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Sammanfattning	
Punktligheten	av	tågtrafiken	i	Sverige	har	inte	ökat	på	länge	och	detta	är	ett	problem	för	
privatpersoner,	företag	samt	samhället	då	det	påverkar	alla	på	olika	sätt.	Hur	Trafikverket	
och	SJ	arbetar	med	tågtrafiken	och	punktlighet	kommer	tas	upp	i	denna	studie.		
	
Denna	 studie	 har	 i	 fokus	 att	 se	 hur	 datadrivna	 metoder	 kan	 öka	 punktligheten	 av	
tågtrafiken.	Studien	kommer	att	visa	vilka	faktorer	som	är	kritiska	för	datadrivna	metoder	
med	 hjälp	 av	 litteratur	 samt	 modeller	 med	 beskrivning,	 utefter	 detta	 kommer	
verksamheterna	 Trafikverket	 och	 SJ	 ligga	 i	 fokus	 för	 hur	 utvecklingen	 av	 tågtrafikens	
punktlighet	går	till.		
	
Detta	 är	 en	 fallstudie	 med	 litteratursökning	 samt	 kvalitativa	 intervjuer	 som	
datainsamling,	 litteratursökningen	 kommer	 i	 första	 hand	 visa	 vilka	 faktorer	 som	 är	
nödvändiga	 för	 datadrivna	 metoder	 samt	 forma	 intervjufrågorna	 sedan	 kommer	
intervjuerna	visa	hur	verksamheterna	arbetar	 idag	 så	att	 jämförelser	kan	dras	och	ett	
resultat	kan	tas	fram.		
Nyckelord:	Datadrivna	metoder,	Business	Intelligence,	Tågtrafik	
	
Abstract	
The	punctuality	of	rail	traffic	in	Sweden	has	not	increased	in	a	long	period	of	time	and	this	
causes	 problems	 for	 people,	 companies	 and	 the	 community	 as	 it	 affects	 everyone	 in	
different	ways.	How	the	Swedish	Transport	Administration	and	SJ	work	on	improving	the	
train	traffic	and	punctuality	will	be	addressed	in	this	study.		
	
This	study	will	have	focus	on	how	data-driven	methods	can	increase	the	punctuality	of	
train	traffic.	The	study	will	show	which	factors	are	critical	for	data-driven	methods	using	
literature	 as	 well	 as	 models	 with	 descriptions,	 as	 a	 result,	 the	 Swedish	 Transport	
Administration	and	SJ	will	be	 in	 focus	 for	how	the	development	of	punctuality	of	 train	
traffic	goes.		
	
This	 is	 a	 case	 study	with	 a	 literature	 search	 as	well	 as	 qualitative	 interviews	 as	 data	
collection,	the	literature	search	will	primarily	show	which	factors	are	necessary	for	data-
driven	methods	and	it	will	also	help	form	the	interview	questions,	later	on	the	interviews	
will	 show	 how	 the	 Swedish	 Transport	 Administration	 and	 SJ	 work	 today	 so	 that	
comparisons	can	be	drawn	and	a	result	can	be	produced.		
Keywords:	Data-driven	methods,	Business	Intelligence,	Train	traffic		
	 	



 3 

	
Förord	
Jag	vill	börja	med	att	tacka	alla	personer	på	SJ	och	Trafikverket	som	tog	sin	tid	för	att	ställa	
upp	på	intervju.	Även	ett	stort	tack	till	min	handledare	Christian	Lennerholt	som	tagit	sin	
tid	till	att	hjälpa	mig	genom	hela	studiens	gång.	Vill	även	tacka	min	examinator	Mikael	
Berndtsson	 för	all	 feedback	 jag	har	 fått	och	mina	klasskamrater	som	har	hjälpt	 till	via	
Critial	Friends.		
	
Sist	men	inte	minst	vill	jag	tacka	alla	mina	nära	och	kära	som	har	varit	ett	stort	stöd	för	
mig	under	denna	period.		



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	

1	 INTRODUKTION 1	

2	 PROBLEMOMRÅDE 2	

2.1	 Avgränsningar	 4	

2.2	 Förväntat	resultat	 4	

3	 BAKGRUND 5	

3.1	 Tågtrafik	 5	

3.2	 Datadriven	kultur	 6	

3.3	 Business	Intelligence	(BI)	 8	

4	 METOD 11	

4.1	 Fallstudie	 11	

4.2	 Litteraturanalys	 12	

4.3	 Datainsamling	 12	

4.4	 Etik	 14	

5	 GENOMFÖRANDE 15	

5.1	 Sökning	av	litteratur	 15	

5.2	 Genomförande	av	datainsamling	 15	

5.3	 Genomförande	av	etik	 17	

6	 ANALYS 18	

6.1	 Analys	av	fallstudie	 18	
6.1.1	 Analys	av	litteratursökning	 18	
6.1.2	 Analys	av	datainsamling	 22	

7	 RESULTAT 31	

8	 DISKUSSION 34	

8.1	 Diskussion	kring	resultat	 34	



 5 

8.2	 Diskussion	kring	metod	 34	

8.3	 Samhälleliga	aspekter	 35	

8.4	 Vetenskapliga	aspekter	 36	

8.5	 Etiska	aspekter	 36	

8.6	 Framtida	forskning	 36	

REFERENSER 37	

FIGURFÖRTECKNING	
Figur	1.	Faktorer	för	att	uppnå	en	datadriven	kultur	(Inspirerad	av	Berndtsson	et	al.,	
2016) .......................................................................................................................................... 7	
Figur	2	Datakvalité	dimensioner	(Inspirerad	av	Jarke	et	al.,	1999) ..................................... 8	
Figur	3.	Arbetsprocess ........................................................................................................... 11	
Figur	4.	Arbetsprocess	på	genomförandet	av	intervjuer .................................................... 16	
Figur	5.	Faktorer	för	datadrivna	metoder	ska	kunna	implementeras	i	en	verksamhet ... 19	
Figur	6.	Vilka	faktorer	av	datadrivna	metoder	som	verksamheterna	måste	ändra	på	för	
införing	av	datadrivna	metoder ............................................................................................ 33	
	





 

1 

1 Introduktion	
Detta	kapitel	innefattar	en	övergripande	inledning	kring	studiens	ämnesområde.				
	
Tågtrafiken	 i	 Sverige	är	 i	dagsläget	 inte	det	allra	bästa	 i	 jämförelse	med	andra	 länder,	
enligt	 statistik	 från	 ett	 internationellt	 konsultbolag	 som	 har	 analyserat	 europeiska	
länders	järnvägar	(SVT,	2018).	En	stor	förbättring	behöver	ske	gällande	punktligheten	av	
tågtrafiken	då	den	inte	ökat	på	flera	år	visar	statistik	från	Trafikverket	(2019).		
	
Trafikverket	samlar	data	dagligen	på	allt	som	händer	i	tågtrafiken,	med	analysering	samt	
rätt	 tolkning	 från	 analyserna,	 så	 kan	 verksamheten	 få	 en	 bättre	 inblick	 och	 ta	 mer	
lönsamma	beslut.	Exempel	på	data	som	insamlas	är	när	ett	tåg	åker	från	stationen,	hur	
lång	tid	det	tar	till	nästa	station,	vad	som	påverkat	en	försening,	vilken	tid	det	tåget	är	
framme	på	destinationen,	ifall	tåget	hinner	fram	i	tid	samt	hur	många	minuter	förseningen	
ligger	på	osv.	Ett	sätt	att	få	en	bättre	inblick	på	hur	trafiken	ser	ut	är	genom	användning	
av	olika	verktyg	 som	kan	analysera	data	och	omvandla	detta	 till	 information	 som	kan	
förbättra	punktligheten.		
	
Det	globala	intresset	för	teknik,	som	ger	organisationer/företag	handlingsbar	information	
som	ger	en	bättre	uppfattning	kring	verksamheten,	har	ökat.	Många	organisationer	måste	
börja	arbeta	med	är	en	IT-lösning	som	exempelvis	ett	Business	Intelligence	(BI)	system	
då	det	förbättrar	prestanda	genom	producering	av	användbar	information	samtidigt	som	
organisationen	kan	lita	på	att	deras	behov	kommer	tas	hänsyn	till.	Många	verksamheter	
är	motstridiga	för	en	förvandling	till	ett	Business	Intelligence	system	men	det	är	cheferna	
som	måste	hålla	sig	till	denna	förvandling	för	att	de	ska	lyckas	(Sangar	&	Iahad,	2013).		
	
Datadrivna	metoder	har	visat	att	med	en	bättre	 förståelse	kring	olika	beteenden	 inom	
trafiken,	som	exempelvis	körbeteenden,	så	kan	bättre	förutsägelser	visas	vilket	leder	till	
mer	exakta	analyser	som	i	sin	tur	kan	lösa	problematik	som	uppstår	(Papathanasopoulou	
and	 Antoniou,	 2015).	 Med	 hjälp	 av	 datadrivna	metoder	 kan	 tankesätt,	 arbetssätt	 och	
kulturen	inom	företaget	förändras	till	det	bättre	då	beslut	kommer	tas	snabbare	med	rätt	
information	och	rätt	analyser	av	data.			
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2 Problemområde	
Detta	 kapitel	 presenterar	 problemet	 med	 tågtrafiken,	 den	 frågeställning	 som	 studien	
kommer	lösa	samt	med	vilka	verktyg.		
	
Förseningar	 i	 trafiken	 är	 ett	 oundvikligt	 problem.	 Faktorerna	 är	många	 som	påverkar	
dessa	 förseningar	 bland	 annat	 trafikolyckor,	 fordonsfel,	 signalfel	 i	 tågtrafiken,	 väder,	
obehöriga	i	spåren/trafiken	eller	tåg	som	inväntar	ett	försenat	mötande	tåg	osv.	Detta	är	
ett	samhällsproblem	som	påverkar	privatpersoner,	företag	och	även	miljön.		
	
Det	 finns	 många	 olika	 faktorer	 till	 förseningar	 i	 tågtrafiken.	 Ett	 utav	 dessa	 är	 när	
passagerare	ska	byta	till	ett	anslutande	tåg	på	en	station	och	har	endast	några	minuter	på	
sig.		En	passagerare	som	går	i	ett	högt	tempo	hinner	med	tåget	och	precis	innan	dörrarna	
stängs	kommer	en	till	passagerare	vilket	gör	att	detta	leder	till	att	det	anslutande	tåget	får	
en	försening	(Albert,	Kraus,	Müller	&	Schöbel,	2018).	Förseningar	i	tågtrafiken	leder	till	
att	människor	och	företag	väljer	ett	annat	sätt	att	färdas	vilket	bidrar	till	en	förlust	för	
verksamheterna	som	kör	tåg	på	järnvägarna	men	även	förlust	för	miljön.		
	
Trafikverket	samlar	in	data	på	punktlighet	och	vad	som	orsakar	förseningar	i	tågtrafiken.	
Statistiken	visar	 en	 sänkning	på	2,5%	när	det	 gäller	punktlighet	 (TV4	Nyheter,	2019).	
Enligt	Trafikverkets	hemsida	har	det	 varit	 i	 genomsnitt	 8	 timmar	 förseningar	per	dag	
under	2018	på	grund	av	obehöriga	på	spåren	(Trafikverket,	2019a).	Försening	på	grund	
av	väder	räknas	inte	in	i	dessa	siffror,	skulle	även	väderförseningarna	räknas	in	i	detta	
skulle	 genomsnittsförseningen	 ökat.	 Trafikverkets	 statistik	 av	 punktlighet	 gällande	
persontåg	från	april	2016	till	december	2018	visar	att	tågen	nästan	aldrig	kommer	upp	i	
70%	punktlighet	enligt	 tidtabell	(Trafikverket,	2019b).	Roberto	Maiorana,	som	arbetar	
som	trafikledningschef	på	Trafikverket,	fick	under	en	intervju	med	TV4	Nyheter	frågor	
om	förseningar	under	2018	och	Roberto	Maiorana	svarar	att	förseningarna	som	skapades	
berodde	på	problematiken	med	extrema	väderförhållanden	(TV4	Nyheter,	2019).	
	
Punktligheten	av	tågtrafiken	är	inte	den	mest	optimala	som	ovanstående	statistik	visat,	
det	finns	flera	olika	metoder	som	kan	hjälpa	med	ökning	av	punktlighet.	För	denna	studie	
har	datadrivna	metoder	valts	eftersom	forskning	har	visat	att	datadrivna	metoder	kan	ge	
bättre	 uppskattningsmetoder	 än	 traditionella	 modeller,	 med	 traditionella	 modeller	
menas	modeller	som	endast	byggs	upp	på	algoritmer	(Papathanasopoulou	&	Antoniou,	
2015).	Datadrivna	metoder	har	hjälpt	modellera	uppföljande	beteenden	för	utvecklingen	
av	fordon,	som	exempelvis	bilar,	då	datadrivna	metoder	är	mer	flexibla	än	de	traditionella	
modellerna.	 Med	 flexibla	 modeller	 menas	 att	 möjligheten	 till	 införande	 av	 olika	
parametrar	leder	till	bättre	modeller	som	exempelvis	körbeteenden	av	bilar	och	förare	
(Papathanasopoulou	&	Antoniou,	2015).		
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Datadrivna	metoder	utgår	från	olika	verktyg,	data,	hur	beslut	tas	och	vilken	kultur	som	
finns	inom	företaget	samt	hur	de	arbetar	med	data.	Ett	av	många	kännetecken	för	företag	
som	arbetar	datadrivet	är	att	de	ständigt	vill	utvecklas	och	genom	modeller	som	förutser	
om	vad	som	kommer	att	hända	så	kan	de	uppnå	de	målen	(Anderson,	2015).	Företag	med	
datadrivna	 metoder	 arbetar	 kontinuerligt	 med	 tester	 och	 experiment.	 Datadrivna	
metoder	kan	köra	upp	till	hundratals	tester	och	experiment	dagligen	för	optimering	av	
processer.	En	datadriven	kultur	blir	mer	och	mer	eftertraktad	att	införa	i	verksamheter	
då	det	ska	höja	både	produktiviteten,	marknadsvärdet	samt	avkastning	(Watson,	2016).		
	
Användning	 av	 Business	 Intelligence	 kan	 ge	 både	 djupare	 och	 fler	 analyser	 av	 data	
(Elragal	 2014)	 samt	 att	 dessa	 analyser	 stödjer	 beslutsfattare	 när	 beslut	 tas	 (Shollo	 &	
Galliers,	2015).	Många	företag	investerar	i	stora	datalager	som	samlar	stora	mängder	av	
data	i	syfte	av	att	det	ska	hjälpa	verksamheten	gå	i	vinst	dock	fallerar	investeringen	även	
om	dessa	verksamheter	har	rätt	verktyg	då	verksamheterna	inte	vet	hur	data	ska	hanteras	
eller	analyseras	(Ross,	Beath	&	Quaadgras,	2013;	Anderson,	2015).		
	
Mer	detaljerade	och	exakta	förutsägelser	av	trafiken	kan	vara	till	stort	stöd	för	många	när	
planen	görs	gällande	restid,	bränsle	och	miljöpåverkan	(Gong,	Rimba	&	Sinnot,	2017).	I	
denna	studie	har	ordet	 ”förutse”	betydelsen	av	att	kunna	se	vad	som	kommer	hända	 i	
framtiden	 med	 hjälp	 av	 tidigare	 information	 som	 samlats	 och	 framstått	 från	 data.	
Datadrivna	metoder	kan	hjälpa	verksamheter	öka	punktligheten	genom	rätt	analyser	av	
den	data	som	insamlas.		
	
Genom	en	bättre	 förståelse	kring	hur	verksamheter	arbetar	på	de	olika	avdelningarna	
samt	hur	de	hanterar	data	och	analyserar	den	så	kan	en	analys	göras	för	förbättring	av	
detta	 som	 resulterar	 i	 en	 ökning	 av	 punktligheten.	Datadrivna	metoder	 är	 ett	 sätt	 för	
denna	 studie	 att	 se	 hur	 verksamheterna	 är	 uppbyggda	 samt	 hur	 de	 arbetar	 eftersom	
datadrivna	metoder	fokuserar	enbart	inte	på	beslutsprocessen	utan	även	vilka	strategier	
som	personalen	använder,	organisationens	olika	avdelningar,	vilka	verktyg	som	används	
och	hur	hög	kvalité	det	är	på	den	data	som	samlas	in	(Berndtsson	et	al.,	2018).		
	
Jonas	Westlund	arbetar	på	Trafikverket	och	beskriver	punktligheten	som	en	utmaning	
som	inte	en	ensam	person	kan	lösa	eftersom	det	är	flera	delar	inblandade.	Punktligheten	
har	 inte	 ökat	 på	 länge,	 först	 och	 främst	 behöver	 information	 tas	 fram	 på	 hur	
verksamheterna	arbetar	 idag	 samt	 sedan	 jämföra	och	analysera	detta	med	datadrivna	
metoder	 för	 att	 hitta	 förbättringar	 som	 ökar	 punktligheten.	 Detta	 leder	 till	
frågeställningen	nedan.	
	
Frågeställning:	Hur	kan	datadrivna	metoder	öka	punktligheten	för	tågtrafiken?		
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2.1 Avgränsningar	
Den	trafik	som	kommer	ses	över	är	tågtrafiken	och	vilka	arbetsmetoder/modeller	som	
kan	 hjälpa	 öka	 punktligheten.	 Vad	 är	 det	 som	 påverkar	 förseningarna	 samt	 vilka	
arbetsmetoder	 kan	 förutse	 förseningar.	 Fokus	 kommer	 inte	 ligga	 på	 att	 lösa	
problematiken	med	punktligheten,	det	som	ska	undersökas	är	hur	datadrivna	metoder	i	
teori	kan	öka	punktligheten	eftersom	problemet	är	väldigt	komplext	och	en	person	ensam	
inte	kan	lösa	problemet.	Denna	studie	kommer	endast	se	hur	Trafikverket	samt	SJ	arbetar	
med	tågtrafiken	eftersom	de	är	största	aktörerna	inom	tågtrafiken.	
	
Denna	 studie	 kommer	 inte	 innefatta	 trafiken	 för	 spårvagnar,	 godståg,	 pendeltåg	 eller	
tunnelbanor.		

2.2 Förväntat	resultat	
Denna	 undersökning	 förväntas	 ge	 resultat	 på	 vilka	 åtgärder	 som	 tas	 utifrån	 data	 som	
insamlas	dagligen	gällande	tågtrafiken	samt	med	vilka	verktyg	och	metoder	som	påverkar	
dessa	 beslut.	 Studien	 förväntas	 ge	 resultat	 på	 frågor	 som	 hur	 beslutsprocessen	 kring	
punktlighet	tas,	hur	analyseras	data?	osv.		
	
Det	som	är	intressant	för	denna	studie	är	vad	Trafikverket	och	SJ	har	för	metoder,	hur	
data	analyseras,	beslutsprocessen	om	tågtrafiken	samt	hur	resultatet	av	besluten	används	
för	minskning	av	förseningar.	Studien	kommer	fokusera	på	hur	datadrivna	metoder	kan	
förbättra	tågtrafiken	genom	att	få	en	bättre	bild	på	när	förseningar	förekommer	och	vad	
som	påverkar	 förseningarna.	Genom	en	djupare	 förståelse	 kring	 förseningarna	och	de	
beslut	 som	Trafikverket	och	SJ	 tar	 gällande	 förseningarna	 så	 förväntas	 ett	 resultat	 för	
förbättring	 av	 tågtrafiken.	 Det	 intressanta	 för	 denna	 undersökning	 kommer	 vara	
kartläggningen	 av	 vilka	 metoder	 som	 verksamheterna	 använder	 och	 hur	 beslut	 tas	 i	
dagsläget	
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3 Bakgrund	
Detta	kapitel	tar	upp	de	begrepp	som	behövs	definieras	och	tolkas	med	hjälp	av	tidigare	
forskning.					

3.1 	Tågtrafik		
Tågtrafiken	 är	 ett	 av	 de	mest	miljövänligaste	 sätten	 att	 transportera	 passagerare	 och	
enligt	Patra,	Kumar	och	Kråik	(2010)	är	järnvägstrafiken	det	viktigaste	sättet	att	färdas	i	
Europa	i	jämförelse	med	andra	delar	av	världen.	Efterfrågan	har	ökat	och	det	påverkar	
punktligheten	 för	 trafiken.	 För	 att	 järnvägen	 ska	 kunna	 konkurrera	 med	 andra	
transportsätt	så	måste	järnvägstrafiken	vara	snabb,	bekväm,	billig	och	sist	med	inte	minst	
måste	säkerheten	vara	på	topp.	För	att	dessa	punkter	ska	kunna	uppnås	begärs	en	hög	
verkningsgrad	 i	 drift	 och	 underhåll	 av	 järnvägens	 infrastruktur,	 vilket	 inte	 är	 enkelt	
(Patra,	Kumar	&	Kråik,	2010).	
	
En	undersökning	av	Ludvigsen	och	Klæboe	(2013)	visade	punktligheten	av	tågtrafiken	i	
Finland,	 Sverige,	 Norge,	 Schweiz	 och	 Polen.	 Denna	 undersökning	 visar	 hur	 extrema	
väderförhållanden	påverkat	tågtrafiken	i	dessa	länder	under	vintern	2010.	Det	visade	sig	
att	60%	av	förseningarna	var	relaterade	till	vintervädret.	Temperaturen,	snön	och	starka	
vindar	påverkade	järnvägstrafiken	och	från	en	månad	till	den	andra	ökade	förseningarna	
från	 60%	 till	 62%.	Uträkningen	 av	 detta	 resulterade	 till	 10,5	 timmar	mer	 förseningar	
redan	 från	 första	 månaden	 (Ludvigsen	 &	 Klæboe,	 2013).	 Det	 är	 svårt	 att	 förutsäga	
passagerarflödet	 utifrån	 tid,	 säsongsfaktorer	 samt	 väderförhållanden	 för	 tågtrafik	 (Xu,	
Dou,	Zhou,	Liao,	Lu	&	Tan,	2018).		
	
Det	är	inte	den	enda	studien	som	gjorts,	Fu	och	Easton	(2016)	har	även	diskuterat	i	sin	
undersökning	om	hur	de	extrema	väderförhållanden	som	snöstorm,	kraftiga	vindar	eller	
översvämningar	påverkar	 tågtrafiken	 i	Storbritannien.	Ett	exempel	som	Fu	och	Easton	
(2016)	tagit	upp	är	att	kraftiga	vindar	blåser	ner	träd	som	kan	leda	till	nedbrytning	av	
elledningar	 vilket	 påverkar	 punktligheten	 för	 tågen.	 Förseningar	 på	 grund	 av	
väderförhållanden	 kan	 förekomma	 av	 många	 olika	 anledningar	 samt	 hur	 mycket	
påverkan	det	har	beror	miljön	mer	än	själva	vädret	(Fu	&	Easton,	2016).	
	
Wen,	Lessan,	Fu,	Huand	och	Jiang	(2017)	har	tagit	upp	statistik	som	visar	att	Kina	har	en	
avgångspunktlighet	 på	 98,8%.	 Det	 är	 inte	 endast	 Kina	 som	 satsat	 på	 tågtrafiken	 utan	
Japan	är	 ett	 land	 som	verkligen	har	 lyckats	med	punktligheten,	men	även	dem	har	 en	
genomsnittlig	försening	på	0.7	minuter	per	tåg	enligt	statistik	från	2018	(Central	Japan	
Railway	Company,	2018).	
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Till	 skillnad	 från	 Japan	 som	 räknar	 genomsnitts	 förseningar	 på	 minuten	 räknar	
Trafikverket	 i	Sverige	på	tåg	som	är	 i	 tid,	5	minuter	sena	eller	mer	än	5	minuter	sena.	
Statistik	från	2015	visade	att	vart	tredje	tåg	var	försenat	eller	inställt	samt	vart	tionde	tåg	
var	mer	än	fem	minuter	efter	planerad	ankomst.	Det	var	endast	65%	av	tågen	som	kom	
fram	enligt	statistik	från	Trafikanalys	skriver	Trafa	(2016).		
	
Den	 definition	 som	 används	 för	 punktlighet	 har	 Trafa	 (2019)	 nämnt	 som	 det	
sammanvägda	 tillförlitlighetsmåttet	 (STM).	 ”STM	 motsvarar	 andelen	 av	 de	 planerade	
tågen	 som	 har	 kommit	 i	 tid.”	 Trafa	 (2019).	 Vilket	 menas	 att	 sammanvägs	 tågens	
punktlighet	med	antalet	tåg	som	kommer	fram	blir	ett	tillförlitlighetsmått.	Detta	leder	till	
att	 när	 punktlighet	 ska	 tas	 fram	 så	 har	 en	 variabel	 skapats	 som	 kallas	 sammanvägda	
tillförlitlighetsmåttet.		
	
Trafikverkets	hemsida	visar	fakta	om	att	det	i	genomsnitt	är	4000	tåg	på	järnvägen	varje	
dag	samt	ca	en	halv	miljon	personresor	görs	med	tåg.	Det	trafikverket	har	i	mål	är	att	95%	
av	tågen	ska	vara	punktliga	till	år	2020	(Trafikverket,	2018).	

3.2 Datadriven	kultur	
Vad	är	data?		
Data	är	fakta	som	samlas	in	från	olika	källor	exempelvis	kan	fakta	samlas	in	som	statistik	
från	 försäljning,	 rapporter,	 inventeringar	osv.	Data	 samlas	via	olika	 transaktioner	 som	
kan	 fångas	 via	 exempelvis	 olika	 köp,	 registrering	 av	 medlemskap,	 Epost	 och	 besökta	
webbsidor.	 En	 person	 får	 i	 genomsnitt	 3000Mb	 epost	 om	 dagen,	 elektroniska	
meddelanden	som	innefattar	data	(Anandarajan,	Anandarajan	&	Srinivasan,	2003).	
	
Organisationer	vänder	sig	till	data	och	analyser	av	data	för	att	kunna	vara	relevanta	och	
kunna	konkurrera	inom	deras	område/marknad	(Berndtsson,	Forsberg,	Stein	&	Svahn,	
2018;	Heinrich,	Hristova,	Klier,	Schiller	&	Szubartowicz	2018).	Många	organisationer	och	
företag	 känner	 press	 till	 att	 bli	 datadrivna	 (Bopp,	Harmon	&	Voida,	 2017)	 just	 för	 att	
kunna	konkurrera	och	hålla	sig	relevanta.	Experter	inom	området	samlar	data	i	syfte	av	
att	effektivisera	sitt	arbete	(Duggan,	2014).	
	
Forskare	 har	 påvisat	 många	 fördelar	 med	 datadrivna	 metoder	 som	 optimering	 av	
tillverkning	och	produktion,	minskad	 redundans	 i	 insamlade	data,	 ökad	 lönsamhet	 för	
företaget	 etc.	 (Bopp,	 Harmon	 &	 Voida,	 2017).	 Data	 är	 basen	 till	 en	 organisation	med	
datadrivna	metoder	som	Anderson	(2015)	även	tagit	upp	i	sin	bok.	Om	data	inte	lagrades	
så	kan	inga	analyser	tas	för	utveckling	samt	framgång	av	organisationen,	skulle	även	data	
lagras	men	 inte	 analyseras	 på	 rätt	 sätt	 så	 kan	 även	 fel	 slutsatser	 tas	 som	 inte	 gynnar	
organisationen	(Garcia,	Rotz	&	Maxwell,	2016).	
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”	Data	is	the	foundation	of	a	data-driven	organization”	–	Anderson,	C.	(2015,	s.19).	
	
Det	 finns	 många	 faktorer	 som	 möjliggör	 en	 datadriven	 kultur	 inom	 ett	 företag	 eller	
organisation.	Figur	1	visar	vilka	faktorer	en	datadriven	kultur	innefattar	med	inspiration	
från	Berndtsson	et	al.,	(2018).			

 
Figur	1.	Faktorer	för	att	uppnå	en	datadriven	kultur	(Inspirerad	av	Berndtsson	et	al.,	

2016)	

	
När	data	analyseras	så	analyseras	de	i	tre	olika	kategorier,	enligt	Berndtsson	et	al.,	(2018)	
är	kategorierna:			

• Beskrivande	 analyser	 som	 kallas	 för	 ”descriptive	 analytics”,	 som	 stödjer	
organisationen	 till	 en	 bättre	 förståelse	 kring	 vad	 som	 hänt	 tidigare	 enligt	 data	
exempelvis	ett	datalager.			

• Förutsägande	 analyser,	 även	 kallat	 ”predictive	 analytics”,	 hittar	 dolda	mönster	
från	data	som	samlats.			

• Föreskrivande	 analyser	 som	 refererats	 som	 ”prescriptive	 analytics”,	
automatiserar	beslut	utifrån	tidigare	påträffade	insikter	kring	företaget	utifrån	ett	
affärsperspektiv	(Bendtsson	et	al.,	2018).		

	
För	att	en	datadriven	kultur	inom	ett	företag	ska	vara	möjlig	måste	data	insamlas,	vara	
korrekt	samt	vara	tillgänglig	så	rapporter	kan	skapas.	Dessa	rapporter	kan	skapas	från	
olika	varningssignaler,	som	även	kallas	för	”alerts”.		
	
	”Alerts	are	essentially	reports	about	what	is	happening	right	now.”	–	Anderson,	C.	(2015,	
s.5)		
	
Många	företag	som	skapar	rapporter	från	data	som	insamlats	eller	från	”alerts”	har	sällan	
analyserat	vad	de	rapporterna	egentligen	visar.	Anderson	(2015)	har	tagit	upp	i	sin	bok	
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att	endast	insamling	av	data	och	skapelsen	av	rapporter	inte	är	tillräckligt	för	att	uppnå	
en	datadriven	kultur	inom	företagen	utan	analyser	och	rapporter	går	hand	i	hand.	För	att	
analyserna	ska	vara	till	någon	nytta	behöver	data	erhålla	kvalité,	med	detta	menas	att	data	
ska	vara	tillgänglig,	trovärdig,	relevant	samt	tidsstämpalt	(Anderson,	2015).	Även	Jarke,	
Jesusfeld,	Quix	och	Vassiliadis	(1999)	har	nämnt	att	datakvalité	inte	är	en	siffra	utan	det	
är	flera	faktorer	som	påverkar	vilken	kvalité	data	erhåller	 i	ett	datalager.	Figur	2	visar	
datakvalité	som	är	inspirerad	av	Jarke	et	al.,	(1999).		

 
Figur	2	Datakvalité	dimensioner	(Inspirerad	av	Jarke	et	al.,	1999)	

 
För	denna	studie	kommer	definitionen	av	datadrivna	metoder	baseras	på	att	beslut	och	
arbetssätt	utvecklas	från	insamlade	data.	Tankesätt,	arbetsmetoder	och	kulturen	baseras	
på	data	och	hur	datadrivna	metoder	kan	 i	 teori	öka	effektiviteten	kring	tågtrafiken	för	
ökning	av	punktlighet.			

3.3 Business	Intelligence	(BI)	
Framsteg	inom	informationsteknologi	(IT)	har	resulterat	i	en	ökning	av	möjligheter	kring	
insamling	av	data	 samt	analysering	av	data	 i	 stöd	 till	 beslutsfattare	 (Shollo	&	Galliers,	
2016).		Business	Intelligence	är	ett	strategiskt	och	operationellt	beslutsstödsystem	som	
används	 av	 beslutsfattare.	 Företag	 får	 en	 bättre	 insikt	 kring	 trender,	 teknologi,	 vilka	
framtida	 trender	 som	 kommer	 (Negash,	 2004)	men	 även	 vad	 konkurrenter	 erbjuder.	
Business	 Intelligence	 blir	 en	 konkurrensfördel	 genom	 snabba	 och	 välgrundade	 beslut	
(Singh	&	Singh,	2013).	Det	handlar	om	att	data	som	insamlats	ska	presentera	information	
som	går	att	 ta	handling	 ifrån,	vid	rätt	 tid,	rätt	plats	samt	 i	rätt	 format	(Negash	&	Gray,	
2008).			
	
IT	har	 en	 stor	påverkan	 inom	olika	branschers	miljö	 och	 används	 för	utveckling	 samt	
framgång	 inom	företag.	 	Data	samlas	och	växer	mer	 för	varje	dag	vilket	ger	 företag	en	
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värdefull	 tillgång	 att	 utnyttja	 (Rausvh,	 Sheta	&	Ayesh,	 2013).	 Shollo	 och	Kautz	 (2010)	
hävdar	 att	 felaktiga	 samt	 dåliga	 beslut	 kan	 resultera	 i	 att	 företag	 inte	 klarar	 av	 att	
konkurrera	med	andra.	Chefer	inom	företagen	måste	ta	beslut	i	hög	kvalité	för	att	deras	
företag	inte	ska	gå	i	konkurs	(Shollo	&	Kautz,	2010).		
		
Organisationer	behöver	en	strukturerad	samt	strategisk	vy	på	information	för	att	ta	bättre	
beslut	som	gynnar	organisationen.	De	steg	som	behövs	är	att	samla	data,	lagra	data,	utföra	
analyser	och	förändra	dessa	analyser	till	värdefull	information	(Poleto,	de	Carvalho	and	
Costa,	2015).	Data	behandlas	och	omvandlas	från	kvantitet	till	kvalité	(Yeoh	&	Koronios,	
2010).	Det	är	en	process	som	gör	”intelligenta”	affärsbeslut	genom	analysering	av	data.	
Business	 Intelligence	 är	 ett	 gemensamt	 ord	 för	 olika	 verktyg,	 exempelvis	 data	 som	
inhämtas	 från	 rapporter,	 olika	 datalager,	 online-analytical	 processing	 (OLAP),	
datautvinning,	Data	Marts	osv,	som	används	vid	analysering	av	data	för	bättre	affärsbeslut	
(Perdersen,	2013;	Rausch,	Sheta	&	Ayesh,	2013;	Anandarajan,	Anandarajan	&	Srinivasan,	
2003;	Singh	&	Singh	2013).		
		
Gartner	 IT	 Glossary	 (2019)	 har	 definierat	 ordet	 Business	 Intelligence	 som”	 Business	
intelligence	 (BI)	 is	 an	 umbrella	 term	 that	 includes	 the	 applications,	 infrastructure	 and	
tools,	and	best	practices	that	enable	access	to	and	analysis	of	information	to	improve	and	
optimize	decisions	and	performance”.		Denna	definition	av	Business	Intelligence	diskuteras	
med	beslutsstödsexperter,	leverantörer	samt	chefer	och	ersatte	termer	som	information	
system	(Negash	&	Gray,	2008).	
	
Watson	och	Wixom	(2007)	hävdar	att	fördelar	med	Business	Intelligence	är	de	minskade	
kostnaderna	 för	 IT-infrastrukturen	genom	minskad	redundans	av	data	 (duplicering	av	
data	 som	 tar	 upp	 mer	 lagringsutrymme	 i	 datalager),	 borttagning	 av	 överflödiga	
utdragnings	 processer	 av	 data	 och	 användare	 av	 denna	 data	 sparar	 tid	 då	
dataöverföringen	effektiviseras.	Frågor	som	slutanvändare/beslutsfattare	ställer	brukar	
vara	 “Vad	har	hänt?”	med	hjälp	av	Business	 Intelligence	kommer	 frågan	utvecklas	och	
istället	bli	“Varför	har	detta	hänt?”	samt	“Vad	kommer	hända?”	(Watson	&	Wixom,	2007)	
eftersom	informationen	kommer	vara	aktuell,	konsekvent	och	relevant	(Singh	&	Singh,	
2013).		
	
Ett	 exempel	 som	 Watson	 och	 Wixom	 (2007)	 tagit	 upp	 är	 hur	 en	 affärsstrategi	 med	
Business	 Intelligence	utvecklat	hur	ett	 spelbolag	som	baseras	 i	Las	Vegas	konkurrerar	
inom	sin	marknad.	Spelbolaget	påbörjade	ett	lojalitetsprogram	för	att	förstå	sina	kunder,	
detta	program	var	ett	datalager	som	lagrade	information	om	spel,	hotell	och	evenemang	
för	att	 förstå	kunders	preferenser	och	vad	de	 flesta	av	kunderna	 föredrar	detta	ökade	
bland	annat	deras	intäkter.	Exemplet	Watson	och	Wixom	(2007)	tagit	upp	visar	tydligt	
hur	 Business	 Intelligence	 fungerar	 i	 praktiken	 samt	 hur	 det	 varit	 i	 förtjänst	 för	 både	
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företagets	utveckling	och	framgång.	Data	som	samlats	har	förvandlats	till	strategier	och	
taktik	 för	 företagets	 effektivitet,	 förbättring	 av	 försäljning,	 minskade	 kostnader,	 nya	
kunder	samt	bibehållandet	av	gamla	kunder	(Singh	&	Singh,	2013).		
	
Följande	program	inom	Business	Intelligence	skapas	för	de	ändamål	som	listas	nedanför	
enligt	Singh	och	Singh	(2013):		

• Mätning	–	Mätning	av	prestanda	som	informerar	beslutsfattare	om	framsteg.	
• Analyser	–	Skapandet	av	kvantitativa	processer	för	att	nå	bästa	möjliga	beslut	och	

framställa	upptäckta	kunskaper.		
• Rapportering	–	Infrastruktur	skapas	för	strategisk	rapportering.	Innehåller	oftast	

datavisualisering	och	verkställande	informationssystem.		
• Samarbete	–	Avdelningar,	inom	och	utanför	företaget,	arbetar	tillsammans	genom	

att	dela	data/information	med	varandra.		
• Kunskapshantering	–	Driva	data	genom	metoder	och	strategier	för	identifiering,	

skapande,	 presentera,	 distribuera	 och	 möjliggöra	 antaganden.	 Kunskapen	 som	
data	ger	företaget	 leder	till	en	regelbunden	överensstämmelse	och	hantering	av	
lärande.			

	
Implementation	av	Business	 Intelligence	system	är	komplext	och	kräver	resurser.	Den	
viktigaste	grunden	för	ett	Business	Intelligence	system	är	ett	ämnesorienterad,	integrerat,	
tids-variant	 (tidsstämpel	 på	 data)	 samt	 icke-flyktig	 datalager.	 Flera	 data	 från	 olika	
datakällor	ska	behandlas	och	samlas	i	det	stora	datalagret	(Yeoh	&	Koronios,	2010).		
	
Business	 Intelligence	 system	 använder	 två	 typer	 av	 verktyg.	 Det	 ena	 verktyget	 är	 ett	
databashanteringssystem	som	används	för	analysering	av	operativa	databaser.	Det	andra	
verktyget	 kallas	 enligt	 Sangar	 och	 Iahad	 (2013)	 konkurrensverktyg	 som	 hjälper	
organisationer	 i	 beslutsfattningsprocessen	 av	 Business	 Intelligence	 (Sanar	 &	 Iahad,	
2013).	 	 Denna	 studie	 definierar	 Business	 Intelligence	 som	 ett	 verktyg	 för	 analyser	 av	
insamlade	data.	Detta	verktyg	inkluderar	människor,	system,	besluttaganden.		
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4 Metod	
Detta	kapitel	kommer	presentera	de	datainsamlingsmetoder	som	är	relevanta	för	denna	
studie.		

4.1 Fallstudie	
Den	 här	 studien	 kommer	 innefatta	 en	 fallstudie	 med	 teknikerna	 litteraturanalys	 och	
intervjuer	med	 en	 kvalitativ	 ansats	 då	 det	 anses	 var	 det	 bästa	 tillvägagångssättet	 för	
denna	studie	eftersom	litteraturen	ger	en	stor	inblick	kring	problemet	och	kan	teoretiskt	
visa	hur	problemet	kan	lösas.	Intervjuerna	kommer	visa	hur	verksamheter	arbetar	idag	
kring	utveckling	och	underhåll	av	punktligheten	gällande	tågtrafiken.		
	
Den	första	personen	som	kommer	intervjuas	är	Jonas	Westlund,	Enhetschef	för	långsiktig	
trafikplanering	på	Trafikverket	då	han	anses	vara	den	bästa	personen	som	kan	svara	på	
frågorna	gällande	punktligheten	samt	hur	utveckling	kring	punktligheten	sker.	Den	andra	
personen	 som	 kommer	 intervjuas	 är	 Britt-Marie	 Olsson	 som	 arbetar	 på	 SJ	 och	 är	
punktlighetansvarig,	samma	gäller	här	hon	anses	vara	den	mest	lämpliga	personen	för	att	
svara	på	frågorna	gällande	tågtrafiken	och	dess	punktlighet	då	hon	även	är	utlånad	till	
TTT	(Tillsammans	för	Tåg	i	Tid),	där	hon	sitter	som	expert	inom	punktlighet	av	tåg.	Den	
tredje	 personen	 som	 kommer	 intervjuas	 är	 Per	 Cederberg	 som	 arbetar	 på	 SJ	 som	
enhetschef	för	strategisk	kvalitets	controller.	Han	anses	vara	den	bäst	lämpliga	personen	
att	intervjua	gällande	datakvalité	inom	SJ.	Den	fjärde	personen	som	intervjuas	är	Anders	
Brober	som	är	enhetschef	på	statistikcenter	 för	Trafikverket	eftersom	han	är	den	bäst	
kvalificerade	 till	 att	 svara	på	 frågor	kring	datakvalité	 inom	Trafikverket	 samt	 statistik	
gällande	punktlighet	av	tåg.	
	
Berndtsson	 et	 al.,	 (2008)	 beskrev	 en	 fallstudie	 som	 en	 fördjupad	 undersökning	 kring	
studiens	ämne	i	den	naturliga	miljön.	Kvalitativa	metoder	har	rötter	i	att	öka	förståelse	
kring	 ett	 område	 och	 är	 associeras	 med	 fältarbete	 och	 analys	 i	 ett	 begränsat	 antal	
organisations	 inställningar	 (Berndtsson	 et	 al.,	 2008).	 	I	 denna	 studie	 blir	 miljön	 av	
fallstudien	verksamheten	samt	hur	verksamheten	förhåller	sig	till	tågtrafiken.			
	

	
Figur	3.	Arbetsprocess	
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4.2 	Litteraturanalys	
Insamling	av	data	för	denna	studie	utgick	av	att	hitta	vetenskapliga	artiklar	och	böcker	
som	 var	 relevanta.	 Litteraturen	 som	 granskats	 består	 av	 tidigare	 forskningsstudier,	
konferenshandlingar,	 vetenskapliga	 artiklar,	 nyheter,	 böcker	 och	 statistik	 från	
Trafikverket.	
	
För	identifiering	av	vetenskapliga	källor	har	kombinationen	av	teknikerna	bibliografiska	
databaser	 samt	 tidskrifter	 och	 konferenshandlingar	 använts.	 Sökorden	 för	 de	
bibliografiska	databaserna	är	de	ord	som	är	relevanta	för	frågeställningen,	ord	som	finns	
med	i	frågeställningen	samt	de	ämnen	som	tas	upp.	Det	är	även	ett	bra	sätt	att	lokalisera	
nya	källor	utifrån	de	källor	 som	refereras	 till	(Berndtsson,	Hansson,	Olsson	&	Lundell,	
2008).	
	
Litteraturen	 var	 relaterad	 till	 ämnen	 som	 trafik,	 tågtrafik,	 Business	 Intelligence	 och	
datadrivna	metoder	och	dessa	 söktes	på	via	olika	databaser	 som	Google	Scholar,	ACM	
Digital	Library,	WorldCat	Local,	IEEE	Xplore,	Scopus	och	SpringerLink.	Manuell	sökning	
användes	via	referenser	som	fanns	i	artiklarna.	Sökorden	som	användes	ensamma	eller	i	
kombination	var:		

- rail,	railway	
- train	+	improvements	
- forecast		
- big	data		
- Business	Intelligence		
- data-driven	culture		
- data-driven	methods	+	improvements	

		
Litteraturanalysen	ger	studien	en	djupare	förståelse	kring	frågeställningen	och	hur	andra	
forskare	har	analyserat	liknande	problem.	Syftet	med	en	litteraturstudie	är	att	forskaren	
kan	gräva	och	få	en	stark	grund	till	varför	 förseningar	 i	 tågtrafiken	är	så	problematisk	
men	även	få	fram	en	stark	motivering	till	vilka	datadrivna	metoder	som	kan	hjälpa	minska	
förseningarna.				

4.3 Datainsamling	
Andra	delen	av	datainsamlingen	kommer	använda	 tekniken	 intervju	med	en	kvalitativ	
ansats.	Denna	teknik	valdes	eftersom	intervjuerna	kan	ge	en	djupare	samt	bättre	inblick	
på	hur	exempelvis	Trafikverket	samt	SJ	arbetar	idag	med	punktlighet	av	tågtrafik	och	ifall	
de	utgår	från	någon	modell	och	i	så	fall	vilka	modeller	de	arbetar	med.		
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Den	 kvalitativa	 delen	 av	metoden	 kommer	 utföras	med	 semi-strukturerade	 intervjuer	
eftersom	det	 är	 ett	 bra	med	 förutbestämda	 frågor	men	 även	möjligheten	 till	 att	 ställa	
kompletterande	frågor	på	plats.	Eftersom	det	är	2	olika	företag	som	kommer	intervjuas	
så	ger	de	semi-strukturerade	intervjuerna	lite	utrymme	till	att	ställa	frågor	som	varför	ett	
företag	 anser	 sig	 ha	 lyckats	 eller	 misslyckats.	 Det	 viktigaste	 är	 att	 frågorna	 inte	 kan	
besvaras	med	ja/nej	svar	(Patton,	2015).		
	
Kvalitén	 av	 intervjun	 ligger	 till	mestadels	hos	 intervjuaren	då	 intervjuaren	måste	 föra	
samtalet	åt	de	håll	som	studien	behöver	för	att	besvara	frågeställningen.	Frågorna	som	
ställs	kommer	skrivas	ner	på	förhand	och	kommer	baseras	på	frågeställningen	och	hur	
frågeställningen	kan	besvaras	men	de	kommer	även	kunna	 talas	 fritt	 ifall	 någon	 fråga	
kommer	i	tanke	på	plats.	Detta	ger	flexibilitet	för	oväntad	information	att	komma	fram	
dock	ska	det	inte	vara	en	lång	lista	på	frågor	utan	några	få	väl	genomtänkta	frågor	(Patton,	
2015).		
	
Det	kommer	endast	vara	4	intervjuer	totalt,	dock	är	dessa	personer	högt	uppsatta	chefer,	
enhetschefer	samt	experter	inom	olika	områden	i	vardera	verksamheter.	Tillsammans	får	
studien	en	bra	bild	kring	tågtrafiken,	datakvalité	samt	punktlighet.	Intervjuerna	kommer	
ske	 med	 Trafikverket	 och	 SJ	 eftersom	 dessa	 är	 de	 stora	 bolagen	 med	 tåg	 som	 har	
passagerare	 på	 järnvägarna.	 Studien	 kommer	 få	 ta	 del	 av	 bolagens	 kunskaper	 kring	
punktligheten	och	utveckling	kring	tågtrafiken	samt	hur	de	arbetar	med	data	idag,	ifall	de	
har	 någon	 lösning	 kring	 punktligheten	 och	 sist	 men	 inte	 minst	 hur	 de	 ser	 på	
kombinationen	av	lösa	problemet	kring	punktligheten	med	hjälp	av	datadrivna	metoder.		
	
Alla	intervjuer	kommer	transkriberas	för	att	kunna	få	ut	så	mycket	data	som	möjligt	samt	
att	viktig	information	inte	går	mistes	om.			
Huvudfrågor	som	kommer	ställas	är:		

- Berätta	om	dig	själv	och	din	roll	i	verksamheten?	-	följd.	hur	länge	har	du	arbetat	
med	detta?	Denna	 fråga	 ställs	 för	 att	 det	 respondenten	 svarar	på	kommer	 från	
erfarenhet	vilket	gör	svaret	på	resterande	frågor	mer	trovärdiga.			

	

- Hur	ser	samarbetet	mellan	Trafikverket	och	SJ	ut?	Denna	fråga	ställs	för	att	se	hur	
verksamheterna	arbetar	med	varandra	både	för	att	få	veta	hur	förvaltningen	ser	
ut	idag	samt	vilka	värderingar	de	har	kring	samarbetet.		

	

- Hur	ser	ni	på	punktligheten	av	tågtrafiken?	Anser	ni	punktligheten	av	tågtrafiken	
som	ett	problem?	Denna	fråga	ställs	för	att	se	vilka	värderingar	verksamheterna	
har	kring	punktlighet	och	ifall	de	tänker	i	samma	banor.			
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- Vad	 tror	 ni	 förseningarna	 beror	 på?	 Även	 denna	 fråga	 ställs	 för	 att	 se	 vilka	
värderingar	 de	 har	 idag,	 ser	 de	 samma	 problem	 blir	 lösningen	 av	 problemet	
enklare	att	hantera.		

	

- Vad	tror	ni	är	en	lösning	till	förseningarna?	Denna	fråga	ställs	för	att	information	
om	vad	för	strategier	verksamheterna	har	i	dagsläget	och	ifall	de	liknar.		

	

- Hur	arbetar	ni	för	förbättring	av	punktligheten?	Även	denna	fråga	är	för	att	se	vad	
för	strategier	verksamheterna	arbetar	med.		

	

- Hur	 tas	 beslut	 kring	 utveckling	 av	 tågtrafiken	 och	 på	 vilken	 information	 tas	
besluten	på?	Denna	fråge	ställs	för	att	se	hur	beslutsprocessen	är	i	dagsläget,	ifall	
data	används	eller	inte	osv.		

	

- Hur	arbetar	ni	kring	utveckling	av	punktlighet	med	hjälp	av	data	som	insamlas?	
Denna	 fråga	 ställs	 för	 att	 se	 hur	 verksamheterna	 arbetar	 med	 den	 data	 vid	
beslutsprocessen.	

	

- Hur	arbetar	ni	med	data	som	insamlas?	Även	denna	fråga	ställs	för	att	se	hur	data	
arbetas	med	vid	beslutsprocessen.			

	

- Vilka	verktyg	använder	ni?	Denna	fråga	ställs	för	att	se,	som	frågan	är	tydlig	med,	
vad	 för	 verktyg	 båda	 verksamheter	 använder	 sig	 utav	 idag,	 även	 för	 att	 se	 om	
någon	typ	av	BI	verktyg	används.		

	

- Hur	 utvecklar	 ni	 datakvalitén?	 Denna	 fråga	 ställs	 eftersom	 information	 kring	
datakvalité	ska	tas	fram	samt	för	att	se	hur	detta	utvecklas.		

4.4 Etik	
Studien	 kommer	 uppmärksamma	 de	 fyra	 huvudkraven	 angående	 etik	 enligt	
Vetenskapsrådet	(2002).	De	fyra	huvudkraven	är:	

• Informationskravet	
• Samtyckekravet	
• Konfidentialitetskravet		
• Nyttjandekravet	

	
Det	första	kravet	innebär	att	intervjupersonerna	blir	informerade	om	vad	studiens	syfte	
är	 samt	 vem	 som	 genomför	 intervjun	 i	 förväg.	 Det	 andra	 kravet	 går	 ut	 på	 att	
intervjupersonerna	ger	samtycke	till	att	genomföra	intervjuerna	samt	att	de	är	frivilliga	i	
deltagandet	 av	 intervjuerna.	 Det	 tredje	 kravet	 innebär	 att	 intervjupersonerna	 har	
möjlighet	 till	 anonymitet,	 detta	 ger	 intervjupersonerna	 en	 trygghet	 till	 att	 svara	 på	
frågorna	öppet.	Det	sista	kravet	innebär	att	personuppgifter	för	intervjupersonerna	inte	
användas	till	något	annat	än	i	syfte	till	studien.			
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5 Genomförande	
Detta	kapitel	presenterar	tillvägagångssättet	för	genomförandet	av	studien.	

5.1 Sökning	av	litteratur	
Litteratursökningen	 har	 i	 syfte	 att	 ge	 en	 grund	 till	 hur	 datadrivna	metoder	 används	 i	
verksamheter.	Hur	en	datadriven	kultur	införs	i	verksamheter,	hur	det	arbetats	med	samt	
vilka	de	stora	faktorerna	är.	Genom	en	förståelse	kring	hur	datadrivna	metoder	används	
i	praktiken	kan	intervjufrågorna	skapas.		
	
Databaserna	Google	Scholar,	ACM	Digital	Library,	WorldCat	Local,	 IEEE	Xplore,	Scopus	
och	 SpringerLink	 används	 för	 att	 hitta	 relevant	 litteratur	 till	 studien.	 Sökorden	 som	
används	enskilt	eller	i	kombination	är	”data	driven”,	”Business	Intelligence”,	rail,	railway,	
big	 data,	 train,	 improvements	 och	 forecast.	 De	 resultat	 som	 framstod	 var	 allt	 från	
skapandet	samt	underhåll	av	räls	till	hur	tågen	får	signaler,	hur	väder	påverkar	tågen,	hur	
Business	 Intelligence	 eller	 datadrivna	 metoder	 påverkar	 beslutsprocesser	 i	
verksamheter.	Allt	var	inte	relevant	men	många	artiklar	hittades	via	resultat	av	liknande	
artiklar	kopplade	 till	 den	artikel	 som	var	 relevant.	Artiklarna	 som	hittades	var	mellan	
1999	till	2018	vilket	gav	en	stor	förståelse	för	hur	forskare/verksamheter	tänkte	kring	
datadrivna	metoder	år	1999	samt	hur	det	har	utvecklats	tills	år	2018.		
	
De	 artiklar	 som	 var	 relevanta	 för	 studien	 gav	 en	 bra	 överblick	 kring	 hur	 datadrivna	
metoder	fungerar	i	praktiken	vilket	formade	de	intervjufrågor	som	ställts.	Litteraturen	
gav	statistik	på	vad	det	är	för	punktlighet	tågtrafiken	har	haft	tidigare	samt	vilket	mål	de	
har	 idag.	Den	 information	 som	 togs	 fram	var	 information	om	hur	datadrivna	metoder	
tillämpas	 till	 verksamheter	 samt	 när	 de	 ska	 implementeras,	 vilka	 faktorer	 som	 är	 de	
viktigaste.	Dessa	faktorer	var	förvaltning,	beslutsprocess,	verktyg,	data	och	värderingar,	
utifrån	information	kring	dessa	faktorer,	som	deras	innebörd,	vad	som	gör	den	faktorn	
viktig	osv,	vilket	hjälpte	forma	intervjufrågorna	som	nämnts	under	kapitlet	metod.		

5.2 Genomförande	av	datainsamling	
Alla	 intervjuer	 genomförs	 via	 telefonsamtal	 då	 det	 är	 långt	 avstånd	 mellan	
respondenterna	och	intervjuaren.	Samtal	gjordes	till	verksamheterna,	SJ	och	Trafikverket,	
för	att	få	information	om	vilka	personer	som	är	bäst	lämpade	för	att	svara	på	frågor	kring	
tågtrafiken	och	punktligheten.	Efter	att	ha	erhållit	information	om	vilken	person	som	är	
bäst	lämplig	för	intervjuerna	skickades	ett	mail	till	dessa	respondenter	och	ett	datum	för	
intervju	sattes.	Intervjuerna	spelades	in	med	hjälp	av	ett	inspelningsprogram	på	dator	och	
med	respondenternas	tillåtelse.		
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Innan	 intervjuerna	 påbörjades	 ställdes	 frågor	 kring	 anonymitet	 samt	 deras	 roll	 i	
verksamheten,	med	respondenternas	tillåtelse	skrivs	namnen	ner	i	studien.	Intervjuerna	
var	semi-strukturerade,	det	fanns	nedskrivna	frågor	men	även	följdfrågor	ställdes.	Efter	
att	intervjuerna	har	genomförts	så	transkriberas	de	in	i	ett	nytt	dokument.	Den	kortaste	
intervjun	varade	i	40	min	och	den	längsta	intervjun	varade	i	1	timma	och	10	min.	Dessa	4	
intervjuer	var	tillräckliga	för	studien	eftersom	de	svar	som	erhölls	av	huvudfrågor	som	
ställdes	 till	 alla	 respondenter	 hade	 väldigt	 stora	 likheter	 även	 om	 vissa	 respondenter	
kunde	utveckla	sina	svar	mer	än	andra	beroende	på	fråga.	
	
Respondenterna	
Respondent	 1	 (R1)	 Jonas	 Westlund.	 Enhetschef	 inom	 långsiktig	 trafikplanering	 på	
Trafikverket.	 Arbetet	 går	 ut	 på	 planering	 av	 Sveriges	 årliga	 tidtabell	 på	 järnvägarna.	
Arbetat	i	ca	10	år	med	att	vara	ansvarig	för	framtagandet	av	den	årliga	tågplanen	samt	
arbetat	ca	20	år	med	långsiktig	tågplanering. 
 
Respondent	2	(R2)	Britt-Marie	Olsson.	Punktlighetsansvarig	på	SJ,	punktlighetsexpert	
på	TTT	(Tillsammans	för	tåg	i	tid).	Arbetat	sen	2013	med	TTT. 
	 
Respondent	3	(R3)	Per	Cederberg.	Strategisk	kvalitets	controller	på	SJ.	Började	arbeta	i	
sin	roll	sen	2013. 
	 
Respondent	4	(R4)	Anders	Broberg.	Enhetschef	statistikcenter	på	Trafikverket.	Arbetat	
på	 ban-verket	 sen	 2010	 sedan	 när	 alla	 myndigheterna	 gick	 ihop	 till	 Trafikverket	 har	
respondenten	arbetat	i	sin	roll	sen	2010. 

	
Figur	4.	Arbetsprocess	på	genomförandet	av	intervjuer	

Ett	samtal	till	verksamheterna	gjordes,	med	en	förklaring	kring	vad	för	intervjufrågor	går	
ut	på	 togs	kontaktuppgifter	på	både	den	 första	och	andra	den	 respondenten	 fram.	Ett	
möte	för	intervjuerna	bokades	in	och	på	datumet	genomfördes	intervjuerna.	Den	första	
respondenten	 svarade	 på	 de	 flesta	 frågor	 dock	 inte	 alla	 frågor	 kring	 datahantering.	
Respondent	2	svarade	på	alla	frågor	och	gav	även	namn	på	respondent	3	som	arbetade	
med	datakvalité	 inom	SJ.	Respondent	2	gav	även	kontaktuppgifter	 till	 en	person	 inom	

Ringt/mailat	
verksamhet

Bokat	in	möte	via	
telefon	och	mail

Genomförande	av	
intervju Transkribering
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Trafikverket	som	arbetar	med	datakvalité	som	valde	att	föra	vidare	till	respondent	4	då	
han	ansågs	vara	den	bästa	personen	för	att	svara	på	intervjufrågorna.		
	
Intervjufrågorna	anpassades	lite	utefter	respondentens	roll	i	verksamheten,	med	anpassa	
menas	 att	 följdfrågorna	 varierade	 beroende	 på	 respondentens	 roll	 i	 verksamheten,	
exempelvis	 respondent	 3	 erhöll	 mer	 information	 kring	 datakvalité	 och	 Business	
Intelligence	 än	 vad	 respondent	 1	 hade	 och	 respondent	 1	 hade	mer	 information	 kring	
samarbetet	kring	verksamheterna	och	hur	det	arbetas	med	utvecklingen	av	punktlighet.	

5.3 Genomförande	av	etik	
De	etiska	aspekterna	togs	hänsyn	till	vid	genomförandet	av	intervjuerna.	Respondenterna	
blev	informerade	antingen	via	mail	eller	telefon	att	intervjun	kommer	spelas	in	samt	att	
deras	 namn	 och	 roll	 i	 verksamheten	 kommer	 visas	 på	 arbetet	 samt	 att	 arbetet	 är	i	
utbildningssyfte.		
	
När	respondenterna	blev	informerade	kring	alla	punkter	så	fick	de	möjligheten	till	att	vara	
anonyma	eller	om	det	fanns	något	som	de	inte	ville	skulle	skrivas	med	på	arbetet.	Så	med	
deras	tillåtelse	skrivs	respondenternas	namn	och	roll	i	verksamheten	i	arbetet	samt	att	
intervjuerna	blev	inspelade	för	transkribering.			
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6 Analys 
Detta	 kapitel	 presenterar	 information	 som	 erhölls	 från	 fallstudien	 vilket	 inkluderar	
litteraturanalysen	och	datainsamlingen.		

6.1 Analys	av	fallstudie		
Litteraturen	 ger	 en	 bild	 av	 hur	 datadrivna	 metoder	 arbetas	 med	 i	 utveckling	 av	
verksamheter,	med	en	förståelse	kring	vilka	delar	som	finns	i	datadrivna	metoder	hjälper	
det	med	att	forma	intervjufrågorna.	Intervjufrågorna	visar	hur	verksamheterna	arbetar	
idag,	vilka	utmaningar	som	ligger	i	fokus	hos	verksamheterna	osv.	Intervjuerna	hjälper	
med	att	dra	jämförelser	från	hur	datadrivna	metoder	är	uppbyggt	till	hur	det	arbetas	idag,	
för	 att	 kunna	 besvara	 frågeställningen	 om	 hur	 datadrivna	 metoder	 kan	 hjälpa	 med	
ökningen	 av	 punktlighet.	 Litteraturen	 visar	 vilka	 faktorer	 som	 är	 de	 viktiga	 när	
datadrivna	metoder	ska	implementeras	i	en	verksamhet	och	utifrån	den	information	som	
erhålls	försöker	intervjufrågor	svara	på	hur	dessa	delar	arbetas	med	idag.		
	
Från	fallstudien	erhölls	information	om	hur	olika	delar	i	verksamheter	behöver	arbeta	för	
att	datadrivna	metoder	ska	kunna	implementeras	genom	litteratursökningen.	Fallstudien	
har	 intervjuer	 som	 en	 teknik	 för	 datainsamlingen	 med	 en	 kvalitativ	 ansats,	 dessa	
intervjuer	visar	hur	verksamheterna	ser	på	punktlighet	av	tågen	samt	hur	de	arbetar	för	
ökning/förbättring	av	den.	Då	litteraturen	gav	studien	vilka	faktorer	som	är	påverkande	
för	 datadrivna	 metoder	 så	 formades	 intervjufrågorna	 för	 att	 kunna	 visa	 hur	
verksamheterna	 arbetar	 idag	 med	 dessa	 faktorer	 därav	 är	 analysen	 av	
litteratursökningen	och	intervjuerna	indelad	i	de	kritiska	faktorerna	samt	för	att	kunna	
besvara	frågeställningen	med	vilka	delar	av	verksamheterna	som	behöver	utvecklas.	 
 

6.1.1 Analys	av	litteratursökning	
Litteraturen	visade	att	det	finns	ett	antal	påverkande	faktorer	för	att	datadrivna	metoder	
ska	kunna	användas	i	en	verksamhet	dessa	faktorer	som	måste	överses	och	fungera,	dessa	
är	förvaltningen,	data,	verktyg,	värderingar	och	beslutsprocess.	Dessa	faktorer	kommer	
ses	 över	 och	 intervjufrågor	 kommer	 ställas	 baserat	 på	 faktorerna	 därför	 analyseras	
litteraturen	baserat	på	vad	dessa	faktorer	innebär,	vad	de	har	för	syfte	osv.	De	faktorer	
som	tagits	upp	visas	i	figur	5.		



 19 

	
Figur	5.	Faktorer	för	datadrivna	metoder	ska	kunna	implementeras	i	en	verksamhet	

	
All	litteratur	gav	en	tydlig	bild	av	vilka	faktorer	som	är	kritiska	som	datadrivna	metoder	
behöver	 erhålla	 för	 att	 kunna	 fungera	 i	 verksamheter.	 Här	 presenteras	 analysen	 från	
litteratursökningen	utifrån	de	kritiska	faktorerna.		
	
Förvaltning	
Berndtsson	et	al.,	(2018)	visar	att	meningen	med	förvaltning	är,	som	även	figur	1	visar,	
personalen	 inom	 verksamheten,	 strategier	 som	 används	 av	 personalen	 samt	
mellanchefer.	Det	behövs	en	förvaltning	som	aktivt	vill	arbeta	mot	datadrivna	metoder,	
detta	 kan	 leda	 till	 att	många	 i	 verksamheten	 känner	 sig	 osäkra	 enligt	Watson	 (2016).	
Skapandet	 av	 tydliga	definitioner	 är	 en	 viktig	del	 samarbetet	mellan	 IT	och	 ledningen	
gällande	lyckade	projekt	i	utvecklingen	av	IT	men	förutom	tydliga	definitioner	så	krävs	
det	 att	 personalen	 inom	 verksamheten	 faktiskt	 kan	 förlita	 sig	 på	 data	 som	 insamlats.	
Skulle	det	hända	att	personalen	inte	känner	någon	tillförlitlighet	för	data	så	går	det	inte	
att	implementera	datadrivna	metoder	i	verksamheten	(Kiron,	2017).	
	
Enligt	Watson	(2016)	bestämmer	förvaltningschefer	hur	verksamheten	ska	fungera,	det	
är	då	chefernas	ansvar	att	vara	väldigt	engagerade	till	att	leda	verksamheten	åt	att	arbeta	
så	datadrivet	 som	möjligt.	 I	 vissa	 fall	 behöver	verksamheten	anställa	personer	 som	är	
kompetenta	 inom	dataanalyser,	personalen	som	redan	arbetat	där	ett	 tag	eller	kanske	
flera	år	måste	ha	förståelse	för	samt	acceptera	att	beslut	kommer	baseras	på	dataanalyser	

Faktorer

Värderingar
•Strategi

Förvaltning
•Ledning
•Mellanchefer
•Anställda

Beslutsprocess
•Data	vs	Åsikt
•Experiment

Data
•Kvalité

Verktyg
•BI
•Scorecards
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istället	för	en	stark	magkänsla,	den	magkänslan	som	de	flesta	har	när	de	arbetat	inom	en	
verksamhet	i	så	många	år.	Mellancheferna	inom	verksamheten	är	viktiga	då	det	är	dem	
som	leder	sina	anställda	åt	det	datadrivna	hållet,	genom	att	omvandla	affärshändelser	till	
dataanalyser	så	kan	de	anställda	få	en	bättre	förståelse.		
	
Ross	et	al.,	(2013)	nämner	även	att	de	högst	satta	cheferna	måste	ge	riktlinjer	och	vara	
tydliga	med	vilka	krav	som	ställs	 till	 verksamheten	och	 i	 synnerlighet	mellancheferna,	
skulle	det	vara	så	att	personalen	inte	vill	anpassa	sig	till	de	nya	riktlinjerna	så	måste	de	
bytas	 ut.	 Även	Watson	 (2016)	 håller	med,	 även	 om	 verksamheten	 hoppas	 på	 att	 alla	
anställda	kommer	vilja	ändra	riktlinjer	så	kommer	tyvärr	inte	alla	vilja	eller	ha	kompetens	
för	det	vilket	leder	till	att	de	blir	utbytta.		
	
För	att	kunna	få	en	bättre	uppfattning	kring	vilka	delar	som	finns	så	ställdes	frågor	på	
intervjuerna	 kring	hur	 samarbetet	mellan	 SJ	 och	Trafikverket	 är.	 Förutom	 samarbetet	
mellan	 dessa	 två	 verksamheter	 ställdes	 även	 frågor	 om	 hur	 samarbetet	 med	 andra	
aktörer	 är.	 Förutom	 samarbetsfrågor	 ställdes	 även	 frågor	 om	 respondenternas	 roll	 i	
verksamheten.		 
	
Data	
Ross	 et	 al.,	 (2013)	 argumenterar	 för	 att	 verksamheten	 behöver	 en	 datakälla	 som	 inte	
erhåller	 fel	 ett	 exempel	på	detta	har	Kiron	 (2017)	 tagit	upp	 som	handlar	om	att	olika	
datakällor	refererar	till	en	och	samma	produkt	på	olika	sätt.	Kiron	(2017)	berättar	att	en	
datakälla	refererade	till	Cheerios	flingorna	som	“Cheerios”,	alltså	skrev	de	ut	hela	namnet,	
medan	 de	 även	 fanns	 en	 annan	 datakälla	 som	 refererade	 till	 flingorna	 som	 “chrs”,	 en	
förkortning.	 Litteraturen	 har	 visat	 att	 för	 att	 datadrivna	 metoder	 ska	 kunna	
implementeras	i	en	verksamhet	måste	data	som	samlas	in	vara	korrekt	och	erhålla	kvalité	
(Anderson,	2015).		
	
Ross	et	al.,	(2013),	Kiron	(2017)	och	Anderson	(2015)	visar	tydligt	att	datakvalité	är	en	
kritisk	faktor	då	analyser	ska	baseras	på	fakta	och	då	måste	data	erhålla	den	kvalitén.	Det	
framtogs	frågor	om	datakvalité	samt	hur	arbetet	med	förbättring	av	datakvalitén	är.	Data	
som	insamlas	måste	erhålla	kvalité	annars	blir	ingen	av	analyserna	korrekt	och	beslut	kan	
inte	 tas	 eller	 så	 tas	 beslut	 på	 inkorrekt	 data	 vilket	 kan	 generera	 till	 en	 förlust	 för	
verksamheten.	 
	
Verktyg	
Mellanchefer	 behöver	 inlärning	 till	 hur	 verktyg	 ska	 användas	 för	 att	 ta	 fram	 analyser	
enligt	 Kiron	 (2017)	 istället	 för	 att	 vara	 beroende	 av	 att	 andra,	 detta	 kallas	 även	 self-
service	BI	även	Berndtsson	et	al.,	(2018)	instämmer	att	det	är	viktigt	med	inlärning	av	BI	
verktyg.	 Genom	 att	 mellancheferna	 lär	 sig	 detta	 leder	 det	 till	 förståelse	 kring	 varför	
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analyserna	ser	ut	 som	de	gör	 samt	hur	olika	analyser	 tas	 fram.	 (Kiron,	2017).	Watson	
(2016)	menar	 att	 BI	 ligger	 i	 centrum	 av	 datadrivna	 organisationer	 genom	 att	 hämta,	
tvätta,	underhålla	data	samt	ge	åtkomst	till	data	som	används	i	analyseringar.	
	
Användning	av	scorecards	är	ett	av	de	bästa	sätten	för	de	anställda	att	få	en	insikt	kring	
hur	data	omvandlas	till	utvecklingsmöjligheter	för	verksamheten	genom	att	visa	data	om	
deras	egen	prestation	enligt	Ross	et	al.,	(2013).	Watson	(2016)	instämmer	att	scoreboards	
och	 dashboards	 (instrumentpaneler)	 är	 ett	 bra	 första	 steg	 till	 ett	 datadrivet	 tänkande	
genom	att	visa	anställda	deras	prestation	så	vill	de	utvecklas	för	att	kunna	visa	detta	på	
en	dashboard.		
	
Ett	exempel	som	används	av	Ross	et	al.,	(2016)	är	PepsiAmericas	där	de	insatte	scorecards	
så	de	anställda	såg	sina	prestationer	på	kvalité	och	kvantitet.	Med	hjälp	av	scoreboards	så	
skapades	tävlingar	inom	verksamheten,	detta	ökade	noggrannheten	i	verksamheten	med	
99,8%	och	kontroller	i	lagret	togs	bort.		
	
Litteraturen	 lägger	 mycket	 vikt	 på	 att	 BI	 verktyg	 ska	 läras	 ut	 till	 anställda	 vilket	
genererade	till	frågor	kring	Business	Intelligence.	Frågor	ställdes	även	kring	vilka	verktyg	
som	används	i	verksamheterna	samt	hur	de	arbetar	med	BI	idag.	 
	
Värderingar	
Ross	et	al.,	(2013)	argumenterar	det	handlar	inte	endast	om	riktlinjer	och	data	utan	det	
måste	 finnas	 bra	 instruktörer	 som	 kan	 hjälpa	 de	 anställda	 utvecklas	 och	 använda	 de	
verktyg	som	finns	tillgängliga.	Dessa	instruktörer	ska	hjälpa	de	anställda	ändra	beteenden	
från	det	dem	brukar	göra	till	att	basera	besluten	beroende	på	det	som	analyserna	visar.	 
 
Detta	stärks	även	från	McShea,	Oakley	och	Mazzei	(2016),	det	handlar	inte	om	att	anställa	
den	mest	tekniska	kompetenta	personen	eller	en	den	bästa	analytikern	som	ledare	utan	
det	 finns	 3	 egenskaper	 som	 denna	 ledare	 ska	 ha.	 Detta	 ska	 vara	 en	 ledare	 som	 kan	
samarbeta,	ha	förståelse	för	hur	verksamheten	arbetar	idag	för	att	sedan	med	analyser	
utveckla	 verksamheten	 samt	 verkligen	 vilja	 skapa	 en	 verksamhet	 där	 data	 är	
huvudingrediensen	för	verksamhetens	framtid.		
 
Watson	(2016)	tar	upp	att	analyser	förväntas	vara	en	del	av	beslutsprocessen,	detta	är	
något	de	anställda	ska	veta	då	förvaltningen	förväntar	sig	analyser.	En	strategi	är	att	fråga	
vilka	verktyg	som	användes	för	att	få	fram	de	beslut	som	tas	upp.	Ett	annat	sätt	är	att	ge	
de	anställda	som	inte	har	med	sig	data	och	analyser	mindre	tid	för	att	ta	upp	olika	beslut	
på	möten	genom	att	ställa	frågor	som	“Vad	har	du	för	grund	till	detta	tankesätt?”	vilket	
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leder	till	att	de	anställda	kommer	ändra	deras	tillvägagångssätt	när	de	vill	få	fram	sina	
idéer.	
	
Litteraturen	visar	att	verksamheter	måste	ha	en	tydlig	strategi	vilket	reflekterar	på	deras	
värderingar.	 Med	 detta	 i	 åtanke	 skapades	 frågor	 om	 hur	 verksamheterna	 ser	 på	
punktligheten	av	tågtrafiken,	vad	de	tror	förseningarna	beror	på	samt	hur	de	arbetar	med	
att	 öka	 punktligheten	 då	 det	 är	 väldigt	 viktigt	 med	 ett	 bra	 samarbete	 mellan	
verksamheterna	och	en	bra	strategi	på	hur	problematiken	ska	bemötas.		
	
Beslutsprocess	
Berndtsson	et	al.,	(2016)	skriver	att	beslutsprocessen	verkar	som	en	signal,	den	visar	ifall	
datadrivna	metoder	faktiskt	fungerar	i	praktiken.	Det	finns	olika	sätt	för	denna	signal	att	
visas,	ett	exempel	Berndtsson	et	al.,	(2016)	har	använt	är	att	verksamheten	ska	erhålla	en	
“testa	 och	 lär”-miljö	 där	 när	 experimenten	 inte	 går	 som	dem	 ska	 så	 ska	 cheferna	 inte	
skuldsätta	någon	eller	lägga	ansvaret	på	någon	utan	istället	försöka	ändra	riktning	och	
tänka	på	vad	som	kunde	gjorts	annorlunda	samt	vad	fick	de	för	lärdom.		
	
Det	är	även	viktigt	att	en	ledare	inte	väljer	en	riktlinje	för	verksamheten	som	baseras	på	
en	magkänsla	utan	beslut	måste	tas	på	data	och	det	spelar	ingen	roll	vilken	anställd	det	är	
som	tar	fram	analyserna,	bara	analysen	är	korrekt	skapad	det	leder	även	till	att	på	detta	
sätt	kan	inte	en	ledare	förbise	en	anställd	då	målet	är	att	utveckla	verksamheten.		
	
Watson	(2016)	nämner	även	att	datadrivna	verksamheter	experimenterar	för	att	se	vad	
som	passar	de	bäst,	ett	exempel	 som	tagits	upp	är	plantering	av	 två	 likadana	 träd	där	
underhållningen	av	tillväxt	är	annorlunda.	Ena	trädet	får	nya	metoder	för	tillväxt	medan	
det	andra	trädet	använder	samma	vanliga	tillväxt	metoder	för	att	sedan	kunna	jämföra	
resultatet	av	förändringarna	vilket	leder	till	ett	helt	nytt	tillvägagångssätt.		
	
Frågorna	som	skapades	här	var	 “hur	går	beslutsprocessen	 till?”	eller	 “Finns	det	någon	
modell	ni	arbetar	utefter?”	eftersom	den	typen	av	svar	som	respondenten	ger	beskriver	
vilka	riktlinjer	som	arbetas	med,	ifall	verksamheterna	har	data	i	åtanke	vid	utvecklingen,	
om	de	använder	sig	av	experiment	för	utveckling	eller	inte.	 
	

6.1.2 Analys	av	datainsamling	
Analyseringen	 av	 intervjuerna	 baseras	 på	 de	 faktorer	 som	 anses	 vara	 kritiska	 för	
implementation	av	datadrivna	metoder,	som	figur	5	visat.	Om	man	tittar	på	de	faktorer	
som	 beskrivits	 ovanför	 så	 kommer	 även	 datainsamlingen	 delas	 in	 i	 dessa	 kategorier.	
Genom	 en	 bild	 av	 hur	 verksamheterna	 SJ	 och	 Trafikverket	 arbetar	 idag	 kring	 dessa	
faktorer	kan	en	jämförelse	sedan	dras	mellan	intervjuer	och	litteratur.	 
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Förvaltning 
R1	 arbetar	 som	 ansvarig	 för	 långsiktig	 trafikplanering	 vilket	 även	 inkluderar	
kapacitetssituationen	 på	 rälsen,	 som	 han	 förklarade	 innebär	 banarbete	 samt	 ny	
tillkommande	trafik	som	kan	påverka	kapaciteten	som	exempelvis	vart	tågen	ska	stå	när	
de	inte	rullar	samt	hur	ska	den	tillkommande	trafiken	tas	emot	på	spåren.	Då	det	finns	
många	 aktörer	 inblandade	 i	 tågtrafiken	 så	 måste	 dessa	 verksamheten	 kunna	 arbeta	
tillsammans	 och	 på	 något	 sätt	 samarbeta.	 R1	 nämner	 att	 alla	 operatörer	 och	 alla	
järnvägsföretag	 får	 medverka	 i	 arbetet	 sen	 kan	 det	 hända	 att	 alla	 operatörer	 eller	
järnvägsföretag	inte	har	möjlighet	till	att	delta.	 
 
“Vi	bjuder	in	alla	operatörer	alla	järnvägsföretag	till	att	medverka	i	det	här	arbetet	sedan	
ska	man	vara	ärlig	och	säga	att	vissa	operatörer	kanske	inte	har	den	bodyn	eller	overhead	
där	de	har	folk	att	avsätta	för	detta	arbetet	på	samma	sätt	som	de	stora	järnvägsföretagen	
har	men	per	definition	är	ju	alla	järnvägsföretag	inbjudna	till	det	här	sedan	kanske	inte	

alla	har	möjlighet	om	det	är	ett	litet	företag	med	två	personer	i	företaget”	–	R1 
 
R2	instämmer	att	samverkan	mellan	verksamheterna	SJ	och	Trafikverket	är	bra.	 
 

“Ja	men	det	är	ett	väldigt	bra	samarbete”	–	R2 
 
Vidare	berättar	R2	att	eftersom	SJ	är	en	av	de	största	aktörerna	så	har	de	valt	att	lägga	
resurser	 på	 samarbetet	 med	 Trafikverket	 samt	 andra	 aktörer	 genom	 att	 de	 alla	
tillsammans	arbetar	med	punktlighet	i	tågtrafiken	eftersom	det	är	så	många	delar	som	
behöver	samarbeta	för	underhåll	samt	utveckling	av	tågtrafiken.	Samarbetet	har	inte	varit	
den	bästa	de	tidigare	åren	men	tiden	har	samarbetet	blivit	bättre	menar	R2.	 
 
”Sedan	har	ju	vi	också	valt	att	skicka	in	resurser,	som	jag	då,	som	arbetar	med	punktlighet	
i	branschen	i	samverkan	så	att	jag	skulle	säga	att	från	2013	tills	idag	har	samverkan	
klimatet	blivit	mycket	bättre	idag	än	vad	det	har	varit,	det	finns	saker	som	går	att	

förbättra	men	jag	tycker	samverkan	funkar	bra”	–	R2 
 
Samarbetet	 har	 blivit	 bättre	 genom	 arbetet	 med	 Tillsammans	 för	 Tåg	 i	 Tid.	 Detta	
samarbetsarbetet,	som	startade	2013,	handlar	om	att	samla	delaktiga	aktörer	så	att	de	
tillsammans	arbetar	med	utvecklingen	av	punktlighet.	Det	satta	målet	är	95%	punktlighet	
tills	 2020.	 R2	 berättar	 att	 branschaktörerna	 sitter	 med	 varandra	 i	 styrgruppen	 och	
arbetar	tillsammans.		Som	R1	förklarade	så	bjuds	alla	aktörer	in	till	att	arbeta	tillsammans	
som	 R2	 även	 har	 påvisat	 är	 sant.	 De	 sitter	 tillsammans	 och	 försöker	 samverka	 för	
förbättring	och	utveckling	av	tågtrafiken.	 
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”Jag	sitter	i	en	styrgrupp	som	försöker	hålla	ihop	alltihopa	och	där	sitter	branschaktörerna	

med”	–	R2 
 
Detta	är	en	nödvändighet	då	alla	aktörer	måste	arbeta	tillsammans	för	att	kunna	nå	upp	
till	 den	 punktlighet	 de	 vill	 uppnå.	 R2	 berättar	 om	 en	 kollega	 (R3)	 som	 har	 hand	 om	
punktlighetskontroller	och	det	är	den	kollegan	som	tar	fram	rapporter	och	underlag	på	SJ	
desamma	finns	på	Trafikverket.	 
 
R3	arbetar	med	uppföljning	av	 leveranser	som	punktlighet,	orsaker	till	störningar,	hur	
ofta	ställs	tåg	in	osv.	Arbetet	går	väldigt	mycket	ut	på	data	och	kvalité.	Förutom	detta	så	
arbetar	R3	även	som	har	med	frågor	som	styrning	och	processer	att	göra.	 
 
R4	 arbetar	 på	 expertcenter	 där	 tas	 statistik	 fram,	 arbetet	 går	 ut	 mycket	 på	 indata,	
validering	och	kalibrering	av	data	till	prognosmodeller	för	Trafikverket.	 
 
Då	det	 finns	många	verksamheter	 inblandade	 leder	det	 till	att	det	blir	väldigt	svårt	att	
modellera	 upp	 förvaltningen	 eftersom	 förvaltningen	 är	 då	 alla	 verksamheter,	 alla	
verksamheter	 har	 en	 ledning,	 anställda	 som	 sitter	med	 statistik	men	 även	 annat	 som	
experter	inom	punktlighet,	fordon	osv.	Skulle	det	endast	vara	en	modell	på	TTT,	då	det	är	
verksamheternas	 samarbetsarbete,	 så	blir	 även	detta	 svårt	då	det	 finns	väldigt	många	
verksamheter	som	tidigare	nämnt	har	alla	verksamheter	anställda	som	gör	det	ena	och	
det	andra	åt	den	verksamheten. 
	
Värderingar 
En	 viktig	 underkategori	 i	 faktorn	 värderingar	 är	 strategi,	 det	 som	 ses	 över	 är	 vad	 för	
strategi	 som	 används	 vid	 utveckling	 av	 punktlighet,	 hur	 verksamheterna	 ser	 på	
punktlighet	samt	ifall	de	ser	punktligheten	som	ett	problem	så	anser	R1	att	punktlighet	
är	en	ständig	utmaning	för	hela	branschen.	De	arbetar	nära	varandra	och	det	arbetet	har	
bara	blivit	större	med	åren	och	punktligheten	ser	de	som	en	utmaning	som	de	tar	på	sig	
tillsammans.	Punktligheten	blir	en	utmaning	där	alla	aktörer	måste	arbeta	tillsammans	
för	utveckling	av	den	då	det	finns	så	många	delar	som	är	inblandade	i	detta.	
 
“Punktligheten	är	en	utmaning	hela	tiden	då	och	vi,	när	jag	säger	vi	menar	jag	inte	bara	vi	
på	trafikverket	utan	hela	branschen	järnvägsbranschen	även	de	operatörer,	vi	har	ju	ett	
tätt	arbete	tillsammans	då	för	att	öka	punktligheten	från	ganska	höga	nivåer	varje	dag	då	
till	ännu	högre	nivåer	inom	något	år	här	då	så	att	absolut	vi	ser	det	här	som	en	det	är	en	
gemensam	utmaning	för	oss	då	det	är	ingen	som	ensam	kan	lösa	frågan	utan	flera	måste	

bidra	för	att	det	ska	bli	bra”	–	R1 
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Vidare	 pratar	 R2	 om	 punktlighet	 och	 hur	 SJ	 anser	 faktorn	 till	 förseningarna	 är	
störningstimmar,	med	störningstimmar	menas	allt	från	ett	annat	tåg	som	står	i	vägen	till	
signalfel	till	obehöriga	på	spåren.	R2	berättar	att	ifall	de	störningstimmarna	som	fanns	
2013	halveras	så	når	punktligheten	95%,	alltså	de	mål	som	de	satt	inför	2020.	 
 

“Punktlighet	är	ju	ett	utfall	ungefär	när	du	tänker	på	vad	blev	resultatet	av	det	här	
företaget,	jo	men	det	blev	det	här	det	bara	blev	det	och	det	beror	på	de	här	faktorerna	och	
i	det	här	fallet	är	faktorerna	som	vi	bestämt	oss	för	är	störningstimmar	så	att	hypotesen	är	
att	halverar	vi	antalet	störningstimmar	ifrån	var	det	var	2013	då	kommer	vi	upp	till	95	%	
punktlighet.	Det	är	bara	ett	gemensamt	mål	att	sträva	efter	95	%	punktlighet	2020.”	–	R2	
	
Detta	är	en	strategi	för	att	öka	punktligheten	av	tågtrafiken,	enligt	R3	är	punktlighet	alltid	
inräknad	med	5	minuters	marginal	vilket	betyder	att	 tåg	som	är	upp	till	5	min	och	59	
sekunder	anses	vara	punktliga.	Även	R2	har	instämt	att	när	punktlighet	tas	upp	så	är	det	
alltid	en	marginal	på	5	minuter	inräknat.		
	

”Idag	har	vi	en	marginal	på	5	minuter	så	när	vi	presenterar	punktlighet	idag	så	är	
kundlöftet	rätt	tid	plus	5	minuter”	–	R2 

 
Som	 strategi	 för	 att	 förbättra	 punktlighet	 nämner	 R4	 att	 inom	 järnvägsbranschens	
samverkans	forum	har	TTT	bildats	och	att	fram	till	2020	ska	punktligheten	nå	95%,	dock	
hävdar	 R4	 att	 de	 inte	 kommer	 nå	 upp	 till	 detta	 tills	 2020.	 Det	 finns	 en	 rotgrupp	
(analysgrupp)	där	det	 finns	ett	antal	analytiker	och	statistiker	som	ska	hjälpa	 till	med	
analyser	 inom	de	 effektområden	 som	 finns.	 Tanken	med	 rotgruppen	 var	 att	 de	 skulle	
komma	till	 roten	av	problemet.	 I	dagsläget	 finns	det	9	effektområden	dessa	är	 fordon,	
infrastruktur,	 banarbete,	 operativ	 trafikering,	 trafik	 och	 resurs-planering,	 avgångstid,	
obehöriga	i	spår,	trafikinformation	och	hantering	i	stört	läge	samt	finns	analysgruppen.		
	
Samarbetet	har	blivit	bättre	som	tidigare	nämnt	genom	arbetet	med	Tillsammans	för	Tåg	
i	 Tid	 (TTT).	 Detta	 samarbetsarbetet	 handlar	 om	 att	 samla	 delaktiga	 aktörer	 så	 att	 de	
tillsammans	arbetar	med	utvecklingen	av	punktlighet.	Det	satta	målet	är	95%	punktlighet	
tills	2020,	med	95%	punktlighet	menas	punktlighet	med	en	marginal	på	5	min	alltså	kan	
tåget	vara	upp	till	5	minuter	och	59	sekunder	försenat.	R3	förklarar	att	punktlighet	mäts	
på	slutstation	samt	att	punktlighet	mäts	med	en	marginal	på	5	min,	skulle	ett	tåg	komma	
till	slutstation	klockan	10:00	och	istället	är	framme	10:05	så	anses	det	tåget	vara	i	tid.	R3	
har	förklarat	att	oftast	räknar	verksamheterna	punktlighet	på	slutstation	men	SJ	räknar	
på	varje	 station	och	vad	han	 tror	 är	det	 endast	 SJ	 som	räknar	på	punktlighet	 av	varje	
station.		
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”Antingen	räknar	man	punktligheten	vid	sista	station	sen	så	vet	jag	inte	om	det	är	någon	
annan	som	räknar	som	vi	gör	som	räknar	punktlighet	på	alla	ställen	resenärer	det	går	av	
det	kan	jag	inte	påminna	mig	om	att	det	finns	någon	annan	operatör	som	jag	har	men	det	

kanske	det	gör.”	–	R3 
 
R1	 anser	 den	 största	 utmaningen	 vara	 en	 kombination	 av	 infrastrukturen	 och	
anläggningen	tillsammans	med	det	rullande	materialet	inte	levererar	till	100%	varje	dag	
medan	 R2	 anser	 den	 största	 faktorn	 till	 att	 punktligheten	 inte	 levererar	 vara	
störningstimmar.	R2	håller	med	om	att	det	som	är	mest	utmanande	är	infrastrukturen	då	
den	är	från	1856	året	järnvägstrafiken	startade	i	Sverige.	När	järnvägstrafiken	startade	så	
startade	SJ	vilket	ledde	till	att	SJ	var	allt	från	infrastruktur,	operatör,	alla	delar	helt	enkelt.	
Vilket	 har	 senare	 delats	 upp	 i	 alla	 dessa	 olika	 verksamheter	 som	 istället	 ska	 arbeta	
tillsammans	för	att	uppnå	de	mål	de	sätter	tillsammans.	R2	hävdar	att	en	tredjedel	 till	
40%	av	förseningarna	beror	på	infrastrukturen. 
 
“Det	är	en	gammal	infrastruktur	som	håller	på	att	lappar	och	lagar	på	nu	så	att	det	är	

klart	när	man	jämför	sig	med	Schweiz	eller	Japan	då	har	de	infrastruktur	som	är	betydligt	
modernare	så	är	utmaning	i	att	vi	har	den	typ	av	gammal	anläggning	som	vi	har”	–	R2 

 
Det	alla	4	respondenter	håller	med	om	är	att	TTT	är	det	arbete	alla	aktörer/operatörer	
har	tillsammans	som	strategi	för	att	förbättra	punktligheten	av	tågtrafiken.	 
 
Beslutsprocess 
R1	hävdar	att	den	data	som	insamlas	dagligen	följs	upp	och	det	finns	likartade	symptom	
till	 likartade	 händelser	 och	 mönster	 tas	 fram,	 med	 mönster	 menas	 dessa	 likartade	
symptom	vid	 likartade	händelser.	Detta	 följs	upp	 löpande	sedan	 får	de	även	rapporter	
från	 lokförare	 samt	 trafikledning	 om	 vad	 de	 tycker	 och	 tänker	 och	 redan	 här	 blir	 det	
magkänsla	och	tyckande	vilket	leder	till	att	det	som	skrivs	ner	inte	är	baserat	på	data	utan	
människors	egna	tankar	och	känslor.	Systematisk	återkoppling	görs	enligt	R1	och	sedan	
görs	 en	 bedömning	 på	 om	 det	 anses	 vara	 ett	 problem	 som	 är	 skadegörande	 eller	 om	
problemet	bara	är	för	stunden.	Detta	visar	att	beslut	tas	både	på	data	och	åsikter	istället	
för	att	beslut	endast	ska	baseras	på	data.	 
 

“Branschen	lokförare	som	rapporterar	vad	de	tycker	och	tänker	och	sedan	våran	
trafikledning	tala	om	för	oss	att	få	de	här	ställena	så	kan	inte	planera	så	här	utan	så	måste	
ni	planerar	så	där	för	att	kunna	klara	av	vad	det	nu	kan	vara	i	den	situationen	som	är	just	

på	den	här	stationen	eller	på	den	här	sträckan”	–	R1 
 
Ifall	beslut	baseras	på	data,	åsikter	eller	utvecklas	från	experiment	så	finns	det	i	dagsläget	
inga	modeller	de	utgår	efter	enligt	R4,	det	finns	inga	standardiserade	modeller	 
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Som	 tidigare	 nämnt	 ger	 datadrivna	 metoder	 bättre	 uppskattningsmetoder	 än	
traditionella	modeller,	med	traditionella	modeller	menas	modeller	som	endast	byggs	upp	
på	algoritmer.	Det	R4	tar	upp	är	att	det	finns	någon	som	suttit	och	gjort	en	matematisk	
formel	som	ska	arbeta	med	datahantering	dock	ifall	denna	formel	är	inkorrekt	så	blir	det	
svårt	för	dem	som	arbetar	i	verksamheten	att	kunna	arbeta	med	formeln	för	att	den	ska	
bli	korrekt. 
 
”Det	är	inte	så	självklart	att	man	i	olika	verksamheter	har	en	person	som	verkligen	förstår	
verksamheten	samtidigt	som	de	förstår	hur	databaser	är	uppbyggda	för	många	gånger	
man	jobbar	i	verksamheten	man	utnyttjar	liksom	IT	lösningarna	och	så	litar	man	på	att	

det	är	korrekt	gjort”	–	R4 
	 
I	detta	fall	hade	det	varit	bättre	med	uppskattningsmetoder	som	utvecklas	med	data	som	
insamlas	som	Papathanasopoulou	och	Antoniou	(2015)	tog	upp	i	sin	litteratur	där	flexibla	
modeller	 implementeras	 så	 verksamheten	 kan	 utvecklas	 utefter	 beteenden	 istället	 för	
matematiska	formler.	I	denna	stil	har	R3	pratat	om	att	verksamheten	måste	lära	sig	av	
sina	misstag	och	det	är	detta	R3	även	arbetar	med	och	vara	underlag	för	att	verksamheten	
ska	kunna	förstå.	Detta	blir	då	experiment	delen	av	beslutsprocessen	att	ha	experiment	
sen	lära	sig	av	dem	för	att	ändra	beslutsprocess.	 
 
Data 
Största	utmaningen	för	de	avdelningar	som	arbetar	med	data	är	datakvalité	enligt	R3.	Har	
man	ingen	datakvalité	blir	det	väldigt	svårt	att	ta	in	någon	maskin-inlärning	eller	AI.	Det	
som	arbetas	på	nu	är	att	 sakta	men	säkert	 få	 in	så	 fordon	ska	veta	 i	 förväg	när	en	del	
behöver	bytas	ut,	dock	är	inte	detta	helt	klart	än	och	det	är	något	som	arbetas	med.		
	
Det	är	lite	skillnad	på	att	endast	göra	rapporter	och	analyser	på	produktionsuppföljning	
och	 att	 arbeta	 med	 statistik	 säger	 R3,	 han	 påstår	 att	 det	 även	 arbetas	 med	 att	 göra	
rättningar	som	finns	i	dessa	stora	mängder	data.	Förutom	detta	är	det	svårt	att	säga	vad	
hög	kvalité	av	data	är	enligt	R3,	är	det	så	att	personen	som	sitter	med	analysen	kan	klara	
sig	utan	att	analysen	påverkas	eller	inte? 
 
“Det	är	svårt	för	oss	att	säga	vad	tillräcklig	kvalité	är	på	statistiken,	vi	försöker	beskriva	
kvalitén	så	kan	ju	du	som	användare	själv	bestämma,	ja	det	finns	dem	här	och	dem	här	
problemen	men	den	duger	ändå	eller	jag	kan	komma	runt	det	genom	att	göra	på	något	

sätt”-	R3 
 
R3	arbetar	till	viss	del	med	datatvättning	då	R3	och	hans	kollegor	ska	egentligen	sitta	som	
slutanvändare	men	eftersom	de	sitter	så	mycket	med	data	så	kan	de	även	märka	av	när	
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något	 inte	 stämmer	 vilket	 leder	 till	 att	 de	 måste	 återkoppla	 med	 de	 som	 äger	
grundsystemet	 så	 det	 kan	 rättas	 till.	 Ett	 exempel	 på	 detta	 som	 R3	 nämner	 är	 när	
tidsavläsningar	ska	göras	och	det	kan	saknas	en	tidsavläsning	eftersom	det	har	varit	ett	
ban-arbete	då	 kopplas	 tidsavläsningen	ut	 och	 sedan	 efter	 arbetet	 är	 klart	 så	 glömmer	
någon	koppla	in	den	igen	vilket	leder	till	inga	tidavläsningar	på	den	punkten	så	måste	de	
återkoppla	och	på	så	sätt	försöker	de	arbeta	med	datakvalité.	 
 
Enligt	R4	 ligger	utmaningen	med	all	datahantering	hos	 IT-avdelningen	som	sköter	om	
systemet,	säkerheten	med	systemet	så	det	inte	blir	intrång	och	så	de	inte	förlorar	data.	En	
annan	utmaning	som	R4	tar	upp	är	att	de	i	dagsläget	arbetar	med	ett	gammalt	system	där	
det	 funnit	 många	 databaser	 som	 med	 åren	 bara	 har	 utvecklats	 sedan	 när	 dessa	 ska	
kopplas	ihop	blir	det	datakvalité	som	tar	skada.	 
 
“Vi	har	ett	ålderdomligt	sätt	att	hantera	nummer	som	för	mig,	när	jag	gör	en	uppföljning,	

kan	vara	besvärligt”	–	R4 
 
Vidare	berättar	R4	att	det	finns	ett	projekt	som	ska	genomföra	en	ny	struktur	för	tågen	
men	det	är	två	år	framåt.	I	dagsläget	så	beskriver	R4	lite	hur	data	lagras	när	tåg	planeras	
och	ombokas.	Det	 finns	ett	tåg	uppdrag	och	ett	tåguppdrag	kan	bestå	av	flera	tekniska	
tågnummer	men	ifall	en	om-planering	sker	av	ett	tåg	flera	veckor	innan	då	får	detta	tåget	
ett	nytt	avancerat	tågnummer	men	tåguppdraget	är	densamma,	det	tekniska	tågnumret	
ändras	 varje	 gång	 en	 ny	 om-planering	 görs	 långsiktigt.	 Kortsiktigt,	 skulle	 ett	 tåg	 om-
planeras	 endast	 en	dag	 före	 avgång	då	 ändras	 inte	det	 avancerade	 tågnumret	men	då	
ändras	 tåguppdraget	och	 tekniska	 tågnumret	vilket	 leder	 till	 att	när	uppföljningar	 ska	
göras	så	ställs	det	till. 
 
“Ett	tågnummer	tåg-planeras	tex	vardagar	under	en	period	så	är	det	samma	tågnumret	
samma	tekniska	tågnummer	också	varje	dag	men	om	EN	av	dem	dagarna	sen	blir	om-

planerad	då	bryts	logiken	där	för	just	den	dagen.	Iallafall	för	det	tekniska	tågnumret	man	
försöker	ju	behålla	tåguppdraget	och	avancerat	tågnummer.”	–	R4	

	
När	frågan	om	en	något	som	kan	visa	en	koppling	när	dessa	ändringar	sker	blev	svaret	att	
ibland	 finns	 kopplingen	men	 ibland	när	 tåguppdraget	 ändras	 så	 finns	 inte	 kopplingen	
kvar.	Detta	 visar	 att	 det	 blir	 väldigt	 svårt	 för	 en	 slutanvändare	 att	 göra	 rapporter	när	
nummer	byts	ut	beroende	på	när	det	byts	ut	om	det	var	långsiktigt	eller	kortsiktigt.	 
	
R2	 tar	 upp	 problemet	 med	 att	 datakvalitén	 inte	 är	 den	 så	 bra	 som	 den	 kan	 vara	 då	
händelser	i	trafiken	rings	in	av	tågföraren	till	tågklareraren,	som	inte	kan	se	vart	tåget	
befinner	sig,	sen	ska	tågföraren	berätta	vad	som	hänt	och	händelsen	ska	få	en	orsakskod	
som	klareraren	 ska	 skriva	 in	manuellt.	Detta	blir	 ju	 inte	 lika	pålitligt	då	det	är	väldigt	



 29 

enkelt	 att	 göra	 misstag,	 exempelvis	 ifall	 orsakskod	 1	 är	 för	 obehöriga	 på	 spår	 och	
orsakskod	2	är	för	signalfel	osv	så	är	det	väldigt	enkelt	för	en	person	att	trycka	i	fel	siffra	
och	då	registreras	det	inkorrekt.	 
 
Verktyg 
De	intervjufrågor	som	ställdes	var	hur	arbetar	ni	med	BI	eller	vilka	verktyg	använder	ni.	
Dessa	 frågor	 ledde	 till	 både	 datakvalité	 samt	 vilka	 olika	 datakällor	 som	 är	 de	 mest	
intressanta	samt	den	BI	lösning	som	finns	i	dagsläget.	 
 
R4	nämner	att	de	mest	intressanta	systemen	som	används	idag	är	0FELIA,	som	står	för	0	
fel	i	anläggningen,	NTL,	som	står	för	nationell	trafikledningssystemet,	BAFUN,	dock	kom	
inte	 respondenten	 ihåg	vad	det	 stod	 för,	 samt	LUPP,	 som	står	 för	 leveransuppföljning.	
0FELIA	 är	 det	 system	 som	 tar	 hand	 om	 infrastrukturen,	 så	 när	 något	 fel	 händer	 i	
anläggningen	så	visas	detta	i	0FELIA	och	sedan	skickar	tekniker	ut	på	anläggningen	för	
att	titta	på	det	som	efter	det	rapporterar	in	i	0FELIA	vad	som	är	fel.		 
 
Även	R2	och	R3	nämner	gränssnittet	som	heter	LUPP	som	den	BI	lösning	som	finns	idag	
för	verksamheterna.	Denna	BI	lösning	sätter	ihop	data	till	en	databas	där	data	som	intas	
kommer	från	olika	system,	dessa	system	är	de	system	som	nämnts	tidigare	0FELIA,	NTL	
osv.		Här	tas	det	in	tider	och	data	om	tågen,	tidsavläsningar	samt	störningar.	Utifrån	detta	
bildas	olika	univers,	som	R3	och	R2	kallar	det,	som	används	för	att	de	ska	kunna	skapa	
rapporter	som	blir	utskickade	till	resten	av	verksamheten.	R4	förklarar	ett	univers	som	
en	 sammanställning	 från	 olika	 databaser	 exempelvis	 har	 finns	 det	 en	 databas	 som	
planerar	tåg,	en	för	infrastrukturen	och	en	för	förändringar	vilket	leder	till	att	dessa	ska	
knytas	ihop	som	då	går	att	komma	åt	via	LUPP.		
	
”Trafikverket	har	ju	ett	gränssnitt	som	heter	lupp	och	lupp	kommer	åt	ett	antal	univers	
och	ett	univers	är	sammanställningen	från	olika	databaser,	man	har	ju	en	databas	som	
planerar	tåg	en	annan	databas	som	beskriver	infrastrukturen	och	en	tredje	databas	som	

beskriver	ändringar”.	–	R4 
 
Lupp	är	BI	lösningen	för	verksamheterna	där	finns	data	med	om	punktligheten	av	tågen	
samt	att	analyser	görs	därifrån.	R2	bekräftar	även	att	de	verktyg	som	används	är	LUPP,	
NTL	samt	FDK.	Dock	tycker	R3	att	en	BI	lösning	som	gör	rapporter	baserat	på	den	data	
inte	är	statistik	utan	mer	en	produktionsuppföljning	eftersom	med	statistik	så	tittar	man	
även	och	gör	rättningar	i	data	som	tas	fram.	 
 
“Har	du	bara	en	BI	lösning	och	kör	in	data	och	utifrån	det	göra	rapporter	som	du	skicka	ut	
då	är	du	helt	beroende	på	indatan,	att	den	håller	en	viss	kvalité	och	att	den	indatan	är	

beskriven”	–	R3 



 30 

 
R2	nämner	att	det	som	är	intressant	att	se	är	vilken	fordonstyp	som	är	ute	på	rälsen	eller	
har	 det	 bytt	 fordon	 när	 det	 kommer	 till	 punktlighet.	 Men	 för	 framtagandet	 av	 denna	
information	måste	system	kombineras	vilket	anses	vara	svårt	till	och	med	då	SJ	system	är	
manuella	och	är	gammaldags.	SJ	har	själva	utvecklat	till	system	och	även	Trafikverket	har	
utvecklat	sitt	system	men	det	är	i	sin	linda	för	Trafikverket	att	göra	om	hela	sitt	system	
där	det	ska	finnas	ett	system	för	planering.		
	
Detta	 systemet	 heter	NTL,	 som	 tidigare	nämnt	 står	 för	 nationell	 trafikledningssystem,	
som	kommer	hjälpa	med	utvecklingen	av	BI	anser	R2	då	det	kommer	 finnas	data	som	
anläggningen	 som	 även	 kommer	 utvecklas	 till	 någon	 typ	 av	 maskininlärning	 så	 mer	
komplexa	analyser	kan	göras.		
	
NTL	systemet	används	inte,	i	dagsläget,	eftersom	det	är	under	utveckling.	R2	berättar	att	
när	detta	systemet	ska	läsa	av	data	som	tas	in	i	systemet.	När	detta	system	verkligen	sätts	
igång	och	verksamheter	börjar	arbeta	med	den	så	kommer	extremt	stora	datamängder	
lagras.	 Innan	dessa	datamängder	 ska	 lagras	behöver	de	hanteras	genom	utveckling	av	
prognoshantering	där	systemet	inte	behöver	hanteras	manuellt,	utvecklingen	är	på	gång	
men	det	går	långsamt	berättar	R2.		
	
”Det	är	lindan	av	den	här	utvecklingen	som	jag	försöker	beskriva	och	jag	skulle	beskriva	
mognadsgraden	när	det	gäller	uppfölja	produktionssystem	som	ganska	låg,	omogen.	Men	

vi	är	på	väg	att	bli	mognare.	”	–	R2	
	
Verksamheterna	använder	i	dagsläget	sitt	eget	BI	verktyg	för	att	göra	rapporter	dock	är	
det	datakvalitén	som	inte	är	den	bästa.	 
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7 Resultat	
Här	presenteras	resultatet	från	analysen	samt	svaret	på	frågeställningen.	 
 
Frågeställningen	var	“Hur	kan	datadrivna	metoder	öka	punktligheten	för	tågtrafiken?”.	
	
För	att	besvara	frågeställningen	så	måste	det	först	och	främst	bestämmas	vad	som	anses	
vara	punktligt	för	ett	tåg?	Är	det	att	ha	en	marginal	på	5	min	och	59	sekunder	eller	ska	det	
vara	mindre	 eller	 ska	 det	 vara	 exakt	 på	 den	 planerade	 tiden	 tåget	 ska	 vara	 framme?	
Oavsett	vilket	av	dessa	svar	som	anses	vara	punktligt	så	behövs	en	förändring	eftersom	
med	en	marginal	på	5	min	och	59	sekunder	så	ökar	inte	tågens	punktlighet.		
	
För	 att	 datadrivna	 metoder	 ska	 fästa	 i	 verksamheterna	 så	 behövs	 finns	 det	 ett	 antal	
kritiska	 faktorer	 som	 verksamheterna	 behöver	 se	 över	 samt	 behöver	 ändras	 på.	 De	
faktorer	som	behöver	en	förändring	är	datakvalité,	beslutsprocessen	samt	verktygen	som	
i	detta	fall	blir	infrastrukturen	samt	systemen	där	data	lagras.	Även	förvaltning	behöver	
ses	över	då	det	 finns	 flera	aktörer	 inblandade	och	det	är	näst	 intill	omöjligt	att	 få	alla	
verksamheter	att	arbeta	på	ett	och	samma	sätt.		
	
När	 faktorn	 förvaltningen	 ses	 över	 kommer	 samarbetsarbetet	 fram,	 TTT	 som	 blir	
förvaltningen	i	detta	fall.	Det	finns	väldigt	många	delar	som	ska	samverka	vilket	blir	svårt	
eftersom	 anläggningen	 är	 Trafikverkets	 ansvar	 sen	 är	 det	 rullande	materialet	 SJ	 eller	
andra	aktörers	ansvar	samt	att	alla	arbetar	på	olika	sätt	och	har	 leverantörer	som	har	
underleverantörer.		
	
Infrastrukturen	har	en	stor	faktor	när	det	kommer	till	många	olika	delar	av	tågtrafiken	
eftersom	den	skapades	1865	och	verksamheterna	ändrar	inte	på	infrastrukturen	för	att	
göra	 den	 modernare	 utan	 fortsätter	 bygga	 på	 den.	 Systemen	 som	 används	 för	
datainsamlingen	 är	 manuella	 system	 där	 anställda	 får	 skriva	 in	 manuellt	 olika	
orsakskoder,	det	finns	även	många	aktörer	och	leverantörer	vilket	gör	systemet	väldigt	
komplext.	 
 
Som	figur	5	visade	behövs	ett	antal	faktorer	finnas	med	för	att	en	datadriven	metod	ska	
kunna	 implementeras	 i	 en	 verksamhet.	 Dessa	 var	 värderingar,	 förvaltning,	
beslutsprocess,	verktyg	och	data.		
	
Det	 är	 inte	 endast	 infrastrukturen	 som	 fallerar	 utan	 även	 datakvalitén	 eftersom	 när	
inrapporteringar	av	händelser	i	tågtrafiken	lagras	så	går	det	till	manuellt	via	telefon	eller	
på	ett	eller	annat	sätt	får	trafikledningen	information	från	tågföraren	om	vad	som	har	hänt	
just	när	det	gäller	exempelvis	som	orsaken	obehöriga	på	spår.		
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Det	är	väldigt	svårt	för	trafikledningen	att	se	vart	tåget	befinner	sig	när	händelser	sker	då	
tågen	 inte	 erhåller	 någon	 typ	 av	 GPS	 som	 kan	 visa	 tågets	 exakta	 position	 utan	
trafikledningen	får	lita	och	hoppas	på	att	tågföraren	kan	förklara	vart	de	är,	det	finns	vissa	
indikatorer	vid	stationerna	så	att	 trafikledningen	kan	se	att	 tågen	har	passerat	en	viss	
station	dock	finns	det	inget	på	själva	tågen	som	kan	visa	vart	tågen	befinner	sig.		
	
När	händelser	sker	i	tågtrafiken	och	ledningen	skriver	in	manuellt	vad	som	har	hänt	och	
detta	sparas	i	datalagret	så	finns	det	anställda	som	sitter	och	kollar	på	detta	för	att	se	om	
den	data	som	skrivs	in	är	korrekt,	skulle	något	inte	se	rätt	ut	blir	det	ändå	väldigt	svårt	att	
rätta	det	felet	eftersom	vid	det	tillfället	har	de	inget	sätt	att	komma	i	kontakt	med	den	
tågföraren.		
	
Det	är	näst	intill	omöjligt	att	få	alla	verksamheter	att	arbeta	exakt	på	samma	sätt.	Det	som	
egentligen	 hade	 behövts	 är	 en	 helt	 ny	 infrastruktur	 och	 ett	 nytt	 datasystem	 som	 inte	
hanteras	manuellt	även	att	alla	verksamheter	inblandade	arbetar	på	samma	sätt.		
	
De	 delar	 som	 idag	 fallerar	 utifrån	 den	 datadrivna	 modell	 som	 finns	 blir	 faktorerna	
verktyg,	 data	 samt	 beslutsprocess	 eftersom	 det	 endast	 är	 vissa	 verktyg	 som	 fungerar	
medan	andra	verktyg	som	att	systemen	ska	samverka	inte	fungerar	lika	bra	exempelvis	
Trafikverket	 håller	 på	 att	 bygga	 om	 sin	 samt	 att	 vid	 beslutsprocesser	 tas	 tankar	 från	
lokförare	in	istället	för	att	hålla	sig	till	data,	data	idag	är	inte	100%	pålitlig	samt	att	vid	
beslutsprocesser	så	används	inte	endast	data	utan	även	egna	tankar	vilket	inte	heller	blir	
datadrivet.		
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Figur	6.	Vilka	faktorer	av	datadrivna	metoder	som	verksamheterna	måste	ändra	på	för	

införing	av	datadrivna	metoder	

	
Figur	6	är	en	modell	på	de	faktorer	som	behövs	förändring	för	datadrivna	metoder	att	öka	
punktlighet.	 De	 röda	 faktorerna	 är	 de	 som	 verkligen	 inte	 fungerar	 för	 att	 datadrivna	
metoder	ska	kunna	implementeras	nu,	den	orangea	faktorn	är	en	faktor	som	fungerar	till	
viss	del	idag	dock	är	det	väldigt	svårt	att	skriva	ut	vilka	grenar	som	finns	i	förvaltningen	
eftersom,	 som	 tidigare	 nämnt,	 har	 alla	 verksamheter	 egna	 leverantörer	 och	 de	 har	
underleverantörer.	 Faktorn	 värderingar	 är	 grön	 eftersom	 som	 respondenterna	 har	
besvarat	 frågorna	 så	 är	 målet	 åt	 ett	 mer	 data	 baserat	 system,	 som	 exempelvis	
maskininlärning,	 vilket	 visar	 att	 värderingar	 och	 strategin	 för	 införing	 av	 datadrivna	
metoder	hade	varit	accepterat	och	det	hade	arbetats	med	att	få	det	implementerat.		
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8 Diskussion	
Här	reflekteras	resultatet,	metodvalet,	samhälleliga-,	vetenskapliga-	och	etiska	aspekter	
samt	tas	framtida	forskning	upp.	

8.1 Diskussion	kring	resultat	
Resultatet	av	studien	ska	vara	informativ	och	ge	förståelse	kring	en	alternativ	lösning	till	
punktligheten	av	 tågtrafiken.	Lösningen	är	väldigt	 svår	att	 implementera	eftersom	det	
finns	så	många	leverantörer	och	underleverantörer	samt	att	det	blir	svårt	att	få	alla	dessa	
aktörer	att	arbeta	på	samma	sätt.	Jag	anser	att	denna	studie	har	svarat	på	frågeställningen	
eftersom	frågeställningen	var	”Hur	kan	datadriva	metoder	öka	punktligheten”	och	den	
fråga	svarades	med	hjälp	av	figur	5	samt	figur	6.		
	
Figur	5	eftersom	den	visade	tydligt	vilka	faktorer	som	är	kritiska	vid	implementering	av	
datadrivna	metoder	samt	att	tidigare	forskning	visat	att	datadrivna	metoder	är	något	som	
verksamheter	måste	vända	sig	till	inför	framtiden	och	även	nu	för	att	kunna	konkurrera.	
Figur	5	visar	hur	datadrivna	metoder	kan	öka	punktlighet,	med	bättre	analyser	och	ett	
datadrivet	tankesätt.	Figur	6	visar	hur	det	ser	ut	idag	kring	de	faktorer	och	vilka	delar	som	
inte	arbetar	utifrån	ett	datadrivet	sätt	och	det	är	de	delarna	som	behöver	förändras	till	att	
bli	 datadrivna	 för	 att	 datadrivna	 metoder	 ska	 kunna	 implementeras	 och	 öka	
punktligheten.	
	
Resultatet	anser	jag	vara	trovärdigt	eftersom	litteraturen	gav	studien	en	tydlig	bild	på	de	
kritiska	 faktorerna.	 Respondenterna	 för	 intervjuerna	 var	 personer	 som	 har	 arbetat	
väldigt	länge	inom	sina	områden	och	anses	vara	experter	eller	så	var	de	ansvariga	inom	
sitt	område	vilket	gör	deras	svar	trovärdigt.	Det	som	hade	kunnat	utvecklas	i	denna	studie	
är	att	ge	konkreta	exempel	på	varje	 faktor	samt	hur	verksamheterna	rent	konkret	kan	
ändra	sina	arbetssätt	för	implementation	av	datadrivna	metoder.	Med	observationer	på	
arbetsplats	hade	konkreta	exempel	varit	enklare	att	beskriva	samt	ge	förbättringar	på.		

8.2 Diskussion	kring	metod	
Den	metod	som	valdes	för	denna	studie	var	en	fallstudie	med	en	kvantitativ	ansats	samt	
en	litteraturanalys.	Denna	metod	anser	jag	vara	lämpligast	just	för	denna	studie	eftersom	
det	är	en	informativ	studie	och	resultatet	 inte	kommer	testas	 i	verksamheternas	miljö.	
För	att	kunna	se	hur	datadrivna	metoder	hade	ökat	punktligheten	så	fick	studien	fakta	om	
datadrivna	metoder	från	litteraturanalysen	och	det	visade	att	verksamheters	produktion	
ökade.	 För	 att	 se	 hur	 en	 utveckling	 ska	 kunna	 ske	 måste	 vi	 se	 hur	 det	 arbetas	 med	
utveckling	idag,	eftersom	en	märkvärdig	ökning	i	punktlighet	inte	har	skett	på	ett	tag.		
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Fördelen	med	denna	metod	anser	 jag	vara	att	 litteraturanalysen	verkligen	visade	vilka	
faktorer/delar	 av	 verksamheten	 som	behöver	 arbeta	med	 ett	 datadrivet	 tankesätt.	 De	
faktorerna	behöver	fungera	med	ett	datadrivet	tankesätt	för	att	datadrivna	metoder	ska	
kunna	fästa	i	verksamheter.	När	litteraturen	visar	att	verksamheter	behöver	använda	sig	
av	data	för	att	kunna	konkurrera	inom	sitt	område	så	visar	detta	att	datadrivna	metoder	
är	något	verksamheter	kommer	att	behöva	för	framtiden.	Den	mättnadskänsla	som	jag	
var	ute	efter,	för	att	vara	säker	på	att	litteraturen	var	tillräcklig,	fick	jag	när	informationen	
som	togs	fram	började	likna	varandra	och	ta	upp	samma	saker.		
	
Det	är	 intressant	att	se	hur	verksamheterna	SJ	och	Trafikverket	arbetar	 idag	och	vilka	
faktorer	som	inte	fungerar	enligt	datadrivna	metoder.	Litteraturanalysen	var	till	hjälp	när	
intervjufrågorna	 skapades,	med	 en	 karta	 på	 vilka	 faktorer	 som	 var	 viktiga	 så	 ställdes	
frågorna	för	att	se	hur	de	olika	delarna	arbetar	idag.	Detta	för	att	sedan	kunna	jämföra	
mellan	hur	verksamheterna	arbetar	 idag	och	 i	 så	 fall	 vilka	 faktorer	 som	är	viktiga	vid	
införandet	av	datadrivna	metoder.	Med	denna	jämförelse	så	visar	det	vilka	faktorer	som	
inte	 fungerar	 i	 dagsläget	 för	 införandet	 av	 datadrivna	metoder.	 De	 respondenter	 som	
intervjuades	anses	vara	ansvariga	eller	experter	inom	sitt	område	vilket	gör	att	deras	svar	
väger	tyngre	än	en	anställd	till	dessa	ansvariga.	De	ansvariga	har	koll	på	alla	delarna	och	
kan	ge	bättre	svar	på	frågorna	som	ställs.	Jag	ansåg	att	dessa	4	intervjuer	räckte	eftersom	
respondenterna	i	stora	drag	gav	samma	typer	av	svar	till	intervjufrågorna	vilket	gav	den	
mättnadskänslan	som	jag	som	utför	studien	vill	ha.	Det	gjordes	även	en	återkoppling	till	
en	av	respondenterna	för	att	få	intervjun	validerad.		
	
Självklart	 kan	 det	 alltid	 genomföras	 fler	 intervjuer	 i	 hopp	 om	 att	 någon	 respondent	
kommer	ge	något	bättre	svar	än	den	andra	men	då	kan	det	göras	hur	många	intervjuer	
som	 helst.	 Jag	 fick	 den	 mättnadskänslan	 eftersom	 det	 fanns	 guldkorns	 ord	 som	 alla	
respondenter	använde	sig	utav	för	att	förklara	olika	frågor	som	ställdes.	En	förbättring	
hade	varit	 ifall	 jag	kunde	varit	på	plats	och	sett	hur	verksamheterna	arbetar,	det	hade	
varit	en	intressant	vinkel	till	studien.		

8.3 Samhälleliga	aspekter	
De	 samhälleliga	 aspekterna	 kring	 denna	 studie	 anser	 jag	 vara	 en	 stor	 nytta	 för	 de	
verksamheter	 som	 vill	 blir	 mer	 datadrivna.	 Verksamheterna	 kan	 från	 resultatet	 från	
denna	studie	se	hur	det	ser	ut	i	deras	verksamheter	utifrån	ett	datadrivet	tankesätt	ser	ut	
idag	samt	vad	som	behöver	 förändras.	Denna	studie	kanske	kan	vara	den	vinkeln	som	
tidigare	inte	har	fått	en	tanke,	många	verksamheter	börjar	få	in	Business	Intelligence	men	
endast	det	 räcker	 inte	 för	datadrivna	metoder.	Om	verksamheterna	utgick	endast	 från	
data	 och	 från	 vad	 erfarenhet	 har	 visat	 så	 tror	 jag	 en	 stor	 förbättring	 kan	 ske	 kring	
punktligheten.	 Ibland	behöver	 verksamheter	 ta	 ett	 steg	 tillbaka	 och	 inte	 tänka	på	 vad	
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magkänslan	 säger	 utan	 vad	 ren	 fakta,	 i	 detta	 fallet	 data,	 säger.	 Tidigare	 forskning	 har	
kollat	på	punktlighet	och	vad	det	kan	bero	på	men	inte	fokuserat	på	ett	specifikt	arbetssätt	
för	att	öka	punktligheten.		

8.4 Vetenskapliga	aspekter	
Denna	 studie	 bidrar	 till	 forskning	 idag	 på	 så	 sätt	 att	 det	 idag	 saknas	 forskning	 kring	
datadrivna	metoder	 som	är	 implementerat	 på	 tågtrafiken.	 Forskning	 kring	 datadrivna	
metoder	 finns,	 forskning	 kring	 tågtrafik	 finns	men	 inget	 i	 kombination	 av	 datadrivna	
metoder	 tillsammans	med	 tågtrafiken.	Denna	studie	ger	 forskning	en	ny	vinkel	på	hur	
tågtrafiken	kan	utvecklas	och	förhoppningsvis	finns	det	någon	som	vill	ifrågasätta	detta	
och	försöka	implementera	för	ett	test	och	även	då	kan	denna	studiens	resultat	visa	vilka	
faktorer	som	behöver	ses	över.	

8.5 Etiska	aspekter	
När	det	kom	till	dem	etiska	aspekterna	av	studien	så	hade	jag	Vetenskapsrådet	(2002)	i	
åtanke	när	intervjuerna	skulle	genomföras.	Respondenterna	fick	veta	vad	för	studie	det	
är	som	skrivs,	att	jag	är	just	nu	skriver	ett	examensarbete	på	Högskolan	i	Skövde	där	min	
studie	ska	kolla	på	 tågtrafiken	och	därav	behöver	 intervjua	respondenten	 för	att	 få	en	
inblick	kring	hur	de	arbetar	idag.	Jag	frågade	även	respondenterna	om	det	var	okej	för	
dem	att	jag	skrev	deras	namn	på	rapporten	samt	deras	roll	i	verksamheten	eller	om	de	
ville	 vara	 anonyma.	 Respondenterna	 fick	 även	 information	 om	 att	 namnen	 endast	
kommer	 användas	 i	 studien	 syfte,	 alltså	 i	 rapporten	 samt	 presentationen.	 Innan	
intervjuerna	så	informerades	även	respondenterna	om	att	intervjuerna	skulle	spelas	in	
och	intervjuerna	skulle	endast	spelas	in	om	det	var	okej	för	dem.		

8.6 Framtida	forskning	
Studien	 har	 med	 litteraturanalys	 samt	 kvalitativa	 intervjuer	 kunnat	 få	 fram	 hur	
datadrivna	metoder	kan	öka	punktlighet	samt	vilka	faktorer	som	i	dagsläget	inte	fungerar	
för	 datadrivna	 metoder	 ska	 kunna	 implementeras	 i	 verksamheterna.	 Det	 som	 kan	 i	
framtiden	forskas	kring	är	att	med	observationer	på	plats	kunna	se	hur	verksamheterna	
arbetar	 när	 det	 gäller	 utvecklingen	 av	 punktligheten	 samt	 hur	 verksamheterna	
samarbetar	för	att	sedan	testa	ifall	datadrivna	metoder	hade	ökat	punktligheten	eller	inte.		
	
Ett	 annat	 sätt	 som	 hade	 varit	 intressant	 att	 forska	 kring	 är	 hur	 villiga	 och	 öppna	
verksamheterna	är	för	en	så	stor	förändring	samt	ifall	kvantitativa	enkäter	hade	gett	ett	
annorlunda	svar	på	denna	studie	då	kvantitativa	enkäter	sätter	statistik	på	resultatet.		
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