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Kort kommentar från handledaren 
 
När Stefan Björklund påbörjade sin civilingenjörsutbildning knotade jag vid något tillfälle 
över delar av ett projektarbete. Några sådana kommentarer har inte varit aktuella här, det har 
varit rena nöjet att ha en så flitig student - om nu handledaren inte är ute efter att lata sig. Ste-
fan närmast kastade sig över arbetet och ett stort antal versioner har skickats fram och tillba-
ka, ofta nattetid när den verbala inspirationen blommat. 
 
Värdet av denna rapport ligger till stor del i klarläggandet av hur banutnyttjandeplaneringen 
går till i praktiken. Utöver de närmast inblandade har bara ett fåtal personer inblick i denna 
process, men ganska många kommer att ha nytta av fördjupad förståelse. Detta gäller inte bara 
entreprenörer och tågoperatörer utan säkert också andra delar av Banverket.  
 
Rapporten sätter fingret på ett speciellt problem som med säkerhet kommer att förvärras i 
framtiden: Hanteringen av ”outtagna arbeten”: Banverket skapar utrymme för ett banarbete 
genom avstängning, omledning av trafik mm. men entreprenören uteblir och frustrerade tåg-
operatörer kör omvägar runt en öde arbetsplats. I den redan nu mycket omfattande rapporten 
har det inte funnits utrymme att föreslå åtgärder, men en nära till hands liggande lösning är att 
avkräva entreprenören en deposition vars storlek bestäms av arbetets tidsbehov och störnings-
effekt. När arbetet färdigställts återfår entreprenören depositionen. Om entreprenören uteblir 
utan giltigt skäl fonderas depositionen hos Banverket, som en gång om året fördelar fondens 
innehåll bland de drabbade tågoperatörerna. Den praktiska utformningen av ett sådant system 
är komplicerad och ett uppslag till ytterligare ett examensarbete. 
 
Resultatet av arbetet kan sammanfattas till att banutnyttjandeplaneringen i stort fungerar bra, 
men är alltför störningskänslig. Huvudorsaken förefaller vara att det nu använda datorstödet 
är ganska primitivt, att distrikten inte använder samma metoder och praxis och att processens 
effektivitet till mycket stor del beror på enskilda personers hantverksskicklighet, utvecklad 
delvis i avsaknad av adekvat datorstöd. Banverket bör noga analysera Stefans förbättringsför-
slag i kapitel 8 och 9. 
 
Slutligen vill jag instämma i Stefans tack till alla berörda och särskilt de inom Banverket som 
tagit sig tid att förklara sin ganska invecklade verksamhet. 
 
2003-12-11 
Arne Karyd 
Handledare på Campus Norrköping 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Banverket Östra trafikdistriktet för att undersöka om det 
är möjligt att effektivisera och rationalisera den så kallade banutnyttjandeplaneringen, en 
process som ständigt pågår för att banarbete och tågtrafik ska vara möjligt.  
 
Jag vill framförallt tacka min handledare Arne Karyd för det enorma intresset han har visat för 
examensarbete och för det stöd han gett under resans gång. Tack Arne.  
 
Vidare vill jag även tacka alla personer som med stor öppenhet och vänlighet tagit emot mig 
och svarat på mina frågor och berättat det jag behövt veta för att kunna genomföra arbetet. Jag 
vill också säga att jag är imponerad av dessa personers kunskap. Jag vill med detta tacka: 
 

• Min handledare på TDÖT Roger Nordefors 
• Min handledare Hans Dahlberg på Banverket 
• Personalen på TDÖT speciellt Johan Hörle 
• Personalen på TDÖTP i Stockholm, Hallsberg och Norrköping för ert varma 

mottagande 
• Personalen på Banområdet i Sollentuna. 
• Samt alla andra som direkt eller indirekt deltagit i examensarbetet 

 
 
2003-12-11 
 
Stefan Björklund 
Teknologistuderande 



 iv



 v

Sammanfattning 
Det senaste årtiondet har Banverket förändras, från ursprunget i en inte alltför uppriven skils-
mässa från SJ till att bli ett verk med egen identitet. Banverket är nu en stor organisation med 
många olika enheter som alla har sin egen unika funktion. För att tåg ska kunna framföras 
krävs att järnvägen är "i form" och detta leder till behov av underhåll, reinvesteringar och 
nyinvesteringar. För detta ändamål genomför Banverket offentliga upphandlingar där entre-
prenörer som kan utför underhåll och nybyggnadtion lämnar anbud 
 
För att inte trafikutövarna ska drabbas av förseningar till följd av arbete vid järnvägen måste 
detta planeras noga. Ett arbete som kräver avstängning leder till att trafikutövaren måste pla-
nera in förändringar i sitt körschema. De arbeten som kräver längre avstängningar måste då 
förhandlas mellan de berörda parterna i förväg för att inte avstängningen eller omdirigeringen 
ska komma som en chock. Därför är det viktigt att planering sker med god framförhållning 
och att alla berörda får komma till tals.  
 
Banverket har till sin hjälp en huvudprocess med olika underprocesser för att underlätta pla-
nering av arbetet. Processen inleds av Banområdet som där lämnar in resultatet till Banverket 
Trafik för kontroll av de begärda arbetena. Efterkontrollen är ofta en tidskrävande uppgift 
eftersom det inte finns några speciellt utvecklade verktyg för detta ändamål. Banverket Trafik 
har därför utvecklat sin arbetsprocess för att medge viss efterkontroll. Alla planerade arbeten 
läggs in i ett skräddarsytt Excel-dokument. Dokumentet innehåller uppgifter om var och när 
arbetet ska utföras och vilken typ av ätgärder som ska utföras. Detta är nödvändigt för att tåg-
klarerarna ska kunna dirigera tågen på ett säkert sätt för såväl passagerare som personal på 
banan.  
 
När Banverket Trafik godkänt eller förkastat begärda arbeten skickas dokumentet vidare till 
alla berörda parter för att de som ämnar ta ut arbetet ska kunna planera själva genomförandet. 
Planeringsprocessen är tidskrävande då den berör flera olika avdelningar och entreprenörer. 
Detta leder till en komplicerad arbetsgång där det är svårt att följa flödet av planerade arbeten, 
vilket i sin tur leder till misstag och att godkända arbeten inte tas ut. Alltför ofta görs avstäng-
ningar och omdirigeringar utan att något arbete pågår. Problemet med dessa outtagna arbeten 
är känt sedan länge och Banverket Trafik arbetar på olika lösningar. 
 
Ett gemensamt system där alla inblandade parter skulle kunna se vad som planeras är att re-
kommendera. Detta är idag inte möjligt då Excel-dokumentet från Banverket Trafik måste 
skickas mellan avdelningarna eller också måste E-post eller telefon användas. Med ett för alla 
parter gemensamt system skulle Banverket troligen kunna minska andelen outtagna arbeten 
och möjliggöra en högre grad av samplanering för att tågtrafiken ska rulla friktionsfritt. 
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Summary 
The Swedish National Rail Administration has changed in the past decade, from its origin 
after a less dramatic separation from the Swedish State Railways to becoming an authority 
with its own identity. Today the National Rail Administration is a large organisation with 
several different departments, each with its own unique function. To operate train services the 
railway needs to be “in shape”, leading to a need for maintenance, reinvestments and new 
investments. For this purpose, the National Rail Administration carries out public procure-
ment where contractors, who are able to perform maintenance and new construction, submit 
tenders.  
 
Careful planning is required to avoid delays on transport operators as a consequence of rail-
way work. Construction work that requires track closure has the effect that transport operators 
need to fit changes into their operating schedules. Work requiring lengthy closures need to be 
negotiated between concerned parties beforehand, so that the closure or re-routing will not 
come as a shock. It is therefore important that planning is done well in advance and that all 
concerned parties are heard. 
 
The National Rail Administration is supported by a main process with various sub-processes 
to facilitate the planning of the work. The local track district within Banverket initiates the 
process and then the result is handed in to Banverket Rail Traffic for follow-up of the re-
quested work. The follow-up often is a time-demanding task since there are no specially de-
signed tools for this purpose. Banverket Rail Traffic has therefore extended its work process 
in order to allow for some follow-up. All scheduled work is entered into a customized Excel 
sheet. The sheet contains information of where and when the work is to be done and what 
kind of measures are to be taken. This is necessary in order for train dispatchers to be able to 
direct the trains in a safe way, for passengers as well as for railway workers. 
 
When Banverket Rail Traffic has approved or rejected the requested work, the sheet is for-
warded to all concerned parties so that those who intend to perform the work can plan the 
actual implementation. The planning process is time demanding since it involves several dif-
ferent departments and entrepreneurs. A complicated procedure is started where it is difficult 
to follow the flow of scheduled work, which in turn leads to errors and that approved work is 
not being performed. Too often, closures and redirections are done without any work being in 
progress. The problem with scheduled, but non-performed work is a long known fact and 
Banverket Rail Traffic is working on various solutions. 
 
A common system where all concerned parties would be able to see the planning status is 
recommended. Today this is not possible since the Excel sheet from Banverket Rail Traffic 
has to be forwarded between the departments or e-mail or telephones have to be used. A sys-
tem common for all parties would probably reduce the share of non-performed work and en-
able for a higher degree of coordinated planning in order to make train services run smoothly. 
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1 Bakgrund 
Det finns tre huvudsakliga fasta kommunikationsinriktade infrastrukturer i vårt samhälle. 
Dessa är vägnätet, data och telekommunikation samt järnvägsnätet. De två sistnämnda ge-
nomgår stora förändringar sedan början av 1990 talet. Både järnvägen och 
data/telekommunikation är idag avreglerade och det är konkurrens om dessa marknader. Av-
reglering har nått längre inom järnvägen där järnvägsnätet är separerat från SJ och SJ är ett 
vinstdrivande företag som fortfarande dock är statligt.  
 
Banverket är en myndighet och en viktig organisation för att vi ska kunna resa tryggt och 
snabbt inom Sverige och för den delen även internationellt. Alla trafikutövare begär att få 
köra en viss mängd trafik på ett antal sträckor, detta ska kapacitetsfördelas på ett rättvist sätt. 
Tågtrafikledningen bildades som en fristående myndighet som administreras av Banverket för 
att verka som en neutral myndighet för en rättvis föredelning av tider.  
 
Underhållet av järnvägen behöver tilldelas kapacitet för att tågtrafiken ska kunna rulla. Detta 
är en svår avvägning eftersom trafikintensiteten hela tiden ökar och utrymme för arbeten 
minskar. Det leder till problem, eftersom ena parten vill bara vill framföra tågtrafik och inte 
påverkas av arbeten medan den andra parten bara vill se arbeten och inte påverkas av tågtra-
fik. I och med denna problematik finns det en division inom Banverket som ska verka som en 
neutral part i givandet och tagandet för att möjliggöra både tågtrafik och arbeten längst våra 
svenska järnvägar. Därför bildades Banverket Trafik som delades upp i olika geografiska om-
råden. 
 
Även järnvägen behöver hållas i trim, det krävs reparationer och underhåll. Det blir idag mer 
och mer trafik på befintlig järnväg vilket i sin tur leder till ökat behov av underhåll eftersom 
slitaget ökar. Ökad trafik leder även till att tider när arbete kan utföras på järnvägen minskas. 
Det försöker man lösa genom att noga planera arbetstider på ett passande sätt för både entre-
prenörerna och trafikutövarna (TU). Om inte underhåll genomförs går saker sönder och det 
medför att tågen inte kan komma fram eller måste färdas i reducerad hastighet och de som i 
slutändan blir lidande är passagerarna och godstransportköpare. 
 
Trafikplaneringsprocesserna sker över ca fyra år och ända ner till innevarande dygn, dvs. det 
dygn tåget ska avgå eller banarbete äga rum. Därefter sker det uppföljning om tågen har varit 
försenade. Mellan det innevarande dygnet och de fyra åren sker förändringar som påverkar 
trafiksituationen, vissa är planerade och andra är oplanerade. Efter det att tidtabeller och avtal 
är lagda kan det ske förändringar i tidtabellerna som till exempel att nya tåg ska provköras, 
tidigareläggningar av planerade arbeten, trasiga lok/vagnar som måste till verkstad för repara-
tion. I och med att sådana situationer uppstår krävs det flexibilitet och förmåga att förändra 
och lägga till i tidtabellerna, detta sker genom korttidsplanering. Detta görs av Östra Trafik-
planeringssektionen korttidsplanering (TDÖTP) . Som det ser ut idag sker nästan allt uteslu-
tande med papper och penna med en mängd kopior till följd. Det kan i dag ses som omodernt 
men situationen har varit sådan att man valt att bygga på processerna och aldrig klippa navel-
strängen. Det har inte genomförts någon omfattande dokumentering eller analys av den nuva-
rande situationen. Det moment i planeringsprocessen som skiljer sig mellan Stockholm (Cst), 
Norrköping (Nr) och Hallsberg (H) är att stockholm och Norrköping använder sig av Excel 
som planeringsverktyg medan Hallsberg använder sig av en databas som är placerad i Bor-
länge. Dessutom skiljer sig Hallsberg från de övriga två genom att de har tre trafikdistrikt att 
arbeta mot. Skillnader finns även mellan Stockholm och Norrköping där Norrköping har ett 
tätare samarbete med BO och entreprenörerna. 
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2 Ordlista 
Banverket har en uppsjö av förkortningar, dessa förekommer i rapporten; 
 
BV  = Banverket 
GD  = Generaldirektör 
BVT  = Banverket Trafik 
BVP  = Banverket Produktion 
BVA = Banverket Projektering 
 
TD  = Trafikdistrikt 
TDM  = Mellersta Trafikdistriktet 
TDV  = Västra Trafikdistriktet 
TDÖ  = Östra Trafikdistriktet 
TDN  = Norra Trafikdistriktet 
TDS  = Södra Trafikdistriktet 
 
BRÖ  = Östra Banregionen 
BRM  = Mellersta Banregionen 
BRV  = Västra Banregionen 
BRS  = Södra Banregionen 
BRN  = Norra Banregionen 
 
BO  = Banområde 
 
TDÖ  = Östra Trafikdistriktet 
TDÖT  = Östra Trafikplanerings-   

sektionen 

TDÖTP  = Östra Trafikplanerings-
sektionen, korttidsplanering. 

 
DLC  = Driftledningscentralen 
TKL  = Tågklarerare  
 
Cst  = Stockholm Central 
Nr  = Norrköping 
H  = Hallsberg 
Vå  = Västerås 
 
TU  = Trafikutövare 
 
TRAV  = Trafikeringsavtal 
KTRAV  = Korttidstrafikeringsavtal 
BAP  = Banarbetsplan 
BUP  = Banutnyttjandeplan 
 
TSM  = Tillsyningsman 
HTSM = Huvudtillsyningsman 
VUT =Vagnsuttagande 
BVF = Banverket förordning 
DG = Daglig graf
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3 Nulägesbeskrivning 
Under denna rubrik kommer jag att presentera Banverkets organisation i dess helhet och do-
kumentering över den logistiska beställningsprocessen som äger rum ca åtta veckor innan 
tågen avgår och arbeten utförs. Anledningen till att jag väljer att visa hela organisationen är 
att läsaren ska få en överblick var examensarbetet kommer in i bilden. (Se Figur 3.1). 

3.1 Banverket 

Banverkets organisation är stor och komplex. Jag kommer att redovisa den avdelning jag ut-
förde mitt examensarbete på mer grundligt än för övriga Banverket. Ett organisationsschema 
har skapats för lättare kunna överblicka organisationen. 
 
Styrelsen 
Styrelsen sätter upp korta och långsiktiga strategier för hela bolaget/myndigheten. 
 
Internrevision 
Internrevision är en oberoende, objektiv, informationssäkrande och konsultativ aktivitet som 
är utformad för att tillföra mervärde till och förbättra en organisations verksamhet. Den ska 
bistå organisationen i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt och strukturerat 
tillvägagångssätt för att värdera och förbättra effektiviteten av risk management, styrning och 
kontroll samt ledningsprocesser. 
 
Generaldirektören (GD) 
Generaldirektören utses av regeringen och är närmast ansvarig för vad som sker inom banver-
ket. Han svara även gentemot riksdagens utskott och regeringen.  
 
Huvudkontoret 
Huvudkontoret är lokaliserat till Borlänge. Huvudkontoret har det övergripande ansvaret för 
samordning, administration, förvaltning, sektorsuppgifter, teknisk utveckling, kravspecifika-
tioner, tidtabelläggning, operativt trafikledning med mer.  
 
Tågtrafikledning 
Tågtrafikledningen är en fristående myndighet vars huvuduppgift är att besluta om fördel-
ningen av kapacitet på spåren så att anläggningarna utnyttjas effektivt. Tågtrafikledningen 
administreras av Banverket. 
 
Järnvägsinspektionen 
Järnvägsinspektionen är en fristående myndighet som bland annat övervakar att regelverket 
efterlevs och ger tillstånd till järnvägsverksamhet. De inhämtar och analyserar information vid 
tillbud och olyckor. Järnvägsinspektionen administreras av Banverket. På samma sätt admini-
streras luftfartsinspektionen av Luftfartsverket men där förväntas i december 2003 ett beslut 
att separera organisationerna.  
 
Banverket Trafik (BVT) 
BVT är en division inom Banverket och är uppdelad i fem distrikt, Norra Trafikdistriktet 
(TDN), Mellersta Trafikdistriktet (TDM), Södra Trafikdistriktet (TDS), Västra Trafikdistrik-
tet (TDV) och Östra Trafikdistriktet (TDÖ).  
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Från åtta driftledningscentraler (DLC) och mer än 100 stationer övervakar och leder BVT 
cirka 3400 tåg per dygn. Av 11830 km trafikerad järnväg i Sverige (exklusive Inlandsbanan) 
fjärrstyrs 8005 km från DLC. Trafikdistriktens gränser överensstämmer i stort med de gränser 
som banregionerna inom Banverket har. Med hjälp av växlar och signaler leds tågen den mest 
effektiva vägen. Genom olika säkerhetsåtgärder övervakar Banverket trafiksäkerheten vid 
banarbete. De informerar också trafikanter via till exempel högtalare och skyltar på plattfor-
mar. Andra huvudsakliga uppgifter är att bland annat konstruera förslag till tidtabeller, ansva-
ra för att elkraftnätet är i balans och att svara för uppföljning och redovisning av tågtrafikens 
punktlighet. Kartor över de olika trafikdistrikten finns att hämta på Banverkets hemsida, 
www.banverket.se. 
 
Banregioner 
Banregionerna (BR) har förvaltande uppgifter, det vill säga deras uppgift är att se till att ny-
byggnationer och renoveringar genomförs på befintlig infrastruktur. Banregionerna är uppde-
lade i norra, mellersta, östra, västra och södra. 
 
Banverket Produktion 
Banverket Produktion (BVP) utför arbeten såsom underhåll och nybyggnader av järnvägsan-
läggningarna på entreprenad i konkurrens på en allt mer avreglerad marknad. Banverket Pro-
duktionen är uppdelad i fem sektioner och de har en egen sektion för spårbundna maskiner av 
olika slag. 
 
Banverket Projektering 
Banverket Projektering (BVA) arbetar som konsulter med utredningar, projektering, tekniska 
tjänster och byggstyrning av järnvägsanläggningar. 
 
Banverket Industridivision 
Banverket Industridivision utvecklar nya och befintliga produkter och metoder till spårbunden 
infrastruktur och till detta relaterade system. I detta ingår att hantera patent för divisionen bäs-
ta sätt och att vid behov bistå med tekniskt stöd. 
 
Banverket Banskola 
Banverket Banskola erbjuder kompetensutveckling och utbildning inom järnvägsområdet. 
Banskolan utbildar främst Banverkets egen personal men säljer även kurser till externa kunder 
som till exempel järnvägsförvaltningar, trafikföretag, och entreprenörer runt om i Skandinavi-
en. 
 
Banverket Data 
Banverket Data tillhandahåller IT-stöd/-tjänster för banverkets behov. Där ingår bland annat 
drift, övervakning, förvaltning samt system och teknikutveckling. 
 
Banverket Telenät 
Banverket Telenät förvaltar och tillhandahåller teletjänster som är nödvändigt för järnvägs-
driften. De erbjuder även dataförbindelser och administrativ telefoni till banverket och olika 
trafikutövare. Banverket Telenät förvaltar det fiberoptiska nätet som finns utmed järnvägen, 
de hyr även ut överskottskapacitet i fiberoptiska nätet till externa företag.  
 
Banverket Materialservice 
Banverket Materialservice försörjer Banverkets anläggningar med material. 
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Figur 3.1: Banverkets organisationsstruktur med TDÖ. 
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3.2 Banverket Östra Trafikdistriktet 

Det känns viktigt att klargöra hur organisationen vid TDÖ, Figur 3.2, ser ut av den anledning-
en att alla inom organisationen är beroende av varandra för att driften av järnvägen ska funge-
ra 
 
TDÖ omfattar i stora drag länen Stockholm, Södermanland, Östergötland, Örebro och Väst-
manland samt delar av Uppsala och Kalmar län. (Se bilaga 2, sidan 72). TDÖ har nyligen ge-
nomgått en organisatorisk förändring med en ny uppdelning av de interna enheterna. Distrikt-
kontoret är lokaliserat till Sundbyberg. De förändringar som gjorts är bland annat att Trafik-
ledningscentralen (TLC) bytt namn till DLC och en sammanslagning har gjorts där korttids-
planeringen numera ingår i Östra Trafikdistriktet Trafik (TDÖT) med lokalisering på respek-
tive DLC som kommer att stanna kvar i Stockholm. Anledningen till detta är för att hålla ihop 
planeringsprocessen och att kunna vara nära DLC för snabb överlämning av förändringar och 
kunna hjälpa till vid behov. I deras uppgift ingår även att planera och kontrollera banutnytt-
jandeplanen (BUP), ett centralt begrepp i fortsättningen. 
 
TDÖT har det övergripande ansvaret inom regionen under följande punkter. 

• Att konstruera förslag till tidtabeller. 
• Att genom tågledning och tågklarering leda avtalad trafik. 
• Att ansvara för att elkraftnätet är i balans. 
• Att ge ut föreskrifter inom ansvarsområdet. 
• Att ansvara för säkerheten inom ansvarsområdet. 
• Att svara för uppföljning och redovisning av tågtrafikens punktlighet. 
• Att på uppdrag av trafikutövarna utföra trafikantinformation via informationstavlor 

och högtalarutrop. 
• Att upprätta dygnsrapporter. 

 
Organisationsskissen (Figur 3.2) visar hur uppdelningen är inom TDÖT med förgreningar till 
Stockholm, Norrköping, Hallsberg och kapacitetsplanering i Sundbyberg. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2: Organisationsschema TDÖT 
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3.2.1 Mjukvara 

Banverket har till sin hjälp för planering en uppsjö av olika program. Här nedan nämns några 
av dem. 
 
Trainplan 
Trainplan är ett program som utvecklas av ett brittiskt företag och som behovsanpassats för 
Banverkets tidtabellkonstruktörer. Detta används dock inte av korttidsplaneringen utan främst 
av långtidsplaneringen, dvs. de som konstruerar tidtabellerna för en hel period. Tidigare an-
vändes papper och penna för att konstruera tidtabeller. Ambitionen är att utveckla Trainplan 
som konstruktionsverktyg i hela planeringsprocessen. 
 
Excel 
Excel är de flesta redan bekant med. Excel är ett program fyllt av möjligheter för att skapa ett 
behovsanpassat dokument som möjliggör att användaren kan lägga till det som han/hon behö-
ver för att planera i BUP. Formler är lätta att konstruera och lägga till. 
 
BAP 
BAP står för banarbetsplan (BAP) men är också ett program som används för att lägga in 
banarbeten, programmet är uppbyggd som en databas. BAP är lokaliserad i Borlänge, dvs. att 
allt som läggs till i BAP lagras centralt och kan därmed läsas av alla som har tillgång till BAP. 
All BAP- och BUP-planering sker i BAP förutom i Stockholm och Norrköping som valt att 
använda sig av Excel. (Se bilaga 2, sidan 71) 
 
Daglig graf 
Daglig graf är ett program som genererar den dagliga grafen (DG), dvs. en grafisk tidtabell 
där inställda tåg är borttagna och extra tåg är tillagda. Även ankommande arbeten är inritade 
detta gäller BAP och BUP arbeten som ligger inom de fyra veckorna som är fastställda. (Se 
bilaga 2, sidan 75-76) 
 
Hannes 
Webbaserat program som är rikstäckande för att markera in hastighetsnedsättningar och vad 
orsaken är till hastighetsnedsättningen. (Se bilaga 2, sidan 70) 
 
Opera 
Realtidsuppdaterat program där alla med tillgång kan se var tågen befinner sig och huruvida 
tågen är försenade. 
 
Tips 
Inrapporteringssystem för tågförändringar. Detta program gör inte några uträkningar och ger 
ett litet stöd för konflikthantering. Systemet är gammalt och på väg ut ur Banverket, eftersom 
det bygger på gammal teknik som inte fyller dagens behov, och kommer att ersättas med Tra-
inplan. 
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3.2.2 Tidtabellskonstruktion 

Tidtabeller skapas för en hel period åt gången. I den tabellen ingår alla tåglägen som beställts 
av TU genom överenskommelse med Banverket (BV). Konstruktionen är en heltidssysselsätt-
ning för fem anställda vid TDÖT. När tidtabellen är klar och fastlagd startar arbetet med näst-
kommande period.  
 
Det hela resulterar i en mängd grafer med tågtider. Långtidsplaneringen skiljer på vardagar 
och ordinarie helgdagar, det vill säga lördagar och söndagar. Helgdagar som ligger på varda-
gar genererar mindre trafik eftersom affärsresenärerna är lediga och kollektivtrafiken körs 
mindre frekvent. I långtidsplaneringen av tidtabeller läggs inte helgdagar och låg/högsäsonger 
in. Anledningen är att tidtabellen skulle bli för omfattande om den skulle innehålla dessa vari-
ationer. Istället sker en efterkonstruering av tidtabeller hos TDÖTP. 
 
Tidtabellskonstruktörerna behöver ta hänsyn till arbeten som ska utföras över en längre tid. 
Om arbetet däremot är kortare än tre veckor kommer detta inte att beaktas i tidtabellen. Detta 
beror på att tabellerna blir för omfattande om varje trafikpåverkande arbete tas med i kon-
struktionen. Det sker därmed en efterkonstruktion av tidtabellen och detta planers och genom-
förs av TDÖTP. 
 
Vid den långsiktiga tidtabellskonstruktionen används Trainplan som arbetsverktyg. Före Tra-
inplan tid använde de sig av inrapporteringsprogrammet Tips och gjorde tidtabellerna manu-
ellt med hjälp av papper, penna och en mängd pärmar med olika tidtabellspåverkande para-
metrar. Detta finns delvis i programmet men det krävs att tidspåverkande faktorer tas med 
manuellt och för detta krävs en hel del kunskap av de personer som arbetar med tidtabellskon-
struktion. Det krävs således ett betydande inslag av yrkeskunnande i tidtabellskonstruktionen.  

3.2.3 Korttida tidtabellskonstruktion 

En beställning som inkommer till TDÖTP från TU kan vara av olika karaktär som till exem-
pel: 
 

• Extrainsatt tåg som kan vara persontrafik och godstrafik eller provkörning av nya tåg-
typer och vagnar 

• Borttagande av tåg vid helgtrafik och andra orsaker. 
• Tågtransporter till och från arbetsplatser för entreprenörer. 

 
Själva planeringsprocessen kräver erfarenheter och ett logiskt tänkande för att kunna genom-
föra en beställning. De personer som arbetar med planeringsprocessen har många års erfaren-
het och ett stort allmänt kunnande över järnvägens växlar, signaler och stråk som krävs för att 
kunna planer in ett extratåg. (Se Figur 3.3, sidan 12) 
 
När beställningen kommer in, i detta fall ett extra tåg, börjar planeraren med att undersöka om 
det finns möjligheter att köra tåg på önskad sträcka och tidpunkt. Tillvägagångssättet är att 
använda sig av DG och i denna undersöka om det finns utrymme för extra trafik. Finns  ut-
rymme, planeras detta in och bekräftelser skickas ut till berörda parter. Samma process uppre-
pas om det är beställning av provkörningar av tåg/vagnar. Bekräftelser sker via memo, fax 
och e-post. Det sista som görs är att mata in detta i daglig graf.  
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Figur 3.3: Korttida tidtabellsplaneringsprocessen 
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3.3  Dokumentering av det logistiska beställningsflödet. 

Planerarna vid TDÖTP har till huvuduppgift att planera och organisera tåg- och arbetsbeställ-
ningar för att banan ska kunna användas så effektivt som möjligt. Det finns två olika plane-
ringsprocesser som ständigt pågår hos TDÖTP: dels den korttida tidtabellskonstruktionen, 
som beskrevs på sidan 11, dels banutnyttjandeplanen, vilket kommer att beskrivas i detta ka-
pitel. Båda processerna är lika viktiga och delvis beroende av varandra. 
 
Jag kommer att börja beskriva hur vägen fram till BUP ser ut och därigenom kunna belysa hur 
dagens planeringsprocess ser ut. Sist i detta kapitel återfinns ett flödesschema över hela pro-
cessen, (Figur 3.12, sidan 22). Från det att entreprenören kontrakterats till det att arbetet ut-
förts och avslutas. 
 

3.3.1 Processen från TRAV till BUP 

Vägen till att få utföra ett arbe-
te vid banan är lång. (Figur 
3.4). Orsaken är inte byråkrati 
utan mer att många olika parter 
är involverade. Objekt som inte 
är inarbetade i BAP får inte 
orsaka förseningar, om ett ny-
tillkommet objekt riskerar att 
orsaka förseningar måste detta 
förhandlas med TU innan arbe-
tet får godkänt. De flesta arbe-
ten utförs dock till största del 
på nätterna. Det finns dock 
flera parametrar att ta hänsyn 
till, den vikigaste är säkerheten 
för dem som arbetar på banan. 
 
TRAV står för trafikeringsavtal 
och tecknas av Banverket med 
trafikutövarna över ett till fyra år sikt. K-TRAV står för korttids trafikeringsavtal och tecknas 
för varje tidtabellsperiod. TRAV träffas av Huvudkontoret eller BR och KTRAV av Trafikdi-
visionen. Banverkets behov av tid för banarbeten regleras i BAP som är en bilaga till K-
TRAV. 
 
Utifrån K-TRAV och BAP koordineras och fastställer korttidsplaneringen en BUP över åtta 
veckor, där banarbeten och tågtrafik samordnas till en leveransplan. I BUP är de fyra första 
veckorna fasta och de följande fyra veckorna preliminära. BUP fastställs varje onsdag och 
gäller fr.o.m. måndag vecka efter onsdagen (då BUP fastställdes) och åtta veckor framåt. 
 

  Figur 3.4: KTRAV, delmoment i processen 
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Banregionen (BR) har ansvaret för planering och samordning av alla arbeten som ska utföras. 
Banområdena (BO) samordnar och prioriterar uppgifter om alla planerade arbeten inom re-
spektive geografiskt område. Andra beställarenheter inom BR och entreprenörer som enligt 
avtal har detta ansvar planerar och samordnar sina arbeten innan arbetena vidarebefordras till 
BO för bearbetning.  
 
Slutligen skickas uppgifterna vidare till korttidsplaneringen som samordnar arbetet med trafi-
ken. Samtidigt sker en kontroll även mot angränsande områden. Alla banarbeten ska finnas 
med i BUP senast fem veckor innan arbetet ska utföras. Undantag är felavhjälpning eller be-
siktningsanmärkning som kräver omedelbar åtgärd. Det kommer även att vara möjligt att vid, 
oförutsedda händelser som kräver snabb åtgärd, begära "Avvikelse från BUP". Korttidsplane-
ringen fattar beslut om sådan begäran kan accepteras. (Se Figur 3.5 och Figur 3.6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.5: De tre huvudmomenten i planeringsprocessen [källa: Bröh 800.200] 

Figur 3.6: Stegen från TRAV till BUP, huvudprocessen och dess delprocesser 
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BO
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3.3.2 Entreprenörerna – BUP-processen 

I dag finns det ett flertal entreprenörer som arbetar med järnvägsunderhåll. Tidigare har det 
varit BVP som stått för underhållet men även inom järnvägen har konkurrensen nått fram och 
det är idag inte en självklarhet att BVP ska sköta allt underhåll utan att det sker via anbudsför-
farande. Detta har lett till att privata intressenter har slagit sig in på denna marknad. Några av 
de största privata intressenterna är:  

• Nordic Turnout System  
• Swedish Rail System 
• ElTel Network TE AB 

”Deadline” för inrapportering i BUP till BO 
är fredag 16.00. (Se    Figur 3.7). Avvikelse 
från BUP eller operativa avvikelser som 
används av Norrköping sker direkt till 
TDÖTP och passerar således aldrig BO; 
detsamma gäller S-blanketter. BVP som 
ligger inom samma intranät kan däremot 
lägga in avvikelser från BUP direkt i en 
mapp på det lokala nätverket. Detta kan 
dock inte externa entreprenörer göra, dessa måste gå via BO som i sin tur lämnar in dessa till 
TDÖTP. 
 
Det vanligaste är att entreprenörerna planerar sina egna tider men det förekommer att BO eller 
BVA tilldelar tider, beroende på om de utför underhåll eller ingår i projekt inom BV. Inom 
TDÖ är det för närvarande (se tryckår) bara BVP som har underhåll med undantag för en ex-
tern entreprenör som fått kontrakt på banunderhållet på Dalabanan inom TDÖ. 

3.3.3 Banregion – BUP-processen 

Banregionerna är uppdelade i olika geografiska områden. Inom BR ingår BO i den del av 
Banverket som förvaltar järnvägsanläggningen och beställer underhåll. BO är sedan i sin tur 
uppdelade i lokala områden, inom BRÖ finns de i Cst, Nr, H och Vå. 
 
BO lägger ut anbudsförfrågningar på löpande underhåll och tillfälliga arbeten på banan. I dag 
arbetar de mest mot BVP men det finns några privata aktörer som konkurrerar om uppdragen. 
 
BO lämnar in trafikpåverkande arbeten i 
BAP till TDÖT för förhandling med TU. 
Detta kan ske före eller efter själva 
anbudsprocessen. Vid anbudsförfarandet 
bestäms det ur vissa uppsatta kriterier vem 
som ska får utföra arbeten1. Planeringen av 
reinvesteringar, nyinvesteringar eller 
underhåll kan ibland ske med flera års 
framförhållning, kommunikationen fungerar 
dock inte alltid och då kan besvärande situa-
tioner uppstå för inblandade parter. Detta 
kan även gälla icke trafikpåverkande arbeten, skillnaden blir då att dessa inte förs in i BAP.  
                                                 
1 Det finns uppsatta kriterier som entreprenören måste uppfylla gällande säkerheten för arbete vid järnväg.  
 

   Figur 3.7: Delmoment i BUP-processen, entreprenör 

 Figur 3.8: Delmoment i BUP-processen, BO 

Entreprenör 

Arbetsplanering 
DL: fredag 
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BO
Cst, H, Vå, Nr 

Samdialoger 
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När BO får in underlag från entreprenörerna med specifika tider när arbetet ska utföras påbör-
jas planering och kontroll av om arbetet är möjligt att utföra på önskad tid. Ibland tilldelar BO 
entreprenören tider. Arbetet får som bekant inte störa tågtrafiken om det inte är förhandlade 
med TU, dock är alla akuta åtgärder undantagna. 
 
Sammanställningen kommer in via det interna nätverket eller fax/telefon, beroende på om 
entreprenören har tillgång till nätverket. Excel-dokument är en standardmall som används hos 
vissa entreprenörer, BO och TDÖTP. Detta gäller ej Hallsberg som använder BAP-
programmet som verktyg. När planeringen är klar skickas den vidare till TDÖTP för en slut-
giltig granskning. Deadlinen för att lämna planerade arbeten från BO till TDÖTP  är tisdag 
08.00. Excel-dokumentet överförs via det interna nätverket.  
 
Om BO anser att uppgifterna är felaktigt ifyllda ger detta påföljden ”gör om, gör rätt”, dvs. 
begärt arbete återsänds till entreprenören för komplettering. Anser BO att det inte är möjligt 
att utföra arbetet på begärd tid ges det avslag eller möjligheten att ändra tidpunkt. 
 
Den formella anmälan av arbetet görs via S-blanketter, BO handhar dessa såvida inte entre-
prenören har tillgång till nätverket då det sänds direkt till TDÖTP. BO behandlar dock ej S-
blanketterna. Samma sak gäller avvikelse från BUP. 

3.3.4 TDÖTP – BUP-processen 

I detta stycke avser jag att försöka visa arbetsgången för BUP-handläggarna vid TDÖTP. Jag 
kommer att beskriva rutinerna hos Cst, H och Nr eftersom de arbetar med olika redskap för att 
handlägga ärendena. Skillnaderna består i av att Cst och Nr använder sig av Excel som arbets-
redskap för planering medan H använder sig BAP-programmet. Deadline och säkerhetsrutiner 
är dock detsamma eftersom detta är direktiv från huvudkontoret, dock kan lokala avvikelser 
förekomma. (Se Figur 3.9, sidan 17). 
 
Jag har tidigare beskrivit vägen fram till BUP, dvs. nedbrytningen av BAP till BUP. För att 
det ska fungera att framföra tåg måste järnvägen vara i trim samtidigt som resenärerna inte 
ska drabbas och naturligtvis TU inte förlora inkomst. För att det ska ske så friktionsfritt som 
möjligt finns TDÖ till hjälp som oberoende part gentemot TU och banhållaren.  
 
BUP är inte ett säkerhetsdokument utan ett planeringsverktyg. Detta innebär att BUP inte är 
ett rättsligt gällande dokument där någon kan hållas ansvarig. Säkerhetsdokumentet är S-
blanketter. Dessa blanketter klargör klart och tydligt vilket datum arbetet ämnas tas ut, klock-
slag, vilken sträcka arbetet berör och vilken typ av arbete som ska utföras. Dessa blanketter 
behöver således inte stämma överens med det som tidigare har planerats men TDÖTP tilläm-
par dock att arbeten som begärs ut på S-blanketter ska stämma överens med BUP. Om blan-
ketten inte stämmer överens med BUP ska den skickas tillbaka för komplettering. Detta sker 
dock såvida inte felen är av allvarlig karaktär att säkerheten vid arbete riskeras åsidosättas 
eller om arbete som begärs inte finns med i fastställd BUP. 
 
Som tidigare påpekats gäller BUP över åtta veckor varav de fyra första är rörliga och de fyra 
sista veckorna, innan arbetet ämnas tas ut, är fasta. Med ”rörliga veckor” menas att det kan 
tillkomma nya arbeten. Arbeten ska dock vara inplanerade i BUP minst fem veckor i förväg 
och trafikpåverkande arbete måste förhandlas med TU. Dock ska det vara av väldigt viktig 
karaktär för att godkännas. Under de fasta veckorna ska det normalt inte tillkomma nya arbe-
ten såvida det inte rör sig om akuta arbeten som måste genomföras, t.ex. nerriven kontaktled-
ning, fel på växlar som orsakar stopp eller andra operativa problem. Det förekommer att arbe-
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ten inrapporteras till BUP flera veckor innan de ska fastställas men de som ligger utanför åtta 
veckors rammen behandlas inte utan de blir liggandes i BUP, dvs. dessa nummersätts ej. 
 
Tågfria tider 
Tågfria tider är när inga tåg framförs. Dessa kan vara under dagen och på nätter. Antalet tåg-
fria tider varierar detta beroende på stråk. Det finns sträckor där det är endast är trafik vid 
rusningstiderna, alltså morgon och kväll, och nästan inget på övrig tid. 
 
Direktplanerade arbeten 
Vid direktplanerade arbeten ringer Tillsyningsman (TSM) till tjänstgörande Tågklarerare 
(TKL) och begär ut arbeten och per telefon genomför processen med S-blanketter direkt med 
TKL utan att någon ordinarie trafikplanerare är inblandad. Detta sker muntligt och inte genom 
en S-blankett, samtalet mellan TSM och TKL spelas in vilket i sin tur leder till att en ”S-
blankett” har upprättas Direktplanerade arbeten är flexibla där arbetet kan avslutas med kort 
varsel (ca fem minuter). Dessa arbeten är normalt fall inplanerade i BUP, det kan dock före-
komma avvikelser beroende på om arbetet är akut åtgärd. 

 
Figur 3.9: Hela BUP-processen, från KTRAV till avrop till DLC 
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3.3.5 Bearbetning av BUP 

TDÖTP får in begäran om arbeten, fordonsrörelse och vagnuttagning genom BO som vi kan 
kalla för beställare. Begäran inkommer via ett Excel-dokument som ligger tillgänglig för BO 
via det interna datornätet. Begäran sker således inte via papper utan direkt via nätverket. 
Handläggaren öppnar Excel-dokumentet tisdag morgon klockan 08.00 vilket är deadlinen för 
begäran av arbeten. Dessa arbeten läggs upp i separata mappar som är ordnade efter Cst, H 
och Nr.  
 
Arbetet startar med att föregående vecka tas bort ur BUP eftersom den inte längre gäller. Där-
efter kopieras de begärda arbetena in i BUP. Begäran ska innehålla den information som krävs 
för att handläggaren ska kunna handlägga ärendet. Bland annat anges det vilken vecka arbetet 
gäller, vart arbetet ska utföras och vilken typ av arbete som ska utföras. (Se bilaga 2, sidan 
73).  
 
De begärda arbetena kan mycket väl gälla flera veckor innan de ska fastställas, lika gärna som 
att det ansöks om extra arbete i den fasta perioden (fyra veckor). När alla begärda arbeten är 
inlagda i BUP påbörjas handläggningen av arbetena. Det som sker nu är att kontrollera att 
arbetena går att utföra enligt givna förutsättningar. Detta sker mer eller mindre manuellt. 
Bland annat kontrolleras om arbetet har ett objektnummer, dvs. om det redan är avtalat enligt 
BAP. Finns ett objektnummer kontrolleras detta mot BAP, i kontrollen undersöks att arbetet 
fortfarande gäller. Arbetet kan ha dragit ut på tiden eller att det uppstått missförstånd. De ar-
beten som verkar vara oklara eller som begärts ut som BAP-objekt fast giltighetstiden för ob-
jektet utgått flaggas ut för att beställaren ska kunna syna och göra om begäran. 
 
Beställaren kan även lägga in om avvikelse från BUP. Det förekommer olika typer av avvi-
kelser och vi kan säga att det är ett samlingsnamn för förändringar i redan begärda arbeten 
eller nytillkomna arbeten. Tisdag klockan 08.00 och torsdag klockan 12.00 är deadline för 
avvikelser som inte akuta. Torsdagsavvikelsen avser förändringar för vecka 1. Tisdagsavvi-
kelsen avser förändring som sker fram till det då vecka 1 börjar. Det är ganska vanligt att be-
ställaren skickar in en avvikelse där nya tider begärs under de fastställda fyra veckorna. Man 
väljer dock att hantera detta som en avvikelse men när tiden har beviljats ses detta inte som en 
avvikelse utan bör ses som en vanlig beställning. Den sista typen av avvikelsen är den så kal-
lade operativa avvikelsen som inkommer samma dag som arbetet förändras, inställs eller akut 
åtgärd. Om avvikelsen inkommer innan 14.00 vardagar behandlas denna av ordinarie BUP 
personal om den däremot inkommer efter 14.00 behandlas den av DLC. Denna typ av avvi-
kelse behandlas normalt fall bara om den är av akut art. (Se Figur 3.10) 

 
Figur 3.10: De olika avvikelserna i en tidslinje. 
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Avvik. torsdag 12.00 Avvik. tisdag 08.00 OPA avvik.  
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Handläggaren måste kontrollera att arbetena inte påverkar fastställd tidtabell. Bland annat 
måste det kontrolleras att arbete inte sker simultant på alla spår dvs. upp- och nerspår. (Se 
Figur 3.11 a). Planerarna måste även ta hänsyn till att inte körsträckor som korsar varanda 
stängs av på ett sådant sätt att tågen inte kan köra runt ett arbete via en omväg. (Se Figur 3.11 
b) Detta är bara några få av de många faktorer som måste tas hänsyn till innan arbeten kan 
beviljas.  
 

När alla arbeten är kontrollerade måste dessa nummersättas vilket är samma sak som att de är 
godkända. Numreringen görs genom att handläggaren helt enkelt börjar med vecka och sedan 
med stigande nummerserie. Exempelvis 48001-48xxx beroende på hur många inkomna arbe-
ten det gäller.  
 
Detta arbete pågår fram till onsdag klocka 15.00 då BUP:en läggs ut som fastställd BUP. Be-
rörda parter får tillgång till BUP:en genom att någon på BO distribuerar den vidare, detta på 
grund av att alla inte har tillgång till nätverket.  
 
TDÖTP (Cst och Nr) 
Norrköping och Stockholm använder båda sig av Excel för att planera in arbeten. Att de inte 
väljer BAP som verktyg beror på dess begränsningar. Excel är mer användarvänligt och de 
vill kunna sortera upp arbetena på sätt som inte BAP tillåter eftersom funktionerna saknas. 
Excelarken ger en bättre överblick eftersom alla objekt med dess begränsningspunkter, datum 
och etc. syns på samma ark. Arket innehåller all den information som behövs för att kunna 
analysera om arbete kan tas ut. (Se bilaga 2, s 73-74). 
 
Norrköping har valt att dela upp sitt driftledningsområde i fem olika stråk där var och ett av 
stråken har begränsningar som medger hur många arbeten som får tas ut. Arbetena planeras 
som vanligt in i BUP men en samdialog sker mellan BO och entreprenörerna för vilka veckor 
arbeten gäller som i sin tur rapporteras in till TDÖTP. Detta gäller även direktplanerade arbe-
ten men där görs dock ingen anmälan via S-blankett detta sker i samförstånd med den tjänst-
görande TKL. 
 
Norrköping för en nära dialog med de inblandade parterna för att finna den bästa lösningen 
för att planeringen av arbetet ska passa alla. Detta görs även i Stockholm men inte på samma 
nivå. Norrköping har i samråd med BO i Norrköping valt att sätta deadline för S-blanketter till 
torsdag 12.00 och återsänder dessa till entreprenör fredag 12.00. Detta för att BO önskar ha 
mer tid för slutplanering. Stockholm har valt att bibehålla deadlinen för S-blanketter till tisdag 
12.00 och återsändelse på torsdag 12.00, detta beror på ett högt arbetstryck och man känner 
helt enkelt att tiden inte skulle räcka till med en senarelagd deadline. 
 

Figur 3.11: Arbetsområden som ej kan godkännas 

b a 

ARBETE 
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TDÖTP (H) 
Hallsberg skiljer sig från Cst och Nr, Hallsberg arbetar mot flera TD och BO, Cst och Nr ar-
betar således bara mot östra banregionens BO. Hallsberg arbetar mot Västra trafikdistriktet 
(TDV) och Mellersta trafikdistrikt (TDM) och banområdena Hallsberg, Västerås, Karlstad, 
Falköping och Borlänge. Det som gäller är att TDÖTP H har åtagit sig vissa sträckor som 
ligger utanför TDÖ på entreprenad. Anledningen till detta är att driftledningsområdet sträcker 
sig över fem BO som ingår i tre olika BR och för att inte planeringen ska åsidosättas har man 
valt att även TDÖTP H ska handha BUP. 
 
TDM väljer att nästan enbart arbeta på tågfria tider. Detta innebär att BO Borlänge väljer att 
begära ut många tider men de skickar inte in någon begäran av att ta ut arbetet via S-
blanketter. Istället begärs arbetet ut i form av direktanmälan till tjänstgörande TKL vid DLC 
H om att arbete ska utföras. Som jag skrev tidigare finns det begränsningar över hur mycket 
arbeten en TKL kan överblicka samtidigt som TKL ska överblicka tågtrafiken. Det medför till 
att ena dagen kan TKL överhopas av begäran om arbete till att nästa dag bara ha ett fåtal.  
 
Samtliga arbeten som godkänns och märks med objektnummer läggs sedan in i DG till skill-
nad mot Cst och Nr som lägger in arbeten i DG då S-blanketterna har godkänts. Detta görs av 
den anledningen att H anser att om man begär arbete, ska det också tas ut. Hallsberg har valt 
att sätta en deadline på inlämnandet av S-blankett till torsdag klockan 12.00 och återsänder 
den till entreprenören fredag klockan 12.00; detta efter önskemål från BO i deras närområde. 
 
Tidpunkt noll (DLC) 
När tidpunkten för arbetet är inne påkallar entreprenören TKL uppmärksamhet och anger vil-
ket BUP-nummer som gäller för arbetet. Klareraren hämtar S-blanketten och inväntar att TSM 
ska spärra av sträckan/station där arbetet gäller enlig säkerhetsföreskrifterna (BVF:900). Efter 
att avspärrningarna gjorts kan TKL godkänna att arbetet får påbörjas. 
 
Uttagandet av arbetet sker enligt säkerhetsrutiner och skiljer sig således inte nämnvärt mellan 
de olika DLC som finns inom TDÖ däremot hur TKL tar sig an de begärda S-blanketterna 
skiljer sig åt. Problemen med S-blanketterna är att det finns olika sätt att notera arbetens start- 
och sluttid. En TKL vet inte innan hans/hennes pass börjar vilka arbeten som ska genomföras 
under passet. Vanligen hämtas S-blanketterna ut från pärmar vid den plats som TKL sitter vid. 
Problemet är att ett arbete kan vara över flera nätter och det görs på en och samma S-blankett 
för hela den tid arbetet fortlöper. Detta medföra att noteringar kanske inte kan göras på S-
blanketten och att den kanske riskeras försvinna i stressen. Tanken är att blanketten ska hänga 
med över den tid arbetet pågår. Det finns andra sätt att notera arbeten för TKL. Bland annat i 
DG som TK alltid har framför sig eller via en hjälpblankett. TKL ritar in arbetet i DG eller 
fyller i hjälpblanketter. Noteringar i DG och Hjälpblanketterna ska arbetets karaktär, start- 
och sluttid, telefonnummer till TSM/HTSM och annan information anges. När arbetet är slut 
kontaktas TKL eller TKL kontaktar entreprenören och det stäms av banarbetarna är ”ur spår” 
så att tågen kan passera utan att kompromettera banarbetarna. Efter att arbetet avslutas sker en 
uppföljning. I uppföljningen undersöks bland annat om arbeten har tagits ut eller inte. Detta 
sker genom att personal från TDÖTP manuellt avläser grafer och blanketter för att där se om 
arbeten har tagits ut. 
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3.3.6 Förklaring av blanketter och begrepp 

TSM (Tillsyningsman) 
TSM är säkerhetsansvarig vid en arbetsplats och gör avrop till TKL. 
 
HTSM (Huvudtillsyningsman) 
HTSM är säkerhetsansvarig för att koordinera arbeten på sträckor där flera TSM förekommer. 
Anledningen till att HTSM finns är för att TKL har en begränsning för hur många TSM TKL 
kan ansvara för. HTSM gör avrop till TKL för att kunna säkerställa att alla arbetet kan 
genomföras utan risker för personalen på arbetsplatsen. Hur många TSM en TKL kan hålla 
under uppsikt beror på hur mycket trafik TKL måste hålla reda på. 
 
Blanketten S1, S2 och S15 
För att kunna ge en större förståelse hur rutinerna vid arbetsbegäran fungerar ämnar jag redo-
visa de blanketter som används för att anordna arbetena.  
 
S1 A-fordonsfärd/vagnuttagning (vut) 
Blanketten behandlas enligt tågbeställningsprincipen.  
 
S2 A, E, L och S-arbeten 
I en S2 blankett ska det anges vilken typ av arbete som ska utföras, det finns fyra olika typer 
av arbeten:  
 

• A-arbete: Ett A-arbete kräver av säkerhetsskäl mm att inga eller bara vissa fordonsrö-
relse får ske över arbetsplatsen. Arbetsplatsen innefattar en sträcka eller ett område. 
Vid ett A-arbete hålls stationssträckan respektive A-arbetsområdet bevakad och statio-
nen avspärrad. 

• E-arbete: Anordning på tågspår till skydd mot att fordon med uppfälld strömavtagare 
leder spänning till den strömlösa kontaktledningssektion där arbete pågår. Vid E-
arbete hålls stationssträckan resp. E-arbetsområdet på bevakad station avspärrad. 

• L-arbeten: Anordning för att upplåta tågspår på linjen för lätta arbetsredskap. Vid L-
arbete hålls stationssträckan avspärrad. 

• S-arbeten: Sådant arbete i signalanläggning som kan påverka säkerheten för fordons-
rörelse men som inte kräver A-arbete. 

 
I denna blankett ska även datum och klockslag anges när arbete ämnas utföras, begräns-
ning/omfattning av arbetet, vilket spår arbete sker på och sträcka anges.  
 
 
Linjebok 
Sammanställning av uppgifter som främst tåg- och banpersonal behöver känna till. Linjebo-
ken innehåller en förteckning över tpl (trafikplatser), vissa signalinrättningar, hastighetsned-
sättningar mm samt uppgift om vagnviktstabeller, undantag från och tillägg. 
 
BVF:900 
Den föreskrift som beskriver säkerhet och regler som gäller för arbeten vid banan och sta-
tionsområden. I föreskriften finns även de blankettrar som krävs för att begära arbeten. 
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Figur 3.12: Processbeskrivning av handläggningen av BUP.

22



 23



 24

4 Uppgiftsprecisering 
I detta kapitel ämnar jag att på ett konkret sätt att bryta ner problemen till en överblickbar 
nivå.  

4.1 Syfte, uppgift och avgränsning 

Ursprungligen var syftet att undersöka och dokumentera det nuvarande logistiska informa-
tionsflödet i en beställningsprocess vid BV Östra trafikdistrikts trafikplanering och använda 
detta som grund för eventuellt kunna rationalisera och effektivisera arbetsgången för hanter-
ing av beställningsrutinen. 
 
Utifrån syftet har jag överblickat: 
 

• Hela organisationen ner till den nivå där jag utför mitt examensarbete 
• Entreprenörerna (de som arbetar på spåret)  
• Banregionen/Banområdet 
• Datorsystem och programvara 
• Processen för BUP hanteringen hos TDÖTP Cst, H och Nr 
• Korttida tidtabellsplanering för tågbeställningar, borttagande av tåg och vagnsuttag-

ning av fordon för arbete. 
 

Härifrån går jag nu vidare till själva uppgiften. 
 
TDÖ vill effektivisera trafikplaneringen och BUP-handläggningen genom att automatisera 
och förändra den nuvarande processen till att bli effektivare och därmed mindre resurskrä-
vande.  
 
I nulägesbeskrivningen har jag beskrivit hela vägen från trafikeringsavtal till BUP och långti-
da tidtabellplanering till korttida tidtabellsplanering. Efter att ha gjort nulägesbeskrivningen 
av verksamheten vid TDÖTP insåg jag att det inte var realistiskt att undersöka både trafikpla-
nering och BUP-handläggningen eftersom examensarbetet skulle bli för stort och omfattande. 
Det är under en tidsbegränsad period jag utför examensarbete. Vid ett för omfattande åtagan-
de kan arbetet bli av dålig kvalitet där endast ett fåtal alternativ skulle undersökas och därmed 
nyttan av rapporten minimal. 
 
Därför valde jag i samråd med min handledare Hans Dahlberg vid Banverket och min handle-
dare Arne Karyd vid Linköpings universitet att släppa trafikplanering. Inte av den anledning-
en att vi ansåg att det var betydelselöst utan snarare att BUP är mer omfattande och mer tids-
krävande för mig att sätta sig in i. Jag vill i denna mening säga att trafikplanerarna gör ett be-
tydelsefullt arbete med att förändra tidtabellerna för att trafiken ska fungera friktionsfritt.  
 
Syftet med rapporten kvarstår dock ändå men med modifikation. 
 
Syftet är att undersöka och dokumentera det nuvarande logistiska informationsflödet i en be-
ställningsprocess vid BV Östra Trafikplaneringssektionen för BUP-handläggning och använ-
da detta som grund för att kunna rationalisera och effektivisera BUP-handläggningen. 
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4.2 Varför ett examensarbete om BUP? 

Det pågår redan idag förändringar med BUP-handläggningen, nya rutiner håller på att arbetas 
fram. Gamla rutiner som togs fram redan 1999 upplevs som luddiga eftersom det inte har bli-
vit någon uppföljning från huvudkontoret där direktiven framtogs. Det finns idag många pro-
gramvaror för att bearbeta informationen men de är inte anpassade för själva BUP-
hanteringen dessutom är programvaran ofta fristående och att koppla ihop programmen kan 
vara problematiskt. 
 
Om det ska gå att effektivisera BUP-handläggningen krävs det i mitt examensarbete att det 
gjorts en fullständig undersökning och analys av hur det ser ut idag hos de olika avdelningar-
na inom TDÖ som är inblandad i BUP, dvs. en nulägesbeskrivning. Det finns andra aspekter 
som är av vikt för att kunna generera en lösning som kan passa in i organisationen. I min upp-
fattning finns det en kund knuten till TDÖTP som i detta fall är BO. BO som förvaltar spåret 
för BR räkning har i sin tur kunder i form av trafikutövare och dem i slutändan passagerare 
och transportköpare.  
 
Det blir således en längre olänkad kedja att följa för att se möjligheterna i en förändring. (Se 
Figur 4.1). De som direkt och indirekt är involverade i BUP är:  
 

• Banregionerna  
• Entreprenörerna  
• Trafikutövarna  
• TDÖTP Cst, H och Nr 
• DLC Cst, H och Nr 

 
 
 
 
 

 
 
 

TU vill inte blanda sig i BUP eftersom de anser att det är BAP som gäller för dem eftersom 
trafikpåverkande objekt redan avtalats in i KTRAV. Det är dock svårt att alltid leva upp till 
ambitionen att TU inte ska behöva drabbas av avstängningar som inte är förhandlade och in-
kluderade i BAP. Tyvärr blir ibland TU drabbad av icke förhandlade förseningar när arbeten 
måste göras för att trafiken ska kunna rulla. Detta har jag skrivit om i tidigare kapitel. (Se 
Processen från TRAV till BUP, sidan 13) 

Figur 4.1: De brutna länkarna i BUP-processen 

 
Entreprenör         BR      TDÖTP          DLC 
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5 Teoretisk referensram 
Efter att ha preciserat uppgifter kommer jag under detta kapitel bearbeta litteratur som bland 
annat berör området kvalitet, tjänsteutveckling och målvisioner. Anledningen till att jag väljer 
litteratur inom dessa områden är att syftet med mitt examensarbete är att försöka rationalisera 
och effektivisera arbete med BUP-planeringen. För att kunna göra en förbättring krävs det att 
målsättningen tydliggörs och att varje enhet/division vet sin roll. Detta är något som jag skulle 
vilja kalla för kvalitetsförbättring i alla led. 
 
Definition 1: ”Kund är den köpande enheten.” Ur entreprenören syn är Banverket kunden. 

Banverket ställer i sin tur krav på motprestation i form av säkerhet och S-
blanketter. 

 
Definition 2: ”Medproducent är en intern kund.” Följer av ovanstående resonemang och gör 

följaktligen Banverket kund till Banverket. Det vill säga Banverket ställer krav 
på motprestation inom sin egen organisation. 

 
Definition 3: ”Produkt kan vara en vara eller en tjänst.” Entreprenören levererar en produkt i 

form av underhåll, reparation och material, etc. Entreprenören har ett informa-
tionsutbyte, som kan ses som en produkt, med Banverket för att kunna leverera 
varan. 

 
Definition 4: ”Kvalitet är hela tiden att utveckla och förbättra sin egen prestation.” Eftersom 

alla, enligt mina tidigare definitioner, begär motprestationer för att verksamheten 
ska fungera måste kvaliteten på leverans av vara och tjänster hela tiden utveck-
las. 

 

5.1 Kvalitet och tjänsteutveckling 

Under denna rubrik vill jag belysa området kvalitet och tjänsteutveckling detta för att ge en 
blick om vad det handlar om och varför det är av vikt. Till min grund finns utdrag och citat 
från författare som behandlar detta och hur deras syn är på orden kvalitet och tjänsteutveck-
ling. Enligt mina tidigare definitioner är kunden Banverket och de inom Banverket medpro-
ducenter. Detta kan komma att leda till en vis problematik eftersom jag använder ordet kund 
som inte nödvändigtvis betyder att jag syftar på entreprenören. Jag tror dock att det är av vikt 
att hävda att BO och TDÖTP inte alltid är medproducenter utan kunder till varandra. Om de 
bara är medproducenter kan det vara svårt att ställa krav på prestationer mot varandra vilket 
man ibland lär behöva göra för att få en förändring. 
 
”Flertalet marknader präglas av kraftiga förändringar till följd av avreglering, teknologisk 
utveckling och ökad internationalisering. Detta ställer krav på att tjänsteföretag ständigt ut-
vecklar både befintliga och nya tjänster. Inom flera tjänstebranscher – t.ex. tele, data, försäk-
ring och transport – utvecklas nya tjänster i allt snabbare takt. Livslängden för många tjäns-
ter blir allt kortare. Nya teknologiska möjligheter, främst inom informationsteknik, tillsam-
mans med delvis förändrade kundbehov, ökade anspråk från kunder och ett allt mer påtagligt 
konkurrenstryck driver fram nya och allt bättre tjänster.” (Edvardsson, 1996, s 11). 
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5.1.1 Vad menas med kvalitet? 

”Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas”, som betyder ”beskaffenhet”. Det användes 
redan under antiken. I meningen ”beskaffenhet” eller ”egenskaper” förekommer ordet kvali-
tet delvis fortfarande. Exempelvis talar man ibland om stålkvalitet, när man menar stålsorter 
med olika hållfasthetsegenskaper. Ordet har dock fått en betydlig bredare innebörd de senas-
te årtiondena”. (Bergman & Klefsjö, 2002, s 17). 
 
”Kvalitet är enligt Garvin (1998) ett ovanligt mångtydligt eller luddigt (slippery) begrepp. Att 
definiera begreppet kvalitet är därför inte enkelt. Eftersom begreppet tjänst också är ett svår-
fångat fenomen blir tjänstekvalitet problematiks att definiera. Det underlättar emellertid om 
det om det finns ett gemensamt tänkande kring kvalitet utgående från gemensamma värde-
ringar och synsätt i tjänsteutvecklingen. Det finns inte ett enda, rätt sätt att definiera kvalitet i 
tjänster. Däremot är erfarenheten den att man inte bör använda olika definitioner i samma 
företag eller organisation (Edvardsson m.fl. 1994b). Ett tydligt och gemensamt kvalitetsbe-
grepp bör vägleda tjänsteutvecklingen. En viktig aspekt på hur man väljer definition är att 
kvalitetsbegreppet skall vara kommunicerbart både intern och externt, i det senare fallet i 
första hand kunderna.” (Edvardsson, 1996, s 126 ). 
 

5.1.2 Kvalitetsproblem 

Det finns olika orsaker till att det uppstår kvalitetsproblem. Edvardsson skriver att många kva-
litetsproblem beror på att kunder ”gör fel”, vilket i sin tur beror på att kunder inte i alla avse-
enden vet hur de ska agera i rollen som medproducent. Vidare skriver han att en annan och 
mer grundläggande problematik är att tjänsteprocessen inte sällan är utformad på ett sådant 
sätt att det blir mycket komplicerat för kunder att ”medproducera”. En viktig del i tjänsteut-
vecklingen, i ett managementperspektiv, bör vara att säkerställa kvalitet med utgångspunkt i 
kunden som medproducent och kunden som resurs och medarbetare i tjänsteföretaget. Det 
framstår därför som naturligt att inkludera kunden i utveckling av nya tjänster. (Edvardsson, 
1996). 
 
Enligt Edvardsson visar flera studier på brister i kunskap om förståelse för kunden, kundens 
behov, önskemål, förväntningar och situation. Detta är en viktig förklaring till återkommande 
kvalitetsproblem i olika tjänster. Han påpekar tydligt att även om man anlägger ett kundper-
spektiv innebär detta inte att man måste utgå från att kunden alltid har rätt eller att man alltid 
skall anpassa sig till kunden. I många fall kan kunder exempelvis inte alltid fullt ut artikulera 
sina behov och förväntningar. Genom att föra en dialog med kunden kan den professionelle 
tjänsteproducenten, dess ledning och medarbetare, få en ökad insikt huruvida kunden tänker 
och kan därmed skapa sig en bättre utgångspunkt för tjänsteutveckling. Kanske är det så att 
kunden skall tas med i de projektgrupper vilka utvecklar nya tjänster. (Edvardsson, 1996). 
 
Bergman och Klefsjö hävdar att arbete med offensiv kvalitetsutveckling i en organisation 
måste bygga på ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor. En per-
son de hänvisar till är Joseph Juran, som enligt dem är en av de allra största inom kvalitetsom-
rådet. Joseph Juran har uttryckt detta ”enligt mina erfarenheter har inget företag uppnått 
världsklass utan ett starkt engagemang från högsta ledningen”. Det Juran vill hävda är att 
ledningen måste fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor, exempelvis i en policy, och stödja 
kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt, moraliskt och med ledningsresurser. Men ledningen 
måste också vara förebild och aktivt delta i det praktiska arbetet. Om ledningen inte i handling 
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visar att kvalitet är minst lika viktiga som exempelvis direkta kostnader och leveranstider 
kommer inte heller medarbetare att göra sådana värderingar. (Bergman & Klefsjö, 2002). 

5.1.3 Uppnå kvalitet 

För att uppnå en god kvalitet på de tjänster man utvecklar eller tillhandahåller krävs det en hel 
del av samtliga som är involverade. Styckena innan visar tydliga problem som måste beaktas 
för att uppnå en god kvalitet med nöjda kunder i slutändan och att det som tjänsten är avsedd 
för fungerar. 

5.1.4 Offensiv kvalitetsutveckling 

Edvardsson pekar på svårigheterna att definiera begreppet kvalitet vilket gör att generella de-
finitioner lätt blir urvattnade, intetsägande och svåra att operationalisera och konkretisera. För 
att kvalitetsbegreppet skall bli klart och otvetydigt bör det ofta beskrivas i en kontext. Han 
menar att både operationalisering och konkretisering är användbara i tjänsteutvecklingsarbete. 
Operationalisering för att markera hela företagets kvalitetsanda, medan de konkretiserade och 
mer specifika uttrycks med regler och standards vilket anger vilken nivå kvaliteten ska ligga 
på och hur den skall åstadkommas. Edvardsson hävdar att det inte är någon mening att kopie-
ra andras företags kvalitetsdefinitioner eftersom de ofta inte är av relevans då de sätts in i ett 
nytt sammanhang med andra förutsättningar än vad de kopierade kvalitetsdefinitioner var av-
sedda för. Vidare skriver han att man kan ha ett stort utbyte av att lära av andras sätt att be-
skriva kvalitet. Det är inte nödvändigt att ständigt omdefiniera vad som är kvalitet, men varje 
enskilt företag måste pröva om befintliga definitioner är relevanta i det aktuella sammanhang-
et. Om inte, måste de omdefinieras. Att klargöra kvalitet står för den egna verksamheten och 
att hitta relevanta kvalitetsdefinitioner är en viktig första fas i all kvalitetsutveckling. (Ed-
vardsson, 1996). 
 
Bergman och Klefsjö skriver att översättning till svenska av Total Quality Management, 
TQM, är offensiv kvalitetsutveckling. Med ”offensiv” vill de markera att det handlar om att 
aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och reparera. Med ordet ”utveck-
ling” menar de att kvalitetsarbete är ett ständig pågående arbete, och inte ett speciellt projekt. 
Men det syftar också på att det handlar om att utveckla produkter och processer, och samtidigt 
att stödja den personliga utvecklingen hos de människor som är inblandade i dessa processer. 
(Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Lind och Arvidsson vill å sin sida hävda att intresset för kvalitetsstyrning i tjänsteproduktion 
är i mycket ett 1980-talsfenomen. Att systematiskt arbeta med kvalitetsstyrning påbörjades i 
tillverkningsindustrin på 1920-talet. Vidare skriver de att kvalitetsstyrning har i sin modernare 
form – total quality management, TQM – kommit bli en strategisk fråga för ledning och sty-
relse, från det att ha varit hänvisad till verkstadsgolvet. Samtidigt har TQM utvecklats till en 
ledningsfilosofi och ledningsfråga där utveckling av metoder och tekniker för konkret till-
lämpning sker. (Lind & Arvidsson). 
 
Bergman och Klefsjö menar att även utan det externa kundtrycket är en ständig förbättring väl 
motiverade ur kostnadssynpunkt. De skriver att de uppmätta kostnader för brister i kvaliteten 
är idag tämligen stora. Det är inte ovanligt att dessa kostnader uppgår till mellan 10% och 
30% av omsättningen. I de flesta fall medför kvalitetsbrister även andra indirekta kostnader. 
Om man accepterar en hög störningsnivå måste detta kompenseras med många produkter i 
arbete och stora buffertlager. Dessa kapitalkostnader brukar inte tas upp som kostnader för 
bristande kvalitet. Men de kan svara för en väsentlig del av de kostnader man får betala på 
grund av att man accepterar en alltför låg kvalitetsnivå. Bergman och Klefsjö hävdar att 
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grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det finns ett sätt att åstadkomma bättre produkter 
och arbetssätt som samtidigt kräver mindre resursåtgång, det vill säga att man kan åstadkom-
ma högre kvalitet till en lägre kostnad. I många fall kan mycket enkla åtgärder åstadkomma 
dramatiska effekter i såväl förhöjd kvalitet som i minskade totalkostnader. Men den stora ut-
maningen är att finna dessa åtgärder säger Bergman & Klefsjö. 
 
Författarna kommenterar en populär slogan som lyder ”gör rätt från början”. De säger att den-
na slogan måste tolkas med stor försiktighet. För att bli bättre på att tillfredställa våra kunder 
måste vi ständigt förbättra vår egen verksamhet. För att detta skall kunnas göras krävs föränd-
ringar. Detta kan leda till att det är oundvikligt att det vid något tillfälle misslyckas. Man mås-
te förstå och acceptera att misslyckanden kommer att inträffa, men att man måste ta lärdom av 
dessa misslyckanden. När ett misslyckande väl skett måste man vända det till en tillgång ge-
nom att utnyttja informationen om processen till kunskap om dess förbättringsmöjligheter. 
Det som inte får ske är att man fokuserar sig på att jaga ”syndabockar”. (Bergman & Klefsjö, 
2002). 
 
Vidare hävdar Bergman och Klefsjö att ett viktigt tema i offensiv kvalitetsutveckling som 
ännu inte har tydliggjorts tillräckligt är insikten att alla kan bli vinnare. De säger att i varje 
köpare – säljare relation borde det vara så att båda parterna efter köpet skall kunna känna sig 
belåtna. Båda parterna ska kunna känna att de har vunnit på affären. Detta är ett enkelt exem-
pel på det förhållningssätt som Deming2 kallar vinna – vinna. Alltför ofta skapar man i affärs-
världen, hävdar författarna, ett vinna - förlora – förhållande, dvs. i det långa loppet blir alla 
förlorare. Detta ger en slutsats att de ”kulturer” som skapar vinna – vinna – relationer blir de 
som klarar sig bäst i det långa loppet. 

5.1.5 Tjänstedimensioner och tjänstekoncept 

En viktig faktor vid val av perspektiv är dess relevans. Att studera tjänsteutveckling och kvali-
tet i ett kundperspektiv framstår som relevant dels genom att det är ett hittills i stor utsträck-
ning outforskat fält, dels genom att kunden har en central roll i tjänsteprocessen och kvalitets-
styrning. En central tes är att kundperspektivet – dvs. att se på tjänsteperspektivet, tjänstepro-
cessen eller tjänsteorganisationens resursstruktur med utgångspunkt i hur kunden och kanske 
olika kundkategorier uppfattar olika dimensioner av en tjänst – bidrar till bra tjänsteutveck-
lingsbeslut. (Edvardsson, 1996). 
 
Det är viktigt att i en tjänsteorganisation inte bara definierar kvalitet i sitt tjänsteutbud. Det är 
minst lika viktigt att man bestämmer på vilken nivå kvaliteten bör ligga, det räcker således 
inte med att säga att ”vi skall ha högsta kvalitets nivå på våra tjänster”. Det är mer rimligt att 
man talar om rätt kvalitet eller en rimlig nivå på kvalitet. Detta ger upphov till några frågor 
som i detta sammanhang passar väl in. Vad är rimlig kvalitet? Rimligt i förhållande till vem 
eller vilka? Rimligt i förhållande till vad? 
 

                                                 
2 William Edward Deming (1900-1993). 
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Några av de frågor som ställdes nyligen kan delvis besvaras av de olika kvalitetsdimensioner-
na. (Se Figur 5.1). Bergman och Klefsjö menar att kunden har olika uppfattningar på kvalite-
ten på tjänster och kan därmed delas upp i olika dimensioner.  
 
Exempel: 

• Pålitlighet, som avser tjänsten jämnhet i resultat, till exempel punktlighet och preci-
sion vad avser information och faktureringsrutiner och att det som lovats faktiskt blir 
utfört. 

• Trovärdighet, som syftar på om man kan lita på leverantören. 
• Tillgänglighet, dvs. hur lätt det är att få kontakt med leverantören. 
• Hit hör läge, öppethållande och möjligheter att nå leverantören via telefon eller via 

tekniska hjälpmedel. 
• Kommunikationsförmåga, som 

är förmågan att kommunicera 
med kunden på ett sätt som är 
naturligt för kunden och som 
kunden förstår. 

• Tjänstvillighet, dvs. viljan att 
hjälpa kunden. 

• Inlevelseförmåga, eller empati, 
som avser förmågan att leva sig 
in i kundens situation. 

• Omgivning, som är den fysiska 
miljö i vilken tjänsten utförs, 
dvs. utrustning och lokalers ut-
seende. 

 
Vi kan sammanfatta att flera av dessa dimensioner är kopplade till kundens förtroende för den 
eller de som levererar tjänsten. Förutom dessa dimensioner, som till stor del hänger samman 
med hur tjänsten levereras, är det naturligt men också viktigt att se till själva innehållet i tjäns-
ten, hur detta är utformat och om tjänsten motsvarar eller överträffar kundernas behov och 
förväntningar. (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Edvardsson tar upp några fler punkter som bör ingå i tjänstedimensioner och han väljer att 
fördjupa visa påverkande faktorer. Han säger att olika studier har kommit fram till delvis olika 
resultat med avseende på kvalitetsfaktorer i tjänstedimensioner. Edvardsson presenterar en 
syntes i form av fyra kategorier av kvalitetsfaktorer vilka delvis går in i varandra: (1) förtro-
ende och pålitlighet, (2) enkelhet och flexibilitet, (3) återställningsförmåga och (4) persona-
lens kompetens, attityder och beteende. Han hävdar vidare att han är väl medveten om att and-
ra forskare har kommit fram till delvis andra faktorer:  
 

1. Förtroende och pålitlighet är en kvalitetsfaktor som i flera studier framhålls som den 
kanske viktigaste.  

 
Pålitlighet och förtroende är centrala komponenter i kvalitetsbegreppet i kundens per-
spektiv och har nära koppling till säkerhet. Kunden vill känna att han litar på att tjäns-
ten levereras som ställts i utsikt dvs. att kundens förväntningar infrias. Personalen 
måste inge förtroende, ge kunden känslan av att man är trovärdig och pålitlig som le-
verantör, att det finns kompetens och kapacitet att leverera önskad tjänst. Förtroende 

Figur 5.1: Olika tjänstedimensioner (Bergman 
& Klefsjö, 2002) 

Q 

Pålitlighet 

Trovärdighet 

Kommunikations-
förmåga 

Tillgänglighet 

Omgivning 

Inlevelseförmåga 

Artighet 

Tjänstvillighet 



 31

handlar ofta om att kunden upplever att medarbetarna har den kompetens som krävs 
samt att de håller överenskommelser. 

 
2. Enkelhet och flexibilitet är en annan kvalitetsfaktor som återfinns och betonas i tjäns-

tekvalitetslitteraturen. 
 

Det ska vara enkelt att ha med tjänsteföretag att göra. Författaren talar om ”easy to do 
business with”. Det ska t.ex. vara enkelt att komma i kontakt med tjänsteproducenten 
per telefon. Det skall vara enkelt att förstå skriftlig och muntlig information men även 
enkelt att t.ex. förstå och betala fakturor. Flexibiliteten handlar om t.ex. om öppethål-
landetider och lokalisering, dvs. en anpassning till kundens krav och önskemål både i 
tid och rum. 

 
3. Återställningsförmåga (recovery) dvs. företagets förmåga att hantera situationer när 

något kritiskt uppstår i tjänsteprocessen, är en annan kvalitetsfaktor som framhållits 
som betydelsefull. 

 
Med återställningsförmåga avses hantering av kritiska händelser och kundmissnöje, att 
man upptäcker, kan ta tag i den uppkomna situationen och har förmåga att ”ställa till 
rätta”. Det är när kunden inte får det som han förväntas sig, som han blir medveten om 
det han får. I dessa avvikande situationer har tjänsteleverantören ett gyllene tillfälle att 
kommunicera och demonstrera vad han går för. En professionell hantering av kritiska 
händelser och kundklagomål har visat sig stärka kundrelationerna och leda till att kun-
dens kvalitetsuppfattning förbättras. En icke professionell hantering av dessa situatio-
ner kan å andra sidan leda till ett starkt missnöje eller till en bruten relation. Vidare 
kan det leda till att ett negativt rykte sprids på marknaden. Effekten av detta kan vara 
stor och mycket kostsam. 

 
4. En fjärde kategori av kvalitetsfaktorer hänger samman med personalens kompetens, 

attityder och beteende i tjänsteprocessen. Bemötande, empati, spontanitet och pro-
blemlösningsförmåga är exempel på kvalitetsfaktor i denna kategori. 

 
Kundens uppfattning om tjänsteföretagets personal, dess erfarenheter, kunskap och 
kompetens, kombinerat med engagemang och vilja att betjäna kunden, påverkar den 
kunduppfattande kvaliteten. Det handlar om både förmågan och vilja att stå till tjänst 
och det senare är inte minst viktigt. Empati har att göra med intresse för kunden. Em-
pati innebär personlig uppmärksamhet, förmåga att leva sig in i och identifiera sig med 
en annan människas situation, vilket för de flesta kunder är en viktig kvalitetsfaktor. 
(Edvardsson, 1996). 
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Lind och Arvidsson vill i sin modell, se Figur 5.2, sätta kundens upplevda kvalitet i centrum. 
De menar att leverantören måste 
kunna hantera det som kunden 
förväntar sig av tjänsten. Förfat-
tarna har satt upp en modell där 
det finns fyra K, ”Kvaliteter”, att 
arbeta utifrån för att kunden skall 
kunna känna att deras behov och 
förväntningar uppfylls. De två 
första, konstruktionskvalitet och 
produktionskvali-
tet/leveranskvalitet, gäller källor 
till kvalitet. De två senare, rela-
tionskvalitet och teknisk kvalitet, 
gäller kundens upplevelser. 
 

• Konstruktionskvalitet, det första K:et, syftar på hur en produkt eller tjänst är utvecklad 
och sammansatt. När man konstruerar ett hus eller en bilmotor är ritningar, specifika-
tioner, fysiska modeller och prototyp väsentliga hjälpmedel för huset och motorns ut-
formning. Tjänster måste också genomgå en liknade process, dvs. det måste finnas en 
ritning och specifikation över vad tjänsten skall omfatta och hur den skall utföras. Men 
tjänsteritningen kommer att ha en speciell karaktär eftersom människorna (kunder och 
leverantörens personal) och deras roller och förhållningssätt måste definieras i ritning-
en. I denna rolldefinition måste det finnas en genomtänkt avvägning mellan fasta krav 
som inte kan rubbas, och självständighet för personal att enligt eget omdöme hantera 
uppkomna situationer så att slutresultatet blir bra. Metoder för tjänstekonstruktion är 
dock inte lika välutvecklade som metoder för produktkonstruktion. Konstruktionskva-
litet sammanhänger med en viktig generell kvalitetsstrategi: prevention, dvs. att före-
bygga kvalitetsproblem. Eller som det ofta uttrycks i kvalitetslitteraturen: ”Gör rätt 
från början!” Det första tillfället man har att göra rätt är just i konstruktionsfasen. Det 
är allt för ineffektivt att rätt till felen i efterhand, vilket man börjat lära sig i industrin. 
Man går till kvalitetsbristernas källa och söker eliminera dessa innan de påverkar pro-
duktionen och kvalitetskostnader uppstår. 

 
• Produktionskvalitet syftar på hur väl leverantören utför sina tjänster sedan denne en 

gång bestämt sig för hur de skall se ut. En hög konstruktionskvalitet är därför en nöd-
vändig förutsättning för hög produktionskvalitet. Edward Deming, en av föregångaren 
inom kvalitetsstyrning i västvärlden och Japan, bedömer erfarenhetsmässigt att 94 
procent av felen i tillverkningsindustrin kan hänföras till konstruktionen av produkten, 
företagets organisation, styrsystem och ledningsfilosofi. Endast 6 procent kan hänföras 
till operatören, men ändå är det mot den senare som man oftast sätter in kvalitetshö-
jande åtgärder. Vi kan inte vidare överföra detta på tjänsteverksamhet, men tjänste-
forskningen indikerar likartade slutsatser. Den stora kvalitetskostnaden är kontroll, 
störningar, rättningar av fel, missade försäljningstillfällen, missbruk av kundförtroende 
och kundernas uppoffring i form av pengar, tid, irritation och osäkerhet som orsakas 
av dålig utförande av tjänsten. Denna kvalitetsbristkostnad har av en ledande ameri-
kansk kvalitetsspecialist uppskattas till ett genomsnitt på en tredjedel av tjänsteverk-
samhetens totala kostnader 

 

Figur 5.2: De fyra K:na (Lind och Arvidsson, 1998) 
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• Relationskvaliteten, hur trevlig personalen är, hur störande rumsgrannarna är på ett ho-
tell eller den stämningen som publiken tillsammans skapar på en konsert. Någon direkt 
motsvarighet till denna typ av kvalitet finns inte för produktion av varor. Ofta blir rela-
tionskvaliteten avgörande för kundens kvalitetsbedömning. 

 
• Tekniska resultatkvaliteten, att tåget kommer fram i tid, att en hantverkare har utfört 

en renovering väl så att resultatet blir bestående eller att såret efter en operation läker 
och en kroppsfunktion blir återställd. Denna kvalitet blir ibland inte uppenbar förrän 
efter en lång tid. Ibland är den sådan att kunden inte rimligen kan ha någon uppfatt-
ning om hur väl den är uppfylld, t.ex. säkerheten vid en flygresa. 

 
För att kunna uppfylla kunders krav på kvalitet anser Edvardsson (1996) att man måste införa 
ett tjänstekoncept som innebär att kunden kan få det lilla extra som i sin tur höjer kvaliteten på 
tjänsten. Han menar att med begreppet tjänstekoncept avses här förebilden för tjänsten dvs. 
den kundnytta och de fördelar (värden för användaren/nyttjaren) som tjänsten och dess olika 
deltjänster är avsedda att vara bärare av och förmedla till kunden. Tjänstekonceptet preciserar 
behovsdomänen med avseende på omfattning och karaktär (= både primära och sekundära 
kundbehov) samt de tjänsteerbjudande (= både kärntjänst, bitjänster och stödtjänster) som 
svarar mot behovsdomänen. (Edvardsson, 1996). 
 
Vidare skriver han att ur ett managementperspektiv är det inte tillräckligt att tjänsteerbjudan-
det matchar kundernas behov och förväntningar. Därutöver krävs att erbjudandet är realiser-
bart, kommunicerbart samt 
konkurrenskraftigt. För att 
även de sekundära kundbe-
hoven ska tillgodoses krävs 
– förutom kärntjänsten – 
ytterligare ett antal tjänster. 
Dessa benämns stöd- och 
bitjänster. (Se Figur 5.3) 
(Edvardsson, 1996). 

5.2 Rollfördelning 
och engagemang 

Bergman och Klefsjö hävdar att för att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt fodras att man 
skapar förutsättningar för delaktighet i arbetet med att tillfredställa kunden med ständigt för-
bättrad kvalitet. Detta ser de som en väsentlig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling därför 
att det på olika sätt underlättar för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka 
beslut och delta i förbättringsarbetet. De nämner tre viktiga nyckelord: kommunikation, dele-
gering och utbildning. 
 
Det finns olika sätta att skapa engagemang, bland annat nämner Bergman och Klefsjö att bilda 
mindre grupper som får ansvara för att ta fram och genomföra olika förbättringsmöjligheter 
och lösa problem. Denna verksamhet kallas ofta för kvalitetscirklar3, förbättringsteam eller 
förbättringsgrupper. 
 

                                                 
3 (”Quality Control Circles”) . Idén med kvalitetscirklar utvecklades i Japan under 1960-talet och skapades 
främst som studiegrupp kring kvalitet och förbättringsarbete. 

Figur 5.3: Kopplingen mellan kärntjänsten och det primära kundbeho-
vet  (Edvardsson, 1996) 
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Vidare skriver Lind och Arvidsson att man bör utnyttja begreppet intern marknadsföring som 
har ett släktskap med internkunder men har uppstått inom tjänstemarknadsföringen. Med be-
greppet avses användningen av marknadsföringstekniker inte bara på den externa marknaden 
utan också på den interna marknaden, dvs. personalen. Intern marknadsföring syftar dels till 
att påverka attityder och synsätt såsom att få personalen att inta en positiv attityd till kunden 
och dennes problem. Dels syftar det till att skapa kommunikation mellan medarbetare om 
faktiska förhållanden såsom ändrade arbetsrutiner, innehållet i en planerad reklamkampanj 
eller ändringar i serviceutbudet. De aktiviteter som ingår i den interna marknadsföringen är på 
intet sätt nya. Dit hör interna meddelanden, utbildning, ”kick-offs” och videopresentationer. 
Lind och Arvidsson pekar dock på ett modernare sätt i intern marknadsföring och det är att 
man ska segmentera den interna markanden så att rätt medelande skall nå rätt personer vid rätt 
tidpunkt och att meddelandet skall vara utformat med hänsyn till varje segments intresse och 
förmåga att ta emot meddelandet. Det man bör tänka på är alltså att filtrera bort icke-väsentlig 
information eftersom det kan misstolkas om personer som inte rör just det intresseområde får 
vissa typer av meddelanden. (Lind & Arvidsson, 1998). 
 
Ett annat sätt att skapa delaktighet och åstadkomma förbättringar är att utnyttja all den erfa-
renhet och kunskap som finns hos organisationens medarbetare genom att stimulera förbätt-
ringsförslag. Detta kan ske antingen via förbättringsgrupper eller genom individuell förslags-
verksamhet. Karaktäristiska för framgångsrik förslagsverksamhet är att belöningarna är låga, 
att man har ett effektivt system för värdering av förslag och att en mycket stor del av försla-
gen genomförs. Det verkar också finnas belägg för starka samband mellan god förslagsverk-
samhet och hög intern kundtillfredsställelse. 
 
Om det inte skapas delaktighet och engagemang finns det risk att verksamheten trillar in i en 
ond cirkel, (Se Figur 5.4) där missnöje skapar missnöje, vad författaren menar är att om allt 
kontrolleras och detaljstyrs av ledningen leder detta till att de anställda tappar motivationen 
och presterar sämre resul-
tat. Detta kan vara att 
anställda inte lägger fram 
förslag, tar egna initiativ 
eller känner att de har 
något att vinna på att 
hjälpa kunden fram till 
mål. Vilket i sin tur leder 
till att ledningen saknar 
förtroende för de anställ-
da. Den onda cirkeln 
måste brytas för att de 
anställda ska få tillbaka 
förtroendet för ledningen 
och att 
ledningen får tillbaka 
förtroendet för de anställda. Det görs lättast genom att ansvar och befogenheter delegeras och 
att ledningen uppmuntrar anställda till att prestera egna förslag och tar egna initiativ för att 
förbättra resultatet. 
 
Författarna menar att man idag inte talar enbart om att det skall finnas många arbetstillfällen 
utan också att dessa skall ge meningsfulla, stimulerande och ansvarfulla uppgifter. Arbetstill-
fredsställelse är både ett viktigt mål och ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet. 

Figur 5.4: Den onda och den goda cirkeln. Detaljstyrning och kontroll 
leder till bristande förtroende. 
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Jag skrev tidigare i första stycket på sidan 28 ”att en viktig del i tjänsteutvecklingen, i ett ma-
nagementperspektiv, bör vara att säkerställa kvalitet med utgångspunkt i kunden som med-
producent och kunden som resurs och medarbetare i tjänsteföretaget. Det framstår därför som 
naturligt att inkludera kunden i utveckling av nya tjänster.” Detta medför att det är inte bara 
alla inom den egna organisationen som måste engageras i förbättringsarbetet, utan också alla 
leverantörer som bidrar med materiel eller komponenter. 
 
Därför bör även kunden tilldelas en roll i utvecklingsarbetet så att hela kedjan sluts. Det bör 
inte finnas några brutna länkar längs med vägen eftersom risken är att kvaliteten försämras. 
 
Edvardsson menar att kunden ofta medverkar direkt i den process som skapar tjänsten genom 
att:  
 

1. Bidra med information och andra input i processen. 
2. Utföra moment och aktiviteter. 
3. ’Marknadsföra’ tjänsten genom att föra vidare sina intryck och uppfattningar till andra 

kunder och intressenter. 
 
Han menar också att utan kundmedverkan skulle flertalet tjänster inte uppstå. Kunden betrak-
tas som deltidsanställd eller resurs och bidrar med kunskap, information och rollen som 
marknadsförare på deltid. Författaren ställer även upp några frågor som kan vara värda att 
beakta och fundera på för att kvalitetsarbetet ska förverkligas. Dessa frågor är, hur kan den 
immateriella tjänsten konkretiseras externt, så att inte orealistiska förväntningar skapas bland 
kunderna? Hur kan tjänsten tydliggöras internt, bland tjänsteföretagets medarbetare så att de 
får ansvaret för tydliga uppgifter och resultat? Hur skall arbetsfördelningen mellan kund och 
producent tydliggöras? (Edvardsson, 1996). 
 
Slutligen skriver Edvardsson att tjänsteutvecklingens huvuduppgift är att skapa förutsättningar 
för önskat eller rätt kundresultat. Vad som avses med rätt behöver tydligöras både bland tjäns-
teproducentens medarbetare och bland kunderna. Rätt handlar t.ex. om att kundbehoven till-
godoses på ett tillfredställande sätt, att kundens förväntningar på tjänsten infrias eller andra 
normer eller standarder uppfylls som används när kunden värderar den och bedömer den 
tjänst han eller hon fått. Kunden vägleds av olika kollektiva standards, värderingar och be-
dömningsgrunder och kan därför uppfatta en och samma tjänst på skilda sätt. Det kunden inte 
uppfattar eller upplever existerar inte – det utgör inget kundresultat. 

5.2.1 Ledarskap och processer 

För att kvalitetsarbete ska bli effektivt och kunnas förverkligas, krävs det inte bara det som 
jag tidigare skrivit utan även att det är förankrad hos ledningen och rakt ner i organisationen. 
Det är också viktigt att processer tydliggörs, dvs. att man lokaliserar vilka processer som finns 
i verksamheten och hur dess underprocesser ser ut och framförallt om de leder till något in-
tressant resultat. 
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Bergman och Klefsjö menar att för att definiera en process är det ofta lämpligt att beskriva 
vad som karaktäriserar den. En process har en första och en sista aktivitet, den har en kund (en 
uppdragsgivare) och den har en leverantör (en uppdragstagare), den består av ett nätverk av 
ingående aktiviteter, den producerar ett värdeskapande resultat och den upprepas gång efter 
gång. 
 
Bergman och Klefsjö skriver i en rubrik att ”Allt är inte en process” och menar att det före-
kommer en relativt stor förvirring kring begreppet process och processorientering. Vad de 
menar är att flera misslyckade projekt med processorientering har orsakats av oklarheter kring 
begreppet process, processorienteringens konsekvenser för ledning och styrning samt vilken 
påverkan det nya synsättet får för berörd personal. 
 
Det är enligt Bergman och Klefsjö heller inte alltför ovanligt att det i en processbeskrivning 
finns både en ekonomiprocess, en personalprocess och en IT-process. Det de vill hävda är att 
detta dock inte är processer. I en process ska man kunna ställa frågan, vart startar och slutar 
processen? Vem är kund respektive leverantör? Hur är det med repetivitet? Alltså kan man 
inte säga att personal, ekonomi och IT är en process utan mer viktig stöd- eller expertfunktion 
på den övergripande nivån. Däremot är det så att personal, ekonomi och IT underlättar arbetet 
i de viktiga processerna som orderprocesser (försäljning till leverans) eller produktutveck-
lingsprocessen (från idé till färdig produkt). Författarna framhäver däremot att personal, eko-
nomi och IT innehåller tydliga processer, såsom stödprocesser till andra processer som perso-
nalrekrytering, fakturahantering och kravspecificering. 
 
Edvardsson (1996) vill med begreppet ”kundprocess” lyfta fram att kunden själv, direkt och 
aktivt är med och påverkar resultatet i termer av kvalitet och mervärde. Kundens roll, delak-
tighet och ansvar i tjänsteproduktionen måste därför tydliggöras. Detta är en viktig uppgift i 
tjänsteutvecklingen, men kanske ännu viktigare är att utveckla enkla, kundvänliga, pedago-
giska processer som kunden har lätt att lära sig. Ju enklare det är för kunden att ”medproduce-
ra” desto mindre fel torde uppstå i processen och desto högre processkvalitet uppnås. 
 
Syftet med varje process är att tillfredställa sina kunder med så lite resursåtgång som möjligt. 
För att driva processen krävs resurser av varierande slag, exempelvis information, energi eller 
arbetstid. Noggrann planering och tillräckliga resurser krävs för att genomlöpa processen. Det 
är också nödvändigt att leverantörerna till processen identifieras och att de får tydliga signaler 
om vad som erfordras. Ett riktmärke på hur många huvudprocesser en organisation bör identi-
fiera är en till tre stycken. Det är vanligt att man i en organisation identifierar för många såda-
na processer. Det går exempelvis att starkt ifrågasätta varför de säljande organisationerna har 
definierat en process för ”försäljning till order” och en process för ”order till leverans”. Det 
naturliga borde vara en process ”försäljning till leverans” eller ”expediering av order” efter-
som det är en naturligt sammanhängande process. (Bergman & Klefslö, 2002) 
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Bergman och Klefsjö vill i sin modell, (Se Figur 5.3),  hävda att med ett engagerat ledarskap 
för kvalitet som grund kan ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling byggas upp. Detta 
skall vila på en kultur som har sin grund i värderingar som att 
 

• Sätta kunderna i centrum 
• Basera beslut på fakta 
• Arbeta med processer 
• Arbeta ständigt med förbättringar 
• Skapa förutsättningar för 

delaktighet. 
 
Det är dessutom viktigt att alla dessa 
värderingar samverkar och att man ska-
par en helhetsbild. För att kunna skilja 
dessa värderingar från andra uppsätt-
ningar av snarlika värderingar föredrar 
författarna att tala om värderingar ovan som hörnstenar. 
 
Sätta kunderna i centrum. 
Att sätta kunderna i centrum innebär att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha och sedan 
systematiskt under utvecklingen och tillverkning av varor och tjänster försöker uppfylla dessa 
behov och förväntningar. Det är inte alltid lätt att ta reda på vad kunder vill ha, exempelvis 
genom marknadsundersökning. Ibland kan inte ens kunder själva ange sina behov och det 
krävs stor inlevelseförmåga för att fånga kundens behov. 
 
Centreringen till kunden gäller inte enbart den externa kunden. Inom företaget har varje 
medarbetare interna kunder. För att ge de interna kunderna möjligheten att göra ett bra arbete 
är det också viktigt att deras behov och förväntningar uppfylls. Inom modern kvalitetsutveck-
ling, med dess starka fokus på externa kunderna och deras nöjdhet, är det viktigt att de interna 
kunderna, medarbetarna, inte glöms bort, kvalitetsutveckling handlar till stor del om att vi 
som medarbetare skall få bättre möjligheter att göra ett bra arbete och känna oss nöjda med 
vad vi åstadkommer. Detta skapar i förlängningen nöjda externa kunder.  
 
Basera beslut på fakta. 
En viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är att alltid basera beslut på fakta som är väl 
underbyggda, och att inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse. För att göra det krävs 
kunskap om variation och förmåga att skilja verkliga orsaker från ”brus”. Men det krävs na-
turligtvis också fakta att analysera. Vi måste skaffa strukturera och analysera olika typer av 
information.  
 
Arbeta med processer. 
En stor del av det arbete vi gör i en organisation kan ses som en process, dvs. ”en uppsättning 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. Processen transformerar visa instorheter i 
form av exempelvis information och material till vissa utstorheter i form av olika typer av 
varor eller tjänster. Målet för processen är att tillfredställa sina kunder med det slutresultat 
som produceras och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Processen stöds av en 
organisation, som består av människor och deras relationer samt olika typer av hjälpmedel. 
För att en process skall fungera effektivt är det viktigt att leverantörerna till processen identi-
fieras och att dessa får tydliga signaler om vad processen kräver för att minimera resurser och 
tillfredställa processens kunder. 

Figur 5.5: Sätt kunden i fokus (Bergman & Klefsjö, 
2002) 
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Processen knyter ihop historiken med framtiden. Från processen får man information om hur 
väl den tillfredställer sina kunders behov. Verktyg och modeller från det statistiska ämnesom-
rådet kan användas för att från processen historia dra slutsatser om dess framtida resultat och 
ge den informationen som behövs för att förbättra processen. Det statistiska synsättet innebär 
att vi inte bara ser på varje observation, exempelvis ett mätvärde eller kundklagomål, som 
något unikt utan istället som en del av den information som kan berätta om hur bra processen 
fungerar och hur den kan förbättras. 
 
Man skiljer ofta mellan följande tre typer av processer enligt Bergman och Klefsjö: 
 
Huvudprocesser, vars uppgift är att uppfylla de externa kundernas behov och förädla de pro-
dukter organisationen erbjuder. Dessa processer har alltså externa kunder. Exempel på denna 
typ av process är produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionsproces-
ser.  
 
Stödprocesser, som har till uppgift är att tillhandahålla resurser till de operativa processerna. 
Dessa processer har interna kunder. Exempel på denna typ av process är rekryteringsproces-
ser, underhållsprocesser och informationsprocesser. 
 
Ledningsprocesser, som har till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier samt 
genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. Också dessa processer har inter-
na kunder. Hit hör processer för strategisk planering, målsättningsprocesser och revisionspro-
cesser. 
 
Arbeta ständigt med förbättringar 
De externa kundkraven på kvalitet ökar hela tiden, nya tekniska lösningar dyker hela tiden 
upp och nya former för affärsverksamhet skapas. Därför måste man ständigt försöka förbättra 
kvaliteten på de egna produkterna och på den egna verksamheten med dess processer. Att 
arbeta ständigt med förbättringar är därför en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveck-
ling. Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra. Symbolen för ständig förbättring är 
den så kallade förbättringscykeln ”planera – gör – studera – lär”. 
 
Även om man skapat struktur för verksamheten genom att tydliggöra organisationens proces-
ser får man aldrig glömma att de olika processerna är sinsemellan beroende och påverkar var-
andra. Processerna bildar ett system och ett mer långsiktigt tänkande, eller förmågan att se 
helheten och hur olika helheter påverkar varandra, är en viktig del av den offensiva kvalitets-
utvecklingen. 
 
Lind och Arvidsson 1998, betonar precis som andra författare att kvalitet präglas av helheten 
och vikten av sammanhängande processer. Men vilka ledningsproblem ger kvalitetsarbete 
upphov till? Denna fråga diskuteras här med utgångspunkten i dels den vertikala interaktionen 
mellan ledning och alla lager i organisationens hierarki fram till frontlinje och kund, dels den 
horisontella interaktionen mellan olika avdelningar och specialistfunktioner. 
 
Lind och Arvidsson (1998) hävdar att detta inte är ett okänt problem. Vidare säger författarna 
att detta är något man inte har varit speciellt duktiga på att lösa. Bristfälliga interna relationer 
hämmar alla organisationers verksamhet, och de får ett tydligt genomslag i tjänsteverksamhe-
ter och deras möjlighet att åstadkomma kvalitet. 
 



 39

Vidare menar Lind och Arvidsson att det finns fem faktorer som bildar grundläggande förut-
sättningar för framgång i vertikalt och horisontellt ledarskap och som vidare borde leda till 
framgång i kvalitetsarbetet. 
 
Kunden. Det har redan framkommit att kundbegreppet är svårdefinierat liksom att man inte 
bör kalla varje intressent för kund. Det är nödvändigt att kartlägga vem man i första hand är 
till för. Privata företag är främst kommersiella även om de också tar på sig samhällsuppgifter 
och dessa kan ses som en viktig del av affärsidén. Offentliga organ har i första hand samhälls-
uppgifter. I viss mån har de kommersialiserats under senare år. Men deras kunder är dessutom 
medborgare, vilket skapar en mer komplex relation än den enbart kommersiella. 
  
Konkurrensen. Alltför högt konkurrenstryck kan leda till marknadskrigföring, kortsiktighet 
och kosmetiska åtgärder. Alltför lågt konkurrenstryck ger stor makt åt leverantören och skapar 
utrymme för godtycke viket innebär obetydliga incitament till förbättringar. Stora delar av den 
svenska tjänstesektorn har varit starkt reglerad men en avreglering har genomförts inom bland 
annat telekommunikation, flyg- ,tåg- och taxitrafik samt finansiella tjänster. Tjänstesektorn 
har också varit skyddad från utländsk konkurrens på ett helt annat sätt än varusektorn. Enligt 
Lind och Arvidsson kan en missnöjd medborgare välja mellan tre reaktioner: ”exit”, ”voice” 
och ”loyalty”. ”Voice” innebär att man höjer rösten och säger ifrån, ”exit” att man drar sig 
undan och lämnar leverantören, och slutligen ”loyalty” att man finner sig i systemet och dess 
brister. ”Exit”-alternativet fungerar främst i en konkurrensmarknad, vid monopol återstår ”vo-
ice” och ”loyalty”. Det senare kan dock dölja ett starkt missnöje utan att det blir ett explicit 
uttalande, bedömningen kan vara att andra leverantörer inte är bättre, tidsbrist eller oföretag-
samhet. 
 
Organisation och branschkultur. En stark institutionaliserad kultur leder till att man ofta inte 
ser dagens problem eftersom man är fast i gårdagens värderingar. Den som under lång tid 
socialiserat in sig i en bransch blir branschkunnig, men får svårt att lyssna på marknaden och 
fastnar gärna i försvar och efterrationaliseringar. 
 
Storleken. Om man är alltför stor kan de anställda inte överblicka sambandet mellan sina ar-
betsinsatser och konsekvenser för kunden. Såväl extern- som internkundsrelationerna blir 
svaga. Det vertikala och horisontella ledarskapet får stegvis ny karaktär när man växer och 
kan slutligen bli ohanterligt. 
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Möjligheterna att mäta resultatet av verksamheten. Om man inte kan mäta om man lyckats 
eller ej blir naturligtvist verksamheten svårstyrd. För det privata företaget är vinst ett väsent-
ligt mått även om det begreppet innehåller många oklarheter, vilket behovet av balanserat 
styrkort och mått på det intellektuella kapitalet visar. När vinstmått saknas måste det ersättas 
av något annat mått som sammanhänger med kvalitet, produktivitet och ekonomiskt utfall. 
 
Samtliga fem punkter är väsentliga för såväl privat som offentlig verksamhet. Offentliga or-
gan är dock ofta stora, har monopol och arbetar i en starkt institutionaliserad kultur. De har 
heller inte på ett tillräckligt rationellt sätt sina kunder och deras individuella behov av myn-
dighetsutövning respektive ren service. Författarnas sammanfattande bedömning är att såväl 
privata som offentliga verksamheter på allvar ta till sig de nya kunskaperna om service mana-
gement och den moderna formen för kvalitetsstyrning. Dessa två discipliner angriper led-
ningsproblemen på ett nytt sätt. Med nya begrepp och modeller baserade på en induktiv 
forskning där empiri och erfarenheter från dagens företag och samhälle bildar basen. 

5.2.2 Visioner och mål 

För att arbeta mot vision behövs mål för verksamheten på lång och kort sikt. Ett mål skall ge 
en föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en angiven tidsram. För att klara detta är 
de viktigt att de mål som sätts är mätbara och tydliga. ”Bara det som går att mäta blir gjort” 
hör man ofta. För att målen skall nås är det viktigt att någon har ansvaren för dem och att till-
räckliga resurser avsätts för det arbete som behövs. Arbetet med att sätta bra mål kan under-
lättas av att man talar om smarta mål. (Se Figur 5.6).  

 
Figur 5.6: SMARTa mål som man bör arbeta utifrån för uppnå sina mål (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Upprättande av företagets syn på kvalitetsfrågor innebär att man gör fullkomligt klart vilken 
roll dessa skall spela i företaget och i motsvarande långsiktiga mål. På vilket sätt dessa mål 
skall uppnås bör också anges. Det kan göras i en kvalitetspolicy. En kvalitetspolicy måste vara 
fast förankrad i företagets strategiprocess. Den måste vara ett rättsnöre för alla aktiviteter vad 
gäller kvaliteten, såväl mot externa och interna kunder som mot företagets leverantörer.  
 

SMARTa 
 
Specifikt: Använd ord som innehåller en riktning som öka, minska, förbättra, ut-

veckla. Undvik ord som värna om, tillvarata, tillgodose – de anger ing-
en riktning. 

 
Mätbart: Det är viktigt att ägna ordentligt med tid åt att komma överens om 

lämpliga mått i antal enheter, pengar och tid. 
 
Accepterat: De som skall uppfylla målen måste vara delaktiga när de tas fram. 
 
Rimligt: Det måste finnas tillräckliga och realistiska förutsättningar att nå må-

len. Det går att lägga ribban olika högt. Ibland talar man om trygg-
hetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål. 

 
Tidsbestämt:  Det är lätt att snabbt slå till med en tidpunkt när något skall vara klart. 

Men här gäller det att tidpunkten bestäms av dem som är involverade. 
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Som avslutning på kapitlet kvalitet och tjänsteutveckling vill jag citera ett stycke ur Bergman 
och Klefsjö (2002) sidan 48. 
 
”Deming betonar att det alltid lönar sig att vidga det system man betraktar. Från att tidigare 
enbart ha beaktat den egna organisationen, eller ändå tidigare den egna avdelningen eller 
funktionen, som det studerade systemet, ser vi nu en tydlig tendens till att man också ser kun-
derna och leverantörerna som en viktig del av systemet. Genom att tillsammans förbättra och 
effektivisera hela systemet kan alla vinna.” 

5.3 Metod 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela rapporten. Man kan ex-
empelvis välja att göra en enkel beskrivning, att binda sig för att göra vissa jämförelser, att 
formulera hypoteser eller att göra förutsägelser. (Ejvegård, 1993). 
 
Gränser mellan utvecklingsarbete, utredning och forskning är otydliga. Ett försök att skilja 
dem åt kan göras med avseende på förhållandet till produktion av kunskap och utnyttjande av 
kunskap. Det primära syftet med utvecklingsarbeten är att bidra till förändringar. Detta gör 
man för att utnyttja den kunskap som redan finns. Utredning och forskning syftar alltså till att 
producera kunskap. (Patel & Davidson, 1994). 

5.4 Undersökningsmetoder 

De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man vet om ett visst problem-
område innan undersökningar startar. När det finns luckor i vår kunskap kommer undersök-
ningen att vara utforskande. Dessa undersökningar kallas explorativa. Det främsta syftet med 
explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt 
problemområde. Detta innebär att man försöker belysa ett problemområde allsidigt. (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Inom problemområden där kunskapsmängden blivit ännu mer omfattande och teorier har ut-
vecklats, kommer undersökningen vara hypotesprövande. Hypotesprövande undersökningar 
förutsätter att det finns tillräcklig kunskap inom ett område så att man utifrån teorin kan här-
leda antaganden om förhållanden i verkligheten. 

5.4.1 Intervju 

Man skiljer på standardiserade och helt ostandardiserade interjuver. Ostandardiserad intervju 
är frågor som formuleras under intervjun och ställs i den ordning som passar tillfället. Stan-
dardiserad intervju är när likalydande frågor ställs i exakt samma ordning till alla intervjuper-
soner. När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket ”svarsutrymme” som inter-
vjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för intervjuper-
sonerna att svara inom och man kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. I en 
ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara. 
(Patel & Davidson, 1994). 
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5.4.2 Observationer 

Med observationsmetoden kan man studera beteenden och skeenden i ett naturligt samman-
hang i samma stund som de inträffar. Till skillnad från intervju och enkät är man inte beroen-
de av att individerna har en tydlig minnesbild som de dessutom skall kunna vidarebefordra så 
att man uppfattar den rätt.  
 
Man skiljer vanligen på två olika observationsmetoder, strukturerad och ostrukturerad. Skill-
naden mellan dessa är att vid strukturerad observation gör man ett observationsschema där 
man redan innan bestämt vilka beteenden och skeden som ska observeras medan ostrukture-
rad observation är dess motsats men också möjliggör att man kan ta in sig mer kunskap.  
 
Man måste även ta ställning till hur observatören ska förhålla sig i observationssituationen. 
Ska observatören delta eller ej? Ska de som observeras känna till att observatören finns där 
eller inte? Vanligen skiljer man på deltagande och icke deltagande observatörer. Dessutom 
skiljer det sig på känd eller okänd observatör.  
 
Det är viktigt att en känd observatör i en grupp inte betraktas som tillhörande av någon viss 
social gruppering utan förbehåller sig, utåt sett, opartisk. Riskerna med att vara känd deltagare 
i en observationsgrupp är att man stör gruppens naturliga beteende. 

5.5 Osäkerhetsfaktorer 

Man måste på något sätt försäkra sig om att man vet vad man gör och att det är rätt när man 
gör undersökningar. Dels måste vi veta att man har en god validitet, det vill säga att undersö-
ka det som verkligen avses att undersöka. Dels måste man veta att man gör det på ett tillförlit-
ligt sätt, vilket innebär att man måste ha en god reliabilitet. 
 
Det finns olika sätt att kontrollera validiteten. Ett av dem som jag använt mig av är innehålls-
validitet som man kan åstadkomma genom en logisk analys av innehållet. När man själv har 
konstruerat ”instrumentet” är man förmodligen övertygad om att man undersöker det man 
avser att undersöka och upptäcker inte sina egna misstag. Själva analysen bör därför göras av 
någon eller några andra som själva är väl insatta i problemområdet. 
 
Tillförlitlighet, reliabilitet. Om man inte kan med mått påvisa att det stämmer måste man fin-
na andra vägar till att påvisa att undersökningen är tillförlitlig. Om man använder sig av inter-
vju eller observationer krävs det att man är tränad att hantera dessa situationer. Några olika 
situationer som kan skapa felkällor, det gäller att undvika detta. För att kontrollera reliabilite-
ten vid observationer bör man vara två stycken observatörer för att minska felsannolikheten. 
Detta gäller även vid intervju där båda antecknar och därmed minskar riskerna för fel. 

5.6 Kvalitativ bearbetning 

Under de senaste årtiondena har det skrivits och diskuteras en hel del kring kvantitativ kvali-
tativ inriktad forskning. Något förenklat kan man säga att beteckningarna ”kvantitativ” och 
”kvalitativ” syftar på hur man väljer att bearbeta och analysera den information man samlat 
in. Med kvantitativ inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av statis-
tiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativ inriktad forskning menar man sådan 
forskning som använder sig av verbala analysmetoder. (Patel & Davidson, 1994). 
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Kvalitativa undersökningar är ett sätt att skaffa en djupare kunskap om ett problemområde. 
Ambitionerna är att försöka att förstå och analysera helheter. Den kvalitativa bearbetningen 
präglas ofta av just den person som genomför arbetet. När man gör en kvalitativ undersökning 
bearbetar man ofta textmaterial som man har förvärvat genom interjuver och observationer. 
Även litteraturgenomgången genererar material som måste bearbetas. Det är ofta praktiskt att 
under arbetets gång bearbeta det material som finns just för tillfället eftersom det ofta dyker 
upp frågor kring problemområdet. Det finns olika sätt att bearbeta denna information, man 
kan bland annat göra några ”brainstorm” och skriva ner dessa för att sedan använda dem sena-
re under arbetet. Det kan vara bra att göra en ”mindmap” eftersom man kan skapa en struktur 
utan att behöva förändra den befintliga. Detta gör att kvalitativ bearbetning är ett tidskrävande 
arbetssätt. 
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6 Genomförande 
Ett examensarbete ligger inom ramen av fem månader för att genomföra och avsluta rappor-
ten. Jag startade utifrån syftet med rapporten som blev att genomföra en nulägesbeskrivning. 
Min första insikt var att endast TDÖTP var involverad i BUP. Snabbt ändrades min åsikt att 
så var inte fallet, det var fler som var involverade över en längre kedja. Detta lede till att jag 
var tvungen att sätta mig in i hur BUP-processen såg ut hela vägen och därmed följa hela flö-
deskedjan.  
 
Förstudien/nulägesbeskrivningen kom att ta en stor del i anspråk av min disponerade tid. En 
schematisk beskrivning av examensarbete skulle då se ut enligt Figur 6.1. 
 
Förstudie/Nulägesbeskrivningen går ihop 
med BUP-processen och korttida tidta-
bellsplaneringen. Allt detta täckes upp i 
förstudien. Jag valde att skapa en helhets-
bild av BUP-processen eftersom insikten 
ökade i efterhand och att det inte skulle bli 
bra om detta inte togs med. Det beror på 
att processen går hand i hand i många led. 
För att skapa en överblick hur hela proces-
sen såg ut valde jag att som sista moment 
göra ett flödesschema över processen och 
dess vägar. Till min hjälp användes ett 
exempel på flödesschema ur Lennart 
Strandholm (2000). 
 
Teoretisk inläsning innebar insamlande av 
fakta ur böcker som kunde ligga till grund 
för analysdelen. Valet av kurslitteratur kom 
utifrån förstudien/nulägesbeskrivningen. 
Efter teorikapitlet kommer själva analysen av nulägesbeskrivningen och om vilka brister som 
idag finns i BUP-processen och för att slutligen komma till kapitlet där förslag på förbättring-
ar som skulle göra BUP-processen mer effektiv. 
 
Hur gjordes  nulägesbeskrivningen? 
Vid initieringsfasen av examensarbete saknades kunskap om BUP, vad det innebar eller var 
den började och slutade. Detta var en tröskel som jag lyckades kliva över. Det ledde dock till 
att jag inte kunnat följa några föreskrivna metoder eftersom nya problem och fakta hela tiden 
dök upp vid intervjuer. 
 
Hur gjordes datainsamlingen? 
Min metod för att insamla data var att delta som observatör i en grupp som arbetar dagligen 
med BUP-processen. Deltagandet skedde aktivt under en vecka för att kunna observera alla 
steg i processen. När jag sedan fått förståelse hur rutinerna fungerade besöktes Hallsberg och 
Norrköping där min roll då blev mer som en intervjuperson. Det fanns inget behov att delta 
aktivt eftersom arbetsprinciperna med mera var av samma karaktär. Eftersom även BO och 
entreprenörerna i allra högsta grad är involverade intervjuades även de berörda personerna. 
Slutligen genomfördes en studie över övriga parter som kanske indirekt berörs av BUP, detta 
skedde genom att söka information från Banverkets Intranät. 

Figur 6.1: Olika faser i examensarbetet 

Korttida tidtabellsplane-
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Hur valideras rapporten? 
Valideringen genomfördes genom att konsultera folk som ständigt arbetar med de processer 
som beskrivits. Dessa personer har en mångårig bakgrund inom Banverket och med insikt i 
stora delar av Banverkets verksamhet. Detta bör rimligen vara tillräckligt för att kunna hävda 
att rapporten är av god validitet. 
 
Är rapporten tillförlitlig, reliabel? 
Här kan det bli lite mer problematiskt, jag har agerat som känd och aktiv observatör i en 
grupp av människor som ständigt arbetar med detta. Jag vet inte hur dessa personer uppfattar 
mig som examensarbetare (Se Observationer, sidan 42), kanske har jag inte har varit helt neu-
tral. Detta kan ha skett medvetet eller omedvetet. Grupptillhörighet är som bekant ett starkt 
fenomen och för att våga fråga och ifrågasätta kan det mycket väl tänkas att jag avvikit från 
en neutral hållningssätt till att bli partiskt. Det kan ha varit att hålla med om saker som kanske 
för stunden inte var greppbart eller som kanske uppfattat som en bra tanke.  
 
Samma sak gäller som intervjuperson. Jag kan uppfattas som en annan person, kanske var 
otydlig i min beskrivning om mig själv och vad rapporten egentligen handlar om. Besöket i 
Hallsberg, Norrköping och Banområdet i Sollentuna kan ha resulterat i att de svar som förvän-
tats kommit på grund av att min intervjumetod varit av en helt ostrukturerad karaktär (se 
Intervju, sidan 41) vilket kan ha lett till misstänksamhet. Vid intervjun med entreprenörerna 
försökte jag att göra en strukturerad intervju med färdiga frågor. Jag märkte ganska snabbt att 
intervjun gled ifrån strukturerat till att återigen bli ostrukturerat. Detta tror jag kan ha berott 
på att de kände en viss misstänksamhet på att någon helt plötsligt ringer upp och ställer frågor 
om deras kunders och deras sätt att arbeta. 
 
Slutsatsen är dock, eftersom jag deltog i BUP-processen aktivt och arbetat med personalen 
men med distans. Genom detta har jag byggt upp ett förtroende där jag vågat ställa kritiska 
frågor, varit lyhörd och verkligen berättat vad syftet var med exjobbet. Med detta tror jag att 
de svaren jag ställt också genererat ett ärligt svar från intervjuobjekten. Jag fick även nulä-
gesbeskrivningen kontrollerad och granskad av kunniga personer. Med detta vill jag hävda 
att rapporten är tillförlitlig och av god validitet. 
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7 Analys 
Här presenteras min analys över den nuvarande verksamheten. Jag kommer att i kortfattat 
drag bena ut vad som händer mellan de olika parterna för att därefter komma till analys av 
processerna inom TDÖ vilket är kanske den viktigaste delen i analysen. Det är här som kvali-
tetsförbättringar bör införas, detta leder även till att analysera hur det bör fungera ur ett led-
ningsperspektiv. I processerna ingår det olika arbetsmoment och att det finns verktyg som kan 
användas för att underlätta i processerna, dessa moment kommer att analysera. 
 
BO upphandlar tjänster av entreprenören som säljer tjänster dvs. BO är kund till entreprenö-
ren. Entreprenören måste i sin tur köpa en tjänst av TDÖ som säljer sina tjänster dvs. entre-
prenören är kund till TDÖ. BO och TDÖ köper inga tjänster av varandra eftersom de arbetar 
mot samma mål dvs. att TU ska kunna framföra sin trafik som de har upphandlat, detta leder 
till att BO kan ses som en medproducent till TDÖ och vice versa. Den slutgiltiga kunden är 
dock TU som är kund till hela BV. (Se Figur 7.1) 
 
Ekonomiska förväntningar finns mellan BO och entreprenören (B) eftersom entreprenören 
förväntas att få betalt för de tjänster som utförs och BO förväntar att entreprenören utför de 
tjänster som de betalar för. Dock finns inga ekonomiska relationer mellan BO och TDÖ (A) 
eller mellan entreprenören och TDÖ (C). 
 
Däremot finns det ett ekonomiskt 
incitament för BO och TDÖ. Båda 
vill hålla ner kostnader för hand-
läggningen av arbetsbeställningar 
eftersom ingen har några direkta 
inkomster utan bara utgifter, de båda 
ingår i den del av BV som är en an-
slagsmyndighet. Det slutgiltiga målet 
för alla tre parterna och trafikutöva-
ren är att resenärer skall kunna resa 
och godstransportköparna skall kun-
na få sitt gods i tid (D). 

7.1 Processer 

Det är viktigt att klargöra de processer som finns inom Banverket. I första skede är det fram-
förallt viktigt att klargöra de processer som ständigt pågår inom den egna organisationen, för 
att därefter klargöra kopplingarna till de externa processerna. Detta skapar tydlighet vilket gör 
att missförstånd och konflikter undviks. Huvudprocessen bryts ned i två delprocesser som i 
sin tur bryts ned i två underprocesser som har sitt slut inom samma avdelning. Det sista steget 
av underprocesser slutar hos DLC då ordern effektueras. (Se Figur 7.2, sidan 47). Syftet med 
dessa processer är att så resurseffektivt som möjligt tillfredställa sina kunder som i detta fall 
är Banverket internt, entreprenörerna, TU och i slutändan resenärerna och godstransportkö-
parna. Det är alltså nödvändigt att de roller personerna har som ingår i processen identifieras 
och tydliggörs.  

Figur 7.1: Händelser mellan TDÖ, BR och Entreprenörer 
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Som jag tidigare har skrivit i avgränsningen är det endast BUP-processen som ingår i denna 
rapport. Vi kan konstatera att processen sträcker sig över flera avdelningar i ett horisontellt 
led dvs. samma process äger rum i olika tidsdimensioner vid olika avdelningar ofta helt inom 
Banverket. Därför är det viktigt att tydliggöra respektive avdelnings roll, vilket Lind och Ar-
vidsson påpekar (se sidan 35). 
 
BUP-processen planeras flera gånger i olika 
steg. Det som sker är att först planerar entre-
prenören sedan går BO igenom detta för att 
kontrollera att det fungerar att utföra arbeten 
för att till sist komma till TDÖTP som gör 
samma kontroll. Anledningen till att man vid 
TDÖTP kontrollerar beror på att de ska verka 
som en neutral part mellan olika intressenter. 
Det är vanligt förekommande att TDÖTP får 
sålla bort arbeten som inte kan genomföras 
och som BO har missat. När BUP är fastställd 
distribueras dessa ut till entreprenörerna via 
BO eller ibland direkt beroende på om 
TDÖTP har e-post adresser till dem som vill 
ha BUP, fastställd BUP läggs även ut på Banverkets intranät. 

7.2 Uppföljning 

Idag sker det ingen systematisk uppföljning av betydelse. Problematiken är att arbeten inte 
alltid tas ut. Ibland är detta mer regel än ett undantag. Detta ställer till med problem eftersom 
BUP riskerar att förlora sin roll som planeringsverktyg. Siffrorna visar att inom Stockholm är 
det ibland så mycket som 70 procent som inte tas ut medan det i Norrköping endast är 20 pro-
cent (se bilaga 1 Figur 11.1, sidan 66). Den statistik som idag förs är av en marginell betydel-
se eftersom det inte finns några direkta rutiner eller krav om vad som ska följas upp och var-
för uppföljning ska göras. Det är idag ett känt problem att entreprenörer inte tar ut arbeten 
som begärs. Ur dagens statistik går det inte att utläsa om outtagna arbeten påverkade trafiken 
på ett negativt sätt. Det vill säga om Stockholm, Norrköping och Hallsberg outtagna arbeten 
ledde till att önskade extra tåg inte kunde köras eller om TU tvingats ställa in tåg och om då 
detta ledde till en goodwillförlust och förlorad inkomst för parterna. För att konkretiserar det-
ta: TU betalar banavgift till Banverket för de tåg som framförs. TU gör en beställning av ett 
extra tåg t.ex. godstransport eller passagerartrafik och får beskedet att begärda sträckan inte är 
möjlig att köra på grund av arbete. TU har två möjligheter, antingen väljer de att köra en om-
väg eller att inte köra alls. Om arbetet inte tas ut kan detta leda till oönskade effekter i form av 
förlorad inkomst för TU, goodwillförlust för järnvägssektorn och förlorad banavgift till stats-
kassan. En annan effekt av outtagna arbeten är kostnaden i tid för BUP-handläggaren, enligt 
intervju upptar varje begärd objekt ca fem till tio minuter av planerarens tid för planering och 
kontrollering. 

7.2.1 Avvikelser 

Inrapporterade avvikelser går direkt till TDÖTP och passerar således aldrig BO. Avvikelser 
lämnas i en mapp via det interna nätverket såvida man har tillgång till nätverket, annars ord-
nas detta av BO som för in avvikelserna till TDÖTP. De enda som har tillgång till nätverket är 
de som tillhör Banverket och där finns som bekant BVP men ej de externa entreprenörerna.  
 

Figur 7.2: Endast BUP-processen behandlas. 
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Det finns två typer av avvikelser, den ena kallas för ”operativa avvikelse” och den andra bara 
för ”avvikelse från BUP”. Skillnaden mellan dessa är att den operativa avvikelsen används 
om det tillkommer arbeten vecka 0 och begäran om avvikelsen från BUP om det tillkommer 
arbeten vecka 1-3. 
 
Orsakerna till avvikelser varierar, det är allt från sjukdom och trasiga maskiner till väder och 
vind då alla arbeten inte kan utföras på grund av kyla eller för hög värme. Andra avvikelser 
kan bero på att det behövs snöröjning eller lövhalkabekämpning. Orsakerna till detta ska an-
ges i avvikelsen.  

7.2.2 S-blanketter 

Efter det att BUP är fastställd börjar S-blanketter att strömma in till TDÖTP. Detta sker via 
fax eller det interna nätverket som sedan skrivs under av auktoriserad personal. Man måste 
vara trafiksäkerhetsutbildad för att kunna bevilja dessa, alla som arbetar med BUP inom 
TDÖTP är inte auktoriserade. Att inte alla är utbildade beror på att utbildningstiden är relativ 
lång och omfattar mer än bara säkerhetsblanketter och att detta inte ingår i deras arbetsbe-
skrivning som BUP-handläggare. Innan S-blanketterna kan skrivas under måste dessa kontrol-
leras mot fastställd BUP så att blanketterna inte är felaktigt ifyllda när det gäller begärda ar-
betsområde. Det förekommer att gränser och arbetsområden är felaktiga, är det ringa fel rättar 
ofta handläggaren, t.ex. felaktig signal eller om begäran gäller uppspår men angett nerspår. 
Däremot om en S-blankett lämnas in som avser ett objekt som inte finns med i fastställd BUP 
måste den gå tillbaka för rättning av felet. Andra typer av allvarliga fel som leder till att S-
blanketten måste återsändas är bland annat om det är fel datum och ej överensstämmande ob-
jektnummer. 
 
Vid direktarbete anordnas S-blanketter direkt av TKL och inte via TDÖTP, detta sker vid av-
ropstillfället av TSM och nertecknas i en arbetsbok eller via speciella S-blanketter. Det är inga 
speciella rutiner som tillämpas, S-blanketten måste dock vara rätt ifylld. 
 
När S-blanketterna är beviljade återsänds dessa undertecknade via fax till respektive entrepre-
nör.  

7.2.3 Arbetsuttagande 

TSM kontaktar TKL via telefon och begär ut arbetet enligt tidigare beskriven procedur (se 
sidan 18). Meningen är att S-blanketter ska finnas tillhands för TKL och att denne ska kunna 
se vilken sträcka arbetet avses, vart begränsningspunkterna är hur länge arbetet är tänkt att 
pågå. Metoden att delge DLC S-blanketterna varierar från olika DLC. Norrköping och Halls-
berg sorterar upp S-blanketterna för respektive TKL område. Stockholm har det i en gemen-
sam pärm dit DLC vänder sig när TSM avropar arbetet. Detta är något som inte riktigt funge-
rar eftersom samma S-blankett kan följa med över flera dagar, dvs. om ett arbete utförs under 
en sammanhängande period behövs det inte en ny S-blankett varje gång arbetet utförs. Det 
räcker således med en enda S-blankett, detta medför att TKL måste flytta över pappret till 
nästkommande dag och fram till dess att S-blanketten ”giltighetstid” utgått. Det är inte ovan-
ligt att S-blanketten inte tas fram utan man litar på TSM att det är rätt begränsningspunkter 
som gäller, datum och sträcka finns med i den DG som TKL använder sig av och vet därmed 
att arbete ska genomföras. I S-blanketten återfinns vem som är TSM om detta är känt i för-
hand, är TSM okänd eller utbytt ifylls detta av TKL. Det finns inget utrymme på själva S-
blanketten att föra noteringar utan detta sker via TKL DG eller via hjälpblanketter. Detta görs 
av samtliga som arbetar på DLC. 
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7.2.4 Inställda och outtagna arbeten 

Om arbetet inte ämnas tas ut ska detta inrapporteras till TDÖTP eller DLC beroende vilket tid 
på dygnet arbetet ställs in och orsakerna till varför arbetet inte tas ut ska meddelas. Detta sker 
emellertid inte rutinmässigt vilket medför endast ett fåtal meddelar om inställt arbete. Om det 
inte meddelas att arbetet är inställt ses detta som outtaget arbete. Ett inställt eller outtaget ar-
bete kostar i genomsnitt fem till tio minuter per objekt i planeringstid (se bilaga 1 sidan 64 
punkt 12). 

7.3 Segmentering 

Norrköpings har segmenterat sina stråk inom sitt TLO och anser att det har blivit lättare för 
entreprenören att planera in sina arbeten eftersom tider finns tillgängliga efter ett specifikt 
schema. Detta används inte av Cst eller H, däremot existerar det tågfria tider som ofta finns 
tillgängliga för arbeten. Dessa tider varierar och kan inskränkas om extra tåg ämnas köra. Ge-
nom att segmentera som Norrköping tydliggörs de fria tiderna och planeringsarbetet blir lätta-
re. Även regler och rutiner blir tydliga då segmenteringen gjorts i samråd med BO i Norrkö-
ping. DLC vet att det inte kommer att bli för många arbeten per TKL när begränsningarna 
finns över hur många arbeten som får tas ut samtidigt under respektive TKL. Förutsättningar-
na ökar alltså för ett vinna – vinna koncept, där alla parter kan känna sig nöjda efter ”affären” 
enligt Bergman och Klefsjö (se sidan 29). Misslyckas man med att tillfredställa kunden ge-
nom att regler och rutiner är oklara på grund av otydliga processer och målvisioner risker det 
att bli ett vinna – förlora förhållande där alla i det långa loppet slutligen blir förlorare. När 
segmenteringsmodellen finns gäller det att inte glömma bort att hela tiden kontinuerligt arbeta 
med kvalitetsförbättringar, ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” hävdar 
Bergman och Klefsjö, det gäller alltså att hela tiden arbeta framåt och att arbeta mot målet, 
kommer man i mål så ligger målsnöret för nära och då gäller det att flytta målsnöret. 

7.4 Tjänstekoncept 

BUP-processen kan ses som ett tjänstekoncept där entreprenören utnyttjar en eller flera tjäns-
ter som Banverket tillhandahåller genom BO och TDÖ. Här kallas det för rutiner där deadline 
och regler specificeras. BUP-rutinerna togs fram ursprungligen av huvudkontoret men med 
luddiga utryck och avsaknaden av målbeskrivning, dvs. vad huvudkontoret vill uppnå med 
BUP-processen. Det har istället utarbetas ett förtydligande av BUP-rutinerna där det i klartext 
anges deadline och regler för arbetsplanering. Däremot saknas ett tydligt tjänstekoncept, dvs. 
vad som ska ingå i den tjänst TDÖ erbjuder. Denna tydlighet saknas även hos BO då dessa 
står närmare beställaren eftersom de ligger steget före i flödeskedjan. Detta är något som både 
BO och TDÖ förstår men man vet inte vem som ska stå för tjänstekonceptet eller hur det ska 
fungera. Detta verkar dock inte bekymra externa entreprenörerna som förmodligen sällar sig i 
ledet för att få arbeten och BVP som idag redan har god erfarenhet av hur planeringsprocessen 
fungerar. Som BUP ser ut idag kommer det att bli svårt att hantera framtida krav på neutrali-
tet, gentemot entreprenörerna, då BVP ligger inom samma nätverk. Om BVP skulle hållas 
utanför det interna nätverket skulle detta kanske ge en likvärdig konkurrens men det skulle 
även försvåra arbetsplaneringen för BO och TDÖ. 

7.5 Systemlösning 

För BUP-planering finns det idag inga direkta planeringsverktyg, det som används är Excel 
eller BAP. Som jag tidigare har skrivit används Excel av Stockholm och Norrköping medan 
Hallsberg använder sig av BAP. En ny version av Trainplan är på frammarsch med koppling 
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till banarbetsplanering. Dessvärre har det inte diskuteras speciellt mycket om det, jag har 
snappat upp fragment men inte upplevt att de som kan komma involveras ha deltagit i utveck-
lingen. 
 
Problemet med Excel är att man hela tiden måste kopiera ut arbeten från de ark som tidigare 
sänds in från BO eftersom det sker i olika steg. Fördelen är att det går att modifiera och be-
hovsanpassa utifrån egna kriterier på ett relativt enkelt sätt. Excel har dessa egenskaper att 
man kan som novis implementera enklare formler för sortering och filtrering. Däremot är Ex-
cel ingen databas även om det i en viss utsträckning kan verka så. De brister som finns med 
Excel är att det inte är en sammanhängande kedja vilket leder till att det inte går att undersöka 
vilka arbeten som inplaneras innan deadline, dvs. innan det skickas vidare till nästa avdelning 
i kedjan. 
 
Problemen med BAP är att det är trögt att arbeta med, accesstiden är längre än för Excel, dvs. 
det tar längre tid att öppna upp de efterfrågade uppgifterna i jämförelse med Excel. Nackde-
larna är också att det inte går att sortera uppgifterna i en specifik ordning som underlättar kon-
trollen av arbeten på det sätt som Excel kan anpassas för. 
 
Anledningen till att Hallsberg använder sig av BAP beror på att de arbetar mot flera trafikdi-
strikt och tidigare organisatoriskt tillhörde Västra banregionen/Trafikdistriktet. Som jag har 
skrivit i nulägesbeskrivningen är det bara Stockholm och Norrköping som använder sig av 
Excel. 
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8 Slutsats – åtgärder på längre sikt  
Utifrån min analys kommer jag i detta kapitel ge förslag på hur BUP-processen ska kunna 
förbättras. För att effektivisera och rationalisera BUP-processen vid TDÖ krävs det att en del 
förändringar görs, dels måste processerna inom TDÖ tydliggöras och att tjänsten som erbjuds 
till kunderna förändras. Genom att delar av systemet automatiseras och BUP-rutinerna föränd-
ras. Lösningen man har valt med Excel anser jag vara ohållbar eftersom det hämmar plane-
ringsförutsättningar för alla parter i ledet. Jag ställer mig dock tveksam till att införa BAP som 
planeringsverktyg när programmet har mer nackdelar än fördelar jämfört med Excel. Jag vill 
istället framhäva en gemensam databas i stil med BAP men med ökade möjligheter för be-
hovsanpassning.  
 
Innan ett nytt system tas fram måste man också arbeta med att tydliggöra BUP-processen och 
att ett tjänstekoncept arbetas fram för att passa de som är involverade i BUP-processen. 

8.1 Processer 

Tydliggörandet av rollerna är inget som ska ske på tjänstemannanivå, detta är något som led-
ningen måste arbeta med både i horisontellt och vertikalt led. Det vill säga för att förbättra 
processen krävs det även att processen förbättras i alla led inte bara inom den egna avdelning-
en, detta kan inte göras om inte ledningen vid respektive avdelning tillsammans sätter gemen-
samma mål och kanaliserar ned dessa i respektive avdelning. Bergman och Klefsjö lägger 
fram ”SMARTa mål” (se Figur 5.6, sidan 40). Alltså TDÖ måste först sätta upp interna mål 
för att sedan tillsammans med BR arbeta fram gemensamma mål och respektive roll i proces-
sen för att därmed höja kvaliteten. Själva arbetet med detta kan ske på tjänstemannanivå med 
insikt och engagemang från ledningen. Riskerna med att inte ha klara mål och delegera arbe-
ten på rätt nivå är att man hamnar i den onda cirkeln som omnämns av Bergman och Klefsjö 
(se Figur 5.4, sidan 34). Det är alltså viktigt att ledningen konstruktivt arbetar med att skapa 
delaktighet utnyttjar all kunskap som finns hos organisationens medarbetare. Dessutom är det 
viktigt att uppföljningar av verksamheten görs kontinuerligt, alltså vikten att skapa möjlighe-
ten att mäta resultatet av verksamheten enligt Lind & Arvidsson. (Se Ledarskap och processer 
sidan 35). 
 
När en tydlig rollfördelning och målsättning finns mellan de olika avdelningarna kan arbetet 
börja med att utveckla bättre rutiner gemensamt med entreprenörerna. Detta för att de ska 
känna delaktighet och tycka att de kan få chansen att påverka sin situation. Det kan dock bli 
svårt att göra det i dagsläget eftersom BVP inte är bolagiserat och externa entreprenörer är 
inblandade i en liten omfattning. Inom snar framtid kommer all upphandlig att ske offentligt 
det kan då ses som fördelaktigt att ha klargjort mål och riktlinjer. 

8.2 Uppföljning 

I nuläget är det förståeligt att man inte gör någon bättre uppföljning eftersom det idag inte 
finns någon bra rutin för detta. Det genereras mycket papper vid DLC vilket gör det nästintill 
omöjligt att göra en konkret uppföljning, och statistiken blir svår att tolka eftersom inte bak-
omliggande orsaker anges. För att en statistisk undersökning ska vara relevant krävs det att 
det sker över en längre tid och inte bara under ett kort intervall. För att undersökningen ska 
vara relevant krävs det att man mäter det som avses att mäta. 
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8.2.1 Varför uppföljning? 

Anledningen till att TDÖTP ska mäta är för att finna bakomliggande orsaker till varför inte 
arbeten togs ut. Genom att mäta kommer det att finnas ett underlag som kan läggas fram för 
entreprenören och BO som belyser ett problem. Samtidigt ökar underlaget för BO vid upp-
handlingar eftersom BO kan redan i upphandlingsfasen ställa krav på entreprenören om att 
arbeten som planeras ska tas ut. Det går heller inte att utläsa om det är BAP arbeten som varit 
inplanerade lång tid innan och har förhandlats med TU. Idag vet inte BO vilka arbeten som tas 
ut eller hur lång tid arbetet faktiskt tog. Den enda bekräftelsen på arbetet genomförts är en 
faktura från entreprenören. Jag vill med detta hävda följande: genom att göra en konkret upp-
följning finns möjligheterna att belysa problemet att både TU och Banverket förlorar på att 
arbeten inte tas ut och att detta leder till goodwillförlust för hela järnvägssektorn och minskad 
eller förlorad inkomst för TU. 

8.2.2 Vad ska följas upp? 

Det är viktigt att det finns klara direktiv om vad som ska ingå i uppföljningen för att det ska 
bli relevant. För att kunna finna orsak och samband mellan outtagna arbeten dvs. inkomstför-
lust för TU och goodwillförlust för järnvägssektorn krävs det att uppföljningen korsskörs med 
begärda tåglägen för att därigenom finna om ett outtaget arbete orsakade förluster av någon 
art. Andra aspekter som är av värde att följa upp är bland annat bakgrunden till varför arbetet 
aldrig utfördes och varför beställaren då inte meddelat att arbetet inte skulle utföras.  
 
Det som ska göras är att när den statistiska uppföljningen gjorts är att ställa antalet uttagna 
arbeten i proportion mot avvikelser, inställda arbeten och outtagna arbeten för att därigenom 
statistiskt kunna se de olika andelarna och sträva mot ett bättre resultat. Men detta är i sig inte 
den relevanta delen av uppföljningen eftersom det inte finns någon bakgrundsanalys kan man 
rimligen inte heller peka ut var det brister. Vad jag menar är att man måste finna orsak och 
samband för att där kunna förbättra och påpeka brister och problem hos dem som planerar och 
ämnar utföra arbeten. 

8.2.3 Vem ska göra uppföljningen? 

Det måste tydliggöras vem som ska sköta uppföljningen, ska det vara TDÖ eller BO? Då 
DLC, där tåglägen och arbeten effektueras, ligger inom TDÖ:s ansvarsområde bör det därmed 
också vara TDÖ som ska sköta uppföljningen. BO ska därmed kunna få underlag för att göra 
bättre planeringar och kunna sätta press på entreprenörerna. Vilka fysiska personer ska ansva-
ra för uppföljningarna på TDÖ? Rimligast vore att det är gruppcheferna vid respektive enhet 
inom TDÖ, dvs. gruppchefen som ska göra detta. Däremot är det inte självklart att det är de 
som ska genomföra själva uppföljningen, de kan i sin tur delegera ut den uppgiften till andra 
men det är viktigt att rollfördelningen blir tydlig och målsättningen med uppföljningen klar-
görs och att den som gör uppföljningen känner sig delaktig. 

8.2.4 Hur ska uppföljningen genomföras? 

Redan efter det att BUP är fastställd och distribuerad börjar S-blanketter att strömma in. Re-
dan i denna fas börjar arbeten att falla bort vilket gör att statistik måste föras redan härifrån. 
Eftersom S-blanketten jämförs med fastställd BUP, dvs. kontroll av att S-blanketten är giltig 
enligt BUP-nummer, kan man i denna fas se vilka typer av arbeten som faller bort och göra 
uppföljning på dessa. Däremot när S-blanketter är underskrivna och utskickade kommer nästa 
problematik.  
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Jag har skrivit om hur processen ser ut för uttagande av arbete vid ”tidpunkt noll”. Alltså TKL 
skriver ner arbeten som tas ut på sin utskrivna DG eller via hjälpblankett. Detta genererar en 
mängd papper som måste gås igenom manuellt. I denna fas måste personen ifråga kontrollera 
vilka arbeten som tagits ut, jämföra dessa med S-blanketten och slutligen sammanställa de 
arbeten som inte togs ut. Detta är en krånglig fas eftersom det sker ostrukturerat och det blir 
svårhanterligt. Som det idag ser ut kommer det att fortsätta att vara svårt att göra en bra upp-
följning. DLC måste få en tydligare roll i sammanhanget och framförallt måste ett bättre sy-
stem tas fram för att detta ska fungera. 
 
För att kunna jämföra om outtagna arbeten påverkar eventuella begäran av extra tåg krävs det 
även att det förs statistik över detta.  

8.2.5 Toleransnivå 

Om en uppföljning görs av inställda arbeten måste man även granska de bakomliggande orsa-
kerna. Ska man acceptera att arbeten bara ställs in utan rimlig förklaring och vad kan anses 
som en rimlig förklaring? Ska man acceptera att arbeten ställs in på grund av sjukdom, mate-
rialbrist eller maskinfel? Detta är inte självklart, jag anser dock att det är acceptabla att ställa 
in de arbeten som beror på omständigheter ingen kan råda över och i detta ingår inte sjukdom, 
materialbrist eller maskinfel, däremot väder och vind, strejk hos leverantören etc.  

8.3 Segmentering 

Jag tycker att den modell Norrköping använder sig av är bra eftersom man valt att segmentera 
olika sträckor för vissa typer av arbeten och att man tillåter endast ett visst antal arbeten på en 
sträcka för att inte arbetssituationen ska bli ohållbar för TKL. Jag tror att detta skulle gå att 
genomföra i Stockholm. För att genomföra en segmentering av de olika stråken måste en 
samarbetsgrupp bildas där BO och entreprenören ingår som var för sig har sitt expertkunnan-
de på vad som krävs för att segmentera. Vad som skulle kunna göras är att det sätts upp priori-
teringar där arbeten har förtur, dvs. inga extrainsatta tåg på arbetsprioriterande objekt/stråk 
under vissa dagar. Detta skulle kunna öka möjligheterna för entreprenören att planera sina 
tider om man tar fram utförliga underlag när dessa kan arbeta utan att behöva planera i god 
tid. Jag vill hävda att om ett bra underlag tas fram över vilka tider entreprenören kan utföra 
arbete borde också deadline vara dynamiska, dvs. att man kan komma med arbeten inom de 
fyra fasta veckorna på arbetsprioriterande objekt/stråk. En dynamisk deadline ökar förutsätt-
ningarna för entreprenörerna att planera bättre eftersom de inte blir uppbundna flera veckor 
innan med kanske tveksamma objekt som kan ses som ”bra att ha tider”. Hur dynamisk dead-
line ska vara måste prövas fram i samråd med entreprenörerna. Det kommer inte att vara möj-
ligt att göra detta på alla stråk som finns inom DLC Cst men där det finns möjligheten bör det 
också göras.  
 
Att segmentera Hallsberg kan vara lite svårare eftersom de arbetar mot olika distrikt och flera 
banområden men det som ligger inom TDÖ borde också undersökas, analyseras för att slutli-
gen kanske kunna segmenteras. Fungerar detta bra kanske det går att överföra till angränsande 
distrikt. 
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8.4 Tjänstekoncept 

Det är viktigt vid utveckling av tjänster att redan från början bestämma vilken nivå kvaliteten 
ska ligga på och inte bara definiera kvalitet. Det går alltså inte bara att säga att man ska ha den 
bästa kvaliteten. Det är mer rimligt att tala om rätt kvalitet eller en rimlig nivå på kvalitet. Det 
är värt att tänka på att kvalitetsmåtten kommer att uppfattas på olika sätt beroende på vem 
man frågar. Bergman och Klefsjö skriver om tjänstedimensioner, som bidrar till ökad kvalitet, 
vars ett flertal av dessa är direkt kopplade mot kundens förtroende för den eller de tjänster 
som erbjuds, bland annat pålitlighet, tjänstevillighet och inlevelseförmåga (Se Figur 5.1, sidan 
30). Detta är något som även Edvardsson vill hävda, vidare anser han att en annan viktig kva-
litetsfaktor är återställningsförmåga som syftar på hantering av kritiska händelser och kund-
missnöje där en professionell hantering av uppkomna situationer stärker kundrelationen (Se 
Tjänstedimensioner och tjänstekoncept, sidan 29). Bergman och Klefsjö säger att leverantören 
måste kunna hantera det som kunden förväntar sig av tjänsten, kundens upplevda kvalitet ska 
sättas i centrum. Lind och Arvidsson påpekar att det finns två källor till kvalitet och två källor 
till kundens upplevda kvalitet, detta kallar dem för de fyra K:na där var och ett av K:na har en 
innebörd och betydelse. Bland annat konstruktionskvalitet, som är en källa till kvalitet, som 
syftar till hur en tjänst är utvecklad och sammansatt, detta sammanhänger med en viktig kvali-
tetsstrategi, prevention som syftar till att man ska göra rätt i konstruktionsfasen eftersom det 
är ineffektivt att rätta fel i efterhand. (Se Figur 5.2, sidan 32 ) 
 
Edvardsson hävdar att många kvalitetsproblem beror på att kunden ”gör fel”, vilket i sin tur 
beror på att kunden inte vet hur de ska agera i rollen som medproducent. (Se Kvalitetsproblem 
sidan 27) Det måste helt enkelt bli lättare att integrera de som utnyttjar tjänsten. För att kunna 
uppfylla kundens krav på kvalitet ska man införa ett tjänstekoncept som innebär, förutom 
kärntjänsten, att kunden även får något extra, såsom stödtjänster och bitjänster (Se Figur 5.3, 
sidan 33). 

8.4.1 Entreprenören 

För att uppfylla entreprenörens förväntningar på tjänsten krävs det att de ingår i utvecklings-
fasen av tjänsten där de ger sin syn på kvalitet och hjälper till att utforma kärntjänsten och 
dess stödtjänster och bitjänster. Entreprenören önskemål ska beaktas och övervägas och det 
som är möjligt ska i största mån genomföras. För att lyckas krävs det att den expertis som 
ingår i den arbetsgrupp som ska utveckla den nya tjänsten hjälper kunden med att uttrycka sig 
eftersom kunden vanligtvist har svårt att gestikulera och uttrycka sina önskemål vilket Ed-
vardsson vill framhäva. (Se Kvalitetsproblem sidan 27). 
 
Kärntjänsten 
Kärnan i tjänsten är att entreprenören ska kunna registrera in arbeten i BUP, det vill säga som 
det är idag. 
 
Stödtjänst 
För att entreprenören ska kunna planera sina arbeten krävs det en stödtjänst för detta. Stöd-
tjänster kan vara av olika karaktärer. Det kan vara att tillhandahålla planeringsunderlag, bistå 
med utbildning och studiebesök för de personer som arbetar med planering, detta för att man 
ska kunna lära känna varandra, vilket leder till att trovärdigheten ökar och som i sin tur leder 
till ökad förståelse mellan samtliga parter 
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Bitjänst 
Bitjänster kan vara upphandlingar, författningssamlingar och övrig information som är för 
entreprenören viktigt att veta. Exempelvis förändringar i BVF eller allmännyttig information 
vara entreprenören till stor hjälp. BVP ligger som bekant inom samma nätverk som övriga 
Banverket vilket ger dom den fördelen att ha samlad kunskap under samma tak. Detta skulle 
även kunna erbjudas de entreprenörer som inte har tillgång till intranätet ”knuten”. Jag vill till 
och med hävda att detta måste erbjudas entreprenörerna för att deras förväntningar på tjänsten 
ska uppfyllas. Även information om inställda arbeten som utfärdats av DLC innevarande dygn 
ska ingå i tjänsten.   

8.4.2 BO/ TDÖTP 

Även BO och TDÖTP måste delge sin syn på hur tjänsten ska utformas eftersom de själva ska 
använda tjänsten. Det är viktigt att redan från början reda ut vad som ska ingå i tjänsten. I 
detta fall kan vi säga att man medproducerar tjänsten internt samtidigt som att BO är kund till 
TDÖTP och slutplaneringen eller kontroll av inplanerade arbeten sker av TDÖTP. 
 
Kärntjänsten 
Kärntjänsten är för både BO och TDÖTP att kunna läsa, ändra och ta bort arbeten ur BUP. 
För TDÖTP ingår även beviljande av S-blanketter och hantering av avvikelser från BUP och 
operativa avvikelser beroende på tidpunkt dessa inkommer. 
 
Stödtjänst 
Både BO och TDÖTP måste arbeta gemensamt för att lära entreprenören att planera genom 
att tillhandahålla utbildning, studiebesök och vara tillgänglig under vissa tider för support. BO 
och TDÖTP skulle kunna ge varandra stödtjänster i form av samplanering istället för att pla-
nera var för sig. 
 
Bitjänster 
För BO skulle en bitjänst vara att få in uppföljningsunderlag från TDÖTP över uttagna arbe-
ten, outtagna arbeten samt den faktiska arbetstiden vid ett specifikt objekt. 

8.4.3 DLC 

Eftersom DLC och den tjänstgörande TKL är inblandade i BUP är det också rimligt att de 
ingår i utvecklingen av tjänsten. De kan däremot inte vara något ”bollplank” mot vare sig BO 
eller entreprenören, de ska i huvudsak syssla med kärntjänsten 
 
Kärntjänst 
Inregistrering i BUP av akuta arbeten, hantering och beviljande av arbeten vid direktarbeten 
samt hantera operativa avvikelser innevarande dygn.  
 
Stödtjänst 
DLC ska hjälpa TDÖTP med underlag för att möjliggöra uppföljning av outtagna arbeten, 
uttagna arbete och arbetstiden. Dock ska inte DLC tillhandhålla stödtjänster till BO eller ent-
reprenörerna, detta ska inte ingå i deras roll eftersom deras primära syfte är att övervaka tåg-
trafik och arbeten på banan. 
 
Bitjänster 
DLC ska tillhandahålla information om inställda arbeten till entreprenören.  
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8.5 Systemlösning 

För att kunna möjliggöra ett tjänstekoncept krävs det att ett system skapas för detta ändamål. 
Meningen med att ta fram ett tjänstekoncept är att det ska förenkla processen och gör den mer 
synlig för alla parter. De verktyg som idag används bör alltså bytas ut mot en samlad system-
lösning där alla ingår och kan ta del av vad som sker i planeringsprocessen och dess under-
processer. En lösning skulle således kunna vara att man knyter samman alla parter som är 
involverade i BUP-processen genom en gemensam databas. Om man knyter samman de olika 
avdelningarna inom Banverket och de som antas ligga utanför intranätet, såsom entreprenö-
ren, skulle detta öka möjligheterna till ett bättre tjänstekoncept än det som idag finns. Detta är 
något jag anser måste göras för att BUP-processen ska kunna förbättras och för att tjänstekon-
ceptet ska fungera. Min systemlösning bygger på analysen från kapitel 7 där samtliga delar 
ingår i systemlösningen, från kommunikation till uppföljning.  

8.5.1 Systembilden 

Systemet skulle sammankoppla de olika avdelningarna inom Banverkets intranät och de som 
ligger utanför nätet ansluts till databasen via Internet. Detta är ingen svårare koppling att göra 
men det krävs systemresurser.  Varje användare tilldelas behörighet där rättigheter specifice-
ras såsom läs, skriv, ändra och borttagande. Exempelvis de externa användarna får skriv- och 
läsrättigheter, dvs. vägen 3-2 är öppen men ej 3-1 in till själva intranätet.  
 
Figur 8.1 beskriver: systembilden, genom att skapa konton för respektive användare ges möj-
ligheterna att komma åt databasen utanför intranätet. Bilden är förenklad, verkligheten är att 
det finns flera system och databaser sammankopplade idag inom Banverket, bland annat finns 
BAP-databasen inom samma system. 

 
Figur 8.1: Sammanlänkade datorer inom och utanför intranätet 
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8.5.2 Entreprenören 

För att knyta samman entreprenörerna som ligger utanför intranätet kan det skapas en E-
handelsplats, där tjänstekonceptet implementeras. På webbplatsen ska man tillhandahålla den 
information entreprenören efterfrågar eller behöver ha för att kunna sköta upphandlingar och 
planeringar. De planeringsverktyg som skulle kunna finnas med är DG i webbformat eller 
grafer från Trainplan när DG är borta ur systemet, linjebok osv. allt för att uppmuntra och 
underlätta god planering. 
 
Det primära syftet med en webbplats är inregistrering av arbeten i den gemensamma databa-
sen och begäran om avvikelsen från BUP (om den ska finnas kvar i sin nuvarande form), även 
den operativa avvikelsen ska göras här. Varje entreprenör har sitt eget konto där inregistre-
ringen sker. Rent praktiskt skulle också S-blanketterna komma upp på denna sida där respek-
tive planerare hos entreprenören plockar ut dessa för vidare distribution eller via handdator 
laddar in S-blanketten eller enbart ha BUP-nummer vid avrop av arbetet. Här skulle även fast-
ställd BUP vara tillgänglig så att entreprenören snabbt kan slutplanera sina arbeten.  
 
Det är viktigt att det finns enkla sätt att ställa in arbeten för entreprenören, detta ska kunna ske 
via webbsidan. Även viktigt är att entreprenören delges inställda arbeten från DLC som gäller 
innevarande dygn och om TDÖTP beslutar att ett arbete i efterhand inte kan genomföras en-
ligt fastställd BUP, orsakerna till inställt arbete ska anges. 

8.5.3 BO/TDÖTP 

Att BO och TDÖTP har tillgång till ett gemensamt system stärker deras roll eftersom de kan 
hjälpas åt att planera.  
 
De möjligheter som idag återfinns i Excel måste även finnas här, såsom sortering och filtre-
ring. Nummersättning av objekt kan ske per automatik. De stora fördelarna med gemensamt 
system är att det blir lättare för BO och TDÖTP att föra dialog mellan varandra genom att 
enkelt kunna se i databasen samtidigt som dialogen äger rum och att S-blanketter skulle kunna 
genereras automatiskt.  
 
Eftersom det är endast en auktoriserad person som får underteckna S-blanketten krävs det att 
någon form av identifiering kopplas mot den som avser att underteckna. Detta kan ske via 
inloggningen till nätverket och att personen identifieras som godkänd eller att det inrättas en 
elektroniskt identitetskort som kopplas med läsare för simkort mot datorn. 
 
Avvikelse från BUP eller operativa avvikelser ska tas in via entreprenörens webbsida och 
godkännas eller avslås och sedan automatiskt matas in i systemet. Samma sak gäller när BUP 
är fastställd och S-blanketter är beviljade måste systemet kunna hantera översättningen från 
den sammankopplade databasen till DG för att därmed generera in uppgifterna till DG. 
 
TDÖTP måste kunna delge entreprenören inställda arbeten om något extratåg har högre prio-
ritet än arbetet. Detta ska ske via entreprenörens webbsida eller telefonkontakt. 
 

8.5.4 DLC 

Genom att DLC sammanknyts till databasen möjliggörs uppföljningen av arbeten, inregistre-
ring i BUP och hanteringen av S-blanketter. 
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För att DLC ska kunna hjälpa till med att göra uppföljning möjlig kommer det att krävas ett 
nytt program. Det är viktigt att programmet verkligen utformas på ett sådant sätt att det inte 
ska vara störande i deras ordinarie verksamhet. Programmet ska endast ”störa” när de använ-
der det. Dessutom måste mjukvaran vara dem till hjälp.  
 
Mjukvaran ska innehålla följande funktioner: 
 

• Ett schema över vilka arbeten som ämnas genomföras under TKL:s pass  
• Kunna plocka fram S-blanketten elektroniskt 
• Kunna skapa S-blankett elektroniskt 
• Möjligheter att ändra detaljer i S-blanketten 
• Kunna ställa in arbeten snabbt och enkelt vid behov. 

 
DLC ska via programmet kunna ställa in arbeten, om TSM/HTSM är kända kan dessa kontak-
tas via telefon eller om en överenskommelse knutits kan detta ske över entreprenörens webb-
sida.  

8.5.5 Sammanfattande punkter  

För att underlätta för läsaren om slutsatser på längre sikt avslutas kapitel 8 med en punktlista 
över de åtgärder som bör göras. 
 

• Processer 
o Tydliggör processerna 
o Gemensamma mål 
o Tydlig rollfördelning ökar förutsättningar till bra samarbete. 

• Uppföljning 
o Konkretisera uppföljningen 
o Ta fram parametrar som ska mätas 
o Uppföljning ska genomföras av TDÖ 
o Gruppchefen ska ansvara för uppföljningen 
o Toleransnivå på inställda arbeten 
o DLC, en viktig länk för bra uppföljning. 

• Segmentering 
o Segmentera det som går att segmentera 
o Skapa en samarbetsgrupp bestående av personer från olika avdelningar 
o Dynamisk deadline. 

• Tjänstekoncept 
o Skapa ett kundanpassat tjänstekoncept 
o Öka tjänsteutbudet genom att införa mer än bara det ”nödvändigaste” 
o Kärntjänst 
o stödtjänst  
o bitjänst 
o Kvalitetssäkra tjänstekonceptet. 

• Systemlösning 
o Skapa ett gemensamt system 
o Öppet system där alla kan ta del i planeringsprocessen 
o Möjliggör för externa entreprenörer att få tillgång till systemet såsom BVP har 
o Förenkla uppföljningen genom att integrera DLC i systemet. 
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9 Slutsatser – möjliga redan idag 
Då det är omöjligt att införa en ny systemlösning över en natt vill jag under denna del ge för-
slag på vad som skulle kunna förbättras redan idag, vilket borde leda till bättre samarbete mel-
lan berörda parter och därigenom kunna minska andelen outtagna arbeten. Det jag anser bör 
göras är att BO och TDÖTP planerar sina arbeten gemensamt. Som att idag slussa vidare ar-
beten som ”förhoppningsvis” kan fungera är inget lyckat samarbete. Detta är något som kan 
påbörjas direkt vilket skulle spara planeringstid för båda parterna. Vidare borde segmentering 
av stråken genomföras med omedelbar verkan. Detta anser jag skulle öka förutsättningarna för 
bättre och långsiktigt hållbar planering för samtliga parter. Det kanske inte går att segmentera 
alla sträckor men de som går ska segmenteras. 

9.1 Förslag på fortsatta undersökningar 

Om TDÖ beslutar att ta det första steget för att utveckla en ny tjänst måste vissa frågor ställas 
och besvaras för att det ska gå att genomföra projektet.  
 
Den första frågan som måste ställas och besvaras är, finns det något intresse av en ny tjänst? 
För att ta reda på detta måste ledningen föra en dialog med BRÖ. Det är viktigt att det finns 
ett bra underlag/förstudie att utgå ifrån, till exempel denna rapport, för att väcka intresse. Om 
intresse saknas gäller det att utöva påtryckning och lobbyverksamhet för att få gehör för att få 
kunna skapa en ny tjänst.  
 
Finns intresse för en ny tjänst uppkommer nya frågor: 
 
Vem ska ansvara för utvecklingsarbetet? Är det Banverket i sin helhet som ska ansvara för 
utvecklingen måste detta förankras högre upp i hierarkin. Är det TDÖ som ska hålla i utveck-
lingsansvaret måste det nås en överenskommelse med övriga som kommer att vara involvera-
de. Det är inte en självklar fråga och måste lösas innan utvecklingsarbetet startar.  
 
När frågan om vem som ska leda utvecklingsarbete är utredd kommer nästa fråga upp. Vem 
ska handha systemet? Valet är inte självklart, ska Banverket i Borlänge ta hand om detta eller 
ska det skötas av TDÖ eller BO?  
 
Ytterligare frågor väcks, vem ska betala för kalaset? Är det BO som ska göra detta eller TDÖ 
och vem ska bära största kostnaden? Eftersom Banverket är decentraliserat och de olika enhe-
terna har egna budgetar är det viktigt att komma överens vem som ska bekosta detta. 
 
Naturligtvist kommer det att väckas ytterligare frågor men när de ovannämnda har besvarats 
är grunden lagd för ett lyckat samarbete. 

9.2 Är det realiserbart? 

Jag anser att det är realiserbart att introducera ett nytt tjänstekoncept, jag vill till och med 
hävda att man måste introducera ett nytt tjänstekoncept med kvalitetstänkande. Detta för att 
kunna möta framtidens entreprenörer på en helt avreglerad marknad där BVP är bolagiserat 
och nya entreprenörer tillkommer.  
 
Jag anser inte att det ska genomföras direkt utan att TDÖ ska invänta nya versionen av Tra-
inplan och dess implementering i korttida tidtabellplanering och dess kopplingar mot BAP 
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och BUP. Dock ska TDÖ redan börja undersöka vad för möjligheter som kommer att erbjudas 
genom Trainplan. TDÖ måste ställa krav på att Trainplan passar in i de verksamheter som det 
är avsett för. Vad jag menar är att det måste finnas utvecklingspotential och förbättringsmöj-
ligheter så att de kan anpassas till det som det verkligen är tänkt för. Annars finns riskerna för 
att programmet används för inrapportering och att man fortsätter att arbeta som man gjorde 
tidigare och därmed inte vinner något på detta. Om inte möjligheter kommer att finnas i Tra-
inplan borde det övervägas att mitt synsätt implementeras och att koppling till Trainplan åt-
minstone möjliggörs så att systemen kan samverka. 
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11 Bilaga 1 – samlade intervjuer 

11.1  Intervjuer med Banverket 

Jag besökte olika enheter inom Banverket för att skapa mig en helhetssyn. Det mesta har re-
dan sammanställts i nulägesbeskrivningen. Dock har det kommit in lite åsikter och reflektio-
ner från intervjuobjekten. Sammanställningen kan verka ostrukturerat och det är den. Anled-
ningen är att det inte ska verka uppenbart vem som sagt vad. Jag inleder bilaga 1 med en hän-
delse som beskriver en del av problemen om outtagna arbeten. 
 
En entreprenör begärde ut ett arbete som beskrevs som akut, detta innebar att man beviljade 
entreprenören arbetstid och pratade med TU eftersom detta skulle innebära avstängning och 
att passagerare skulle behövas bussas en viss sträcka. TU gick med på detta eftersom de insåg 
att det var tvunget att göra arbetet. Det hela resulterade i att dagarna innan arbetet skulle tas ut 
ställde entreprenören in arbetet. Det som är olustigt i historien är att TU måste annonsera ut 
att det kommer att bli förändringar i trafik och de måste beställa bussar och passagerarna som 
blir lidande. Då kan man ställa sig frågan var arbetet akut eller inte? 
 

1. Hur ser framtiden ut för BUP-processen? 
 

Känner stor oro över att koordinatorn vid BVP kanske försvinner, bör vara en och 
samma person som sammanställer arbeten redan från början. Dessutom någon med 
insyn i verksamheten. Fördelar finns också om BVP samordnar sina tekniska grenar 
efter som vissa arbeten inte kan tas ut samtidigt. Kan säga att de ska filtrera redan in-
nan så att inte ett flertal olika planerare bara sänder in arbeten utan att ha koordine-
rat dem. Kan i slutändan ställa till med problem för TDÖTP eftersom dessa måste ge 
avslag på arbeten då det inte skulle fungera. 

 
2. Fungerar det att använda Excel som planeringsverktyg och vad skulle behövas förbätt-

ras? 
 
Excel fungerar bra eftersom den ger en bra översikt på den fastställda BUP, önskemål 
om att alla arbeten som ligger i den fastställda BUP ska läggas i DG eftersom det un-
derlättar för BO att jämföra gamla och nya arbeten. Skulle gärna se att det fanns möj-
ligheter med konfliktlösning mellan trafiken och arbeten. Vilket idag inte är möjligt ef-
tersom man måste kolla DG och hur det ser ut i verkligheten. Måste vara eftertänksam 
så att inte flera spår eller hela stationer spärras av för arbeten. Problem med dygns-
gränserna hur dessa ser ut.  

 
3. Varför används inte BAP som planeringsverktyg? 

 
Använder inte BAP-programmet på grund av dess tröghet och kraftiga begränsningar, 
problem med dygnsgränser som inte vill fastställa sig i programmet utan gör omräk-
ningar vilket försvårar arbetet. 

 
4. Vem hanterar avvikelser? 
 

Avvikelse från BUP skickas och hanteras utan BO kännedom, vilket är en stor brist ef-
tersom BO är ansvariga och inte TDÖTP. All avvikelse bör i framtidenmeddelas till 
BO men fortsättningsvis hanteras av TDÖTP 
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5. Hur upplever externa entreprenörerna BUP-processen? 
 

Privata entreprenörer upplever en viss avund över att BVP har tillgång till informa-
tion via interna nätverket vid upphandlingar eftersom detta ligger tillgängligt via knu-
ten (Intranätet).  

 
6. Kommer det att finnas fler externa entreprenörer i framtiden och hur kommer kvali-

tetssäkringen av dessa att fungera? 
 

I framtiden kommer förmodligen allt att läggas ut på anbud. Kvalitetskontroller finns 
inom BV som heter TransQ där företag får certifiera sig för säkerhet och dylikt.  

 
7. Om det blir flera olika entreprenörer som arbetar vid samma sträcka hur ska man lösa 

problemet med HTSM? 
 

Svår fråga att svara på eftersom vi inte själva har funderat på detta. Kan bli så att 
man nekar olika entreprenörer att arbeta på samma sträcka eller så får den som är 
störst på plats ansvara för säkerhet och koordinera arbetena och rapportera till DLC. 

 
8. Hur avgör man den faktiska kostnaden för ett arbete om inte uppföljningar? 
 

Svårt idag för BO att överblicka den faktiska kostnaden vid arbeten eftersom väldigt 
lite uppföljning görs. Ett arbete kanske förmodas ta 6 timmar men entreprenören en-
dast utnyttjar 3 timmar. Hur ska BO se detta om inte DLC och TDÖTP gör uppfölj-
ningar. BO vill även se ej uttagna arbeten och kunna göra uppföljningar på detta för 
att se vad som hänt. Skulle även vara till nytta att se hur entreprenörerna har skött sig 
vid kommande upphandlingar, har de följt sina åtagande på ett bra sätt? 

 
9. Kan alla se DG? 
 

Nej! Inte de externa entreprenörerna. DG skickas till entreprenörerna som inte har 
tillgång. DG borde göras tillgängligt för att entreprenörerna ska kunna planera in ti-
der på ett tillfredställande sätt. Även om BO har ansvaret i slutändan skulle detta 
medföra fördelar med lägre arbetsbelastning för både BO och TDÖTP. 

 
10. Planerar Banverket Produktion sin egna tider när det gäller banunderhåll eller får de 

tider tilldelade? 
 

Om det är objekt som är BAP-planerade så får de tider som är framtagna. Övrigt un-
derhåll förutsätter man att de använder grafen för att planera in sina tider. Ibland 
kontaktar de BO eller TDÖP för att konsultera fram rätt tider. 

 
11. Hur fungerar det för externa entreprenörer?  

 
Ofta kan även externa entreprenörer också vara duktiga på att läsa grafer och därmed 
lämnar in hyfsat rimliga tider, men det händer ganska ofta att de kommer och frågar 
efter tider. Har dessa något banunderhåll inom östra trafikdistriktet? På BO Västerås 
skall Svensk Banproduktion (fd SL) fr o m sommaren sköta underhållet på Dala-
banan.. I övrigt har BVP för närvarande all underhåll. 
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12. Hur lång tid tar ett objekt att planera? 
 
Ca fem till tio minuter per objekt, från BO till TDÖTP 

 
13. Har det gjorts någon statistik över outtagna arbeten? 

 
Ja! Det finns en statistik men den visar endast en vecka men den täcker Cst, Nr och H. 
den visar hur många procent av begärda arbeten som tagits ut och hur många opera-
tiva avvikelser som begärts. Se fig 11.1. 

 
 

 
Figur 11.1: Diagram över andel uttagna arbeten och avvikelser v 45-46 

 
Egen reflektion 
Detta verkar inte vara helt ovanligt att arbeten blir inställda. Jag fick intrycket av att detta är 
frustrerande för dem som arbetar med planering och att man ibland blir likgiltig eftersom det 
inte spelar någon roll vad man gör, hur bra planering man än gör så struntas det i att arbeta på 
begärda tider.  

11.2  Telefonintervjuer med entreprenörer  

1. Hur planerar ni? 
 

Entreprenören får anpassa sig efter beställaren.  
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2. Vilka arbetstider tilldelas och finns möjligheten att påverka dessa? 
 

Tillgängligheten för arbeten är natt och helger. Dessa planeras efter förutsättningar 
från BO. Det är BO som ger tider. Har ej heller någon kontakt med TD för samråd 
med tider och det förs ingen direkt dialog och uppmuntras inte till detta. Ofta blir de 
tilldelade tider då arbetet kan utföras. Har ej tillstånd att förhandla med tider. DG 
kan beställas. S-blanketter skickas direkt till TD, BO vill ej ha med dessa att göra. Av-
vikelse via BO ej direkt till TD. Underhållsbiten vet man ca 2 veckor innan och fyller 
bara i S-blankett och gör jobbet.  

 
3. Kan ni påverka tiden på ett arbete? 
 

Blir tilldelade tider, ex. 5.5 timmar för ett växelbyte. Kan påverka tidsmässigt. Först 
kostandsplanering sen arbetstidens längd, dvs. en översyn av arbetet som ska göras i 
projektet sedan räknas kostnaden ut och hur lång tid det ska ta. 
 

4. Hur upplevs konkurrensen mellan externa och interna entreprenörer? 
 

Förväntas att konkurrenssituationen ska vara lika för alla. Finns en viss förståelse för 
att det är nytt för Banverket med konkurrenssituation. Dock tror man att BVP har ett 
visst försprång eftersom de ligger närmare BV än externa entreprenörer. 

 
5. Finns det några planeringsverktyg som saknas i er verksamhet? 
 

Vad som saknas är schematiska spårplaner och linjebok, behöver kunna se vart växlar 
ligger så att de kan planera in när de måste flytta på maskinen. Idag räknar man alltid 
bort en kvart eller en halvtimme för bortforslande av maskiner om det inte går att lyfta 
bort maskinen ur spår. 

 
6. Vem tilldelar tider för arbete? 
 

Tider för arbeten ges av BO när det gäller banunderhåll och BVAt när det gäller pro-
jekt här är det lång framförhållning så planeringen är inga problem. Kontrakterat un-
derhåll finns dock på hamnbanan i Göteborg och bitar upp i Norrland.  

 
7. Vad skulle behövas förändras? 
 

Efterfrågar mer tider på dagtid. Vill ej endast arbeta nätter och helger. Det behöver 
finnas tid för att kunna avsluta arbeten. Vill ha tillgång till knuten och dess författ-
ningssamlingar (samma tillgång till underlag  som BVP har).  
 

8. Hur ser framtiden ut för verksamheten? 
 

Framtiden som entreprenör ser ljus ut under på förutsättning att BVP och BV Materi-
alservice bolagiseras så att konkurrenssituationen blir lika för alla. 

 
Egen reflexion 
De externa entreprenörerna verkar inte vara intresserad av att planera själva, dvs. att utbildas 
på detta är inte intressant. Kanske beror det på att de inte har samma förutsättningar till det 
som BVP har och att de inte har de rätta kanalerna in i BV och därmed inte kommer att få 
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gehör för sin egen planering. Kanske är det deras sätt att kunna konkurrera mot BVP eftersom 
de håller ner kostnaderna genom att få tider angivna av BO. 
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12 Bilaga 2 – Skärmdumpar och planeringsmaterial 

 
Figur 12.1: Skärmdump från Hannes
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Figur 12.2: Skärmdump från BAP 
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Figur 12.3: TDÖ driftledningsområde, exkl. stråk som Hallsberg driftleder åt TDM och TDV.
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Figur 12.4: Banutnyttjandeplan, utdrag från fastställd BUP för veckorna 314-321 över TDÖTP Cst 

Figur 12.5: Banutnyttjandeplan, utdrag från fastställd BUP för veckorna 314-321 över TDÖTP Nr  
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Figur 12.6: Banutnyttjandeplan, utdrag från fastställd BUP för veckorna 315-322 över TDÖTP H. 
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Figur 12.7: Utdrag ur DG Stockholm C – Flemingsberg Syd, fredagen den 4 april 2003 klockan 16.00 – 20.00 
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Figur 12.8: Utdrag ur DG Malmö C fredagen den 4 april 2003 klockan 16.00 – 20.00  




