
Antal

Alla avgångar ‐ Vecka
Dygnsfördelning

Antal

Snabbvändare ‐ Vecka
Dygnsfördelning
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Figur 86: Alla avgångar – Vecka – Dygnsfördelning

Tid

Tid

0

Figur 87: Alla avgångar ‐ Vecka –Dygnsfördelning – Snabbvändare
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Visualiseringar av den här typen skulle med enkelhet kunna göras varje månad för att öka
tillgängligheten till förseningsdatan.

7.3 Uppdatera förseningsrapporterna
Även använda på rätt sätt, i enlighet med nivå 3‐förklaringarna, är förseningsorsakerna som de ser ut
i dag båda breda och trubbiga.
Tillsammans med Magnus Alexandersson på Depåproduktion, Division Fordon togs därför ett nytt
förslag till förseningsrapportering fram, där en fjärde rapporteringsnivå lades till. I
förseningsrapporten inkluderades även ytterligare rader för ankommande tågnummer, så att
sammansatta avgångar till exempel vid växlingsförseningar kan belysas.
Den stora förändringen med det nya rapporteringsförslaget skedde för JDE 10, där den nya nivån
skulle möjliggöra notering av förseningar på processnivå. Tidigare kunde ”JDE 10 – Terminaltjänst”
innebära försening vid vattentryckning lika väl som klargöring, men med den nya nivå 4‐
rapporteringen skulle förseningen belasta rätt terminaltjänst:

TrV nivå 1
J – Järnvägsföretag

TrV nivå 2

TrV nivå 3

SJ nivå 4

SJ nivå 4 – Förklaring

ank. tågnr

JDE –
Sent fr Depå
Försening pga Terminaltjänst i egen regi
(koden ”JDE 10” används endast om
nedanstående sex koder inte anses lämpliga)

JDE10 – Terminaltjänst
JDE101 –
Klargöring
JDE102 –
Växling
JDE103 –
Vattentryckning
JDE 104 ‐
Fordonstvätt
JDE105 ‐
Fekalietömning
JDE101 ‐
Avisning
JDE102 ‐
Sanering
JDE103 ‐
Furnering

JDE11 –
Över 10 min sent till depå
Figur 88: Förslag nya förseningskoder ‐ JDE 10‐11

Järnvägsföretaget har ankommit mer än 10
minuter sent med tågsättet till depån
(oavsett orsak) och ankomstförseningen
påverkar avgångspunktligheten.
Kommentar krävs som beskriver vilket tåg
som var sent och hur mycket.

Då det under arbetet framkommit att många förseningar kunde härröras till ”JDE 12 –
Handhavandefel” fick även denna kod en breddning i det nya förslaget, där även tidigare ”JDE 16 –
Utebliven klarrapport” föreslogs ingå:
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avg tågnr

TrV nivå 1

TrV nivå 2

TrV nivå 3

SJ nivå 4

SJ nivå 4 – Förklaring
Personal gör handhavandefel eller har fel
instruktioner.
Felaktig planering
Kommentar krävs

JDE12 –
Handhavandefel

ank. tågnr

avg tågnr

JDE121 –
Felaktig planering
JDE122 –
Utebliven klarrapport
JDE123 –
Webdepå
uppdaterad

ej

JDE124 –
Ingen notering
JDE125
Handhavandefel
Extern personal
Figur 89: Förslag nya förseningskoder ‐ JDE 12

För ”JDE 13 – Akut felavhjälpning” användes nivå 4 till att sammanställa de oftast förekommande
akuta felen, där även plats lämnades för ytterligare en fel‐post (fel som ej stämmer in på föreslagna
JDE 131‐139 rapporteras in under nivå 3, JDE 13):
TrV nivå 1

TrV nivå 2

TrV nivå 3

SJ nivå 4

SJ nivå 4 – Förklaring

ank. tågnr

JDE13 –
Akut felavhjälpning
JDE131 –
Multproblem
JDE132 –
Dörrfel
JDE133 –
Toalett, vacuum
vattenläckage
JDE134 –
Bromsproblem
JDE135 –
Maskinfel,
Elfel, invändigt
JDE136 –
Strömförsörjning
strömavtagare
JDE137 –
Åtgärd som kräver
svarv
JDE138 –
ATC‐fel, IT‐fel,
Larm
JDE139 –
Figur 90: Förslag nya förseningskoder ‐ JDE 13

Tidigare ”JDE 14 – Personalbrist” utökades för att även täcka in den identifierade grundorsaken
”överbelastning”, där all användning av koden skulle komma med krav på notering om vilken
personalgrupp förseningen rörde:
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avg tågnr

TrV nivå 1

TrV nivå 2

TrV nivå 3

SJ nivå 4

SJ nivå 4 – Förklaring

ank. tågnr

avg tågnr

JDE14 –
Personalbrist
JDE141 –
Sjukdom
JDE142 –
Underbemanning
JDE143 –
Överbelastning
JDE144 –
Kompetensbrist
JDE20 –
Övrigt
JDE21 –
Fordonsbrist
JDE22 –
Extratåg beställt
JDE221 –
Operativt extratåg
JDE222 –
Provkörning
JDE23 –
Övrig extrabeställning
Figur 91: Förslag nya förseningskoder ‐ JDE 14‐23

För tidigare noterade alltför breda ”JDE 25 – Förare sen eller saknas” användes nivå 4 för att särskilja
mellan förare som anlänt på andra försenare tåg, planeringsmissar eller övrigt. Tidigare ”JDE 15 –
Förare klaranmält tåg sent” inkorporerades även här:
TrV nivå 1

TrV nivå 2

TrV nivå 3

SJ nivå 4

SJ nivå 4 – Förklaring

ank. tågnr

JDE25 –
Förare sen eller saknas
JDE251 –
Förare sen, ankommer
med försenat tåg
JDE252–
Förare sen eller
saknas, övrigt
JDE253–
Förare saknas,
planeringsmiss
JDE254–
Förare klaranmält tåg
sent
Figur 92: Förslag nya förseningskoder ‐ JDE 25
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avg tågnr

Resterande koder lämnades i stort oförändrade, men undantaget att verkstadsrelaterade
förseningar skars ner från fyra till två:
TrV nivå 1
TrV nivå 2
J – Järnvägsföretag/
Städföretag

TrV nivå 3

SJ nivå 4

SJ nivå 4 – Förklaring

ank. tågnr

JDE –
Sent fr Depå
JDE30 –
Städ
JDE301 –
JF städ överskriver tid
JDE302 –
SF städ överskriver tid
JDE303 –
SF‐arbete ej godkänt
av JF
J – Verkstadsföretag
JDE –
Sent fr Depå
JDE40 –
Verkstad
JDE401
VF överskriver tid
JDE402
VF‐arbete ej godkänt
av JF
J – Övrigt
JDE –
Sent fr Depå
JDE45 –
Annan leverantör
J
–
Infrastrukturförvaltare
JDE –
Sent fr Depå
JDE50 –
Infrastruktur
JDE51 –
Banarbete
JDE52 –
Spårfel
JDE53 –
Växelfel
JDE54 –
Signalfel
JDE55 –
KTL‐fel, spänningslös ktl
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avg tågnr

JDE56 –
Snö och is
JDE57 –
Körorder går ej att få
JDE56 –
Snö och is
J ‐ Trafikledning
JDE –
Sent fr Depå
JDE60 –
Trafikledning
JDE61 –
Stlv ej levererat i tid
JDE62 –
Stlv går ej att nå
JDE63 –
TrV DLC felaktig manöver
JDE64 –
Diff klarrapp/avläsn pkt
Ny kod
JDE70 –
Olycka/Tillbud
Ny kod
JDE71 –
Följdorsak
Figur 93: Förslag nya förseningskoder ‐ JDE 30‐71

7.4 Sent ankommande snabbvändare
Från regressionsanalysen blev det uppenbart att sent ankommande snabbvändare i högre
utsträckning bidrog till sena avgångar. Tyvärr rymdes inte inom detta arbeta att titta på
följdförseningar av just sena snabbvändare, så möjligt är att sena snabbvändare inte bara försenar
sig själva utan även kringliggande avgångar.
Oavsett ovan skulle det vara nyttigt att punktmarkera sent ankommande snabbvändare, och att
fundera på vilka prioriteringsåtgärder som kan sättas in för dessa. Är det möjligt att ha till exempel
vattentryckare/växlare/driftstöd på stand by om en snabbvändare i förväg antas bli sen?

7.5 Nyckeltal och beprövad teknik
På uppdrag av SJ ingick i detta arbete att titta på individuella Skiftesledare för att om möjligt koppla
vissa förseningstyper till vissa individer. Resultatet styrkte inte den personhypotes från ledningshåll
som låg till grund för analysen, men däremot framgick att vissa Skiftesledare hade en klart positiv
inverkan på antalet städrelaterade förseningar.
Då Skiftesledarrollen sker i nära samarbete med städlagen kunde det här finnas stora vinster i att
undersöka vidare varför vissa Skiftesledare lyckas hålla nere förseningar av den här typen, med
potential att hitta beprövad teknik vilken sedan kan spridas till alla Skiftesledare.
För att i framtiden fånga upp förseningspåverkan på personnivå av den här typen, men samtidigt
hålla subjektiva åsikter utanför ekvationen, vore även att rekommendera att ta fram kritiska
nyckeltal för de olika skiften, där genomsnittsförseningar för olika förseningstyper kan tas fram. Att
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över en lite längre period än den här rapporten hade tillgång till jämföra individers förseningsutfall
mot genomsnittliga nyckeltal skulle även underlätta vid utvecklandet av medarbetare, då feedback
kan byggas på mer objektiva grunder.

7.6 Arbetsmiljö, standardisering och en lärande organisation
Utifrån medsittning och intervjuer blev det tydligt att motivationen kring förseningsarbetet varit
bristande. Som förseningsrapporteringen ser ut i dag används förseningsdatan inte på något
uppenbart sätt till att motverka framtida förseningar, varför både Operativa Planerare och Operativa
Depåchefer saknade tydlig motivation att investera tid i systemet. Förväntanvärdet hos OP och ODC
var överlag nära nog noll när det gällde förseningsrapporternas positiva inverkan på framtida
förseningar, där ingen utav de intervjuade kunde sätta fingret på vad rapporterna egentligen
användes till i praktiken. Denna upplevelsedata visade på en brist i arbetsmiljön, och en brist som
tillåtits fortgå under en längre tid.
Depå Hagalund hade även problem med ojämn arbetsbelastning, detta som en naturlig följd av att
tågavgångarna inte ligger jämnt fördelade över dygnet. För Operativa Planerare finns den tredje
stolen att tillgå, men vid intervjuer med OP framgick att denna avlastande resurs inte alltid sattes in
under den tid på dygnet då belastningen var som störst, utan ofta dök den tredje stolen upp redan
vid morgonskiftet. Att få till ett jämnt arbetsflöde är av stor vikt då de Operativa Planerarna och
deras ständigt ringade telefoner innebar en flaskhals i processflödet, varför en striktare
schemaläggning av den tredje stolen rekommenderas. Även en striktare uppdelning mellan de två
ordinarie stolarna skulle vara värt att provas, där en stol tar de dagliga rutinerna, såsom
växlingsscheman och koordinering med förare och terminaltjänstmedarbetare, medan den andra
stolen fokuserar på alla kast, uppdaterar Webbdepå och tar alla samtal.
Över lag kändes insatser för att ta tillvara på personalens förbättringsvilja som hög prioritet, med
som mål att inkludera berörd personal i förändringsbeslut och ordentligt kommunicera
bakomliggande resonemang till varför vissa rutiner finns. Att OP‐rollen upplevdes som den roll i
störst behov av Heijunka‐inspirerande arbetsbelastningsinsatser spädde bara ytterligare på känslan
av att arbetsmiljöinsatser för denna grupp borde utredas.

7.7 9‐mötet och 10:30‐mötet
I 9‐mötet finns en inbyggd fördröjning i och med att gårdagens förseningar behandlas morgonen
efter, då nya skift har gått på.
Ett alternativ vore här att, ur ett förseningshänseende, behandla 9‐mötet som ett
rapporteringsmöte, snarare än ett informationsmöte. I nuläget kommer Produktionsledarna till 9‐
mötet, informeras om gårdagens förseningar och försöker sen leta upp berörd personal för att vid
behov vidare utreda varför olika förseningar skedde.
Då Produktionsledarna arbetar under mer normala arbetstider finns dock möjlighet att under dagen,
inför varje avslutat skift (växling, städ), stämma av med förseningsrapporten och se om någon från
deras ansvarigområde varit inblandade i förseningar. Ett samtal med berörda personer kan sedan
göras direkt, och på 9‐mötet dagen efter kan identifierade orsaker rapporteras.
Inför varje skiftesavslut finns naturligt viss skiftesöverlämningstid, men den här typen av omvänt,
proaktiv förseningsundersökning skulle kräva en omställning i Produktionsledarutövandet. Vinsten
blir dock att förseningsorsaker kan utredas direkt medan berörd personal fortfarande finns på plats,
och att den obligatoriska dygnsfördröjningen som annars uppstår vid 9‐mötet minskas. I de fall där
feedback bör ges kring en försening skulle denna uppsnabbning dessutom vara extra värdefull.
Att låta problem vara stoppande, en viktig del av Lean‐filosofin, är naturligt inget som går att
implementera vad gäller fel som uppstår under terminaltjänsten – en stoppad terminaltjänst skulle
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inte bara påverka det enskilda tåget utan bangården i stort och hela tågtrafiken som helhet. Tänket
med stoppande problem kan dock anammas vad gäller uppföljning av förseningar, där man i dag på
9‐mötet ibland låter bli att undersöka förseningar vilka tilldelats medlemmar på tidigare möten men
sedan glömts bort, eller vilka man inte uppenbart kan tilldela en ansvarig utifrån
förseningsorsaksbeskrivningen. En regel om att alla förseningar måste följas upp skulle sätta mer
press på uppföljning som helhet.
Vad gäller 10:30‐mötet finns som tidigare nämnts viss förvirring kring själva syftet med mötet, och
de flesta Operativa Depåchefer känns sig illa förberedda inför mötena på grund av tidsbrist. Här
behöver samtal föras mellan ODC och Chef för platskontrollen för att komma fram till hur dessa
möten på bästa sätt används, för att komma bort från känslan att de är ett ”påtvingat möte”.
Kopplingen mellan 9‐mötet och 10:30‐mötet måste även säkras upp, där det bör ingå i
möteshållarrollen att den för dagen ansvarige Produktionsledaren uppdaterar ODC efter avslutat 9‐
möte om frågor som uppkommit vilka bör vidare undersökas på 10:30‐mötet. På samma sätt måste
det ligga ett tyngre ansvar på ODC att i sin tur rapportera tillbaka all resulterande information från
10:30‐mötet till 9‐mötet, så att feedbackloopen sluts.
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8 Diskussion & Rekommendationer (Styra)
Då stor del av detta arbete kom att handla om dataminering, dataverifiering och försök att få fram
en idealmånad fanns ingen tid över för att praktiskt testa de föreslagna förbättringarna. En
förändring av t.ex. JDE‐koderna skulle vidare krävt beslut på flera olika nivåer inom SJ, inte bara ute
på Depå Hagalund, något som varit omöjligt under den praktiska rapportdelens 6 månader.
Standardiseringsbehovet, att se till att alla tänker kring och dokumenterar förseningar på samma
sätt, är dock grundläggande för allt fortsatt förbättringsarbete, och har varit ett av de största,
identifierbara hindren vid utförandet av detta arbete.
Även om alla använder förseningsrapporten som den är tänkt visar dock processanalysen på hur
breda och svårhanterliga vissa JDE‐koder i dag är, varför den föreslagna nya
förseningsrapporteringsstrukturen är starkt att rekommendera. Ett konsekvent användande, där
någon sätts som övergripande ansvarig för att följa upp den dagliga rapporteringen så att
skiftesavvikelser minimeras, kan sedan ligga till grunden för ny dataminering av samma typ som
gjorts i den här rapporten, med visualisering som ett av målen.
Även införande av stödjande nyckeltal rekommenderas, dels kring personal, såsom Skiftesledare,
dels kring interna händelser, såsom antalet försenade snabbvändande tåg ‐ detta för att på bättre
sätt kunna arbeta med det kritiska nyckeltalet punktlighet.
Inom Lean är kundbehovet ett viktigt fokus, något som hamnat i skymundan i detta arbete. Som en
rekommendation för fortsatta studier skulle därför kvantiteten hos olika förseningstyper kunna
undersökas grundligare, där man inte bara tittar på vad som försenar utan även med hur mycket det
försenar. För att detta ska vara möjligt krävs dock konsekvent och korrekt användning av
förseningskoderna. Ett sådant arbete skulle även kräva att nuvarande ”JDE 10 – Terminaltjänst”
bröts ner i mindre bitar, såsom föreslaget i de nya förseningskoderna, detta för att kunna avgöra den
exakta fördelningen för till exempel vattentryckning jämfört med klargöring.
Något som även vore intressant att titta på är skiftesarbetets inverkan på förseningsrapporteringen.
Att förseningsrapportera när man varit på ledighet i flera dagar kräver goda anteckningar från
tidiggående ODC:er, men inga tester rymdes i detta arbete för att undersöka huruvida skiftesgången
påverkar förseningsrapporteringen. Man skulletill exempel kunna tänka sig att användandet av ”JDE
20 – Övrigt” ökar om man varit borta en längre tid från rollen.
Även den noterade förseningstoppen kring 21:00 vore intressant att titta närmare på, då denna
överensstämmer med tiden för terminaltjänstskiftesbyten. Denna undersökning hanns tyvärr inte
med i detta arbete.
Den främsta rekommendationen vad gäller fortsatt undersökning gäller dock en förseningskod som
ligger utanför denna rapports avgränsning, ”JDE 13 – Akut felavhjälpning”. Denna förseningsorsak
ligger högt både vad gäller antalet förseningar och längden på förseningarna, och en punktmarkering
av denna förseningstyp, men nedbrytning över dygn, littera, vändtid och feltyp skulle därmed kunna
medföra en omedelbar påverkan på punktlighetsprocenten i stort.
Även förseningsorsaken ”JDE 12 – Handhavandefel” skulle må bra av att brytas ner och
punktmarkeras, detta då det i dagsläget är svårt att avgöra huruvida handhavandefelen uppstår till
följd av dålig utbildning, brist på tid eller övrigt. Utbildningsinsatser och bättre personalplanering
skulle eventuellt kunna sänka denna ofta förekommande förseningstyp, något som fram tills i dag
inte varit möjligt då förseningsorsakens frekvens dolts i statistiken.
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10 Appendix
10.1 Definitioner
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Spårfordon – Godkänt järnvägsfordon såsom beskrivet i Järnvägslag (2004:519), 4 §;
”drivfordon och annan rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår och som består
av ett eller flera delsystem eller delar av delsystem”
Tågsätt – Typ av fordonssätt (ett eller flera sammankopplade spårfordon) vilket används för
tågfärd. (Banverket, 2008)
Tågfärd – trafikverksamhet där spårfordon framförs från en driftplats/‐del till en annan
Tjänstetåg – Tågsätt under transport, utan resenärer
Littera – Tågsättets fysiska uppsättning, avser typ av fordon och vagnar.
Tågnummer – Identifierar en tågfärd i omloppsplanen/körplanen.
Turlista – Bemanningsplanering för fordonet
Tågplan – Årlig tidtabell för trafikanvändandet av järnvägsinfrastruktur, inkluderar
trafikprognoser, resursanalyser, omlopps‐, underhålls‐ och personalplanering
Omloppsplan/Körplan– Spårfordons turer, inkluderandes littera, avgångs‐/ankomsstider,
sträcka samt tågnummer.
Tågläge ‐ Den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tågplan, får tas i anspråk
för att framföra järnvägsfordon, exkluderandes arbetsfordon, från en plats till en annan
under en viss tidsperiod,
Banarbetsplan – Plan över Trafikverkets underhållsarbete.
Spårplan – Schematisk bild över depåns bangård
Spåranvändningsplan/Uppställningsplan – Planering över vilka spår ett fordon ska stå på
Terminaltjänst – Samlingsnamn för de tjänster som görs på ett fordon: vattentryckning,
fekalietömning, städning, växling, sanering (klotter, vilt och olycksfall).
Ordinarie tåg – Tågfärd som sker enligt planenlig körplan
Extratåg – Tågfärg som sker enligt särskild order.
Växlingsorder – Arbetsorder för växlingslaget vilken anger litteran för avgående tågsätt
Vändtid – Den tid tågsättet är på bangården mellan ankomst och avgång
Snabbvändare – Tur med en vändtid på 3h eller mindre.
RT – Rättidighet: hur många minuter ifrån schemalagd tabell en ankomst/avgång hamnade
Kast – När en planerad tur ställs in/ersätts och ett nytt tågsätt/fordon får sättas in.
Brist – När en planerad tur inte kan täckas, t.ex. beroende på sen leverans från verkstad.
JDE‐kod – Orsakskod som används för inrapportering av förseningar
Eventtåg – Avgång utanför den ordinarie turlistan, tågsätt som tar in för speciella event.
ATC – Automatisk tågkontroll, övervakar att tågen håller rätt hastighet och förhindrar att ett
tåg kör förbi en röd signal om lokföraren inte skulle ingripa.
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